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1 INLEIDING 

 
1.1 Achtergrond en kader 

Dit document dient als technische achtergrondrapportage voor het onderdeel 
hydrologie.  
 

1.2 Doelstelling 

Doel van de hydrologische studie is het in beeld brengen van het watersysteem van de 
Poppelsche Leij en via scenarioberekeningen ondersteunen bij het maken en toetsen en 
onderbouwen van het ontwerp ten behoeve van het bereiken van de volgende 
doelstellingen:  
1. Beekherstel van de Poppelsche Leij (ca. 1 km); 
2. Realisatie van NNP in het beekdal; 
3. Voor de Regte Heide wordt getoetst welke richting het effect heeft 

(vernattend/verdrogend). Er wordt geen toetsing aan natuurdoelen uitgevoerd en er 
worden geen maatregelen buiten het plangebied berekend. 

 
1.3 Aanpak en leeswijzer 

Tijdens deze studie is allereerst een watersysteemanalyse uitgevoerd om de werking 
van het systeem en de beschikbare data inzichtelijk te maken (hoofdstuk 2). Vervolgens 
is er een grondwatermodel opgezet en een bestaand en door het waterschap geleverd 
oppervlaktewatermodel gebruikt om het hydrologische systeem na te bootsen 
(hoofdstukken 3 en 4). Deze modellen zijn vervolgens gebruikt om de 
maatregelenpakketten (scenario’s) mee door te rekenen, en de hydrologische en 
hydraulische effecten inzichtelijk te krijgen (hoofdstuk 5).  
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2 WATERSYSTEEMANALYSE 

2.1 Oppervlaktewatersysteem 

Op de watersysteemkaarten (zie Bijlage 1) zijn relevante gegevens met betrekking tot 
het watersysteem weergegeven zoals die bekend zijn vanuit de HGK (ref.).  
Het plangebied is gelegen in het beekdal van de Poppelsche Leij (in de legger en op de 
kaart wordt het “Nieuwe Leij” genoemd). De Poppelsche Leij is waterloop NL 1.  
Het gedeelte dat door het plangebied stroomt wordt benedenstrooms gestuwd door het 
verdeelwerk Vloeder. Daar wordt in de zomer gestuurd op een waterniveau van 12.88 
m+NAP. In de winter wordt er gestuurd op een waterniveau dat net wat lager ligt: 12.8 
m+NAP. Bovenstrooms van het verdeelwerk vinden we pas ver voorbij het 
aandachtsgebied weer een nieuwe stuw in de Poppelsche Leij. Dit is stuw NL1-6623 die 
ongeveer 8.5 kilometer bovenstrooms van Vloeder ligt. Intussen neemt de bodemhoogte 
van de Poppelsche Leij toe van 12 m+NAP net bovenstrooms van Vloeder tot 20 
m+NAP net benedenstrooms van stuw NL1-6623. Dit betekent een gemiddeld 
bodemverval van 0.001 m/m. Dit verval is gelijkmatig verdeeld over het traject  
(zie de figuur 2-1 hieronder). 
 

 
Figuur 2-1: Verloop van het bodemniveau van de Poppelsche Leij 

> m+NAP> m+NAP

Bodemniveau
Vloeder

stuw NL1-6623

Stuw NL1-5117_1416
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In het plangebied zijn twee leggerwatergangen aanwezig: NL13 en NL14. In de NL13 
watergang staat een kleine LOP-stuw NL 13-420 die het waterpeil beheerst  
(zie figuur 2-2). Op de Poppelsche Leij en de twee zijwatergangen takken verschillende 
greppels aan die haaks op de leggerwatergangen liggen. De detailontwatering ontwatert 
het plangebied. 
 

 
Figuur 2-2: LOP-stuw NL 13-420 
 
De hoofdwatergang van de Poppelsche Leij meandert niet heel sterk. De dwarsprofielen 
van de Poppelsche Leij in het benedenstroomse deel van het interessegebied zijn 
opgenomen in onderstaande figuren. Zie voor de locaties figuur 2-3 en voor de 
dwarsprofielen figuur 2-4 & 2-5. Deze metingen zijn als steekproef vergeleken met de 
informatie in het aangeleverde Sobek rekenmodel. De in het model gevoerde profielen 
blijken goed overeen te komen met de recente metingen.  
 

 
Figuur 2-3: Locaties van ingemeten dwarsprofielen 

DP_1
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DP_3
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Figuur 2-4: Vergelijking Sobek model met de ingemeten dwarsprofielen DP 1 en DP 2 
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Figuur 2-5: Vergelijking Sobek model met de ingemeten dwarsprofielen DP 3 en DP 20 
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2.2 Detailontwatering  

In het plangebied ontwateren 3 leggerwatergangen het hydrologische systeem: 
 Poppelse Leij; 
 NL13; 
 NL14. 
 
De NL13 ligt centraal in het plangebied en meerdere greppels takken op deze 
watergang aan. De NL13 wordt beheerst door de eerder aangegeven LOP stuw  
(NL 13-420). Het peil wordt hier beheerst op 13.67 m +NAP. Er is hierbij geen 
onderscheid in zomer- en winterpeil bekend. Bovenstrooms van de stuw, is de 
watergang niet meer in beheer van het waterschap (geen legger). In dit gedeelte van de 
watergang zijn meerdere duikers gelegen die het drainageniveau beïnvloeden, d.w.z. de 
bodem van de duiker is hoger dan het peil van de stuw. Ook in de aanliggende 
detailontwatering liggen enkele duikers die invloed hebben op het drainageniveau. Voor 
enkele greppels is het niet duidelijk in hoeverre deze een afwaterende functie hebben, 
aangezien deze niet aantakken op nabijgelegen waterlopen.  
 

2.3 Opbouw ondergrond 

Het plangebied is gelegen in het breukensysteem dat het midden van Brabant doorsnijdt 
vanuit het zuidoosten naar het noorden. Het gaat hierbij om de Feldbiss en de  
Gilze-Rijenbreuk. De precieze ligging van de breuken is niet altijd bekend en is ook 
vertakt in met name het zuidoosten. In de watersysteemkaart zijn de breukliggingen 
weergegeven, zoals bekend van TNO karteringen. 
 
Vanuit de boringen beschikbaar vanuit DinoLoket komt een divers beeld naar voren in 
en rondom het plangebied. In tabel 2-1 is een grove schets van de opbouw van de 
ondergrond weergegeven o.b.v. de boorinformatie van boring B50F0538 (Klasse A). 
 
Tabel 2-1: Boorstaat B50F0438 (vereenvoudigd) 

Diepte Samenstelling 
0 – 8 Matig fijn tot matig grof zand 
8 – 9  Klei 
9 - 12 Matig fijn zand 
13 - 18 Klei/Veen 
18 - 25 Matig fijn zand 
25 - 70 Klei en leem met zandlaagjes (tot 1 meter dik ong.) 
70 - 155 Grof zand soms met kleilenzen of schelpen 

 
In de ondiepe ondergrond, tot 25 meter, is veel weerstandbiedend materiaal in de vorm 
van klei en/of leem aanwezig. Het doorlatende materiaal bestaat met name uit matig 
fijne zanden van enkele meters dik. Op 25 meter onder maaiveld begint een dik 
weerstandbiedend pakket met lokale inschakelingen van zand. Onder dit pakket zit een 
dik watervoerend pakket van grove zanden (zanden van Oosterhout). Op 5 – 10 meter 
diepte bevindt zich een kleilaag van enkele meters dik in het plangebied.  
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In figuur 2-6 is een dwarsdoorsnede door het aandachtsgebied vanuit REGIS 
opgenomen. 
 

 
Figuur 2–6: dwarsdoorsnede geologie vanuit REGIS voor aandachtsgebied (zuidwest  noordoost) 
 
In het aandachtsgebied bestaat er een gelaagdheid van doorlatende en ondoorlatende 
lagen. Deze worden deels doorsneden door een breukzone, waardoor er 
discontinuïteiten en verticale verplaatsingen optreden. Vooral deze verplaatsingen 
leiden ertoe dat er versmering van klei optreedt, waardoor de doorlatendheden in deze 
zone sterk afnemen. Boven de dikke kleilaag van Breda (Brkl1) is een watervoerend 
pakket bestaande uit de zanden van Breda en Oosterhout aanwezig. Dit watervoerende 
pakket wordt van een bovenliggend watervoerend pakket (zand van Maassluis en 
Oosterhout) gescheiden door een kleilaag (klei van Oosterhout). Boven dit 
watervoerende pakket zijn er afwisselend kleilagen van Waalre en watervoerende lagen 
van Peize/Waalre aanwezig. De deklaag wordt gevormd door de zanden en kleien van 
Stramproy en Boxtel. 
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2.4 Beregeningen en onttrekkingen 

Ten noordoosten van het plangebied is een drinkwaterwinning aanwezig die een groot 
debiet ontrekt ten behoeve van drinkwater, pompstation Tilburg. Het pompputtenveld 
van dit pompstation bestaat uit 43 pompputten die elk op een verschillende diepte 
onttrekken. In tabel 2-2 Zijn de gegevens van pompstation Tilburg weergegeven, 
alsmede van enkele andere kleinere onttrekkingen in de omgeving van het plangebied.  
 
Tabel 2-2 Ontrekkingen in omgeving plangebied 

Onttrekking Diepte onttrekking [t.o.v. mv] Netto ontrekkingshoeveelheid [miljoen m3/jaar] 
Pompstation Tilburg 30 - 180 13.16 
Van Besouw Kunststoffen 
BV 

82 – 103 0.08 

Enia Carpet Nederland BV 
(Voorheen Forbo) 

70 - 164 1.00 

B.V. Textielfabrieken H. 
Van Puijenbroek (Havep) 

6 – 17 0.34 

Winkel- en 
appartementencomplex 
"De Hovel" (KWO) 

60 - 80 g.g. 

Tradepark (KWO) 30 - 80 g.g. 
 

2.5 Buisdrainage 

In de watersysteemkaart is de aanwezige buisdrainage weergegeven volgens de 
provinciale buisdrainagekaart. In aanvulling hierop is informatie afkomstig uit de 
inventarisatie van buisdrainage rondom attentiegebieden gebruikt [ref, navragen bij 
waterschap] en veldkennis (drainage de heer Vermeer). De diepteligging van de 
drainage is, voor zover bekend, overgenomen uit de provinciale kaart. Voor de percelen 
van de heer Vermeer is van 1 perceel bekend dat er buisdrainage aanwezig is welke 
niet in de officiële registers is opgenomen. De buisdrainage van dit perceel is ook in de 
modellering opgenomen. 
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2.6 Metingen 

In figuur 2-7 zijn de peilbuizen in het aandachtsgebied weergegeven. In tabel 2-3 zijn de 
gegevens van deze peilbuizen weergegeven. 
 

 
Figuur 2-7: Peilbuizen in aandachtsgebied (groene contour) 
 
Tabel 2–3: Metadata peilbuizen in aandachtsgebied 
NITG 
codering 

Aantal 
filters 

Bovenkant 
filter1 

Onderkant 
filter 

Maaiveld Start meting Eind  
Meting 

B50F0110 3 9.15 8.35 17.09 05/10/1973 30/12/2009 
B50F0631 1 -- -- 16.66 15/10/1952 14/10/1960 
B50F0632 1 14.68 14.18 16.93 14/10/1960 31/07/1989 
B50F0633 1 14.78 14.28 16.78 31/07/1989 30/12/2009 
B50F0641 1 -- -- 14.66 28/08/1952 28/05/1959 
B50F0642 1 13.86 13.36 14.96 28/05/1959 28/10/1992 
B50F1373 1 14.97 13.97 17.56 8/11/2007 -- 
B50F1374 1 14.10 13.10 16.88 8/11/2007 -- 
B50F1375 1 12.30 11.30 14.81 8/11/2007 -- 
B50F1376 1 14.30 13.30 16.15 8/11/2007 -- 
B50F1443 1 12.82 11.82 14.97 25/3/2010 -- 
B50G0340 1 18.61 -- -- 12/06/2008 -- 
1 Gegevens van eerste filter 
 
Peilbuizen B50F0631 t/m B50F0633 en B50F0641 t/m B50F0642 zijn dezelfde 
peilbuizen alleen opnieuw ingemeten in verloop van tijd. Er is slechts één peilbuis 
beschikbaar met meerdere filters in het aandachtsgebied, B50F0110. Peilbuis 
B50G0340 bevat geen inmeting t.o.v. NAP waardoor de gemeten waardes niet 
bruikbaar zijn in deze studie.  
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In figuur 2-8 Zijn de gemeten stijghoogtes in de tijd voor peilbuis B50F0110 
weergegeven.  
 

 
Figuur 2-8: Meetreeksen B50F0110 
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3 OPPERVLAKTEWATERMODEL 

Het door het waterschap aangeleverde model is het uitgangspunt voor deze studie.  
Er is voor een aantal profielen een controle uitgevoerd met de meetraaien.  
Conclusie van de steekproef is dat de informatie gebruikt in het model overeenkomt met 
de metingen. 
 

3.1 Aangeleverd model 

Het aangeleverde SOBEK model bevat twee cases: 
1. 8 '20110926 res25 T=10' 
2. 11 '20111003 res25 T=1 grens13m' 
 
Het betreft twee tijdsafhankelijke modellen voor de afvoersituaties T = 1 en T = 10. 
Vanuit deze basis is deze studie uitgevoerd. Het oppervlaktewatermodel is gedurende 
deze studie doorgerekend met het programma Sobek Rural 2.12.003 1D2D. 
 

3.2 Aanpassingen aan model 

De benedenstroomse randvoorwaarden in de T=1 case betreft een waterstand van 12 
m+ NAP en 12.5 m+ NAP is. In de T=10 case is dat tweemaal een nul waarde.  
Dit is aangepast in de T=10 case. 
 
Aanpassingen aan rekeninstellingen: 
1. CF Timestep in computation: 10 minuten (was 1 uur); 
2. CF Output options, output value: average (was current); 
3. RR Output options, output value: average (was current). 
 
Het bodemverloop in het model is opgenomen in figuur 3-1. 
 

 
Figuur 3-1: Het bodemverloop in het Sobek-model 
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3.3 Stationaire situaties 

Er zijn drie stationaire situaties doorgerekend, te weten: 
1. maandgemiddelde afvoer juni t/m augustus; 
2. maandgemiddelde afvoer december t/m februari; 
3. afvoer die 14 dagen per jaar wordt onderschreden. 
 
Voor het afleiden van deze afvoeren zijn 2 meetreeksen beschikbaar. Een meetreeks 
met dagwaarden voor de afvoer voor periode 1980 t/m 2005 en een meetreeks met 
uurwaarden voor de periode 2006 t/m 2011. Uit deze meetreeksen zijn de in het model 
toe te passen afvoeren bepaald door eerst per reeks de waarden te uit te rekenen.  
Eerst zijn maandgemiddelden uitgerekend (zie figuur 3-2). Vervolgens zijn de 
gemiddelden voor zomerkwartaal en winterkwartaal bepaald. Tevens is de afvoer die 14 
dagen per jaar wordt onderschreden bepaald als een percentiel. Vervolgens is de 
modelinput bepaald als gewogen gemiddelde van deze waarden uit de 2 reeksen. 
De ene reeks in namelijk veel langer dan de ander. De volgende waarden zijn het 
resultaat. 
 
 Zomerkwartaal:    0.31 m3/s 
 Winterkwartaal:    1.75 m3/s 
 Afvoer 14 dagen/jaar onderschreden: 0.05 m3/s 
 

 
Figuur 3-2: maandgemiddelden en in model toegepaste afvoeren jun-aug en dec-feb 
 
Voor situatie zomer en afvoer die 14 dagen onderschreden wordt, is het streefpeil voor 
Vloeder zuid gezet op 12.88 m+NAP. Voor winter situatie is deze gehandhaafd op 12.8 
m+NAP zoals in aangeleverd model opgenomen en tevens conform informatie van het 
waterschap. 
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3.4 Resultaten 

De volgende stationaire berekeningsresultaten zijn verkregen: 
 Waterstanden; 
 Afvoeren; 
 Stroomsnelheden. 
 
De stroomsnelheden in de Poppelsche Leij ter hoogte van het plangebied variëren bij de 
verschillende afvoersituaties tussen: 
 
Afvoer 14 dagen per jaar: 0.08 tot 0.14 m/s 
Afvoer zomer:   0.16 tot 0.24 m/s 
Afvoer winter:   0.34 tot 0.46 m/s 
 
De volgende tijdsafhankelijke berekeningsresultaten zijn verkregen: 
 Afvoerverloop; 
 Piekwaterstanden; 
 Berekende inundaties; 
 Verloop stroomsnelheden. 
 
Figuur 3-3 toont het verloop van de afvoer bij T=1 en T=10 over de twee takken van 
verdeelwerk Vloeder. 
 

 
Figuur 3-3: Afvoerverloop bij Vloeder bij T=1 
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Figuur 3-4: Afvoerverloop bij Vloeder bij T=10 
 

 
Figuur 3-5: Berekende inundatie bij T=1 en T=10 
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4 GRONDWATERMODEL 

4.1 Opzet van het detailmodel 

De basis voor het grondwatermodel is het Brabantmodel1. Het grondwatermodel is 
doorgerekend met de eindige elementen modelcode Flairs. Dit model is opgebouwd in 
de filosofie van de hydrologische gereedschapskist. Het Brabantmodel is geijkt en bevat 
de meest recente informatie beschikbaar vanuit REGIS II.1 (van belang gezien de 
breuken in het aandachtsgebied). Vervolgens is op basis van de modelschematisatie 
van het Brabantmodel een detailmodel uitgesneden. In dit hoofdstuk wordt eerst de 
ligging en de verdichting van het model beschreven. Hierna wordt ingegaan op het 
gebruik van detailinformatie en de ijking. 
 

4.1.1 Modelgrid 

Voor het aandachtsgebied is een detailmodel uitgesneden, waarbij de 
knooppuntsafstand in het aandachtsgebied maximaal 25 meter is. Greppels en 
detailontwatering wordt in het aandachtsgebied expliciet als lijn gemodelleerd.  
Bij kleine greppelafstanden en/of aandachtsgebieden is het grid extra verdicht t.b.v. een 
verbeterde beschrijving van de hydrologie ter plaatse. In figuur 4–1 is het modelgebied 
in rood weergegeven. Het groene gebied betreft het aandachtsgebied waar het grid 
sterk verdicht is. Verder zijn alle opgenomen watergangen weergegeven. 
 

 
Figuur 4-1: Modelgebied 
  

                                                   
1 Royal Haskoning - in voorbereiding, april 2012 - Kwaliteitsrapportage grondwatermodel Noord-
Brabant en Noord-Limburg. 
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4.1.2 Oppervlaktewatersysteem 

Zomer- en winterpeilen (zomer- en winterafvoersituatie) zijn vanuit de 
oppervlaktewatermodellering overgenomen voor de betreffende waterlopen.  
Voor de detailontwatering zijn geen oppervlaktewaterpeilen beschikbaar. Ingemeten 
bodemhoogtes zijn in het model gebruikt om het drainageniveau van de 
detailontwatering op een juiste manier in het model te gebruiken.  
 
In het plangebied zijn bodemhoogtes van duikers, beschikbaar vanuit de legger, 
gebruikt om te corrigeren voor de stuwende werking die deze hebben voor enkele 
waterlopen. 
 
De oppervlaktewaterpeilen ten opzichte van maaiveld zijn weergegeven in figuur 4-2. 
 

 
Figuur 4-2: Oppervlaktewaterpeilen ten opzichte van maaiveld. 
 

4.1.3 Geohydrologische gelaagdheid 

De databank bevat alle voor Noord-Brabant relevante lagen die beschikbaar zijn in 
REGIS 2.1. De kaartbladen van alle lagen zijn per provincie gedownload en vervolgens 
per laag aan elkaar gekoppeld waardoor er een vlakdekkend bestand voor elke laag 
beschikbaar is voor geheel Zuid Nederland.  
 
Per laag zijn verschillende kenmerken beschikbaar in de databank: 
 top, basis en dikte; 
 transmissiviteit; 
 weerstand. 
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Er is voor gekozen om het mogelijk te maken in een model verschillende schematisaties 
wat betreft laagopbouw naast elkaar te kunnen gebruiken. Dit is gedaan om het totaal 
aantal modellagen beperkt te houden. In Brabant zijn twee zones onderscheiden met de 
Feldbiss als begrenzing. De zones zijn weergegeven in figuur 4-3  

 
Naast de REGIS-kaarten zijn voor Vlaanderen de kaarten uit de Databank Ondergrond 
Vlaanderen (DOV) in de databank opgenomen. Vlaanderen vormt in de 
modelschematisatie een derde zone met een aparte laagopbouw.  
 
In bijlage 1 is de gebruikte excel tabel opgenomen. In kolom 5 t/m 7 is aangegeven hoe 
de REGIS-lagen worden geschematiseerd tot watervoerende pakketten (positieve 
waarde) en scheidende lagen (negatieve waarde). Van een kleilaag die in een 
watervoerend pakket wordt opgenomen wordt de weerstand in de er boven of 
onderliggende scheidende laag opgenomen. In kolom 8 en 9 staan verwijzingen naar de 
shapes die op een schematische wijze de doorlatendheid parameteriseren. Er is 
gekozen voor 16 lagen voor het gehele model. Omdat het aandachtsgebied doorkruist 
wordt door deze drie zones is ervoor gekozen om de laagschematisatie van oost-
Brabant te hanteren voor het gehele Nederlandse modelgebied, en die van Vlaanderen 
ten zuiden van de grens met België (zie uitsnede figuur 4-3). 

 

 
Figuur 4-3: Zonering zoals gebruikt voor het parameteriseren van de modellagen 
 

De resulterende modelgelaagdheid is weergegeven in figuur 4-4. 
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Figuur 4-4: Laagopbouw zuidwest  noordoost (geel = watervoerend pakket, gearceerd = scheidende laag) 
 

4.1.4 Deklaag 

De informatie vanuit de boringen is gebruikt om de bovenste modellagen nader te 
schematiseren. Hierbij gaat het met name om de geohydrologische eigenschappen van 
de formaties van Boxtel en Stramproy. 
 
De beschikbare boorstaten vanuit DinoLoket en vanuit het Waterschap zijn via tabel 4-1 
omgezet naar geohydrologische parameters. 
 
Tabel 4–1: Gemiddelde doorlaatvermogens per sedimenttype 

Sediment Horizontale k-waarde 
[m/dag] 

Verticale k-waarde 
[m/dag] 

Gyttja / klei / kleiig leem / kleiig veen / veen 0.01 0.01 

Matig fijne klei / zeer fijn leem 0.02 0.02 

Grove klei / leem 0.04 0.04 

Uiterst fijn zand / kleiig zand 0.5 0.1 

Kleiig grind / zeer fijn zand 1 0.2 

Fijn zand / matig fijn zand 5 1 

Matig grof zand 10 2 

Grof zand 15 3 

Zeer grof zand 25 5 

Uiterst grof zand 30 6 

Grind / schelpen / stenen 50 10 
 

4.1.5 Buisdrainage 

Voor de modellering van buisdrainage is uitgegaan van een drainagediepte van 80 cm 
en een drainageweerstand van 70 dagen waar geen gegevens beschikbaar zijn vanuit 
de provinciale buisdrainagekaart. Aan de hand van het oppervlaktewaterpeil is het 
drainageniveau gecorrigeerd mocht de waterloop waar de drainage op uitkomt een 
hoger peil hebben. 
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4.1.6 Grondwateraanvulling 

De grondwateraanvulling wordt bepaald met Fluzo. Dit gebeurt op basis van KNMI data, 
de landgebruikskaart (LGN5) en de bodemkaart. Hierbij wordt rekening gehouden met 
verdampingsreductie. 
 

4.1.7 Maaiveld inmetingen 

Binnen het projectgebied zijn maaiveldmetingen verricht. Deze metingen worden in het 
model met Kriging geïnterpoleerd binnen de zone waarin metingen zijn verricht, en 
vervangen hier het AHN uit het regionale model (Figuur 4-5). 
 

  
Figuur 4-5: Geïnterpoleerde maaiveldmetingen in het aandachtsgebied 
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4.2 Modelcalibratie 

4.2.1 Methode 

Stap 1. Aanpassingen ijking regionale model inbrengen 
Voor de eerste ijkingsslag zijn de aanpassingen aan het regionale model van begin 
februari 2012 aan het deelmodel toegevoegd. Voor deze ijking is gebruikgemaakt van 
de zonering in laagopbouw, met als uitgangspunt voor de begrenzingen van de zones 
de oppervlakte-expressie van de breuken. De aanpassingen betreffen de weerstanden 
en doorlatendheden van het eerste belangrijke watervoerende pakket en de diepe 
watervoerende pakketten. Details van deze ijkingsstap zijn elders beschreven2.  
 
Stap 2. IJking deklaagweerstanden en doorlatendheden 
Het aandachtsgebied bevat relatief erg weinig peilbuizen met een ondiep filter. 
Recentelijk zijn nieuwe peilbuizen geplaatst die als validatie gebruikt kunnen worden 
(tijdelijke aanduiding PL1-5). De metingen lopen van 26 januari 2012 tot en met 6 juni 
2012. De gemiddelde gemeten grondwaterstanden staan in tabel 4-2.  
Het betreft hier dus een korte meetreeks, met een gemiddelde standaardafwijking in de 
meting van ~13 cm.  
 
Tabel 4-2: Gemiddelde gemeten grondwaterstanden nieuw geplaatste peilbuizen in het projectgebied 
Peilbuis Gemiddelde 

stijghoogte 
(m) 

Standaarddeviatie 
(cm) 

PL000001 13.70 10 
PL000002 14.33 11 
PL000003 14.69 15 
PL000004 14.09 13 
PL000005 13.74 14 
 

4.2.2 Calibratieresultaten 

In figuur 4-6 worden de modelafwijkingen in laag 1 weergegeven. Het model berekent 
iets te hoge stijghoogtes tussen de 2 en 25 cm ten opzichte van de metingen.  
Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat de winter 2011/2012 een relatief droge 
winter betreft (gemiddeld 165 mm tov 194 mm neerslag over heel Nederland,  
bron KNMI).  
 
Nadere toelichting afwijkingen aandachtsgebied 
Peilbuis B50F1376 laat een te hoog berekende grondwaterstand van > 1 m zien.  
De maaiveldhoogte ter plekke is 15.67m+NAP, terwijl de gemeten gemiddelde 
grondwaterstand 15.75m is (boven maaiveld). De berekende waarde van 14.71m+NAP 
lijkt, ook gezien de omliggende meetpunten, een goede benadering van de 
grondwaterstand ter plekke.  
  

                                                   
2 Royal Haskoning - in voorbereiding, april 2012 - Kwaliteitsrapportage grondwatermodel Noord-
Brabant en Noord-Limburg 
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Peilbuis PL000001 laat een afwijking zien van 62 cm te hoog berekende 
grondwaterstanden. De oorzaak hiervan kan zowel in de berekening  
(bijvoorbeeld ontbreken weerstandsbiedende laag) als de meetreeks  
(bijvoorbeeld diverhoogte tov NAP) worden gezocht. Er zijn geen goede aanwijzingen 
om de modeparameters hier op dit moment op aan te passen. Dit kan wel een 
aandachtspunt zijn voor de toekomst. 
 
Peilbuis B50F1374 ligt op de grens tussen de Nederlandse en Belgische 
modelschematisatie, wat mogelijk de oorzaak van te hoog berekende 
grondwaterstanden is (59 cm). 
 

 
Figuur 4-6. Verschillen tussen gemeten en berekende waardes in modellaag 1 
 
Vijf peilbuizen met langere meetreeksen zijn beschikbaar in de natte natuurparel zelf.  
In figuur 4-6 worden de metingen van peilbuizen B50F1373-1376 en B50F1443 
vergeleken met berekende stijghoogtes voor een situatie met een gemiddeld 
oppervlaktewaterpeil. De filterdieptes komen overeen met de diepte van de eerste 
modellaag (2.7 tot 1.8 m-mv). 
Tijdsafhankelijk zien we een grotere fluctuatie in de meetreeksen vergeleken met de 
berekende resultaten (figuur 4-7). Met name in de winterperiode berekent het model een 
minder hoge grondwaterstand dan gemeten in peilbuizen B5-F1373 en 1375.  
Het model komt zeer goed overeen met het grondwaterstandsverloop in peilbuis 
B50F1443. 
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4.3 GxG en kwel 

In het gebied tussen de Poppelsche Leij en de Krombeemden richting de Regte Heide is 
te zien dat de gemiddeld hoge grondwaterstanden (GHG) van 40-60 cm-mv al vrij snel 
overgaan in een diepere grondwaterstand tot 1.00 – 1.25 nabij de Nieuwkerkse Dijk 
(figuur 4-10 en bijlage 1-2 tot 1-4). Het volgt hiermee de natuurlijk maaiveld gradiënt 
richting de hoger gelegen Regte Heide. Aangezien de gemiddeld lage grondwaterstand 
(GLG) 50-70 cm lager ligt dan de GHG is in de huidige situatie geen sprake van een 
relatief vochtige strook langs de Leij. De twee witte vlekken zijn vuilstortlocaties waar het 
AHN beduidend hogere waarden kent dan de omgeving. 
De kwelkaart (figuur 4-10 en bijlage 1-5) laat dan ook voornamelijk inzijging zien waarbij 
de kwelsloot en aantakkende greppels voornamelijk de kwel afvangen. Een uitzondering 
hierop wordt gevormd door het perceel waar de Poppelsche Leij onder de 
Turnhoutsebaan wordt geleid. Dit wordt overigens nog wel beïnvloed door de daar 
aanwezige niet officieel geregistreerde buisdrainage. Ook het noordelijk gedeelte van 
het golfbaanterrein ondervindt lichte kwel. 
 

  
GHG tov maaiveld GLG tov maaiveld 

  
Kwel  
Figuur 4-10: GHG, GLG en kwel in het aandachtsgebied 
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5 SCENARIO’S 

In dit hoofdstuk worden de scenarioresultaten van de berekeningen besproken voor 
zowel oppervlakte- als grondwater. 
 

5.1 Scenario 1 Korte Termijn 

In het korte termijn scenario zijn de volgende maatregelen voorzien.  
 

 
Figuur 5-1: ruimtelijke weergave maatregelenpakket korte termijn 
 
Het scenario heeft tot doel om het plangebied te vernatten en meer kwel tot in de 
wortelzone te creëren ten behoeve van natuurdoeleinden. 
 

5.1.1 Oppervlaktewater 

Modellering 
De volgende maatregelen zijn met behulp van het model geschematiseerd om de 
effecten op oppervlaktewater in beeld te brengen: 
 Dijklichaam; 
 Bouwvoor afgraven; 
 Meanders; 
 Lokale aanpassing dwarsprofiel (mitigerend); 
 Dempen kwelsloot (betreft feitelijk een verondieping tot 30 cm – maaiveld). 
 
De Leij verbreden en het dempen van zijsloten is niet gemodelleerd met het 
oppervlaktewatermodel. 
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Resultaten  

Waterstanden 
In figuur 5-4 zijn de verschillen in waterstand weergegeven voor verschillende 
afvoersituaties berekend met de stationaire modellen.  
 

  

 

Verschil in waterstand (cm) 

 
Linksboven: 14 daagse onderschrijding 
Rechtsboven: zomersituatie 
Links: wintersituatie 

Figuur 5-4: Effecten op waterstanden  
 
In de verondiepte kwelsloot zijn door de veranderde bodemhoogte verschillen in 
waterstand zichtbaar tot meer dan 50 cm afhankelijk van de afvoersituatie. Nabij de aan 
te leggen meander veranderen de waterstanden niet significant, mede als gevolg van 
een kleine profielaanpassing.  
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5.1.2 Grondwater 

Modellering 
De volgende maatregelen zijn met behulp van het model geschematiseerd om de 
effecten op grond in beeld te brengen: 
 Bouwvoor afgraven; 
 Oppervlaktewaterpeilen (zomer/winter afvoer); 
 Dempen kwelsloot (betreft feitelijk een verondieping tot 30 cm – maaiveld); 
 Dempen detailontwatering. 

Bouwvoor afgraven 
Het gemodelleerde maaiveld is aangepast met de aangegeven hoeveelheden in figuur 
5-1.  

Oppervlaktewaterpeilen 
De met Sobek berekende peilen behorende bij een gemiddelde winter- en zomerafvoer 
zijn aan de waterlopen toegekend. De peilen in de aantakkende detailontwatering zijn, 
waar nodig, hier ook op aangepast. 

Dempen kwelsloot 
De kwelsloot is verondiept tot 30 cm – mv. Dit is ten opzichte van het afgegraven 
maaiveld. 

Dempen detailontwatering 
De aan de kwelsloot grenzende greppels zijn gedempt. 

Resultaten 
De maatregelen van het korte termijn scenario resulteren in twee effecten in het 
aandachtsgebied. (1) Er is een algeheel vernattend effect in de omgeving van de 
kwelsloot en aantakkende greppels doordat de greppels gedempt zijn en de kwelsloot 
verondiept en (2) ter plekke van het afgraven van het maaiveld komt de 
grondwaterstand dichter aan maaiveld te staan. Voor de GHG en GVG situatie is er een 
zone waar de grondwaterstanden tot 30cm onder maaiveld komen, en een scherper 
gedefinieerde zone waar de extra 25-40 cm afgraving ervoor zorgt dat de 
grondwaterstanden aan het nieuwe maaiveld komen te staan (zie figuur 5-6 en bijlage 2-
7 tot 2-9). De GLG bevindt zich op 20-60 cm diepte. De gedempte greppels trekken veel 
minder kwel aan, en langs de gehele afgravingsstrook vindt sterk verminderde inzijging 
plaats en ontstaat er een strook waar kwel optreed (figuur 5-6 en bijlage 2-10). 
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GHG tov maaiveld GLG tov maaiveld 

  
GVG tov maaiveld Kwel 

  

Figuur 5-6: GxG en kwel ten opzichte van het nieuwe maaiveld van scenario 1 
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 Verandering GHG 
  

 
 

Verandering GVG 
  

 Verandering GLG 
Figuur 5-7: Verandering GxG scenario 1 
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In figuur 5-7 en bijlage 2-11 tot 2-13 staan de veranderingen in GxG. Het vernattende 
effect van de maatregelen reikt onder de Poppelsche Leij door. Tot maximaal 150m van 
de oostoever is er een lichte grondwaterstandsverhoging van 5-10 cm. De absolute 
grondwaterstanden blijven daar in het voorjaar en de zomer echter nog 40-80 cm onder 
maaiveld. De uitstraling van de vernattende effecten richting de Regte Heide zijn 
uitgesprokener, maar omdat het hier topografisch snel hoger wordt, blijft de 
grondwaterstand tot ver (1.25 – >2 m) onder het maaiveld. 
 
Scenario 1: variant kwelsloot volledig dempen 
Indien de in het korte termijn scenario voorziene verondieping van de kwelsloot wordt 
vervangen door een volledig gedempte kwelsloot treden de volgende effecten op: 
- De vernatting oostelijk van de Poppelsche Leij blijft van gelijke orde van grootte (5-

10 cm) maar strekt zich iets verder naar het oosten uit (figuur 4.11-4.13 bijlage 4). 
- Het vernattende effect breidt zich ook verder uit richting de Regte Heide. 
- De verhoging van de GHG langs de Nieuwkerkse Dijk is circa 20-30 cm. Echter, de 

grondwaterstand ter plekke is nog steeds circa 1 – 1.25 m-mv ((figuur 4.7-4.9 bijlage 
4). 

- Er is nauwelijks een verschil in doelrealisatie landbouw aan de oostzijde van de 
Poppelsche Leij tussen het korte termijn scenario waarbij de kwelsloot wordt 
verondiept en het scenario waarbij de kwelsloot volledig wordt gedempt (figuur 5.1-
5.3 bijlage 5). 
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5.2 Scenario 2 Lange Termijn 

In het lange termijn scenario zijn de volgende maatregelen voorzien.  
 

 
Figuur 5–8: Ruimtelijke weergave maatregelenpakket lange termijn 
 
Het scenario heeft tot doel om het plangebied te vernatten en meer kwel tot in de 
wortelzone te creëren ten behoeve van natuurdoeleinden. Hierbij wordt een groter 
gebied vernat als gevolg van de peilverhoging in de Poppelsche Leij. Daarnaast zal de 
Poppelsche Leij een meer natuurlijke invulling krijgen. De invulling van het scenario is 
een uitbreiding op het korte termijn scenario. 
 
De uitbreiding betreft: 
 De mate van het afgraven van het bouwvoor; 
 Inrichting beek zowel qua onderhoud, ligging als doorstroomprofiel (dwarsprofiel).  
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5.2.1 Oppervlaktewater 

Modellering 
De volgende maatregelen zijn met behulp van het model geschematiseerd om de 
effecten op oppervlaktewater in beeld te brengen: 
 Dijklichaam 
 Bouwvoor afgraven 
 Inrichting beek 

o Ligging 
o Onderhoud 
o Doorstroomprofiel 

 Dempen kwelsloot (betreft feitelijk een verondieping tot 30 cm – maaiveld) 
 
Dijklichaam 
Gelijk aan korte termijn scenario. 
 
Bouwvoor afgraven 
Het gemodelleerde maaiveld is aangepast met de aangegeven hoeveelheden in  
figuur 5-8. 

Inrichting beek 
De ligging van de beek is gemodelleerd aan de hand van de in figuur 5-8 aangegeven 
ligging. Dit heeft met name invloed op de lengte van de beek die toeneemt.  
 
Als gevolg van de meanders en het gewijzigde onderhoud (minder frequent) zal de 
ruwheid van de beek toenemen. Dit is gemodelleerd door de ruwheid aan te passen in 
de modellering: 
 Winter: 20 (in huidige situatie 25); 
 Zomer: 10 (in huidige situatie 15). 
 
Het doorstroomprofiel is kleiner gekozen om de doelstelling wat betreft peilverhoging te 
realiseren (30 cm). Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden om deze peilverhoging te 
realiseren qua inrichting van het doorstroomprofiel, in deze studie zijn de volgende twee 
onderzocht: 
 Verondieping; 
 Versmalling. 
 
Verondieping heeft als voordeel dat deze praktisch makkelijk uitvoerbaar is. Versmalling 
heeft daarentegen als voordeel dat de stroomsnelheden meer op het huidige niveau 
blijven. Als gevolg van de toegenomen ruwheid van de beek, verminderen de 
stroomsnelheden, wat vervolgens bij verondieping verder versterkt wordt (zie ook figuur 
5-5). Om de ten doel gestelde peilverhoging te bereiken kan gekozen worden voor een 
verondieping van ongeveer 40 cm van de Poppelsche Leij of een bepaalde mate van 
versmalling. De resultaten van de versmalling worden hier gebruikt om de resulterende 
waterstanden etc. te bespreken. 
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Dempen kwelsloot 
Gelijk aan korte termijn scenario, door de grotere afgraving zijn er wel verschillen met 
het korte termijn scenario aangezien het ten opzichte van het nieuwe maaiveld 
gemodelleerd is. 

Resultaten  

Waterstanden 
In onderstaand figuur zijn de verschillen in waterstand weergegeven voor verschillende 
afvoersituaties berekend met de stationaire modellen.  
 

  

 

Verschil in waterstand (cm) 

 
Linksboven: 14 daagse onderschrijding 
Rechtsboven: zomersituatie 
Links: wintersituatie 

Figuur 5-9: Effecten op waterstanden 
 
In de verondiepte kwelsloot zijn door de veranderde bodemhoogte verschillen in 
waterstand zichtbaar tot meer dan 50 cm afhankelijk van de afvoersituatie.  
 
In de Poppelsche Leij worden in de laagwater situatie, 14 daagse onderschrijding, 
verhoogde waterstanden berekend tot 15 cm langs het plangebied. Gedurende een 
gemiddelde zomerse afvoer reiken de verhoogde waterstanden tot ongeveer 30 cm 
langs het plangebied. De effecten dempen uit tot ongeveer aan de golfbaan. Gedurende 
een gemiddelde winterse afvoer hebben de maatregelen een verhoogde waterstand van 
30 – 35 cm in de Poppelsche Leij tot gevolg.  

1 
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De effecten strekken zich vergeleken met de zomerse situatie net wat verder 
bovenstrooms uit. Ook aantakkende watergangen zoals de watergang parallel aan de 
Turnhoutse Baan (1) worden beïnvloed door de verhoogde waterstanden in de 
Poppelsche Leij. De verhoogde waterstand in de Poppelsche Leij is maatgevend in deze 
afvoersituatie voor de aantakkende watergang en bij verhoging van de waterstanden is 
er dan ook direct invloed op de waterstanden. 
 
Stroomsnelheden  
In figuur 5–5 zijn de stroomsnelheden weergegeven voor verschillende afvoersituaties.  
 
In het lange termijn scenario veranderen de stroomsnelheden in het plangebied als 
gevolg van de ingrepen. De toegenomen weerstand en extra lengte van de Poppelsche 
Leij zorgt voor een afname van de stroomsnelheid in de verschillende afvoersituaties 
met 0.05 – 0.1 m/s voor de zomersituatie (25% vermindering van stroomsnelheid 
grofweg). De afname van stroomsnelheid is onder andere het gevolg van de gekozen 
ruwheid van de beek in het scenario. Als het onwenselijk is om de stroomsnelheden in 
dergelijke mate te laten afnemen, kan ervoor gekozen worden om de huidige ruwheid 
van de beek te behouden of zelfs te verminderen (d.m.v. onderhoud bijvoorbeeld of 
beschaduwing). 
Ook zou er door een andere keuze in de vorm van het profiel de stroomsnelheid meer 
op het huidige niveau gehouden kunnen worden. 
 
Inundaties 
In figuur 3.4 – 3.6 in bijlage 3 zijn de resultaten met betrekking tot inundaties 
weergegeven. In het plangebied vinden voor alle afvoersituaties veranderingen plaats 
met betrekking tot inundaties. De afgraving van het maaiveld gecombineerd met de 
hogere waterstanden zorgen voor inundaties in het plangebied, waarbij vooral de 
toename in de T=1 situatie in het oog springt (extra inundatie oppervlak). In de T=10 
situatie is zowel rond de beek als in het plangebied een forste toename van het 
inundatieoppervlak zichtbaar.  
 
 In de T=100 situatie worden er zowel bovenstrooms als benedenstrooms van het 
plangebied verschillen berekend qua inundatiediepte en oppervlak. Bovenstrooms wordt 
extra inundatie berekend als gevolg van toegenomen waterstanden door de 
maatregelen in de beek. Dit zorgt voor inundaties, die overigens vrij gering zijn qua 
diepte (enkele centimeters grotendeels). Ook benedenstrooms van het plangebied zijn 
verschillen zichtbaar, mogelijk als gevolg van verschillen die ontstaan als gevolg van 
berging in het plangebied en bovenstrooms. Het gaat hierbij om een afname van het 
inundatieoppervlak. 
 

5.2.2 Grondwater 

Modellering 
Ten opzichte van het korte termijn scenario wordt de bouwvoor verder richting Goirle 
afgegraven. Tegelijkertijd wordt daar de kwelsloot tot 30cm-mv verondiept, en worden 
de overige aantakkende greppels gedempt. Ook is de niet officieel geregistreerde 
buisdrainage opgeheven. De oppervlaktewaterpeilen gebaseerd op de voor het lange 
termijn scenario berekende peilen behorende bij een gemiddelde zomer- en 
winterafvoer. 
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Resultaten 
De uitbreiding van de afgraving en het dempen van de extra greppels / verondiepen van 
de kwelsloot tot aan de Turnhoutsebaan hebben een sterk vernattend effect op het 
plangebied. In een mate die vergelijkbaar is met scenario 1 komen de 
grondwaterstanden (GxG) in het lange termijn scenario een stuk dichter aan maaiveld te 
liggen (zie figuur 5-10 en bijlage 3-7 tot 3-9). De kwelstrook die ontstaat aan de oostkant 
van de verondiepte watergang wordt uitgesprokener, en ook deze breidt zich uit richting 
de Turnhoutsebaan (zie figuur 5-10 en bijlage 3-10).  
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Omdat ook de peilen in de Poppelsche Leij aanzienlijk stijgen, is er een aanzienlijk 
vernattend effect aan de oostzijde van de Poppelsche Leij in de Blokskens, terwijl het 
uitstralingseffect richting de Regte Heide aanzienlijk minder sterk toeneemt ten opzichte 
van het korte termijn scenario (figuur 5-11 en bijlage 3-11 tot 3-13). 
 

  
GHG tov maaiveld GLG tov maaiveld 

  
GVG tov maaiveld 

 

Kwel 

 

Figuur 5-10: GxG en kwel ten opzichte van het nieuwe maaiveld van scenario 2 
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Figuur 5-11: Verandering GxG scenario 2

 
 

Verandering GHG 
  

 
 

Verandering GVG 
  

 
 

Verandering GLG 
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Bijlage 1 
      Resultaten- Huidige situatie 
 
 
Figuur 1: Watersysteemkaart 
 
Figuur 2: GHG ten opzichte van maaiveld (periode 2001-2009) 
 
Figuur 3: GLG ten opzichte van maaiveld (periode 2001-2009) 
 
Figuur 4: GVG ten opzichte van maaiveld (periode 2001-2009) 
 
Figuur 5: Jaargemiddelde kwel (periode 2001-2009) 
 
Figuur 6: Inundaties T=1 
 
Figuur 7: Inundaties T=10 
 
Figuur 8: Inundaties T=100
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Bijlage 2 
      Scenario1- Korte termijn 
 
 
Figuur 1: Verschil in waterstanden korte termijn: 14 daagse onderschrijding 
 
Figuur 2: Verschil in waterstanden korte termijn: zomer 
 
Figuur 3: Verschil in waterstanden korte termijn: winter 
 
Figuur 4: Inundaties korte termijn: T = 1 
 
Figuur 5: Inundaties korte termijn: T = 10 
 
Figuur 6: Inundaties korte termijn: T = 100 
 
Figuur 7: GHG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn 
 
Figuur 8: GLG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn 
 
Figuur 9: GVG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn 
 
Figuur 10: Jaargemiddelde kwel scenario 1: korte termijn 
 
Figuur 11: Verandering in GHG scenario 1 korte termijn ten opzichte  
      van de huidige situatie. 
 
Figuur 12: Verandering in GLG scenario 1 korte termijn ten opzichte  
       van de huidige situatie. 
 
Figuur 13: Verandering in GVG scenario 1 korte termijn ten opzichte  
      van de huidige situatie. 
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Bijlage 3 
      Scenario 2 - Lange termijn 
 
 
Figuur 1: Verschil in waterstanden lange termijn: 14 daagse onderschrijding 
 
Figuur 2: Verschil in waterstanden lange termijn: zomer 
 
Figuur 3: Verschil in waterstanden lange termijn: winter 
 
Figuur 4: Inundaties lange termijn: T = 1 
 
Figuur 5: Inundaties lange termijn: T = 10 
 
Figuur 6: Inundaties lange termijn: T = 100 
 
Figuur 7: GHG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 2: lange termijn 
 
Figuur 8: GLG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 2: lange termijn 
 
Figuur 9: GVG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 2: lange termijn 
 
Figuur 10: Jaargemiddelde kwel scenario 2: lange termijn 
 
Figuur 11: Verandering in GHG scenario 2 lange termijn ten opzichte  
       van de huidige situatie 
 
Figuur 12: Verandering in GLG scenario 2 lange termijn ten opzichte  
      van de huidige situatie. 
 
Figuur 13: Verandering in GVG scenario 2 lange termijn ten opzichte  
      van de huidige situatie. 





  

Beekherstel Poppelsche Leij  9X0591/R00004/905050/DenB 
Definitief rapport  29 januari 2013 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4 
Scenario 1 - Korte termijn 
kwelsloot dempen 

 
 
Figuur 7: GHG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn kwelsloot    
 dempen 
 
Figuur 8: GLG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn kwelsloot  
 dempen 
 
Figuur 9: GVG ten opzichte van nieuw maaiveld scenario 1: korte termijn kwelsloot  
 dempen 
 
Figuur 10: Jaargemiddelde kwel scenario 1: korte termijn kwelsloot dempen 
 
Figuur 11: Verandering in GHG scenario 1 korte termijn kwelsloot dempen 

ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Figuur 12: Verandering in GLG scenario 1 korte termijn kwelsloot dempen 
  ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Figuur 13: Verandering in GVG scenario 1 korte termijn kwelsloot dempen 
  ten opzichte van de huidige situatie. 
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Bijlage 5 
      Doelrealisatie landbouw 
 
 
Figuur 1: Doelrealisatie landbouw huidig 
 
Figuur 2: Doelrealisatie landbouw scenario 1: korte termijn 
 
Figuur 3: Doelrealisatie landbouw scenario 1: korte termijn kwelsloot dempen 
 


