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1 Inleiding 

In deze memo worden de resultaten besproken van het doorrekenen van het eindprotocol van 
dynamisch peilbeheer met het hydrologische model van Zegveld. 
In een eerdere memo (d.d. 18-10-2010) zijn de resultaten van de volgende protocollen 
beschreven. 

0. 0-situatie: referentie met vast peil 
1. marge20: 20 cm marge t.o.v. het vaste peil (10 cm omhoog en 10 cm omlaag) 
2. marge35: 35 cm marge t.o.v. het vaste peil (25 cm omhoog in 2 stappen en 10 cm 

omlaag) 
3. owd: toepassen van onderwaterdrainage in delen van het gebied 
4. owd+marge35: onderwaterdrainage gecombineerd met het marge35-protocol 

 
De belangrijkste zaken die in het eindprotocol zijn aangepast t.o.v. deze eerdere protocollen 
zijn kort samengevat: 

 Het eindprotocol maakt onderscheid tussen zomer en winter en de overgang tussen 
beide seizoenen is dynamisch (afhankelijk van grondwatersituatie en weersverwachting). 

 Dynamisch peilbeheer wordt toegepast om zowel ongewenste natte situaties als droge 
situaties te beperken. In de eerdere protocollen werd alleen op de droge situatie 
gestuurd. 

 De huidige zomer- en winterpeilen in het model zijn aangepast (zie Bijlage A). Het 
zomerpeil is in de meeste reguliere peilgebieden 10 cm hoger dan het winterpeil; in 
sommige peilgebieden is er geen verschil in zomer- en winterpeil. In de 
onderbemalingsgebieden wordt uitgegaan van een jaarrond peil waarbij de gemiddelde 
drooglegging 50 cm is. 

 

2 Eindprotocol 

Er zijn 3 modelruns uitgevoerd: twee referentiesituaties en het eindprotocol. Zie Tabel 2.1 voor 
een beschrijving van de modelruns. In de memo van HDSR (d.d. 31-10-2010) is het 
eindprotocol in detail uitgeschreven. 
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Tabel 2.1 Overzicht van de protocollen 
Modelrun Beschrijving 
Zomer/winterpeil Referentie: regulier zomer- en winterpeil (zie Bijlage A). 

Deze referentie is doorgerekend omdat daarmee het effect van dynamisch 
peilbeheer bepaald kan worden t.o.v. het huidige (reguliere) peilbeheer. 

Gemiddeld peil Referentie: gemiddeld peil (zie Bijlage A). Dit betekent jaarrond het gemiddelde van 
het zomer- en winterpeil. 
Deze referentie is doorgerekend, omdat in het eindprotocol niet alleen dynamiek in 
het peilbeheer wordt toegepast, maar ook als basispeil het gemiddelde peil wordt 
gehanteerd. Met deze referentie wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect van 
dynamisch peilbeheer is zonder het effect van instellen van een gemiddeld peil 
t.o.v. zomer/winterpeil. 

Eindprotocol Dit protocol is beschreven in de memo van HDSR d.d. 31-10-2010. Als basis wordt 
het owd+marge35 protocol gebruikt. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

 Onderscheid tussen zomer en winter 
 Dynamische overgang tussen de twee seizoenen o.b.v. weersverwachting 

en grondwatersituatie 
 Een deel van de peilverhogingen/verlagingen is niet alleen afhankelijk van 

grondwatersituatie, maar ook van weersverwachting 
 Peilverhogingen/verlagingen worden niet automatisch bij dezelfde 

grondwaterstanden ongedaan gemaakt 

 
Weersverwachting 
Met weersverwachting wordt hier bedoeld: het gemiddelde neerslagoverschot dat de komende 
5 dagen verwacht wordt. Het neerslagoverschot is bepaald als: neerslag - potentiële 
verdamping, waarbij voor het gemak de referentiegewasverdamping van De Bilt is gebruikt en 
een verdampingsreductiefactor van 1. 
Omdat de historische weersverwachtingen over de modelperiode niet beschikbaar waren, zijn 
de gemeten neerslag en verdamping als “verwachting” gebruikt. 
 
Grondwatersituatie 
In het protocol is sprake van twee grondwatersituaties die gebruikt worden voor de 
peilverhogingen en verlagingen: 

1. 20% van het peilgebied te nat: grondwaterstand in 20% van het peilgebied ondieper dan 
een bepaalde waarde. In het model wordt hiervoor de 20-percentielwaarde van de 
grondwaterstanden t.o.v. maaiveld gebruikt. 

2. 20% van het peilgebied te droog: grondwaterstand in 20% van het peilgebied dieper 
dan een bepaalde waarde. In het model wordt hiervoor de 80-percentielwaarde 
gebruikt. 

In de eerdere protocollen werd alleen de 90-percentielwaarde gebruikt (de “droge” situatie); dit 
is vergelijkbaar met de hierboven beschreven situatie 2. Behalve dat er in het voorliggende 
eindprotocol nu ook met een “natte” situatie rekening gehouden wordt, is aan de droge kant 
gekozen om de percentielwaarde te verlagen naar 80, om te voorkomen dat enkele afwijkend 
droge plekken in het gebied het dynamische peilbeheer bepalen. 
 
Toepassingsbereik van dynamisch peilbeheer 
Dynamische peilbeheer wordt toegepast in alle reguliere peilgebieden (zie Figuur 2.1). In de 
onderbemalingsgebieden en natuurgebied De Haak wordt geen dynamisch peilbeheer 
toegepast, maar vastgehouden aan het jaarrond peil. 
Onderwaterdrainage wordt, net als in de vorige protocollen, toegepast op de plekken waar dit 
in de “Waarheen met het veen” studie van Alterra ook werd gedaan. 
 
In de polder Zegveld (rode lijn in Figuur 2.1) geldt: 

 Dynamisch peilbeheer in 65% van het gebied 
 Onderwaterdrains in 32% van het gebied 
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 29% van het gebied heeft dynamisch peilbeheer en onderwaterdrains 
 Geen maatregelen in 32% van het gebied 

 

 
Figuur 2.1 Ruimtelijk toepassingsbereik van het eindprotocol. Links: dynamisch peilbeheer (blauwe gebieden); 

rechts: onderwaterdrainage (groene gebieden). 
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3 Resultaten 

De resultaten van de modelberekingen worden hieronder besproken. De bijbehorende figuren 
zijn afgebeeld in de bijlagen. Als hieronder gesproken wordt over “effect”, wordt het verschil 
tussen twee modelruns bedoeld. 

3.1 Werking van de protocollen 
In Bijlage B wordt aan de hand van voorbeeldgrafieken de werking van de protocollen 
toegelicht. Voor een selectie van 2 jaren zijn de grondwaterstanden (20- en 80-percentiel), 
weersverwachting en de daaruit voortvloeiende streefpeilen in enkele peilgebieden 
opgenomen. Van de volgende peilgebieden worden de grafieken getoond: 

 Peilgebied 31. Dit is een groot peilgebied waarin dynamisch peilbeheer wordt 
doorgerekend . In de huidige situatie zijn de oppervlaktewaterpeilen hier relatief laag. 
Daardoor is de verwachting dat dynamisch peilbeheer hier leidt tot verhoging van 
oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden. 

 Peilgebied 8. Een klein peilgebied waarin dynamisch peilbeheer wordt doorgerekend. In 
de huidige situatie is hier één vast waterpeil, dus geen verschil tussen zomer- en 
winterpeil. 

 Peilgebied 39. Peilgebied waarin dynamisch peilbeheer in combinatie met 
onderwaterdrainage wordt doorgerekend. 

 Peilgebied 73. Hier worden geen maatregelen doorgerekend. Eventuele effecten zijn dus 
het gevolg van dynamisch peilbeheer in omliggende peilvakken. 

De ligging van de geselecteerde peilgebieden wordt getoond in Figuur 3.1. Daarin staat ook 
aangegeven wat de reden van het selecteren van de peilgebieden is, hetgeen in bespreking 
van de resultaten verder wordt toegelicht. Let op: bij de eerdere protocollen werd peilgebied 37 
i.p.v. 8 toegelicht; de situatie die daarmee toegelicht werd, doet zich echter nu niet meer voor 
in peilgebied 37. 
 

 
Figuur 3.1 Ligging van de peilgebieden 31 (5D Noord), 8, 39 en 73, waarvoor voorbeeldresultaten worden getoond 

in deze memo. 
 
 
In de figuren in Bijlage B is de rode lijn de referentiesituatie en de blauwe lijn het eindprotocol. 
In de blauwe lijnen is te zien dat van de vaste peilen wordt afgeweken als de 

peilgebied 31 (dyn.peilbeheer; GHG kan hoger uitpakken) 
peilgebied 8 (dyn.peilbheer; GHG niet hoger) 
peilgebied 39 (dyn.peilbeheer en onderwaterdrainage) 
peilgebied 73 (geen dyn. peilbeheer) 
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grondwaterstanden de criteria over- of onderschrijden, in een aantal gevallen in combinatie 
met de weersverwachting. 

3.2 GxG’s 
De GxG’s1 geven een beeld van de langjarig-gemiddelde extremen in de grondwaterstand; ze 
zijn berekend over 8 hydrologische jaren in de periode 1997-2005. De GHG geeft een indicatie 
van de natte situatie die in de winterperiode optreedt. De GLG geeft een beeld van de droge 
situatie in de zomer (de droogste periode is meestal augustus-september). 
 
De (ruimtelijke) effecten van het eindprotocol op de GxG’s zijn weergegeven in Bijlage C. 

3.2.1 Effect t.o.v. zomerpeil/winterpeil (Bijlage C.1) 
 
Dynamisch peilbeheer zonder onderwaterdrainage leidt tot een stijging van de GHG, op de 
meeste plekken in de ordegrootte van 1 tot 5 cm. Dit is ongeveer het peilverschil tussen het 
basispeil in het eindprotocol (gemiddelde van zomer- en winterpeil) en het winterpeil in de 
referentie. In peilgebied 8 (zie voor de ligging Figuur 3.1) geldt in de referentiesituatie al een 
jaarrond peil en we zien hier dan ook geen effect op de GHG. De toegestane peilverlaging van 
10 cm in de periode vanaf februari heeft niet voldoende invloed om verlaging van de GHG te 
bewerkstellingen; de peilverlaging wordt pas toegestaan als er geen neerslagoverschot 
verwacht wordt en vaak is dit in een al wat drogere periode in de winter die geen invloed op de 
bepaling van de GHG heeft. 
 
Als na februari het oppervlaktewaterpeil wordt verlaagd, blijkt dit in peilvak 8 (dynamisch 
peilbeheer) een klein effect op de berekende grondwaterstand te hebben van circa 5 cm. 
 
Waar onderwaterdrainage toegepast wordt, zien we duidelijke effecten op de GHG. De GHG 
daalt met enkele centimeters tot meer dan 25 cm. Dit is grofweg vergelijkbaar met het eerder 
berekende protocol owd+marge35, maar in meer detail zijn er verschillen die hoofdzakelijk 
samenhangen met verschillen tussen de referentiesituaties. In sommige peilgebieden zorgt de 
combinatie van onderwaterdrainage en dynamisch peilbeheer voor een verhoging van de 
GHG. Dit zijn peilgebieden die een relatief lage GHG hebben in de referentiesituatie en door 
onderwaterdrains en een hoger basispeil een vernatting ondergaan. 
 
De GLG wordt over het algemeen verhoogd met enkele centimeters tot ca. 25 centimeter 
(vergelijkbaar met de maximale peilverhoging in de zomer). In de peilgebieden waar geen 
dynamisch peilbeheer wordt toegepast, blijft de GLG over het algemeen gelijk, zij het dat er 
aan de randen van de peilgebieden uitstralingseffecten van omliggende peilgebieden zijn. 

3.2.2 Effect t.o.v. gemiddeld peil (Bijlage C.2) 
 
Het basispeil in het eindprotocol is gelijk aan het basispeil (jaarrond) van deze 
referentiesituatie. We zien bij deze vergelijking dan ook de effecten terug van het dynamisch 
peilbeheer zonder structurele peilverandering. Wat opvalt, is dat de GHG in enkele 
peilgebieden met dynamisch peilbeheer (maar zonder onderwaterdrainage) licht stijgt (tot 
enkele centimeters). Het lijkt erop dat het vernattende effect in de zomer doorijlt naar de winter. 

                                                   
1 GxG’s = GHG en GLG = Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddeld Laagste 
Grondwaterstand: het langjarige gemiddelde (8 tot 30 jaar) van de 3 hoogste resp. 3 laagste 
grondwaterstanden per hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart), gemeten op 14-daagse basis. 
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Wel is de verhoging van de GHG duidelijk minder sterk dan in het eerder berekende protocol 
owd+marg35. 
 
Het effect van onderwaterdrainage is ook hier duidelijk zichtbaar in GHG-verlagingen die 
kunnen oplopen tot meer dan 25 centimeter. 
 
Het effect op de GLG lijkt sterk op het hierboven beschreven effect t.o.v de 
zomerpeil/winterpeil referentie. Hier en daar is het effect nog iets sterkers, omdat het basispeil 
in deze referentiesituatie vaak lager is dan het zomerpeil.  

3.3 Plas-dras 
In Bijlage D zijn de ruimtelijke effecten in het langjarig-gemiddelde aantal dagen plas-dras 
gegeven (berekend over dezelfde hydrologische jaren als de GxG’s). Plas-dras is de situatie 
waarbij de grondwaterstand ondieper dan 10 cm –mv is. 
 
Grofweg is de toe- en afname in het aantal dagen plas-dras vergelijkbaar aan de verhogingen 
en verlagingen van de GHG. Waar de GHG verhoogd wordt, zien we een toename van het 
aantal dagen plas-dras en omgekeerd. 
Er zijn twee afwijkingen hiervan: 

 Sterke toename van aantal dagen plas-dras waar GHG niet of nauwelijks stijgt: zie 
enkele plekken in het zuidwesten. Dit betreft plekken die al zeer nat zijn. De pieken die 
de GHG bepalen stijgen niet of nauwelijks (zijn al aan maaiveld), terwijl de periodes daar 
tussenin wel natter worden en meer dagen plas-dras opleveren. 

 Afname van aantal dagen plas-dras waar GHG niet daalt: zie peilgebied aan de 
westkant. Ook dit gaat om plekken die een hoog aantal dagen plas-dras hebben. Hier 
zien we echter geen effect op de GHG (de pieken dalen niet), terwijl er door een daling in 
de grondwaterstand over een deel van het jaar geen plas-dras meer optreedt. 

3.4 Draagkracht 
De draagkrachtsituatie ter plaatse van het proefperceel (voorbeeldlocatie) is weergegeven in 
Bijlage E). Voldoende draagkracht treedt op als de grondwaterstand dieper is dan 25 cm –mv 
en het bodemvochtgehalte lager dan 75% is. Voor de agrarische bedrijfvoering is het aantal 
periodes van 3 dagen achtereen met voldoende draagkracht van belang. 
In Bijlage E.1 is de grondwaterstand, het bodemvochtgehalte in de wortelzone en de 
draagkrachtsituatie afgebeeld. Duidelijk is dat bij een bodemvochtcriterium van 75% nooit 
voldoende draagkracht optreedt. Dit was bij de eerder berekende protocollen ook het geval. In 
de Bijlagen E.2 en E.3 is ter illustratie weergegeven dat bij een hoger bodemvochtcriterium of 
geen bodemvochtcriterium wel 3-daagse periodes met voldoende draagkracht optreden. 

3.5 Waterbalans 
De oppervlaktewaterbalans (aan- en afvoer) van het interessegebied is samengevat in Tabel 
3.1 en visueel weergegeven in Figuur 3.2. Dit betreft de aanvoer van oppervlaktewater vanuit 
de boezem naar de verschillende peilgebieden en omgekeerd de afvoer vanuit het meest 
benedenstroomse peilgebied naar de boezem. Er is een duidelijk verschil in winter- en 
zomersituatie. In de winter is de aanvoerbehoefte kleiner dan in de zomer en de afvoer juist 
groter dan in de zomer. In beide seizoenen is wel sprake van netto afvoer; het jaartotaal van 
de afvoer ligt in de ordegrootte van het neerslagoverschot. Omdat er in de polder Zegveld 
gemiddeld iets meer infiltratie dan kwel voorkomt (zie Figuur 3.3), wordt deze afvoer vooral 
veroorzaakt door afvoer van neerslag naar het oppervlaktewatersysteem (maaiveldafstroming, 
drainage door bodem en drains) en neerslag die direct in het oppervlaktewatersysteem valt. 
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De effecten van het eindprotocol t.o.v. de twee referenties zijn weergegeven in Tabel 3.2. We 
zien dat de effecten t.o.v. de zomerpeil/winterpeil referentie over het algemeen wat kleiner zijn 
dan t.o.v. de gemiddeld-peil referentie. Het verschil in streefpeil is dan ook kleiner t.o.v. de 
zomerpeil/winterpeil referentie: zowel in het eindprotocol als deze referentie is het zomerpeil 
meestal hoger dan het winterpeil. 
Er is zowel in de winter als de zomer sprake van toename in aan- en afvoer. In de 
oppervlaktewaterbalans ontstaat dus meer dynamiek. Om de dynamische streefpeilen te 
handhaven, zal er periodiek meer water aangevoerd of meer water afgevoerd moeten worden.  
Deze toename van de dynamiek is van vergelijkbare ordegrootte als bij de eerder 
doorgerekende protocollen (zie Tabel 3.3). 
 
 
Tabel 3.1 Aan- en afvoer [mm/dag] van oppervlaktewater in de polder Zegveld; langjarige gemiddelden voor de 

winter- en zomerperiode en het jaartotaal. Afvoer is als negatief getal gegeven. 
Protocol Winter   Zomer   Totaal   
 Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto 
Zomerpeil/winterpeil 0.01 -2.23 -2.22 0.29 -0.4 -0.1 0.15 -1.31 -1.16 
Gemiddeld peil 0.02 -2.1 -2.08 0.26 -0.46 -0.2 0.14 -1.27 -1.14 
Eindprotocol 0.04 -2.31 -2.26 0.57 -0.72 -0.15 0.31 -1.51 -1.2 
 

 
Figuur 3.2 Aan- en afvoer [mm/dag] van oppervlaktewater in de polder Zegveld; langjarige gemiddelden voor de 

winter- en zomerperiode en het jaartotaal. 
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Tabel 3.2 Effect op de aan- en afvoer [mm/dag] van oppervlaktewater in de polder Zegveld. Een positief getal 

betekent een toename van de aanvoer of een afname van de afvoer; een negatief getal betekent een 
afname van de aanvoer of een toename van de afvoer. 

Effect Winter   Zomer   Totaal   
 Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto 
Eindprotocol – 

Zomerpeil/winterpeil 0.03 -0.07 -0.04 0.28 -0.32 -0.05 0.15 -0.2 -0.04 

Eindprotocol – 
Gemiddeld peil 0.03 -0.21 -0.18 0.31 -0.26 0.05 0.17 -0.24 -0.06 

Gemiddeld peil – 
Zomerpeil/winterpeil 0 0.14 0.14 -0.03 -0.06 -0.1 -0.02 0.04 0.02 

 
 
Tabel 3.3 Effect op de aan- en afvoer [mm/dag] in de eerder doorgerekende protocollen 
Effect Winter   Zomer   Totaal   
 Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto Aanvoer Afvoer Netto 
Marge20 – 0-situatie 0.04 -0.19 -0.15 0.15 -0.1 0.05 0.09 -0.15 -0.03 
Marge35 – 0-situatie 0.12 -0.31 -0.19 0.33 -0.26 0.07 0.23 -0.29 -0.03 
Owd – 0-situatie 0 -0.07 -0.06 0.09 -0.06 0.03 0.05 -0.06 -0.01 
Owd+marge35 – 0-situatie 0.14 -0.37 -0.23 0.41 -0.42 -0.01 0.28 -0.4 -0.06 
 
 
 

 
Figuur 3.3 Kwel en infiltratie in de polder Zegveld; langjarige gemiddelden voor de winter- en zomerperiode. 
 

4 Conclusies 

4.1 Enkele conclusies met betrekking tot het eindprotocol 
 

 Het toepassen van een onderscheid tussen winter en zomer in het eindprotocol heeft 
(t.o.v. de eerdere protocollen) een duidelijk positieve uitwerking in termen van GHG-
effecten. Op veel plaatsen treedt de GHG-verhoging (vernatting) niet meer op of is 
aanzienlijk lager. Toch is er op enkele plekken nog steeds sprake van een geringe 
GHG-verhoging (enkele centimeters), hetgeen waarschijnlijk samenhangt met een 
doorijl-effect van de zomer en het feit dat in een aantal gebieden het huidige 
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oppervlaktewaterpeil lager is dan het peil volgens het doorgerekende eindprotocol 
dynamisch peilbeheer. 

 In de zomersituatie pakt dynamisch peilbeheer positief uit in termen van verhoging van 
de GLG (berekende vernatting in de zomer van 5 tot 25 cm). Het eindprotocol is in dit 
opzicht vergelijkbaar aan het eerder doorgerekende protocol owd+marge35. 

 De effecten van onderwaterdrainage zijn ook in het eindprotocol duidelijk het sterkst en 
werken zowel in de natte als in de droge situatie in de positieve richting. 

 Ook in het eindprotocol zien we een toename in de dynamiek van aan- en afvoer van 
oppervlaktewater. Om de dynamische peilen te handhaven is het nodig water aan of af 
te voeren. Het hier doorgerekende intensievere peilbeheer (vaker toepassen van 
peilverhogingen of peilverlagingen) is alleen mogelijk tegen deze prijs. Wel is het aantal 
wisselingen in peil met het eindprotocol lager dan in de eerdere protocollen. 

4.2 Algemene conclusies over dynamisch peilbeheer 
 

 Dynamisch peilbeheer zorgt, in vergelijking met klassiek peilbeheer (vast zomer- en 
winterpeil), volgens de modelberekeningen voor een geringe verlaging van de 
grondwaterstanden in de winter (verlaging GHG 1 5 cm). 

 Dynamisch peilbeheer heeft volgens de modelberekeningen vrijwel geen effect op het 
aantal driedaagse perioden in het vroege voorjaar waarop de grondwaterstand 
voldoende laag is dat agrariërs het land op kunnen om mest uit te rijden. 

 Dynamisch peilbeheer zorgt, in vergelijking met klassiek peilbeheer volgens de 
modelberekeningen voor een verhoging van de grondwaterstanden in de zomer 
(verhoging van de GLG van 5-25 cm). Het is niet zozeer het dynamische karakter van 
het peilbeheer dat voor de verhoging zorgt, maar de langdurige verhoging van de 
oppervlaktewaterpeilen. Bij extreem natte perioden in de zomer hebben deze hogere 
grondwaterstanden tot gevolg dat de bodem eerder verzadigd is en er dus eerder in 
het najaar hoge grondwaterstanden optreden. Verlaging van de waterstanden die dan 
worden doorgevoerd op basis van 5-daagse voorspellingen van het neerslagoverschot, 
kunnen dit negatieve effect niet voorkomen (zie Bijlage B.1 peilvakken 31 en 8) 

 Uit de modelberekeningen blijkt dat onderwaterdrains effectiever zijn bij de 
beïnvloeding van grondwaterstanden dan dynamisch peilbeheer. De 
grondwaterstanden worden in de winter sterker verlaagd en in de zomer worden 
sterker verhoogd dan met dynamisch peilbeheer. 

 Dynamisch peilbeheer zorgt voor een toename van de hoeveelheden water die moeten 
worden uitgeslagen en moeten worden ingelaten. De afvoer in de winter neemt 
gemiddeld met 5% toe. 

 De benodigde aanvoer in de zomer wordt volgens de modelberekening ongeveer 
verdubbeld. In droge zomers als 2003 is deze toename waarschijnlijk nog sterker. 

 
Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op modelberekeningen. Een model is een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid . De modelresultaten bevatten dus onzekerheden. Het 
model levert plausibele resultaten. De met het model berekende effecten van dynamisch 
peilbeheer zijn in overeenstemming met de resultaten van de veldproef, zij het dat de effecten 
van dynamisch peilbeheer groter zijn dan is vastgesteld uit de veldmetingen.   
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Bijlagen 
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A Zomerpeil, winterpeil en gemiddeld peil en drooglegging in het model 

A.1 Peilen 
 
 Zomerpeil Winterpeil Gemiddeld peil 

    

   

Verschil zomer- en winterpeil 
(positief: zomerpeil hoger dan winterpeil) 
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A.2 Drooglegging 
 
 Drooglegging in zomer Drooglegging in winter Drooglegging gemiddeld 

 
 
 Peilgebiedsgemiddelde drooglegging2 in zomer Peilgebiedsgemiddelde drooglegging in winter Peilgebiedsgemiddelde drooglegging gemiddeld 

    
                                                   
2 Gemiddelde van de drooglegging in een peilgebied 
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B Resultaten: Voorbeeld van werking protocol voor enkele peilgebieden 

Ligging peilgebieden: 

 
 
Voor deze 4 peilgebieden worden grafieken van de volgende parameters getoond: 

 20-percentiel van de grondwaterstand: 20% van het peilgebied is natter dan deze grondwaterstand, 80% droger 
 80-percentiel van de grondwaterstand: 80% van het peilgebied is natter dan deze grondwaterstand, 20% droger 
 Verwachting van neerslagoverschot/tekort: neerslag-verdamping, gemiddelde van 5 dagen vooruit 
 Streefpeil: het ingestelde oppervlaktewaterpeil 

 

peilgebied 31 
peilgebied 8 
peilgebied 39 
peilgebied 73 
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B.1 Eindprotocol t.o.v. zomerpeil/winterpeil 
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B.2 Eindprotocol t.o.v. gemiddeld peil 
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C Resultaten: Effecten op de GxG’s 
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C.1 Eindprotocol: Effect t.o.v. zomerpeil/winterpeil 
 
 GHG zomerpeil/winterpeil GHG eindprotocol Effect op GHG 

    
 
 GLG zomerpeil/winterpeil GLG eindprotocol Effect op GLG 
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C.2 Eindprotocol: Effect t.o.v. gemiddeld peil 
 
 GHG gemiddeld peil GHG eindprotocol Effect op GHG 

    
 
 GLG gemiddeld peil GLG eindprotocol Effect op GLG 
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D Resultaten: Effecten op plas-dras 

D.1 Eindprotocol: Effect t.o.v. zomerpeil/winterpeil 
 
 Plas-dras zomerpeil/winterpeil Plas-dras eindprotocol Effect op plas-dras 
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D.2 Eindprotocol: Effect t.o.v. gemiddeld peil 
 
 Plas-dras gemiddeld peil Plas-dras eindprotocol Effect op plas-dras 
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E Resultaten: Effect op draagkracht (ter plaatse van proefperceel) 

E.1 Grondwaterstand, bodemvocht en draagkracht bij bodemvocht criterium <75% 
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E.2  Draagkracht bij bodemvocht criterium <90% 
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E.3 Draagkracht zonder bodemvocht criterium 
 

 


