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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

Bij de voorbereiding van het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse 

polder wordt gebruik gemaakt van grondwatermodellering. In het Plan van aanpak 

(Waternet, 2012) is omschreven wat de doelen hiervan zijn, namelijk:   
 

• de bepaling van het effect van bestaande peilopzettingen in het zuiden van de 

Horstermeerpolder op de kwel en de stijghoogte in het eerste watervoerende 
pakket in deze polder. Het resultaat van de bestaande situatie wordt 

vergeleken met een situatie zonder peilopzettingen, overeenkomend met het 

peilbesluit uit 1960.  
• de bepaling van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) 

1.2 Voorgaand onderzoek 

Ter bepaling van de effecten van peilopzettingen in het zuiden van de 

Horstermeerpolder zijn in 2010 reeds grondwaterberekeningen uitgevoerd door 
Royal Haskoning. De resultaten van toen zijn gerapporteerd in het rapport 

“Peilopzettingen in de Horstermeerpolder” [Waternet, 2011] . De berekeningen uit 

2010 zijn gebaseerd op stand van kennis van de peilgebieden en waterpeilen in 
juni 2010.  

1.3 Huidig onderzoek 

In 2011 en 2012 zijn de actuele peilen en begrenzingen van peilgebieden in de 

Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse polder nauwkeurig in kaart gebracht. De 
resultaten van het veldonderzoek zijn vastgelegd in de “Notitie actuele 

peilenkaart“ (Waternet, 2012). Om de effecten van deze nieuwe peilgegevens te 

evalueren, zijn de grondwaterberekingen uit 2010 voor een deel opnieuw 
uitgevoerd. Aanvullend is ook de Meeruiterdijkse polder in de berekeningen 

opgenomen. Voor deze berekeningen is hetzelfde grondwatermodel gebruikt dat 

Royal Haskoning heeft opgesteld in 2010. Voor een uitgebreide toelichting op het 
gebruikte grondwatermodel wordt daarom verwezen naar het rapport uit de vorige 

onderzoeksfase [Waternet, 2011]. 
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2 De doorgerekende scenario’s 

2.1 Scenario’s 

Er zijn in het huidige onderzoek in totaal zes situaties (“scenario’s”) doorgerekend 

met het grondwatermodel uit 2010. In tabel 2.1 zijn deze scenario’s toegelicht. 
Voor de in tabel 2.1 genoemde kaarten van actuele en vigerende peilen in 

Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder wordt verwezen naar de “Notitie 

actuele peilenkaart” (Waternet, 2012). 
 

Tabel 2.1: Toelichting scenario’s grondwateronderzoek 

Uitgangspunten Scenario 

Horstermeerpolder (HMP) Meeruiterdijkse 

polder (MUP) 

Te beantwoorden 
vraag 

1 actuele peilen HMP (veldsituatie 

2012) 

actuele peilen MUP 

(veldsituatie 2012) 

Wat is de stijghoogte in het 

watervoerende pakket en 

de kwelflux naar de polder 

als de actuele peilen 

worden aangehouden? 

2 vigerende peilen HMP (= hele 

polder op NAP -3,45 m; peilbesluit 

1960) 

vigerende peilen MUP 

(= peilbesluit 2000) 

Wat is de stijghoogte en de 

kwelflux in de polder als 

voor de polders de 

vigerende peilen worden 

aangehouden? Komen deze 

waarden overeen met de 

berekening van Royal 

Haskoning? 

3 actuele peilen HMP  vigerende peilen MUP Wat is het effect op de 

stijghoogte en de kwelflux 

als de vigerende peilen in 

de MUP worden ingesteld 

(8 tot 10 cm 

peilverhoging)? 

4 vigerende peilen HMP, met 

actuele peilen in de vergunde 

vakken (28-6, 28-3, 28-7 en 28-

8). 

vigerende  peilen MUP Wat is het effect van de 

vergunde peilopzettingen 

in de HMP op de 

stijghoogte en de kwelflux? 

5 vigerende peilen HMP, met 

actuele peilen in de vergunde 

vakken (28-6, 28-3, 28-7 en 28-

8) en in de “NERA vakken” (28-5 

en 28-4) een peil van NAP -3,30 

m, dat is +15 cm peilopzet.  

vigerende peilen MUP Wat is het effect op de 

stijghoogte en de kwelflux 

als naast de vergunde 

peilopzettingen een 

peilopzet van +15 cm 

wordt aangehouden? 

6 vigerende peilen HMP, met 

actuele peilen in de vergunde 

vakken (28-6, 28-3, 28-7 en 28-

8) en in de “NERA vakken” (28-5 

en 28-4) een peil van NAP -3,00 

m, dat is +45 cm peilopzet.  

vigerende peilen MUP Wat is het effect op de 

stijghoogte en de kwelflux 

als naast de vergunde 

peilopzettingen een 

peilopzet van +45 cm 

wordt aangehouden? 
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2.2 Resultaten 

Het effect van de 6 doorgerekende scenario’s uit tabel 2.1 op de 

afvoerdebieten/fluxen in de verschillende peilgebieden is samengevat in de tabel 
in bijlage 2.  Ter vergelijking van de huidige resultaten met de berekeningen uit 

2010 zijn de debieten c.q. fluxen voor de toen gebruikte actuele peilenkaart 

(variant 3)  ook vermeld.  
 

In figuur 3.1 zijn de kwelfluxen en kwelfluxveranderingen voor de 6 scenario’s 

grafisch weergegeven. In figuur 3.2 is hetzelfde gedaan voor de stijghoogten en 
stijghoogteveranderingen in het eerste watervoerende pakket. De afbeeldingen in 

de figuren 3.1 en 3.2 zijn in bijlage 1 op een groter formaat  (A4) weergegeven. 

 

2.2.1 Scenario 1 

 
Ter verduidelijking van de verschillen tussen de huidige modelresultaten voor de 

actuele situatie (scenario 1) en dezelfde resultaten in modelberekeningen uit 2010 

(variant 3) zijn in figuur 3.3 beide figuren naast elkaar geplaatst. In deze figuur is 
aangegeven wat de peilopzettingen ten opzichte van het hoofdvak (= vigerend 

peil: NAP -3.45 m) zijn, die in de berekeningen zijn toegepast.   

 
De stijghoogteveranderingen en kwelfluxverandering zoals nu berekend lijken 

sterk op de resultaten van 2010. het effect van de peilopzettingen in 2012 is 

geringer dan was ingeschat in 2010. Dit is conform de verwachting, omdat in 2010 
voor de modelberekening uitgegaan werd van hogere peilopzettingen in de meeste 

vakken. In 2012 zijn lagere peilopzettingen aangehouden, gebaseerd op de 

nieuwste veldmetingen.  
Een dempende  factor op de stijghoogteveranderingen in 2012 betreft niet langer 

oplopende peil in het ANKO peilvak met 0.05 m gedurende de zomerde en de 

lagere actuele peilen in de MUP. Voor de MUP is in 2010 uitgegaan van vigerende 
peilen, die 8 tot 23 cm hoger zijn dan de actuele peilen in 2012.  

2.2.2 Scenario 2 
Scenario 2 is feitelijk hetzelfde scenario als Variant 1 uit het voorgaand onderzoek 

(Waternet, 2011). Het grondwatermodel is daarom niet opnieuw doorgerekend. 

Wel zijn op basis van de uitvoergegevens van het grondwatermodel, opnieuw de 
waterbalansen bepaald van de afzonderlijke peilgebieden, zoals vermeld in tabel 

3.1. De waterbalans voor de gehele HMP is identiek aan die uit het rapport van 

2011 (16.4 mm/dag kwel). Voor de afzonderlijke peilgebieden zijn kleine 
verschillen aanwezig, doordat de afbakening van peilgebieden in het huidige 

onderzoek licht gewijzigd is. 

2.2.3 Scenario 3 
Scenario 3 is vooralsnog niet doorgerekend. 

2.2.4 Scenario 4 
Scenario 4 betreft het effect van de vergunde peilopzettingen in het zuiden van de 

HMP. De vergunde peilopzettingen zijn licht aangepast ten opzichte van de 
berekeningen in 2010 (zie ook figuur 3.3). Ten opzichte van de vergelijkbare 

variant 2 uit het onderzoek van 2010, hebben de kwel- en stijghoogte toename een 

geringere verbreiding, met name de randzone met een stijghoogtetoename  van 2-
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5 cm. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan het niet langer oplopende 
peil in het ANKO peilvak met 0.05 m gedurende de zomer. 

2.2.5 Scenario 5 
Scenario 5 is sterk vergelijkbaar met de huidige situatie, met dien verstande dat in 

dit scenario vigerende peilen in de MUP zijn aangehouden en de peilopzetting in de 

NERA vakken iets beperkter is (15 cm). Het effect hiervan is met name zichtbaar 
aan de zijde van de MUP met een geringere verbreiding van de zone met 

stijghoogte verhogingen tussen 2-5 cm. 

2.2.6 Scenario 6 
Scenario 6 is vrijwel identiek aan scenario 5, echter met een extreme verhoging in 

de NERA peilvakken (+45 cm). Dit is een tamelijk virtueel scenario om het meeste 
extreme effect van de peilopzetting in de NERA vakken te visualiseren. Dit 

scenario lijkt veel op het actuele scenario uit 2010, waar uitgegaan werd van 55 

cm peilopzetting in de NERA vakken. Het effect op de stijghoogte toename is dan 
ook sterk vergelijkbaar met de effecten van de actuele situatie in 2010  (figuur 3.3 

A). De doorwerking naar het oosten is echter geringer, doordat het ANKO peilvak 

niet langer oploopt met 0.05 m gedurende de zomer. 

2.3 Conclusies 

Bij vergelijking van de resultaten uit het huidige onderzoek met de resultaten uit 

2010 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 
• de stijghoogteveranderingen en kwelfluxverandering zoals nu berekend lijken 

sterk op de resultaten van 2010 

• het effect van de peilopzettingen in 2012 is geringer dan was ingeschat in 
2010. Dit is conform de verwachting, omdat in 2010 voor de modelberekening 
uitgegaan werd van hogere peilopzettingen in de meeste vakken. In 2012 zijn 
lagere peilopzettingen aangehouden, gebaseerd op de nieuwste veldmetingen. 

• Een dempende  factor op de stijghoogteveranderingen in 2012 betreft het niet 
langer oplopende peil in het ANKO peilvak met 0.05 m gedurende de zomer en 
de lagere actuele peilen in de MUP . In 2010 is uitgegaan van vigerende peilen, 
die 8 tot 23 cm hoger zijn dan de actuele peilen in 2012. De ‘peilverlagingen’ 
in de MUP dempen het effect van peilopzettingen in de HMP. 
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A kwel bij vigerende peilen in de HMP en MUP 
(scen02) 

 

 

 

 

 
B kwel bij actuele peilen in HMP en MUP (scen01) 

 
F Verandering kwel scen01 ten opzichte van scen02 

 
C kwel bij vigerende peilen in de HMP en MUP, maar 

huidige peilen in de vergunde vakken HMP (scen04) 

 
G Verandering kwel scen04 ten opzichte van scen02 
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D kwel bij vigerende peilen in de HMP en MUP, maar 
actuele peilen in vergunde vakken en NERA vakken op 

NAP -3.30 m (scen05) 

 
H Verandering kwel scen05 ten opzichte van scen02 

 
E kwel bij vigerende peilen in de HMP en MUP, maar 

actuele peilen in vergunde vakken en NERA vakken op 

NAP -3.00 m (scen06) 
 

 
I Verandering kwel scen06 ten opzichte van scen02 

Figuur 3.1: Berekende kwel en kwelverandering in HMP en MUP 
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A stijghoogte eerste wvp bij vigerende peilen in de 

HMP en MUP (scen02) 

 

 

 

 

 
B Stijghoogte eerste wvp bij actuele peilen in HMP en 

MUP (scen01) 

 
F stijghoogte verandering scen01 ten opzichte van 

scen02 

 
C Stijghoogte bij vigerende peilen in de HMP en MUP, 
maar huidige peilen in de vergunde vakken HMP 

 
G stijghoogte verandering scen04 ten opzichte van 
scen02 
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(scen04) 

 
D Stijghoogte bij vigerende peilen in de HMP  en MUP, 

maar actuele peilen in vergunde vakken en NERA 
vakken op NAP -3.30 m (scen05) 

 
H stijghoogte verandering scen05 ten opzichte  van 

scen02 

 
E Stijghoogte vigerende peilen in de HMP en MUP, 
maar actuele peilen in vergunde vakken en NERA 

vakken op NAP -3.00 m (scen06) 

 
I stijghoogte verandering scen06 ten opzichte van 
scen02 

Figuur 3.2: Berekende stijghoogte en stijghoogteverandering tov NAP in het eerste watervoerende 
pakket in HMP en MUP. 
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                             Legenda 2010 
 

 
                            Legenda 2012 

    
 

 

 

 
A stijghoogte verandering actuele situatie 2010  

(variant 3 ten opzichte van variant 1) 

 
B stijghoogte verandering actuele situatie 2012  
(scenario 1 ten opzichte van scenario 2) 

 

Figuur 3.3: Vergelijking berekende stijghoogteverandering in 2010 en 2012. 
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3 GGOR onderzoek 

3.1 Inleiding 

In de 4e Nota waterhuishouding (V&W, 1998) is aan de provincies gevraagd het 
gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) uiterlijk in 2002 vast te 

stellen. Door het vaststellen van het GGOR worden de waterdoelen in een gebied 

vastgelegd. Het gewenste regime moet aansluiten bij het beoogde gebruik van het 
betreffende gebied. Inmiddels is afgesproken in artikel 5 van het Nationaal 

Bestuursakkoord Water dat de provincies de kaders voor het GGOR in het landelijk 

gebied uiterlijk in 2005 vastgesteld moeten hebben. Vervolgens zullen de 
waterschappen tussen 2005 en 2010 de GGOR's opstellen (CBS, PBL, Wageningen 

UR, 2012). 

3.2 GGOR, OGOR en AGOR 

Onder het begrip GGOR vallen ook het Optimale en het Actuele Grond- en 
Oppervlaktewater Regime (respectieve lijk OGOR en AGOR). Het OGOR is die 

situatie, waarbij de hydrologische situatie van de bodem, het beoogde gebruik van 

die bodem (de gebruiksfunctie) optimaal ondersteunt. Dat geldt zowel voor de 
kwaliteit als de kwantiteit van het water. Dit OGOR kan voor elke gebruiksfunctie 

van de bodem (landbouw, natuur, bebouwing) worden berekend c.q. opgesteld. 

Vanuit het gebruiksdoel gezien is het verschil tussen AGOR en OGOR een 
(potentieel) knelpunt dat in de actuele situatie het grondgebruik niet optimaal 

wordt ondersteund. 

Als functies met een (totaal) verschillend OGOR, bijvoorbeeld landbouw en natte 
natuur, elkaar raken of met elkaar verweven zijn, moet een compromis worden 

gezocht dan wel een keuze worden gemaakt. Bijvoorbeeld een optimale toestand 

voor een van de functies en een marginale toestand voor de andere. Er wordt dan 
een maatschappelijk afgewogen doel gerealiseerd. Het GGOR geeft die 

maatschappelijk gewogen situatie weer. (CBS, PBL, Wageningen UR, 2012). 

3.3 GGOR instrumentarium Waternet 

Waternet heeft een eigen instrumentarium ontwikkeld ten behoeve van de 
vaststelling van het GGOR. Onderdeel van dit instrumentarium is een zogenaamde 

GGOR-tool ter bepaling van GHG, GVG en GLG:  

 
GHG: Voor de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste 

grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart. 

Het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 
jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GHG 

GVG: Voor de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand worden jaarlijks de 

grondwaterstanden van 14 maart, 28 maart en 14 april gemiddeld. Het 
gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar, 

waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GVG 

GLG: Voor de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand worden jaarlijks de 3 laagste 
grondwaterstanden gemiddeld over de periode van 1 april tot en met 31 maart. 

Het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 

jaar, waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden, wordt gebruikt als GLG. 
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Reden voor de ontwikkeling van de GGOR-tool binnen Waternet is het gegeven dat 
een regionaal grondwatermodel, met een resolutie op perceelsniveau én 

voldoende kleine tijdstappen om de grondwaterdynamiek goed te benaderen, 

onacceptabel lang moet rekenen. Een eerste versie van het instrumentarium is 
ontwikkeld in overleg met de provincie Utrecht en beschreven in het rapport 

‘Uitwerking GGOR – Een instrumentarium voor een duurzame 

waterhuishoudkundige inrichting’ (Waternet, 2008). In het kader van het 
Watergebiedsplan Noorderpark is het GGOR instrumentarium verder verbeterd, om 

deze meer geschikt te maken voor situaties waar de deklaag wordt doorsneden 

door aanwezige sloten (Waternet, 2011). Deze laatste versie is voor dit onderzoek 
toegepast. Voor een beschrijving van de ‘verbeterde’ GGOR-tool wordt verwezen 

naar het rapport ‘Modellering van grondwaterdynamiek en waterbalansen van 

percelen, toepassing van de GGOR-tool door Waternet’ (Olsthoorn, in concept). 

3.3.1 Uitwerking GXG berekeningen 

Eerdere versies van de GGOR-tool waren gebaseerd op een analytische oplossing 
van de grondwaterstromingsvergelijking. Deze oplossing voldoet uitstekend in 

gevallen waarbij de deklaag niet doorsneden wordt door het aanwezige 

slotenpatroon. Voor de Horstermeerpolder geldt deze situatie niet. De holocene 
deklaag is met name in het oostelijk deel van de polder dun en soms geheel 

afwezig. Er zijn meerdere oplossingen geformuleerd en uitgewerkt. Voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van een nume rieke oplossing in Modflow. Modflow 
wordt hierbij aangestuurd vanuit Matlab. De resultaten worden gepresenteerd in 

een GIS-omgeving onder ArcMap. De dynamiek van de grondwaterspiegel wordt 

beschreven in een perceel tussen twee oneindig lange, parallelle sloten. Met een 
negenjarige neerslag- en verdampingsreeks (het eerste jaar wordt als ‘inloopjaar’ 

gebruikt) wordt het grondwaterregime gemodelleerd en omgerekend tot een 

gemiddelde laagste (GLG), gemiddelde voorjaars (GVG) en een gemiddelde 
hoogste grondwaterstand (GHG). De perceelsbreedte wordt afgeleid uit het Top-10 

vlakkenbestand.  

 
In het huidige onderzoek beperken we ons tot de GGOR voor de landbouw-

gronden. De OGOR landbouw is in feite een interpretatie van de bodemkaart en 

resulteert in een kaartbeeld met optimale omstandigheden voor een bepaald 
gewastype. In de Horstermeer is in het landbouwgebied vrijwel uitsluitend sprake 

van grasland. Om deze reden én om de onderlinge vergelijkbaarheid van de 

resultaten op perceelsniveau te vergroten, is besloten om de analyse uitsluitend 
voor grasland uit te voeren.  

 

Voor het afleiden van grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld zijn 
nauwkeurige maaiveldhoogte gegevens noodzakelijk. In het onderzoek is hiervoor 

gebruik gemaakt van het AHN-2 uit 2010. Het AHN geeft representatieve 

gegevens voor de landbouwgebieden/ grasland in de Horstermeer. Maar voor 
bebouwd gebied en de natuurgebieden, met veelal opgaande begroeiing, geeft de 

AHN een onbetrouwbare, te hoge maaiveldhoogte weer. Voor de bebouwde 

gebieden en de natuurgebieden zijn daarom geen GxG’s afgeleid. 
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De berekende GXG (GHG, GVG en GLG) kunnen met behulp van zogenaamde 

HELP-tabellen (Alterra, 2006) vertaald worden in een nat-, droogte - en 
combinatieschade voor landbouwgronden.  

3.3.2 Input GGOR-tool 
Als input voor dit model worden de volgende parameters op perceelsniveau 

gebruikt: 

1. mediane maaiveldhoogte op perceelsniveau (m tov NAP) 
2. slootafstand (L) 

3. horizontale en verticale doorlatendheid van de deklaag (Kh en Kv) 

4. draineerbare porositeit van de bovengrond (µ) 
5. de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket (? ) 

6. actuele polderpeilen (ZP/WP) 
 

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten en aannames gedaan: 

• Als basis voor de maaiveldshoogte is het AHN 2010 gebruikt, dat een resolutie 

heeft van 5x5 m. Dit bestand is binnen het onderzoeksgebied gecorrigeerd op 
basis van veldmetingen (Waternet, 2011). Voor het onderzoeksgebied zijn de 

AHN waarden uit 2010 met 3,5 cm verlaagd. 

• De indeling van de ondergrond in bodemtypes is afkomstig van ‘De 
Bodemkaart van Nederland’. Voor de aanwezige bodemtypes in het 

onderzoeksgebied zijn waarden voor de horizontale doorlatendheid (Kh) en 

draineerbare porositeit (µ) afgeleid (tabel 4.1). Voor de verticale anisotropie is 
een factor 10 aangehouden: de verticale doorlatendheid (Kv) is een factor 10 

kleiner. 

 
Tabel 4.1: hydrologische parameters bovengrond 

 Kh [m/d] Kv [m/d] µ [-] 

Veen 0,20 0,020 0,05 
Zware klei 0,05 0,005 0,05 

Zware zavel 0,10 0,010 0,06 

Lichte Zavel 0,40 0,040 0,10 
Zand 0,70 0,070 0,15 

• de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket  is overgenomen uit het 

grondwatermodel. 
• De percelen zijn overgenomen uit het Top-10 vlakkenbestand. De langere 

percelen in het onderzoeksgebied zijn opgeknipt in kortere stukken met een 

maximale lengte van circa 250 m.  
• Aangenomen wordt dat geen drainagebuizen in de percelen aanwezig zijn. 

• Gemiddelde verdampings- en neerslaggegevens van meteostation de Bilt is 

gebruikt voor de periode 2000-2008. 
• De GGOR-tool is uitsluitend te gebruiken voor gebieden waarin sprake is van 

(min of meer) rechthoekige percelen die omgeven zijn door een 

afwateringssloot. De tool is niet geschikt voor stedelijk bebouwd gebied. Ook 
voor stedelijk open terrein (zoals sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden 

of golfbanen) is de rekenwijze ongeschikt, omdat veelal drainage aanwezig is 

én omdat zelden sprake is van rechthoekige kavels omgeven door sloten. 
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3.3.3 Output GGOR-tool 

De output van de GGOR-tool bestaat uit een weergave van de GLG, GVG en GHG 
op perceelsniveau. Op basis van deze GXG resultaten kunnen, in combinatie met 

HELP-tabellen, vervolgens kaartbeelden met nat-, droogte - en combinatieschades 

voor landbouwgewassen afgeleid worden. In de praktijk blijkt echter regelmatig 
dat de combinatie van berekende GLG en GHG niet in de HELP-tabellen voorkomt, 

zodat geen schadebepaling mogelijk is. Voor de HMP en MUP blijkt dit voor een 

groot deel van de percelen het geval te zijn, met name voor de venige en zandige 
bodemtypen. Daarom worden in dit rapport geen schadeberekeningen 

gepresenteerd. Om toch een beeld te krijgen van de geschiktheid voor grasland 

worden figuren gepresenteerd met de afwijking van de actuele GHG en GLG ten 
opzichte van de optimale GHG en GLG voor grasproductie (zie paragraaf 4.4). 

3.3.4 Toetsing GGOR tool  
Om de GGOR tool voor onderzoeksgebied nader te evalueren zijn de berekende 

tijdreeksen, die de basis vormen voor de GXG bepaling, vergeleken met langjarige 

freatische peilbuismetingen. Gezocht is naar peilbuizen die (zo goed mogelijk) 
voldoen aan de volgende criteria: 

• een freatische diepteafstelling van het filter; 

• voldoende metingen in de periode 2000-2008 (minimaal 24 metingen per jaar 
over deze periode). 

 

In figuur 4.1 zijn alle b estaande (actief bemeten) ondiepe  peilbuizen (bovenkant 
filter binnen 5 m-mv) in de Horstermeerpolder afgebeeld. Bij bestudering van de 

gegevens (dikte deklaag en filterstelling) is afgeleid dat  slechts 1 peilbuis als 

freatische peilbuis kan worden beschouwd. Alle overige peilbuizen staan in het 
eerste watervoerende pakket. Omdat slechts één peilbuis qua filterstelling voldoet, 

zijn voor de toetsing enkele peilbuizen toegevoegd die een minder geschikte 

filterstelling hebben (te diep). Wel vertonen deze toegevoegde peilbuizen een 
dynamiek die past bij een freatische filterstelling, wat erop kan duiden dat vlak 

onder de holocene deklaag nog extra weerstandslagen aanwezig zijn. Voor deze 

peilbuizen kan een geringere correlatie met de GXG berekeningen in de deklaag 
verwacht worden. In tabel 4.2 zijn de geselecteerde peilbuizen met enkele 

relavante eigenschappen vermeld.  

 
In figuur 4.2 zijn gemeten tijdreeksen in het peilfilter (B31F0555_1 en 

B31F0555_2) en de berekende tijdreeks met de GGOR tool (perceelnr 1007_1) 

weergegeven. Met behulp van het tijdreeksanalysepakket Menyanthes (KWR, 
2012) zijn enkele grondwaterkarakteristieken voor elk van deze tijdreeksen 

bepaald (GXG’s, gemiddelde duurlijnen en regimecurven) en in figuur 4.3 

opgenomen. Opvallend in figuren 4.2 en 4.3 is dat het diepere filter (B31F0555_2) 
meer dynamiek vertoont dan het ondiepe, freatische filter (B31F0555_1). 

Vermoedelijke oorzaak hiervan is dat in de database van de beheerder 

filterstellingen van deze peilbuizen onderling verwisseld zijn.  
In Bijlage 2 zijn de tijdreeksen en tijdreeksanalyse van de overige 2 peilfilters uit 

tabel 4.2 opgenomen. 
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Figuur 4.1: locaties ondiepe peilbuizen in HMP en MUP 
 

Tabel 4.2: Freatische peilbuizen ter evaluatie van de GGOR tool  

peilbuis filter filterdiepte 
(m tov NAP) 

maai- 
veld (m 
tov NAP) 

dikte 
deklaa
g (m) 

opmerkingen 

B31F0555 1 -  2.26 - -2.86 -2.01 1.8 freatisch 
B31F0555 2 -  4.75 - -5.25 -2.01 1.8 bovenkant wvp 
B31F2162 1 -  4.08 - -4.58 -2.27 1.7 bovenkant wvp 
B31F2164 1 -  4.31 - -4.81 -2.35 1.5 bovenkant wvp 
 
In tabel 4.3 zijn de resultaten van de GXG-berekeningen voor de meetreeksen in 
de peilbuizen en de simulaties met de GGOR-tool samengevat. 
 
Tabel 4.3: resultaten GXG berekeningen   

peilbuizen 
/ percelen 

filte
r 

bodem-
type 

mv  
tov NAP 

GLG 
tov NAP 

GVG 
tov NAP 

GHG 
tov NAP 

GHG-
GLG(m) 

B31F0555 1 veen -2.01 -2.55 -2.53 -2.46 0.09 
B31F0555 2 veen -2.01 -2.65 -2.46 -2.17 0.48 
perceel 1007  veen -2.04 -2.69 -2.56 -2.35 0.34 
B31F2162 1 veen  -2.27 -2.99 -2.91 -2.75 0.24 
perceel 951  zware zavel -2.62 -3.13 -2.98 -2.74 0.39 
B31F2164 1 zware zavel -2.35 -3.31 -3.15 -2.99 0.32 
perceel 611  zware zavel -2.62 -3.30 -3.16 -2.93 0.37 

 

In tabel 4.3 wordt bevestigd dat de dynamiek van filter B31F0555-1 relatief laag is 

en vermoedelijk qua filterstelling verwisseld is met B31F0555-2. Voor de 
vergelijking met de GGOR-tool wordt daarom naar de resultaten in filter 

B31F0555-2 gekeken.  
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De GLG en GHG voor peilbuis B31F2164 en perceel 611 stemmen goed overeen 

(verschil resp. 1 cm en 6 cm). De dynamiek (GHG-GLG) in de GGOR-berekening is 
daarmee 5 cm groter. 

De GHG voor peilbuis B31F2162 en perceel 951 stemmen goed overeen (verschil 1 

cm). De GLG in perceel 951 is 14 cm lager, waarmee de dynamiek in de GGOR 
berekening uiteindelijk 15 cm groter is.  

De GLG voor peilbuis B31F0555_2 en perceel 1007 stemmen goed overeen 

(verschil 4 cm). De GHG in perceel 951 is 18 cm lager, waarmee de dynamiek in 
de GGOR berekening uiteindelijk 14 cm kleiner is.  

 

 
Figuur 4.2: Gemeten en berekende tijdreeksen voor peilbuislocatie 
B31F0555 
 

 
Figuur 4.3: Tijdreeksanalyse peilbuislocatie B31F0555 
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Conclusies toetsing GGOR tool 

De GGOR tool is beperkt getoetst in de HMP en MUP, vanwege het feit dat vrijwel 
geen geschikte freatische buizen beschikbaar zijn. De overeenkomst tussen de 

resultaten van de GGOR-tool en de beschikbare peilbuismetingen is echter redelijk 

en naar verwachting voldoende voor een betrouwbare voorspelling van de GXG in 
het onderzoeksgebied.  

 

3.4 Resultaten GGOR berekeningen 

In de figuren 4.4 t/m 4.6 zijn respectievelijk de met de GGOR-tool berekende GLG, 
GVG en GHG afgebeeld.  

In figuur 4.7 is de optimale combinatie van GLG en GHG weergegeven voor 

grasproductie, gerelateerd aan het aanwezige bodemtype (bron: HELP tabellen, 
2005). In figuur 4.8 is de (vereenvoudigde) bodemkaart van het onderzoeksgebied 

afgebeeld waarop figuur 4.7 mede gebaseerd is. 

In de figuren 4.9 en 4.10 is het verschil weergegeven tussen de berekende actuele 
GLG/GHG en de optimale GLG/GHG voor grasproductie.  

 

 
Figuur 4.4: berekende acatuele GLG 
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Figuur 4.5: berekende actuele GVG 
 

 
Figuur 4.6: berekende actuele GHG 
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Figuur 4.7: Optimale combinatie van GLG en GHG voor grasproductie 

 
Figuur 4.8: Bodemkaart onderzoeksgebied (Stiboka, …) 
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Figuur 4.9: De geschikt voor grasland bij berekende GHG’s 

 
Figuur 4.10: De geschikt voor grasland bij berekende GLG’s 

 
Uit de figuren 4.9 en 4.10 blijkt dat zowel in de winter (optreden GHG) als in de 

zomer (optreden GLG) met name de HMP  te nat is voor optimale grasproductie , 

met uitzondering van de zandiger bodemtypen in de oostelijke helft (vergelijk 
figuur 4.8). Het meest uitgesproken nat zijn de zware zavelgronden in het 

noordwesten van de HMP. Hoewel bij veldbezoeken de betreedbaarheid van 

percelen in het centrale deel van de HMP (ten zuiden van de Middenweg) in de 
zomer goed is, is de GLG aan de hoge kant. In de MUP zijn percelen in de winter 

ook aan de natte kant. In de zomer is de situatie  voor grasproductie  in de MUP 

overwegend gunstiger dan in de HMP .  
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Bijlage 1: Figuren grondwatermodellering 2012 
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Bijlage 2:  Berekende af- en aanvoerhoeveelheden in 6 scenario’s.
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Bijlage 2: Berekende afvoer- en aanvoerhoeveelheden* per peilvak  voor 6 scenario’s. 
 Variant 3 

(Waternet, 2011) 
Scenario 01 
 

Scenario 02 
 

Scenario 03 
 

Scenario 04 
 

Scenario 05 
 

Scenario 06 
 

 

actueel 2010 actueel 2012 
 

vigerend 1960 
 

MUP: vigerend 
HMP: vigerend  

MUP: vigerend 
HMP: vigerend + 
actuele peilen in 
vergunde vakken 

MUP: vigerend 
HMP: vigerend + 
actuele peilen in 
vergunde vakken+ 
peilen NAP -3.3 m in 
NERA  vakken 

MUP: vigerend 
HMP: vigerend +  
actuele peilen in 
vergunde vakken+ 
peilen NAP -3.0 m in 
NERA  vakken 

peil 
vak 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar mm/ dag Mm3/ jaar 

28_1 16.0 24.94 15.7 24.44 15.5 24.12 15.8 24.67 15.6 24.30 15.7 24.47 15.9 24.80 
28_2 24.4 6.74 25.0 6.93 23.9 6.63 25.1 6.96 24.6 6.81 24.8 6.87 25.2 6.99 
28_3 1.1 0.03 1.6 0.05 10.9 0.35 1.6 0.05 1.6 0.05 1.7 0.05 1.9 0.06 
28_4.1 5.8 0.37 10.9 0.70 10.3 0.66 10.9 0.70 11.0 0.70 9.9 0.63 7.3 0.47 
28_4.2 29.8 1.52 26.1 1.33 27.6 1.41 26.4 1.35 29.0 1.48 27.2 1.39 24.2 1.24 
28_5 0.1 0.01 3.6 0.44 5.9 0.71 3.7 0.44 6.2 0.75 4.5 0.54 1.2 0.14 
28_6 4.0 0.24 1.0 0.06 11.6 0.69 1.1 0.06 0.8 0.05 1.0 0.06 1.3 0.08 
28_7 5.1 0.03 8.1 0.05 12.0 0.07 8.0 0.05 6.1 0.04 6.2 0.04 6.3 0.04 
28_8 6.3 0.02 5.2 0.01 18.5 0.05 5.3 0.01 8.4 0.02 8.5 0.02 8.8 0.02 
28_9 54.6 0.09 44.3 0.07 53.7 0.09 46.8 0.07 52.8 0.08 52.9 0.08 53.2 0.08 
28_10 34.1 0.19 29.5 0.16 33.9 0.19 31.1 0.17 32.7 0.18 32.8 0.18 32.8 0.18 
28_11 18.2 0.50 9.4 0.26 18.1 0.49 10.1 0.28 17.7 0.48 17.7 0.48 17.7 0.48 
28_12 24.1 0.05 18.1 0.04 24.0 0.05 18.6 0.04 23.8 0.05 23.8 0.05 23.8 0.05 
28_13 24.1 0.06 22.9 0.05 24.0 0.06 23.1 0.06 24.2 0.06 24.2 0.06 24.2 0.06 
28_14 38.9 1.15 45.7 1.36 38.8 1.15 46.0 1.36 39.0 1.16 39.0 1.16 39.1 1.16 
Totaal HMP 16.1 35.93 16.1 35.95 16.4 36.72 16.2 36.27 16.2 36.21 16.1 36.09 16.0 35.84 
27_1   0.7 0.16 0.1 0.02 0.3 0.06 0.6 0.14 0.6 0.15 0.7 0.16 
27_3   1.4 0.05 0.1 0.00 0.5 0.02 1.3 0.05 1.4 0.05 1.5 0.05 
27_4   -0.4 0.00 0.0 0.00 0.1 0.00 -0.4 0.00 -0.4 0.00 -0.4 0.00 
27_2   3.2 0.22 -1.5 -0.10 -1.3 -0.09 3.0 0.21 3.0 0.21 3.0 0.21 
Totaal MUP   1.2 0.43 -0.2 -0.08 0.0 -0.01 1.1 0.40 1.1 0.40 1.2 0.42 

* in HMP treedt overwegend kwel op; in de MUP treedt lokaal wegzijging op, dit  is aangegeven met een min (-) teken en getallen in rood 
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Tabel 3.1 (vervolg):  Berekende afvoerhoeveelheden per peilvak  voor diverse  scenario’s. 

 
Variant 3 
(Waternet, 2011) 

scen01 
 

scen02 
 

scen03 
 

scen04 
 

scen05 
 

scen06 
 

peil 
vak 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar 

mm/ 
dag Mm3/ jaar mm/ dag Mm3/ jaar 

Bebouwing  
Machineweg 18.1 1.45 18.4 1.47 18.0 1.44 18.4 1.48 18.0 1.45 18.0 1.45 18.1 1.45 
Bebouwing 
Sniplaan 19.5 1.26 20.1 1.30 20.1 1.30 20.1 1.30 20.2 1.30 20.2 1.30 20.2 1.31 
Bebouwing 
Middenweg 15.9 4.32 15.7 4.27 15.6 4.23 15.8 4.29 15.7 4.26 15.8 4.28 15.9 4.31 
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Bijlage 3: Figuren GGOR berekeningen
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