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1. Inleiding 

Het project “Doorrekenen van maatregelen voor herstel van vochtige heidevegetaties op het 

Schietveld van Houthalen-Helchteren via grondwatermodellering” heeft als doel de opmaak 

van een grondwatermodel van het Schietveld Houthalen-Helchteren en zijn omgeving. Dit 
model zal toelaten veranderingen van het grondwaterpeil in het studiegebied te berekenen en 
te voorspellen. Met behulp van de resultaten van de modellering kunnen dan mogelijke 
herstelmaatregelen voor het vochtige heide ecosysteem geëvalueerd worden via een 
ecohydrologische modellering.  
 
Gedurende de afgelopen tien jaar is het grondwaterpeil gedaald op en buiten het Schietveld 
(zie De Becker in Vandenberghe et al. 2009). Dit heeft een negatieve invloed gehad op de 
aanwezige grondwater-afhankelijke ecosystemen zoals natte en droge heide, open 
beekdalecosystemen en venecosystemen die aangewezen zijn op ondiep beschikbaar 
grondwater in de wortelzone. Deze ecosystemen maken het gebied ecologisch waardevol:ze 
maken deel van het Natura 2000 netwerk (BE2200030) en worden beschermd onder de 
Habitatrichtlijn (92/43/EEG).  
 
Om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan werd besloten een tijdsafhankelijk 
grondwatermodel van het gebied op te maken, waarmee de invloed van de 
ontwateringsgrachten op het grondwaterpeil in beeld wordt gebracht. De hypothese is dat de 
freatische grondwaterpeilen verlaagd zijn ten gevolge van het verder uitdiepen van grachten 
op en/of buiten het Schietveld. Daardoor zijn de de grondwaterafhankelijke vegetaties 
(habitat), zoals vochtige en venige heide in slechte staat van instandhouding. Aan de hand 
van een aantal simulatiescenario’s kunnen de negatieve effecten op de grondwater-
afhankelijke vegetatie geminimaliseerd worden. In functie van de militaire operationaliteit 
zijn de verschillende scenario’s getoetst aan de oppervlakte en tijdsduur van open water in de 

vennen en aan de diepte van het grondwater onder de brandwegen. 
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2. Doelstelling van het project 

De doelstellingen van dit project zijn gedefinieerd als volgt: 
 

1. Opmaak grondwatermodel 
2. Doorrekenen van de verschillende scenario’s met het grondwatermodel 
3. Ecohydrologische interpretatie en voorspelling  
4. Voorstel van monitoring 
5. Rapporteringen, vergaderingen en niet technische samenvatting 

 
De opmaak van het grondwater model behelst verschillende stappen. Hierna volgt een 
overzicht van de stappen relevant voor dit rapport: 
 

a) Opbouw van hydrogeologische databank in GIS. De GIS-databank zal gevoed 
worden met de basisgegevens en de resultaten van de modellering.  

b) Hydrogeologische opbouw van het gebied en ontwikkeling van een conceptueel 
model. 

c) Tijdreeksanalyse van stijghoogtemetingen en interpolatie tot stijghoogtekaarten. 
Analyse van stijghoogtemetingen met statistische methoden om trends te 
onderzoeken. Opstellen van geïnterpoleerde stijghoogtekaarten voor zomer-, 
winter- en jaargemiddelde situaties. 

d) Initiële grondwatervoeding bepaling met WetSpass. Gebruik van 
hydrometeorologische gegevens. Vergelijking van resultaten met langjarige 
resultaten uit het Vlaamse grondwatervoedingsmodel. 

e) Opbouw van tijdsonafhankelijk grondwatermodel met MODFLOW. 
f) Sensitiviteitsanalyse van tijdsonafhankelijk model met PEST/UCODE. 
g) Kalibratie van tijdsonafhankelijk model met hulp van in het gebied gemeten 

waterpeilen. 
h) Validatie van het tijdsonafhankelijk model. 
i) Modellering tijdsafhankelijke grondwatervoeding en interactie oppervlakte – 

grondwater. 
j) Opbouw van een tijdsafhankelijk grondwatermodel. 
k) Analyse van de huidige toestand van het grondwatersysteem door middel 

waterbudgetanalyse en berekeningen van stroomrichtingen en stroombanen. 
    

De opbouw van een hydrogeologische databank gebeurde in ArcGIS 10. Dit proces wordt 
verder niet beschreven. Wel wordt het conceptueel model verder uitgediept. 
 

De ecohydrologische interpretatie van de modelreultaten behelst volgende stappen: 
a) Selectie van de potentiële (open) grondwaterafhankelijke vegetatietypen voor het 

Schietveld. 
b) Afbakenen van de (vnl. hydrologische) standplaatskarakteristieken voor de 

grondwaterafhankelijke vegetatietypen. 
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c) Reduceren van de standplaatskarakteristieken tot een eenvoudige beslisregel voor het 
Schietveld en omgeving. 

d) Beoordelen van de modelresultaten voor de verschillende vegetatietypen en weergave 
ruimtelijke spreiding. 
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3. Theorie over conceptuele modellen 

3.1 Idee van een conceptueel model

Figuur 1: Het proces van grondwatermodellering 
(Reilly, 2001). 

 

De basis van conceptuele modellering staat 
beschreven in de meeste moderne 
leerboeken betreffende hydrologie, maar er 
zijn echter geen algemeen geldende 
formele standaarden voor de opbouw van 
een conceptueel model. In het algemeen is 
het een proces waarin de hydrogeoloog 
alle beschikbare informatie verzameld om 
een theorie van de fundamentele fysieke 
processen en relaties binnen het 
grondwatersysteem op te stellen 
(Brassington and Younger, 2010). Een 
conceptueel model is altijd een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid en 
is het startpunt van een grondwatermodel 
(zie Figuur 1). Hoe beter de 
hydrogeologische informatie is, hoe beter 
een gedetailleerd conceptueel model 
opgesteld kan worden, wat kan leiden tot 
een betere numerieke modellering. 
 
Gewoonlijk is een conceptueel model een 
functie van het doel van het model, de 
beschrijving van het studiegebied en de 
beschrijving van het model zelf. 

3.2 Opbouw van een conceptueel model

Driedimensionale grondwaterstroming door een poreus materiaal kan worden beschreven 
door de volgende algemene vergelijking: 
 

 x y z s

h h h h
K K K S

x x y y z z t

          
      

          
 

 
waarbij x, y, z coördinaatassen zijn, K is de hydraulische conductiviteit of doorlaatbaarheid, h 
is de stijghoogte, t de tijd en Ss de specifieke bergingscoëfficiënt van het poreus materiaal. In 
deze vergelijking is h de afhankelijke variabele. Omdat een analytische oplossing zelden 
mogelijk is wordt de vergelijking numeriek opgelost. Daarom is het dus noodzakelijk 
randvoorwaarden langs de grenzen van het modelleringsgebied te definiëren. Bij 
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grondwatermodellering wordt er meestal een keuze gemaakt tussen de randvoorwaarden 
vermeld in Figuur 2.  
 

 
Figuur 2: Typische randvoorwaarden bij grondwatermodellering (Reilly, 2001). 

Deze randvoorwaarden zijn meestal wiskundige voorstellingen van fysieke grenzen zoals 
waterscheidingen, constante waterpeilen of geologische lagen, die de grondwaterstroming 
beïnvloeden. Om deze randvoorwaarden zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beschrijven en 
om een representatief modelgebied (meestal iets groter dan het eigenlijke onderzoeksgebied) 
vast te leggen, is het noodzakelijk om alle beschikbare informatie te combineren (Figuur 3). 
 
 
 
 

 

 

 

Figuur 3: Hoe komen tot een conceptueel model? 

Behalve voor het bepalen van de randvoorwaarden zal deze informatie helpen bij het 
beschrijven van de grondwaterstroming en de elementen van de hydrologische kringloop 
zoals weergegeven in Figuur 4. Deze primaire opslag- en transfer processen bepalen later de 
waterbalans, die meestal wordt uitgedrukt als: 
 
IN = UIT + VERANDERING in BERGING 
 
Voor een beschrijving van de ruimtelijke en temporele verdeling van de grondwaterstand op 
het Schietveld en voor een representatieve grondwaterbalans moeten we rekening houden 
met: 
 
INstroom: grondwatervoeding uit neerslag, voeding uit oppervlaktewater, instroom 
grondwater vanuit naburige gebieden.  
UITstroom: verdamping (waterlichamen), verdamping (vegetatie), natuurlijke grondwater 
uitstroom, artificiële grondwater uitstroom via drainagekanalen en buizen.  

Data betreffende: 

• topografie 
• geologie 
• hydrologie 
• bronnen/sinks 

Conceptueel 
model 

Helpt ons bij het definiëren van: 

• modelgrenzen 
• waterbalans  
• grondwaterregime 
• verdere bronnen/sinks 
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BERGING verandering: veranderingen in totale berging van grondwatervolumes. 

 
Figuur 4: Belangrijkste bergings- en transferprocessen van water in een typisch stroombekken (Summerfield, 1991). 
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4. Beschrijving studiegebied 

Basisinformatie over het studiegebied is overgenomen uit het Vlaams Grondwater Model 
(VGM), alsook uit 2 deelgebieden: de modellen van het Centraal Kempisch Systeem (CKS) 
en het Maas Systeem (MS). Deze studies bevatten informatie over de algemene 
hydrogeologie van de watervoerende lagen, gemiddelde waterpeilen, grondwatervoeding en 
hydraulische kenmerken. Bovendien wordt eveneens informatie uit een eerdere studie voor 
het Schietveld gebruikt, uitgevoerd door TNO en INBO. Informatie over waterlopen, 
peilmetingen (vergunde) winningen en geologische profielen komen ook uit de Databank 
Ondergrond Vlaanderen (DOV) en de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). Data voor de 
grondwatervoedingsbepaling komt van het Vlaams grondwatervoedingsmodel en defensie 
(klimaatdata).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In de volgende delen wordt de belangrijkste informatie voor het conceptueel model 
gepresenteerd die later geïntegreerd wordt in het numeriek grondwatermodel. Voor een 
ruimer overzicht van het studiegebied wordt de lezer verwezen naar het TNO-rapport van van 
Wirdum et al. (2004) en de algemene offerteaanvraag van ANB. 
 

 

Specific Site Info 

 

CKS model 
• Algemene info 
• Peilen & waterlopen 
• Hydr. kenmerken 

DOV 
• Kaarten 
• Peilen 
• Winningen/vergund 
• Boorgegevens 

Conceptueel 
model 

INBO/ANB/Leger 
 
 DHM 
 Peilen & waterlopen 
 Grachten 
 Vegetatiekaart 
 Boorgegevens 
 Brandwegen 
 Bijkomende 

informatie van TNO 
 Klimaatdata 

Maas model 
• Algemene info 
• Peilen & waterlopen 
• Hydr. kenmerken 

VGM 
• HCOV aquifer 

beschrijving 

VHA 
• Waterlopen 

 

Basic Info 
Vlaanderen 

 

Figuur 5: Gebruikte informatiebronnen voor het conceptueel model. 

GVM 
• grondwatervoeding 
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4.1 Situering 

Het Schietveld Houthalen-Helchteren ligt in het oosten van Vlaanderen, in de provincie 
Limburg gelegen op de westflank van het Kempisch Plateau, een driehoekig hoger gelegen 
reliëfeenheid. Het plateau vormt de voortzetting van de waterscheidingslijn tussen het 
Schelde- en het Maasbekken. De waterscheiding loopt van het noordwesten naar het 
zuidoosten door het Schietveld. De hoogte van het gebied varieert tussen 70 en 90 m boven 
zeeniveau (TAW1). Ten noorden van het gebied daalt de topografie langzaam tot 55-60 m en 
ten westen iets abrupter tot 25 m. Ten zuiden en oosten is er geen markante daling van de 
topografie. In het zuidoosten stijgt de topografie tot 100 m. Figuur 7 geeft de topografie van 
het gebied weer door middel van een Digitaal Hoogte Model (DHM) met een resolutie van 10 
m. Het DHM is belangrijk voor het bepalen van de grondwaterdiepte (waterpeil t.o.v. het 
oppervlak) tijdens de numerieke modellering. Het DHM is ook nuttig voor de verschillende 
berekeningen met betrekking tot waterpeilen en de dikte van de watervoerende laag. Omdat 
de CKS, Maas en VGM modellen een DHM met een lagere resolutie (50 of 250 m) 
gebruikten, werden waar nodig de dikte van de watervoerende laag en het waterpeil opnieuw 
berekend. Een DHM met een resolutie van 5 m is ook beschikbaar, maar deze kan niet 
gebruikt worden omdat bij deze resolutie het aantal cellen voor de modelleringsoftware te 
veel is, daarom wordt de resolutie tot 10 m beperkt.  
 
In het zuidoosten van het DHM10 is er een oppervlaktestructuur met een hoogte van meer 
dan 100 m boven zeeniveau zichtbaar (rode pijl). Na het bekijken van de orthofotos lijkt deze 
structuur gerelateerd te zijn aan het voormalig mijnwezen.  

 
Figuur 6: Schietveld Houthalen-Helchteren (rode polygoon) en de twee hydrogeologische systemen. Cijfers stellen 
gemeenten voor (0 = Peer, 1 = Meeuwen-Gruitrode, 2 = Houthalen-Helchteren, 3 = Opglabbeek, 4 = As, 5 = Genk). 

Het Schietveld (rode polygoon) beslaat een oppervlakte van 22 km2 maar een groter 
modelleringsgebied wordt gedefinieerd die ook de omgeving van het Schietveld omvat. 
 

                                                 
1 TAW: Tweede Algemene Waterpassing 
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Figuur 7: Digitaal Hoogte Model (DHM) van het gebied met 10 m resolutie. Rode polygoon geeft Schietveld aan, 

zwarte lijn de waterscheiding. Rode pijl duidt het mijnveld aan. 

4.2 Geologie en hydrogeologie 

Het Kempisch Plateau werd gevormd door een verhoogde afzetting van sedimenten tijdens 
het Tertiair en het Quartair. Voor de beschrijving van de ondergrond wordt gebruik gemaakt 
van de HCOV codes zoals gedefinieerd in het Vlaams Grondwater Model (Meyus et al., 
2005). In het algemeen onderscheiden we hoofdeenheden, sub-eenheden en basiseenheden. In 
het modelgebied komen er drie hoofdeenheden voor: HCOV 0100, 0200 en 0300 (Figuur 8). 
 
HCOV 0100 vormt de verzameling van alle watervoerende lagen uit het Quartair. De 
gemiddelde dikte van deze freatische aquifer varieert tussen minder dan 10 m en 25 m in het 
uiterste oosten. HCOV 0100 bevat in het studiegebied de sub-eenheden HCOV 0120, 0140, 
0150, 0160, 0170 en de basiseenheden HCOV 0151, 0163 en 0171. In Tabel 1 worden de 
geologische eenheden die voorkomen voorgesteld. Voor een gedetailleerde beschrijving 
wordt verwezen naar de rapporten over het Centraal Kempisch Systeem (VMM, 2008a) en 
over het Maas Systeem (VMM, 2008b). Bovenop de Quartaire aquifer ligt er een zeer dunne 
toplaag (bodem niet dikker dan 15 cm). 
 
HCOV 0200 is de Tertiaire Kempense aquifer en omvat alle glaciale en rivierafzettingen, 
voornamelijk zand (Poederlee, Diest, Bolderberg, Voort, Eigenbilzen Formaties) en af en toe 
grind. In sommige formaties zijn heel lokale kleilaagjes met wisselende diktes en 
verspreiding aanwezig. Deze zijn echter niet geïntegreerd in het VGM. Sommige formaties 
bevatten ook een merkbaar deel glauconiet. De Kempense aquifer is meestal freatisch maar 
kan door lokale kleilaagjes ook semifreatisch zijn. De basis van de Kempense aquifer ligt op 
ongeveer 130-200 m diepte. HCOV 0200 bevat in het studiegebied de sub-eenheden HCOV 
0230, 0240, 0250, en de basiseenheden HCOV 0234, 0252, 0253, 0254 en 0256 (Tabel 1). 
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Onder de Kempense aquifer vinden we de Boom aquitard (HCOV 0300) bestaande uit klei en 
gevormd in het Tertiair. Alle lagen zijn opgenomen in de GIS-database als rastergegevens. 
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Figuur 8: NO-ZW profiel door de ondergrond van het Kempisch Plateau.  
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Tabel 1: Lijst van de hoofdeenheden, sub-eenheden en basiseenheden in het modelgebied. 

HCOV 
code 

Beschrijving Lithologie 

0100 Quartaire Aquifersysteem   

0120 Duinen Fijnzandige afzettingen uit het Holoceen 

0140 alluviale deklagen 
Kleiige tot lemige afzettingen met zandige 
niveaus en venige lenzen uit het Holoceen 

0150 eolische deklagen Holocene afzettingen 

0151 zandige deklagen Middelmatig fijnzandig tot fijnzandig 

0160 zand-lemige deklagen Pleistocene afzettingen 

0163 Pleistocene van de riviervalleien Zandige en lemige sedimenten 

0170 Maas- en Rijnafzettingen Pleistocene afzettingen 

0171 afzettingen hoofdterras 
Zand- en grindhoudende afzettingen 
met dikke leemlenzen 

0200 Kempens Aquifersysteem   

0230 (Pleistocene en) Pliocene Aquifer Zanden 

0234 Zand van Poederlee 
Licht glauconiethoudende fijne zanden met 
schelpen aan de basis 

0240 Pliocene kleiige laag Kleiig material en zanden 

0250 Miocene Aquifer Zanden 

0252 Zand van Diest 
Middelmatig tot grof glauconithoudende 
zanden met zeer dunne kleilaagjes  

0253 Zand van Bolderberg 
Glauconiet- en micarijkkleiig fijn zand met 
grote schelpen 

0254 Zanden van Berchem en Voort 
Glauconietrijke en kleirijke middelfijne 
en grovere zanden 

0256 Zand van Eigenbilzen Kleiig fijn zand met een beetje glimmers 

0300 Boom Aquitard Klei 

 
TNO en INBO hebben ook de op het Schietveld voorkomende vennen geïnventariseerd 
(Figuur 9). De vennen zijn kleine depressies die periodiek gevuld zijn met (grond)water als 
ze in contact komen met de watervoerende laag en/of water uit directe neerslag, alsook 
oppervlakkige afstroming en interflow uit hoger gelegen gebieden. Onder enkele van de 
vennen zijn dunne kleilenzen aanwezig, maar hun voorkomen is niet goed gekend. TNO 
voerde in 2001, ten behoeve van het plaatsen van peilbuizen, 19 ondiepe boringen uit tot een 
diepte van 2 m. Ze vonden een mix van grove, middelmatige en fijne zanden met occasioneel 
grind- en leemlaagjes. Er werd dus geopperd dat de vennen van het Schietveld wel eens 
stuwwatervennen zouden kunnen zijn. Aangezien het voor het beheer van het gebied erg 
belangrijk is om te weten of de vennen al dan niet stuwwatersystemen zijn, werden in 2009 
nog een 25-tal bijkomende boringen van anderhalve meter diepte uitgevoerd, dit in de diepste 
delen van de vennen verspreid over het hele Schietveld. In de volgende vennen werd 
geboord: het Osseven, het Sonnisven, het Steenven, het Biezenven, de beide Kranenvennen, 
het Katteven, het Roodven en het Brandven. Met uitzondering van het Sonnisven en de 
zuidrand van het Roodven, werd binnen het bereik van de boringen geen kleiig materiaal 
aangetroffen. Nagenoeg alle boringen bestonden uit een laagje van 5-15 cm organisch 
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materiaal dat soms vrij compact kon zijn met daaronder zand tot grof zand tot een diepte van 
1 à 1.5 meter.  
In 2002 voerde TNO ook vier middeldiepe boringen uit tot ongeveer 15 m diepte. De 
boorbeschrijvingen vermelden meestal zand met verschillende dunne lokale kleilagen op 
verschillende diepte in elke boring. 
 
Behalve de boringen van TNO en INBO werden er nog 36 middeldiepe en diepe boringen in 
de DOV data base teruggevonden, deze boringen werden gebruikt voor de HCOV kartering 
en de modellering voor het Centraal Kempisch Systeem (VMM, 2008a). Sommige van deze 
boringen laten kleilaagjes zien, maar er is vooralsnog niet genoeg informatie om met behulp 
van GIS de kleilaagjes ruimtelijk te interpoleren. 
 
De opnames van de laseraltimetrie voor het Digitale Hoogte Model (DHM) werd verzameld 
wanneer het grootste deel van het ven onder water stond. Daardoor is de hoogte van de 
venbodem niet correct in kaart gebracht in het hoogtemodel. We hebben deze informatie 
echter nodig om de grondwaterstanden via het model te voorspellen. Daarom werden met de 
Trimble RTK-GPS op verschillende punten rond Osseven en in het ven hoogtemetingen 
uitgevoerd (zie Figuur 10). De hoogtemetingen werden geïnterpoleerd met de “dichtst 

bijzijnde buur” methode om zo voor het hele gebied de hoogte van de venbodem te 
corrigeren (zie Figuur 11). Verder werd, waar nodig, de rand gecorrigeerd.  

 
Figuur 9: Vennen en boringen op het Schietveld. Groene punten zijn de 4 middeldiepe boringen van TNO (2002) en 

gele punten zijn de ondiepe boringen van TNO (2001) en INBO (2009). Roze punten zijn locaties uit de DOV database 
die voor de HCOV kartering en de modellering voor Centraal Kempisch Systeem (VMM, 2008a) gebruikt zijn. 
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Figuur 10: Osseven met additionele GPS metingen (rode punten). De groene polygoon duidt het oude vengebied aan, 

de blauwe polygoon het vengebied na correctie. 

 
Figuur 11: De hoogte in Osseven voor (bovenste figuur) en na (onderste figuur) corectie van het DHM.  
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De hydraulische doorlaatbaarheid K is één van de belangrijkste parameters die nodig zijn 
voor het grondwatermodel. In Tabel 2 worden de gemiddelde waarden voor de horizontale - 
doorlaatbaarheid Kh voorgesteld voor het Maas Systeem en het Centraal Kempisch Systeem 
zoals ze voorkomen in de rapporten van de Vlaamse Milieumaatschapij (VMM, 2008a; 
VMM, 2008b) en de modelstudies voor het Maas Systeem (Severyns et al., 2004) en het 
Centraal Kempisch Systeem (Meyus et al., 2004a). De Kh waarden zijn gebaseerd op 
verschillende regionale en puntmetingen (pomptesten), maar geen van de puntmetingen zijn 
binnen het modelleringsgebied gelegen. Lokale K-waarden zijn niet beschikbaar uit 
hydraulische tests. Algemeen zijn de gegevens voor K erg beperkt. Er zijn ook geen waarden 
voor de porositeit beschikbaar. 
 

Tabel 2: Waarden voor hydraulische doorlaatbaarheid voor de HCOV aquifer lagen. Informatie is uit Severyns et al. 
(2004) en Meyus et al. (2004a) als ook van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM, 2008a, 2008b). 

    
Centraal Kempisch 
Systeem 

Maas Systeem 

HCOV 
code 

Beschrijving 
Khav 

[m/d] 
K Range [m/d] 

Khav 

[m/d] 
K Range 
[m/d] 

0100 Quartaire Aquifersysteem 12.9 0.0087-18.53 
 

1.0-150 

0120 Duinen 

 

  
 

  

0140 alluviale deklagen 

 

  
 

  

0150 eolische deklagen 

 

  
 

  

0151 zandige deklagen 

 

  
 

  

0160 zand-lemige deklagen 

 

  
 

  

0163 Pleistocene van de riviervalleien 

 

  
 

  

0170 Maas- en Rijnafzettingen 

 

  
 

  

0171 afzettingen hoofdterras 

 

  50 20-150 

0200 Kempens Aquifersysteem 11 0.02-46 
 

  

0230 (Pleistocene) en Pliocene Aquifer 14 0.5-46 
 

  

0234 Zand van Poederlee 5 0.6-10 5 3.0-7 

0240 Pliocene kleiige laag 0.1 0.02-0.17 
 

  

0250 Miocene Aquifer 9 0.03-35 
 

  

0252 Zand van Diest 12 0.2-35 12 5.0-20 

0253 Zand van Bolderberg 10   10 2.0-20 

0254 Zanden van Berchem en Voort 6 0.03-18 
 

0.00001-3 

0256 Zand van Eigenbilzen 1.7 0.2-3 
 

0-3 

0300 Boom Aquitard 0 0 0 0 
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4.3 Hydrografie 

Het modelleringsgebied behoort tot (1) het Centraal Kempisch Systeem, dat afwatert naar de 
Schelde en (2) het Maas Systeem, dat afwatert naar de Maas. De waterscheiding verloopt 
bijna diagonaal van NW naar ZO. In het studiegebied en omgeving komen rivieren voor van 
2de en 3de categorie evenals een aantal grachten en ontwateringkanalen. De belangrijkste 
rivieren zijn de Abeek, Mangelbeek en Laambeek, die op het Schietveld hun oorsprong 
hebben (Figuur 12). De vennen zijn ook belangrijke elementen van het locale hydorlogische 
systeem daar zij in contact staan met het grondwater en tijdelijke open water oppervlakken 
vormen die mede de grondwaterbudgetten beïnvloeden (zie voor een beschrijving van de 
vennen ook Hoofdstuk 4.2). 
 

 
Figuur 12: Rivieren en vennen en hun namen in het studiegebied en omgeving. De zwarte lijn is de waterscheiding 

tussen Maas en Schelde systeem. 

 

4.4 Stijghoogtemetingen 

Tijdreeksen van stijghoogtemetingen zijn beschikbaar voor 203 meetpunten in het 
studiegebied. Deze zijn belangrijk voor de kalibratie van het model. Van deze 203 metingen 
werden er 76 geïnstalleerd door TNO of INBO. Van deze 76 meetpunten zijn er 55 
piëzometers (50 in HCOV 0100 en 5 in HCOV 0200 aquifer) en 21 peilschalen in en rond de 
vennen, vijvers en grachten. Uit de DOV databank werden 127 meetpunten gehaald (47 in de 
aquifer HCOV 0100 en 80 in HCOV 0200). De tijdreeksen dekken niet voor elk meetpunt 
dezelfde periode. Voor sommige meetpunten zijn er tijdreeksen over 25 jaar beschikbaar, 



30   Doorrekenen maatregelen herstel vochtige heidevegetaties Schietveld 
 

terwijl voor andere alleen tijdreeksen voor een jaar bestaan. Ook begin en einde van de 
meetperioden zijn vaak verschillend. Toch is de data bruikbaar en zal deze worden 
aangewend tijdens de opbouw en kalibratie van het tijdsafhankelijk model. Voor alle 
meetpunten werd het waterpeil gecorrigeerd volgens het DHM (ruimtelijke resolutie 10 
meter). 
 

 
Figuur 13: Piëzometers (groen) en peilschalen (rood) in de HCOV 0100 aquifer.  

 

 
Figuur 14: Piëzometers (groen) in de HCOV 0200 aquifer. 

Voor de afbakening van het modelgebied en de opbouw van het tijdsonafhankelijk model 
werden 121 meetpunten gekozen, waarvoor gegevens voor de meetperiode 2008-2009 
beschikbaar zijn. Voor deze periode werd in elke punt een gemiddelde stijghoogte berekend. 
De gemiddelde waarden werden daarna samen met de rivierpeilen over het hele gebied 
geïnterpoleerd door middel van standaard kriging (Figuur 15). De hoogste peilen komen voor 
in het centrum van het studiegebied. Ten westen daalt het peil vrij vlug, ten oosten daalt het 
peil langzaam. Met behulp van Figuur 15 wordt in Hoofdstuk 5 de modelgrens afgebakend. 
 
Voor de meetpunten uit de DOV databank waar meer dan één filter per locatie aanwezig is, 
werd het gemiddelde waterpeil van de filters berekend. Voor piëzometer 935/23/10 werd een 
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negatieve gradiënt vastgesteld, wat betekent dat de filter in HCOV 0200 een hoger peil heeft 
dan de filter in HCOV 0100. Dit betekent dat op deze locatie een kleilaag moet zijn die 
afgesloten condities veronderstelt. Op sommige meetlocaties werd er geen gradiënt tussen de 
filters vastgesteld, de condities zijn hier freatisch. De meeste meetlocaties tonen een positieve 
gradiënt wat betekent dat het peil in HCOV 0100 hoger is dan in HCOV 0200. Dit betekent 
dat op deze locaties voornamelijk grondwatervoeding optreedt.  
 

 
Figuur 15: Geïnterpoleerde waterpeilen in het studiegebied. Groene lijnen zijn contourlijnen, Rode punten zijn 
piëzometer locaties, witte punten zijn regelmatig gekozen rivierlocaties. Deze kaart is alleen gebruikt om tot een 

afbakening van het modelgebied te komen. 

 

4.5 Grondwaterwinningen 

De DOV databank (DOV Vlaanderen, 2011) bevat in het studiegebied 92 
grondwaterwinningen gesitueerd in de HCOV 100 en 200 lagen (Figuur 16 en Bijlage 1). In 
het algemeen kan er onderscheid gemaakt worden tussen vergund/jaar, werkelijk onttrokken 
debiet/jaar en geschatte onttrokken debiet/jaar. Voor het grondwatermodel is het geschatte 
onttrokken debiet per jaar van belang. Voor de meerderheid van de locaties zijn er geen data 
van het werkelijk onttrokken debiet. In dit geval werd 60 % van het jaarlijkse vergund als 
gemiddeld onttrokken debiet vermoed, zoals ook aangenomen in de studies van het Maas 
model en van het Centraal Kempisch model. In sommige gevallen zijn er data voor het 
werkelijk onttrokken debiet beschikbaar. Als het slechts voor enkele jaren van de 
modelleringperiode is werd ook 60 % als geschatte onttrokken debiet aangenomen. Als er een 
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langere tijdsreeks beschikbaar was, werd een nieuw gemiddelde geschatte onttrokken debiet 
berekend. De locaties en de waarden voor vergund, werkelijk of geschatte onttrokken debiet 
en vergund periode zijn opgelijst in Bijlage 1.  
 
Over het algemeen zijn er slechts beperkte werkelijk opgepompte debieten beschikbaar en 
deze data zijn ook wat onzeker omdat de gegevens onregelmatig verzameld zijn. De totale 
winningen in het modelgebied zijn gemiddeld 769.000 m3/jaar wat ongeveer 69% van het 
jaarlijkse vergund debiet is. De meeste winningen komen voor in het landbouwgebied ten 
noorden van het Schietveld. Het minimaal vermoede onttrokken debiet is 45 m3/jaar, het 
maximaal vermoede onttrokken debiet is 124,000 m3/jaar. Tabel 3 geeft het aantal winningen 
en de som voor de verschillende klassen aan. De meeste locaties (67) hebben een onttrokken 
debiet van minder dan 10,000 m3/jaar maar ze dragen in de som maar voor een kwart van de 
769,000 m3/jaar bij. De meerderheid van de winningen onttrekt uit de aquifer HCOV 0200. 
 

 
Figuur 16: Locaties van grondwaterwinningen in HCOV 0100 (groene punten) en HCOV 0200 (rode punten). 

Tabel 3: Gemiddeld werkelijk onttrokken debiet per jaar, gegroepeerd in 6 klassen voor HCOV 0100 en 0200. 

 

Totaal HCOV 0100 HCOV 0200 

Klasse [m3] Aantal [-] Som [m3] Aantal [-] Som [m3] Aantal [-] Som [m3] 

<100 3 180 2 105 1 75 

100-1000 22 13735 13 8645 9 5090 

1000-10000 42 175795 19 45350 33 130445 

10000-30000 10 176236 0 0 10 176236 

30000-100000 3 169000 0 0 3 169000 

>100000 2 234000 0 0 2 234000 

som  92 768946 34 54100 58 714846 
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4.6 Grondwatervoeding 

Voor het stationaire model (het tijdsonafhankelijk model) wordt de grondwatervoeding voor 
het studiegebied van het Vlaams Grondwatervoedingsmodel (Meyus et al., 2004b) gebruikt. 
Daarin werd de grondwatervoeding bepaald met behulp van WetSpass (Batelaan and De 
Smedt, 2001), een stationair simulatiemodel voor water- en energietransport. Het model 
berekent de oppervlakkige afvoer, de verdamping en de grondwatervoeding op basis van het 
landgebruik, de bodemtextuur, de helling en klimaatgegevens. In het 
grondwatervoedingsmodel van Meyus et al. (2004b) werd de gemiddelde grondwatervoeding 
per jaar berekend voor een resolutie van 50 bij 50 m. Een omzetting naar een celresolutie van 
10 bij 10 m is in eerste instantie voldoende. Later zal met behulp van WetSpass de 
grondwatervoeding voor het gebied opnieuw berekend worden nadat de invoergegevens (10 
m resolutie) werden aangepast.  
 

 
Figuur 17: Grondwatervoeding berekend met WetSpass met een celresolutie van 10 bij 10 m. De invoergegevens zijn 

uit het Vlaams grondwatervoedingsmodel. 

4.7 Mijnverzakking 

Mijnverzakkingsgebieden zijn gebieden waar vroeger ontmijnd werd. Dit kan een invloed 
hebben op het locale grondwater regime en de grondwaterkwaliteit. Figuur 18 toont de 
potentiële mijnverzakkingsgebieden in het zuiden van het studiegebied. Deze gebieden 
werden afgelijnd door AMINAL in 1997 en zijn te vinden in de GIRAF database. Gegevens 
betreffende de werkelijke invloed van mijnverzakkingsgebieden op het grondwaterregime en 
de grondwaterkwaliteit zijn voor het studiegebied niet beschikbaar. 
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Figuur 18: Potentiële mijnverzakkingsgebieden (gearceerde gebieden) binnen het studiegebied. 
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5. Het tijdsonafhankelijk grondwatermodel 

5.1 Initieel opbouw van het model 

Aan de hand van geïnterpoleerde waterpeilen en de beschikbare locaties voor piëzometers en 
rivieren (Figuur 15) wordt het modelgebied in eerste instantie gedefinieerd zoals getoond in 
Figuur 19. Het totale modelgebied is 11,8 bij 7,85 km of 92.6 km2 groot en bestaat uit 785 
rijen en 1180 kolommen. 
 
Omdat het Schietveld op het Kempens Plateau gelegen is en de aanpalende gebieden lager 
liggen, is het niet mogelijk om een natuurlijk stroombekken als modelgebied te bepalen. 
Daarom wordt geopteerd om een rechthoekig modelgebied te gebruiken. Het modelgebied is 
iets groter dan het Schietveld zodat de modelrandvoorwaarden geen al te grote invloed op de 
modelresultaten zullen hebben. De oppervlakte is 92.6 km2. Als het modelgebied geen 
natuurlijk stroombekken is, dienen (vaste) stijghoogtes als randvoorwaarden gedefinieerd te 
worden. Op basis van deze eerste simulatie kan het modelgebied dan nog eventueel iets 
verkleind worden. In de verticale richting wordt de bovenste randvoorwaarde gedefinieerd 
door het MODFLOW DRAIN pakket en de onderste randvoorwaarde door de Boomse klei 
(HCOV 0300) aquitard, waar een no-flow randvoorwaarde geldt.  
 
Het eerste model omvat enkel de hoofdeenheden HCOV 0100 en 0200 als watervoerende 
lagen. Met dit model werd een stationaire grondwatermodellering uitgevoerd om de 
gemiddelde jaarlijkse grondwaterstand, kwellocaties en de gemiddelde jaarlijkse 
kwelintensiteiten te bepalen. Na een initiële test van het tijdsonafhankelijk model werd 
besloten het model te herdefiniëren. De geobserveerde en gesimuleerde 
grondwaterstijghoogte was erg verschillend en het model convergeerde niet als gevolg van de 
grote dikte verschillen tussen de HCOV100 en HCOV200 lagen en het hierdoor droogvallen 
van grote delen van de toplaag. Hierdoor kon het gewenste resultaat niet bereikt worden. Een 
verbeterd concept met fijnere HCOV indeling wordt besproken in Hoofdstuk 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36   Doorrekenen maatregelen herstel vochtige heidevegetaties Schietveld 
 

 

 
 
 

Figuur 19: Modelleringsgebied. 

 

5.2 Gebruikte software 

De grondwatermodellering zal gebeuren met behulp van MODFLOW 2005 en ModelMuse 
2.9.1 als de grafische gebruikersinterface. MODFLOW 2005 werd ontwikkeld door de U.S. 
Geological Survey (Harbaugh, 2005) en is een van de meest gebruikte open-source 
grondwatermodellen. MODFLOW is een 3D grondwatermodel opgebouwd uit modules, die 
elk een onderdeel van grondwatergerelateerde processen beschrijven. Het maakt gebruik van 
een blok gecentreerde eindige differentiemethode en verdeeld de watervoedende laag in 
rechthoekige of vierkante blokken (zie Figuur 20). In het centrum van elke blok wordt de 
grondwaterstromingsvergelijking opgelost, zie Hoofdstuk 3.2 ModelMuse (Winston, 2009) is 
een interface waarmee de input files voor MODFLOW kunnen aangemaakt worden. Een 
groot voordeel van ModelMuse is de mogelijkheid om ruimtelijke grids tijdens het 
modelleringsproces aan te kunnen passen. De inputdata voor UCODE 2005 werd gemaakt 
met behulp van de grafische interface van ModelMate (Hill en Tiedeman, 2007). Ucode 2005 
is het standaard MODFLOW 2005 pakket dat gebruikt wordt voor de kalibratie van het 
model en de vergelijking tussen geobserveerde en gesimuleerde data.  
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Figure 20: Discretisatie van een onregelmatig gevormde waterhoudende laag met behulp van de blok gecentreerde 

eindige differentiemethode.  

Het DRAIN pakket is ontwikkeld om effecten van drainage buizen te kunnen simuleren 
(McDonald and Harbaugh, 1988) en wordt in dit model gebruikt om de invloed van de 
grachten en vennen te kunnen beschrijven. Een dwarsdoorsnede door een DRAIN cel 
(Figuur 21) toont het concept van een DRAIN cel in een model. Het concept wordt als volgt 
verklaard: er wordt aangenomen dat de drain maar gedeeltelijk vol loopt, zodanig dat de 
stijghoogte in de drain ongeveer gelijk is aan de mediane hoogte van de drain, kjid ,,  [L]. De 

stijghoogte, kjih ,,  [L], berekend door het model voor de cel (i,j,k) is eigenlijk de gemiddelde 

waarde voor de cel en wordt verondersteld de effectieve waarde te zijn die op enige afstand 
van de drain heerst. De hoogteligging van de drain, kjid ,, , geldt alleen lokaal, binnen de drain, 

maar karakteriseert de cel echter niet als een geheel. 
 

 
Figuur 21: (a) Dwarsdoorsnede door een cel (i,j,k) met illustratie van het stijghoogteverlies bij convergerende 
stroming naar een drain (b) Weergave van de stroming, QD, in een drain als functie van de stijghoogte, h, in een cel 
waarbij d de hoogte van de drain is en CD de conductantie (McDonald & Harbaugh, 1988). 

 
De drain verwijdert water uit de watervoerende laag aan een snelheid die proportioneel is met 
het verschil tussen de stijghoogte in de watervoerende laag en de hoogteligging van de drain. 
De drainage duurt voort zolang de stijghoogte in de watervoerende laag hoger is als de 
ligging van de drain, de drainage stopt als de stijghoogte beneden de drainagehoogte zakt. De 
werking van het DRAIN pakket wordt beschreven door de volgende vergelijkingen: 
  

)-( ,,,,,,,, kjikjikjikji dhCDQD       voor kjikji dh ,,,, >      (2) 
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0,, kjiQD     voor kjikji dh ,,,,      (3) 

waarbij kjiQD ,,  [L3/T] de kwel volume flux is van de cel (i,j,k) naar de drain, kjih ,,  [L] de 

berekende stijghoogte in de cel (i,j,k), en kjid ,,  [L] de hoogteligging van de drain. De 

coëfficiënt kjiCD ,,  [L2/T] is een samengestelde conductantie die alle stijghoogteverliezen 

beschrijft tussen de drain en de regio van de cel (i,j,k) in welke de stijghoogte kjih ,,  

veronderstelt wordt te heersen. Deze samengestelde DRAIN conductantie wordt toegevoegd 
aan de conductantie berekend door het Block-Centered Flow (BCF) (of LPF) pakket, welke 
bepaald wordt uit de horizontale en de verticale weerstand tussen het centrum (node) van de 
drain cel en de centra van de omliggende cellen. De gesommeerde DRAIN en BCF 
conductanties definiëren daarom de totale weerstand tegen stroming naar de MODFLOW 
drain cel. De stijghoogteverliezen tussen de drain en zijn buurcellen worden veroorzaakt door 
convergerende stroming naar de drain toe, door stroming door het opvulmateriaal rondom de 
drain en door de stroming door de gleuven van de drain zelf. Figuur 21b toont een grafiek van 
QD versus h, zoals dit volgt uit vergelijking 2. 
 
Verschillende MODFLOW pakketten werden gebruikt: (1) het putpakket (WEL) om 
waterwinputten op te nemen in het model, (2) het grondwatervoedingspakket (RCH) om 
grondwatervoeding te specificeren en (3) het tijdsvariante specifieke stijghoogte pakket 
(CHD) om constante stijghoogte condities te simuleren. Deze pakketten worden uitvoerig 
beschreven in Harbaugh (2005). 
 
De grondwatervoeding werd gesimuleerd met WetSpass (Batelaan en De Smedt, 2007). 
WetSpass is een ruimtelijk verdeeld fysisch gebaseerd seizoensgebonden waterbalans model. 
Het model houdt bij het berekenen van de grondwatervoeding rekening met gedetailleerde 
bodem, landgebruik, helling, grondwaterdiepte en klimatologische data. Het model is raster 
gebaseerd. De grondwatervoeding wordt voor elke cel als volgt berekend 
 

             (4) 

 
R is de grondwatervoeding, P is de neerslag, S is de oppervlakteafstroming en ET is de 
evapotranspiratie, elk met als eenheid [LT-1]. De oppervlakteafstroming is afhankelijk van het 
landgebruik, de bodem, de helling, de neerslag intensiteit en de infiltratie capaciteit van de 
bodem. De oppervlakteafstroming wordt berekend met behulp van de volgende formule 
 

          (5) 

 
C is de afstromingscoefficient [-] en I is de interceptie [LT-1].  
De evapotranspiratie (ET) wordt berekend als de som van de evaporatie door de vegetatie, de 
bodem, het open water en de ondoorlaatbare oppervlakte fracties van elke rastercel, en de 
transpiratie. De transpiratie fractie wordt als volgt berekend  

        (6) 
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5.3 Opbouw van het nieuwe model 

 
Het tijdsonafhankelijk model werd verticaal in drie lagen verdeeld. Elke laag bevat 1180 
kolommen en 785 rijen met een uniforme rastergrootte van 10 m. De volgende lagen werden 
gedefinieerd: HCOV 0100 en 0230 als laag 1, HCOV 0240 als laag 2 en tot slot HCOV 0250 
als laag 3. De initiële hydraulische conductiviteit voor laag 1, laag 2, zone 0240 (Figuur 22, 
rood gebied) en laag 3 werden respectievelijk op 1.2, 1.15, 0.17 en 1.0 m/d gezet. Deze 
waarden zijn in overeenstemming met de waarden vermeld in Tabel 2. De verticale 
hydraulische conductiviteit werd ingesteld als 1/10 van de horizontale conductiviteit en dit 
voor elke laag. 
  
Initiële modelruns met de rivieren via het RIVER package gedefinieerd, voldeden niet. Alle 
rivieren werden daarom gedefinieerd als DRAINS en samen met de grachten, zoals hierboven 
beschreven, in het DRAIN pakket opgenomen. De initiële waarde voor de conductantie van 
grachten en rivieren werd op 100 m²/d gezet. 
 
Figuur 23 toont de 37 piëzometers die deel uitmaken van het tijdsonafhankelijk model. Ze 
zullen tijdens het kalibratieproces gebruikt worden. De conventionele kalibratie was 
gebaseerd op gemiddelde waterniveaus gemeten over 20 jaar in 35 ondiepe observatieputten 
die zich in de top laag bevinden (laag 1) en 2 diepe observatieputten die zich in de 3de laag 
bevinden (HCOV 0250). Deze worden beschreven in Bijlage 2. 
 
De grondwaterpomputten werden in het model aangebracht gebruik makend van de gegevens 
beschreven in Hoofdstuk 4.5.  
 

 
Figuur 22: Zone 0240 (Pliocene kleiige laag) is een deel van laag 2 met geringe doorlaatbaarheid. 
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Figuur 23: Locatie van de piëzometers die gebruikt werden om het tijdsonafhankelijk model te kalibreren.  

 

5.4 Randvoorwaarden  

De onderste randvoorwaarde is gedefinieerd als een ondoorlatende randvoorwaarde met de 
aquitard HCOV0300 als benedengrens. De bovenste randvoorwaarde is gedefinieerd door de 
grondwatervoeding. Horizontale randvoorwaarden zijn gespecificeerd als constante 
grondwaterstijghoogten. Deze waarden zijn genomen uit een geïnterpoleerde 
grondwaterstijghoogtekaart dat alle informatie samen neemt als puntmetingen van 
waterstanden in rivieren, vennen en piëzometers (zie Figuur 24). Piëzometerstanden worden 
genomen als lange termijn puntwaarden voor elke cel. Waterstanden worden aangenomen 
zoals gegeven in Tabel 4. Voor het opmaken van de kaart werd het DHM ook gecorrigeerd 
voor rivieren (volgens procedure Meyus et al., 2004a), vennen (Hoofdstuk 4.1) en grachten 
met de GPS metingen uitgevoerd door ANB. De interpolatie gebeurde met een derde orde 
polynomiale vergelijking. 
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Tabel 4: Waterpeilen van verschillende types open water gebruikt voor de interpolatie van de 
grondwaterstijghoogtekaart.  

Open water Waterpeil 

Rivier - 2de categorie DHM + 0.6 m 

Rivier - 3de categorie DHM + 0.3 m 

Ven DHM 

Gracht DHM 

 
 
 

 
 

Figuur 24: Nieuwe geïnterpoleerde grondwaterstijghoogtekaart gebruik makend van rivieren, grachten, vennen en 
piëzometers. Punten op de kaart representeren locaties die voor de interpolatie werden gebruikt. 

 

5.5 Grondwatervoeding  

De grondwatervoeding werd in het eerste geval berekend als lange termijn gemiddelde 
condities op jaarlijkse basis en per seizoen (zomer, winter). Hiervoor werd WetSpass gebruikt 
(Batelaan en De Smedt, 2007). De input voor WetSpass is: topografie, helling, bodem, 
landgebruik, temperatuur, neerslag, windsnelheid, potentiële evapotranspiratie en de diepte 
van het grondwater. Topografie wordt ingevoerd als een digitaal hoogtemodel (zie Figuur 7) 
waaruit de helling berekend wordt als de maximale verandering van de hoogte van een cel in 
vergelijking met zijn buurcellen (zie Figuur 25). De hellingen zijn mild over het hele gebied 
behalve in de oude mijngebieden.  
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Figuur 25: Hellingkaart van het studiegebied gebruikt als input in WetSpass. 

Figuur 26 toont de bodemkaart van het studiegebied die gebruikt wordt als input in het 
WetSpass model. Er komen maar drie bodemtypes voor met verschillende veldcapaciteit, 
verwelkingspunt en evaporatie diepte. Het grootste deel van het gebied bestaat uit zand of 
lemig zand, maar enkele locaties hebben zandig klei als bodemtype.  
 
Figuur 27 toont de landsgebruikskaart van het studiegebied. Voor het studiegebied werd een 
visiekaart van ANB gebruikt. Deze werd geclassificeerd volgens de landgebruiksklassen 
beschikbaar in het WetSpass model (zie Figuur 28). Voor de rest van het gebied werd een 
landsgebruikskaart van het Vlaams grondwatervoedingsmodel gebruikt. Er werden twee 
nieuwe landgebruiksklassen ontworpen, klasse 500 brandwegen en klasse 501 militaire 
installaties. Voor elke klasse werden fracties toegekend voor: fractie braakliggend land, 
fractie begroeid en fractie ondoorlatend land. Verder werden ook specifieke waarden voor 
worteldiepte, leaf area index, hoogte van de begroeiing en afstromingsparameters, toegekend. 
Deze parameters hebben een invloed hebben op de berekening van de grondwatervoeding. 
 
De diepte van het grondwater onder de oppervlakte (zie Figuur 29) werd berekend door de 
data uit Figuur 24 van het digitale hoogtemodel af te trekken. In sommigen vennen en 
riviervalleien was de grondwaterdiepte daardoor boven de oppervlakte, echter in de meeste 
andere gebieden bevindt het grondwater zich 0 tot 5 meter onder het oppervlak. In het oude 
mijngebied in het zuidoosten kan het water zich tot 110 meter onder het oppervlak bevinden  
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Figuur 26: Bodemkaart van het studiegebied gebruikt als input in WetSpass.  

 

 

Figuur 27: Landsgebruikskaart van het studiegebied gebruikt als input in WetSpass.  
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Figuur 28: Geïntegreerde ecologische gebiedsvisie voor het Schietveld (Vandenberghe et al., 2009) gebruikt bij het 
definiëren van de landgebruiksklassen. De nummers na de namen geven de landgebruiksklassen uit WetSpass aan. 

 

 
Figuur 29: Diepte van het grondwater in het studiegebied gebruikt voor de berekening van de grondwatervoeding. 

 
De klimatologische data voor het station Kleine Brogel werd van Defensie verkregen en 
omvat informatie betreffende de neerslaghoeveelheid, het type en de duur, aantal zonuren, 
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windsnelheid, relatieve vochtigheid, luchtdruk en de temperatuur voor onze testperiode 
(1991-2010) (Figuur 30). Hierdoor kunnen we de lange termijn gemiddelden die het 
WetSpass model als input gebruikt berekenen. WetSpass vereist ook lang termijn gemiddelde 
waarden van potentiële evapotranspiratie. Omdat deze niet beschikbaar zijn, werd deze 
berekend met behulp van de ETo calculator van het FAO (Food and Agriculture 
Organization). Deze waarden zijn gebaseerd op de gemodificeerde Penman-Monteith 
vergelijking (Raes, 2009). 
 

 
Figuur 30: Lange termijn maandelijkse gemiddelden van neerslag en temperatuur (1991-2010) voor het meetstation 

in Kleine Brogel.  

 
Berekende lange termijn jaarlijkse grondwatervoeding wordt voorgesteld in Figuur 31, de 
waarden schommelen tussen 0 en 420 mm/jaar en zijn dus iets lager dan de waarden 
verkregen met het Vlaams grondwatervoedingsmodel (GVM, zie Figuur 17). De waarden die 
in deze studie verkregen werden zijn vermoedelijk nauwkeuriger omdat ze gebruik maken 
van lokale informatie en een hogere resolutie (10x10 in plaats van 50x50).  

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May  Jun Jul Aug Sep 

Precipitation [mm/year] 68.79 82.80 86.94 70.35 67.48 66.31 48.77 60.01 69.95 73.76 84.67 66.24 

Temperature [degree C) 10.73 6.54 3.41 3.05 3.70 6.63 9.96 13.91 16.55 18.65 18.00 14.56 
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T - summer = 15.27 C 
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Figuur 31: Berekende grondwatervoeding voor het studiegebied gebruik makend van de lange termijn 
klimatologische data van 1991 tot 2010. 

  

5.6 Sensitiviteitsanalyse van het tijdsonafhankelijk model 

 
De sensitiviteitsanalyse is een belangrijke stap in het kalibratieproces van 
grondwatermodellen (Hill, 1998). De sensitiviteitsanalyse kan aanduiden welke input 
parameters het belangrijkst zijn in de simulatie en toont welk type en de locatie van 
observatiegegevens het best gebruikt kunnen worden in de modelkalibratie. Hill (1998) 
beschouwde sensitiviteitsanalyse als een manier om na te gaan hoeveel het aanbrengen van 
nieuwe gegevens het huidige model zou verbeteren. Maar sensitiveitsanalyse kan ook 
gebruikt worden om de waarde van potentiële veldgegevens te bepalen voor dat de gegevens 
verzameld worden. Op deze manier kan geld en tijd bespaard worden. De samengestelde 
geschaalde sensitiviteit is de sensitiviteit van de volledige simulatie (de volledige model 
output) ten opzichte van een gegeven input parameter. Geschaald betekent dat de sensitiviteit 
van elke geselecteerde parameter geschaald is om deze te kunnen vergelijken met parameters 
met een andere eenheid.  
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In deze studie wordt de sensitiviteitsanalyse uitgevoerd met ModelMate. Er werd gefocust op 
de hydraulische conductiviteit en de drainage conductantie. De resultaten van de 
samengestelde geschaalde sensitiveitsanalyse voor het Schietveld is weergegeven in Figuur 
32. De samengestelde geschaalde sensitiviteit van de gerangschikte parameters en de range 
van de waarden waarvoor de sensitiveitsanalyse werd uitgevoerd zijn voorgesteld in Tabel 5. 

 

 

Figuur 32: Samengestelde geschaalde sensitiviteit voor de hydraulische conductiviteit (HK_Layer1, HK_Layer2, en 
HK_Layer3) en de conductantie (DRN_C). 

 

Tabel 5: Samengestelde sensitiviteit van de gerangschikte parameters gebruikt in de kalibratie. 

Ranking Parameter Eenheid 
Laagste 
limiet 

 Bovenste 
limiet  

Samengestelde geschaalde 
sensitiviteit 

1 HK_Layer1 m d-1 0.2 30 142.03 

2 HK_Layer3 m d-1 0.1 35 140.65 

3 HK_Layer2 m d-1 0.5 10 34.60 

4 DRN_C m2 d-1 75 1000 8.04 

5 HK_Zone0240 m d-1 0.01 0.17 0.69 

 
 
Uit de resultaten van de sensitiviteitsanalyse werd besloten dat de hydraulische conductiviteit 
de meest sensitieve parameter is, met name de hydraulische conductiviteit van laag 1 en 3. 
Daarom werd beslist om de kalibratie van het model enkel voor deze parameters uit te 
voeren. 
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5.7 Kalibratie en validatie van het tijdsonafhankelijk model 

Kalibratie is een belangrijk deel van het modelleringsproces. Een grondwatermodel zal pas in 
staat zijn om voorspellingen te maken als het in staat is om geobserveerde waarden te 
simuleren. Tijdens de kalibratie worden herhaaldelijk parameters in het model veranderd 
totdat het resultaat de geobserveerde waarden accuraat benadert. In deze studie worden voor 
het tijdsonafhankelijk model geobserveerde waarden van 37 piëzometers gebruikt (zie Figuur 
23).  
 
De kalibratie werd uitgevoerd met behulp van de grafische interface beschikbaar in 
ModelMate (Banta, 2011). ModelMate werd gebruikt voor de aanmaak van de input 
gegevens voor UCODE 2005 (Hill and Tiedeman, 2007). UCODE 2005 is het standaard 
MODFLOW 2005 pakket dat gebruikt wordt voor de kalibratie en de vergelijking tussen 
geobserveerde en gesimuleerde data. De kalibratie was gebaseerd op de verandering in de 
parameters (zie Tabel 5). De geschatte parameter waarden voor de kalibratie zijn te vinden in 
Tabel 6. 
   

Tabel 6: De UCODE en DCM gekalibreerde parameter waarden 

Parameter 
UCODE 
waarde 

DCM 
average 

DCM 
min 

DCM 
max 

Eenheid 

HK_Layer1 1.24 1.198 0.63 2.17 m d-1 

HK_Layer2 1.38 0.98* 0.001 2.5 m d-1 

HK_Layer3 1.02 1.002 0.034 2.3 m d-1 

HK_Zone0240 0.02    m d-1 

DRN_C 101    m2 d-1 

  *includes the hydraulic conductivity of zone0240 

 
De gemiddelde absolute fout (MAE) en de wortel van het gemiddelde van de gekwadrateerde 
fouten (root means square error, RMSE) zijn respectivelijk 0.87 en 1.13 m. Om de fout op de 
resultaten te verbeteren pastten we de nieuwe techniek Double Constraint Method (DCM) 
toe, ontwikkeld aan de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit 
Brussel door El-Rawy et al. (2010). DCM is gebruikt als invers model om de hydraulische 
conductiviteit te berekenen met de wet van Darcy gebaseerd op gemeten fluxen en de 
geobserveerde stijghoogte. Tabel 6 toont de gemiddelde, minimum en maximum K waarden 
die bekomen werden met de DCM methode. De absolute fout en de wortel van het 
gemiddelde van de gekwadrateerde fouten zijn respectievelijk 0.82 en 1.08 m. 
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Figuur 33: Vergelijking van de gemeten en gesimuleerde grondwaterstijghoogten van het studiegebied voor het 
tijdsonafhankelijk model, huidige situatie. 

5.8 Gesimuleerde grondwaterstijghoogten 

De gesimuleerde grondwaterstijghoogten zijn een belangrijke hydrologische parameter bij het 
karakteriseren van het systeem aangezien het een indicator is van de stroomrichting en 
snelheid. Figuur 34 toont ons de gesimuleerde grondwaterstijghoogten die varieëren tussen 
66.07 m en 81.19 m boven zeespiegel, met een gemiddelde waarde van 73.63 m. De hoogste 
waarden worden waargenomen binnen het studiegebied. 
 

 
Figuur 34: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het studiegebied voor de eerste laag. 
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5.9 Waterbalans en gesimuleerd debiet  

De waterbalans voor het volledige gebied is weergegeven in Tabel 7. De fout op deze balans 
is 0.1 m³/d of wel 0.00013%. Het drainage water van de aquifer is ongeveer 34,534.78 m³/d, 
dit is 45.86% van het totale debiet. Deze waarde komt overeen met de veldmetingen (er 
komen soms kleine meren en afvoeren van sub-waterbekkens voor).  
 

Tabel 7: Waterbalans voor het tijdsonafhankelijk model, huidig scenario. 

 
In Uit In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 

99.69 0.13 35790.18 47.53 -35690.49 

Pompputten 0 0 2100.95 2.79 -2100.95 

Drainage 0 0 34534.78 45.86 -34534.78 

Grondwatervoeding 75198.88 99.87 0 0 75198.88 

Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 

Totaal 75298.56 100 75298.66 100 -0.10 

 

5.10 Grondwaterdiepte boven het landoppervlak 

De Figuur 35 toont de diepte van het grondwater voor het huidig scenario. Enkel de waarden 
die een grondwaterdiepte boven het oppervlak tonen werden behouden. Figuur 35 toont aan 
dat de diepte van het water boven het oppervlak varieert tussen -1.16 en 6.83 m. Het 
grondwater vult dus niet alle vennen. Met name de vennen in het oostelijk deel van het 
gebied in de Abeek vallei zijn dus niet grondwaterafhankelijk maar gestuwd of van 
hangwater type. 
 

 
Figuur 35: Gesimuleerde grondwaterdiepten voor het tijdsonafhankelijk model, huidig scenario. 
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6  Het tijdsafhankelijk grondwatermodel 

Een tijdsafhankelijke simulatie werd eveneens uitgevoerd op maandelijkse basis voor de 
periode 1991-2010, gebruik makend van dezelfde parameters als bij het tijdsonafhankelijk 
model. Een bergingscoëfficiënt van 0.2 werd ingevoerd in het MODFLOW layer properties 
pakket. De grondwaterstijghoogten bekomen met het tijdsonafhankelijk model werden als 
initiële stijghoogten gebruikt. Since time varying constant head of the outer boundary data 
was not available, the only change comes from recharge and pumping wells. 
 
Het tijdsafhankelijk MODFLOW model werd gekalibreerd aan de hand van dezelfde 
gekalibreerde parameters als voor het tijdsonafhankelijk model. De kalibratie werd 
uitgevoerd met behulp van 37 piezometers gelegen in het hart van het modelgebied. De 
meeste piëzometers beschikken over maandelijkse metingen voor een korte periode, en enkel 
bij 4 piëzometers werden maandelijkse metingen over de hele periode (1991-2010) 
uitgevoerd. In totaal werden 645 tijdsafhankelijke observaties gebruikt voor de maandelijkse 
simulaties. Fig. 36 illustreert de vergelijking tussen de berekende en opgemeten hydraulische 
stijghoogten in het modelgebied, voor de maandelijkse simulaties. 
 
 

 
Figuur 36: Vergelijking tussen de berekende en opgemeten grondwater stijghoogten in het modelgebied voor het 

maandelijks tijdsafhankelijk model, huidig scenario. 

De statistische parameters van het modelgebied bekomen voor jaarlijkse en maandelijkse 
simulaties zijn samengevat in Tabel 8. De resultaten van het maandelijks tijdsafhankelijke 
gekalibreerd grondwatermodel hebben een MAE van 0.84 m, een RMSE van 1.09 m en een 
model efficiëntie van 0.98. 
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Tabel 8: Statistische parameters van het modelgebied voor de maandelijkse tijdsafhankelijke simulatie, huidig 
scenario. 

Simulatie MAE RMSE 
Maandelijks 0.84 1.09 

 
Figuur 37 illustreert de maandelijkse variatie in grondwatervoeding en neerslag, Figuur 38 
toont de gemiddelde maandelijkse grondwatervoeding, neerslag en potentiële 
evapotranspiratie. De grondwatervoeding voor de hele simulatieperiode bedraagt 40.6% van 
de totale neerslag. De grondwatervoeding gebeurt grotendeels tijdens de winterperiode (85% 
van de totale grondwatervoeding), van oktober tot maart, omdat de potentiële 
evapotranspiratie dan laag is. Tijdens de zomermaanden (april tot september) bedraagt de 
grondwatervoeding 15% van de totale grondwatervoeding. Van april tot juli daalt die zelfs tot 
3.5% van de totale grondwatervoeding als gevolg van de hoge potentiële evapotranspiratie 
tijdens die periode.  

 
Figuur 37: Variatie van de maandelijkse grondwatervoeding en neerslag over de hele simulatie periode. 
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Figuur 38: Gemiddelde maandelijkse grondwatervoeding, neerslag en potentiële evapotranspiratie. 

 
Figuren 39-44 tonen maandelijkse tijdsreeksen van opgemeten en berekende stijghoogten 
voor een aantal piezometers uit het modelgebied: SHHP0011X, SHHP0012A, SHHP0027X, 
SHHP0031X, SHHS012X en SHHS023X (zie voor locaties Fig. 23). Uit deze figuren blijkt 
dat de opgemeten en berekende stijghoogten vrij goed overeenkomen. Sommige piëzometers, 
in het algemeen zij die verder gelegen zijn van de oppervlakte waterlichamen, tonen 
fluctuaties tot 1.01 m, als gevolg van de variabiliteit waargenomen in de grondwatervoeding 
(SHHS012X en SHHS023X).  
 
Hoe dichter de piezometers bij de vennen en grachten gelegen zijn, hoe kleiner de fluctuaties 
worden, zoals in het geval van de piëzometers SHHP0011X, SHHP0012A, SHHP0027X en 
SHHP0031X (Fig. 39-42). Dit komt omdat de vennen/grachten een streng regulerende 
invloed hebben op de stijghoogten van de nabij gelegen piezometers. 
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Figuur 39: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHP0012A, gelegen in het 
modelgebied. 

 
Figuur 40: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHP0011X, gelegen in het 
modelgebied.  

 

 
Figuur 41: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHP0027X, gelegen in het 
modelgebied.  
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Figuur 42: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHP0031X, gelegen in het 
modelgebied.  

 
Figuur 43: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHS0012X, gelegen in het 
modelgebied.  
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Figuur 44: Berekende stijghoogten vs. opgemeten stijghoogten voor piezometer SHHS023X, gelegen in het 
modelgebied.  

6.1 Berekende stijghoogten 

Om inzicht te geven in de variatie van de grondwaterstand in de tijd wordt in dit rapport voor 
ieder tijdsafhankelijk scenario de gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaar 
(GVG) grondwaterstanden voor 20 jaren (1991-2010) berekend. Voor het grondwatermodel 
met een tijdstap van 1 maand worden de eerste 3 jaren als opwarmperiode gebruikt. Voor de 
resterende 17 jaar wordt dan de GHG en GLG bepaald door per jaar respectievelijk de 3 
hoogste en 3 laagste gesimuleerde waarden (maanden) voor een locatie te middelen om 
vervolgens het gemiddelde te berekenen van de jaarlijks hoogste en laagste 
grondwaterstanden. Voor de GVG wordt het gemiddelde van maart en april van alle jaren 
gebruikt. Voor de gemiddelde waarde wordt het gemiddelde van alle maanden over de 17 jaar 
gebruikt. 
 
De gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaar (GVG) grondwaterstanden voor 
20 jaren (1991-2010) worden getoond in Figuur 45a-d. De gesimuleerde grondwaterstanden 
van GHG, GLG, GVG en het gemiddelde variëren tussen 66 en 82 m. De resultaten van de 
grondwaterstanden worden weergegeven in rood in de GHG kaart (Fig. 45b) en tonen dat de 
grondwaterstanden in het voorjaar (Fig. 45d) bijna gelijk zijn aan de gemiddelde 
grondwaterstanden (Fig. 45a). Het verschil tussen GHG en GLG ligt tussen 0.01 en 3.79 m 
zoals getoond in Fig. 46. De hoogste verschillen liggen in de buurt van de westelijke grens 
van het Schietveld. 
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[a] 

 
 

[b] 

 

[c] 

 

[d] 

 
Figuur 45: Gesimuleerde grondwaterstanden voor huidig scenario: [a] gemiddeld; [b] hoogste-GHG; [c] laagste-

GHG; [d] voorjaar-GVG.  

 
Figuur 46: Verschil tussen gesimuleerde grondwaterstanden van hoogste-GHG en laagste-GLG voor huidig scenario. 
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6.2 Waterbalans  

De waterbalans van heel het modelgebied is gegeven in Tabel 9. De fout op de waterbalans is 
heel klein (3,246 m3/20 jaren), ongeveer 0.00034 % en ligt dus onder de aanbevolen limiet 
(Anderson and Woessner, 1992). De hoeveelheid water dat het aquifer binnenstroomt via de 
constante stijghoogten en de berging van het aquifer bedraagt 23.88 % van de hele balans. 
Het water dat uit de aquifer afgevoerd wordt bedraagt ongeveer 351,461,792 m3 over 20 jaren 
en komt overeen met 36.7 % van de totale uitstroom. 
 

Tabel 9: Waterbalans van het tijdsafhankelijk grondwatermodel voor huidig scenario. 

 

In   Uit   In-Uit 

 
m3 % m3 % m3 

Berging 227,984,768 23.81 240,950,144 25.16 -12,965,376 
Constante 
stijghoogte 660,718 0.07 297,025,376 31.02 -296,364,657 
Pompputten 0 0 9,386,212 0.98 -9,386,212 
Drainage 0 0 351,461,792 36.70 -351,461,792 
Grondwatervoeding 728,958,656 76.12 0 0 728,958,656 
Verdamping 0 0 58,777,372 6.14 -58,777,372 
Totaal 957,604,142 100 957,600,896 100 3,246 

 

6.4 Grondwaterhoogten boven het landoppervlak 

De gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterdiepte worden getoond in Figuur 47 
(a-d). De GHG (minimale) grondwaterdiepte is 1.68 m boven maaiveld (Fig. 47b) en de GLG 
(maximale) grondwaterdiepte is 7.24 m onder maaiveld (Fig. 47c).  
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[a] 

 
 

[b] 

 

[c] 

 

[d] 

 
Figuur 47: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor huidig scenario: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-

GLG; [d] voorjaars-GVG.  

Figuur 48a-d geeft de gemiddelde, minimale (GHG), maximale (GLG) en 
voorjaarsgrondwaterdiepten (GVG) boven maaiveld in meer detail weer. De 
grondwaterdiepten werden berekend door de gesimuleerde grondwaterstanden van de 
hoogtewaarden af te trekken. Slechts waarden met een grondwaterstand boven maaiveld 
werden weerhouden. De gemiddelde grondwaterdiepten boven maaiveld (Fig. 48a) liggen 
tussen 0 en 1.15 m, maximale grondwaterdiepten (Fig. 48b) tussen 0 en 1.68 m, minimale 
grondwaterdiepten (Fig. 48c) tussen 0 en 0.69 m en voorjaarsgrondwaterdiepten (Fig. 48d) 
tussen 0 en 1.19 m. Hieruit is te zien dat de maximale grondwaterdiepte boven maaiveld bij 
1.68 m ligt en de meeste vennen bevatten open water gedurende ondiepe grondwaterstanden 
(in winter) zoals getoond in Fig. 48b.  
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 48: Grondwaterdiepten boven maaiveld voor huidig scenario: [a] gemiddeld; [b] maximaal-GHG; [c] 

minimaal-GLG; [d] voorjaars-GVG.  

Figuur 49 toont het percentage van de tijd dat er open water (als gevolg van kwel) is boven 
het land oppervlak voor de huidige situatie van April tot September gemiddeld over 20 jaar 
(1991-2010). Het gemiddelde percentage van de tijd met open water boven het landoppervlak 
is ongeveer 73 %. 
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Figuur 49: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor de huidige scenario van April tot 
September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 
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7 Maximum scenario’s 

Een aantal maximale scenario's werden gedefinieerd die zo goed mogelijk de natuurlijke 
toestand voor het gebied moeten weergeven. In deze maximum scenario’s, werden de 
effecten onderzocht van het verwijderen van de drains binnen het Schietveld op de 
grondwaterstanden binnen het Schietveld. Hiervoor werden maximum scenario’s onderzocht 
met een bufferzone van 300, 500, 700 en 1000 m rondom het Schietveld. In het Schietveld en 
de bufferzone werden de pompputten en drains verwijderd. De rivieren in deze bufferzones 
werden gelijkgesteld aan een diepte van 30 cm beneden maaiveld.  

 

7.1 Maximum scenario met 300 m bufferzone  

In dit scenario (Figuur 50) werden alle pompputten (8) en drains binnen een bufferzone van 
300 m rondom het studiegebied (blauw) verwijderd. Rivieren in de bufferzone werden 
gelijkgesteld aan een diepte van 30 cm onder maaiveld (groen), rivieren buiten de bufferzone 
(rood) bleven ongewijzigd.  

 

Figuur 50: Drains en rivieren voor max. scenario bufferzone van 300 m. 

 

7.1.1 Tijdsonafhankelijk model  
Een nieuw model voor tijdsonafhankelijke condities werd opgebouwd met dezelfde 
gekalibreerde hydraulische doorlatendheden als voor DCM (par. 5.7). Figuur 51 toont de 
gesimuleerde grondwaterstanden die varieren van 66.78 tot 81.26 m TAW. Met een 
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gemiddelde van 74.02 m, zijn ze hoger dan het gemiddelde voor de huidige scenario (73.63 
m). Het verschil tussen de gesimuleerde grondwaterstand voor de huidige en maximum 
scenario met een 300 m bufferzone is ongeveer 0.40 m. 

 
Figuur 51: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het tijdsonafhankelijk model voor de toplaag, maximum 

scenario met 300 m bufferzone. 

De waterbalans voor het gehele modelgebied wordt gegeven in Tabel 10. De fout op de 
waterbalans  is ongeveer 0.09 m3/d. De uitstroming via de drains verminderd in dit scenario 
van 45.86 % naar 43.47 %, het verschil wordt opgevangen door meer uitstroming naar de 
constante stijghoogten op de rand van het modeldomein.  

 

Tabel 10: Waterbalans voor het tijdsonafhankelijk model, voor maximum scenario met 300 m bufferzone. 

 
In 

 
Uit 

 
In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 87.90 0.12 37700.67 50.08 -37612.77 
Pompputten 0 0 1987.96 2.64 -1987.96 
Drainage 0 0 32725.47 43.47 -32725.47 
Grondwatervoeding 75198.88 99.88 0 0 75198.88 
Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 
Totaal 75286.77 100 75286.86 100 -0.09 

 

Figuur 52 toont de grondwaterdiepte onder maaiveld, deze varieert van -1.22 tot 6.47 m. 
Grondwater vult de meeste vennen binnen het studiegebied in tegenstelling tot het model 
voor de huidige situatie (section 5.10).   
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Figuur 52: Grondwaterdiepte voor max. scenario met 300 m bufferzone. 

 

7.1.2 Tijdsafhankelijk model voor maximum scenario met 300 m bufferzone 
 
Het tijdsafhankelijke (1991-2010) model voor de huidige situatie werd aangepast voor het 
maximum scenario met een bufferzone van 300 m.  
 
Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) grondwaterstanden voor 20 
jaar (1991-2010) worden getoond in Figuur 53a-d. Op basis van deze resultaten (Fig. 53) 
worden verschillen tussen gesimuleerde grondwaterstanden van GHG, GLG, GVG, en 
gemiddelde condities zichtbaar. Bij voorbeeld in de GHG kaart (Fig. 53b) is de zone met de 
hoogste grondwaterstanden (80-82 m) aanzienlijk groter dan in de GLG kaart. 
Grondwaterstanden in de GVG kaart (Fig. 53d) zijn ongeveer gelijk aan de gemiddelde 
grondwaterstand (Fig. 53a).  
 
Het verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstanden wordt getoond in Fig. 54. 
Het verschil varieert tussen 0.005 en 3.73 m, het grootste verschil bevindt zich aan de 
westelijke rand van het Schietveld.                                      
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 [a] 

 
 

[b] 

 

[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 53: Gesimuleerde grondwaterstanden voor maximum scenario met 300 m bufferzone: [a] Gemiddelde; [b] 
Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); [d] Voorjaar (GVG). 

 

Figuur 54: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor maximum scenario met 300 m 
bufferzone. 
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De waterbalans van heel het modelgebied is gegeven in Tabel 11. De fout op de waterbalans 
is heel klein (2,432 m3/20 jaar), ongeveer 0.00026 % en ligt dus onder de aanbevolen limiet 
(Anderson en Woessner, 1992). De hoeveelheid water dat de aquifer binnenstroomt via de 
constante stijghoogten en de berging van de aquifer bedraagt 22.71 % van de hele balans. Het 
water dat uit de aquifer afgevoerd wordt door drains/grachten bedraagt ongeveer 337,256,064 
m3 over 20 jaren en komt overeen met 35.76 % van de totale uitstroom. De totale output via 
grachten is minder dan in het huidig scenario (36.7 %). 
 

Tabel 11: Waterbalans van het tijdsafhankelijk grondwatermodel voor maximum scenario met 300 m bufferzone. 

 

In Uit In-Uit 

 
m3 % m3 % m3 

Berging 213,644,112 22.65 229,688,272 24.35 -16,044,160 
Constante 
stijghoogte 

599,921 0.06 308,622,368 32.72 -308,022,447 

Pompputten 0 0 8,856,180 0.94 -8,856,180 

Drainage 0 0 337,256,064 35.76 -337,256,064 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.29 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.23 -58,777,372 

Totaal 943,202,689 100 943,200,256 100 2,432 

 

Figuur 55a-d geeft de gemiddelde, minimale (GHG), maximale (GLG) en 
voorjaarsgrondwaterdiepten (GVG) boven maaiveld in meer detail weer. Deze resultaten 
tonen dat de hoogste grondwaterdiepte is 1.75 m boven maaiveld (Fig. 55b) en de laagste 
grondwaterdiepte is 6.93 m onder maaivled (Fig. 55c). De meeste vennen bevatten 
grondwater met name in de winter periode (minimaal GHG, Fig. 55b).   
 
Figuur 56a-d toont de zones met grondwater boven maaiveld voor GLG, GHG, GVG, en 
gemiddelde grondwaterdiepte voor de huidige situatie (blauw) en maximum scenario met 300 
m bufferzone (rode gebieden boven op blauwe gebieden). Voor het maximum scenario wordt 
opgemerkt dat grondwater (rood) de meeste vennen binnen het studiegebied vult tov huidige 
situatie (blauw), met name in winter (GHG, Fig. 56b).  
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[d] 

 

Figuur 55: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor maximum scenario met 300 m bufferzone: [a] gemiddeld; [b] 

minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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Figuur 56: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor maximum scenario met 300 m bufferzone (rood) 
overlegd op huidige situatie (blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Voor meer detail, voor de Gemiddelde, GHG, GLG, GVG gesimuleerde 
grondwaterafhankelijke open water oppervlakte voor huidige en max. scenario van 300 m in 
alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b) worden 
getoond in Tabel 12. 
 

Tabel 12: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en max. scenario van 300 
m in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

  

Huidig Max.300 Huidig Max.300 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.496 0.507 

GHG 0.548 0.726 0.524 0.530 

GLG 0.061 0.227 0.060 0.146 

GVG 0.501 0.684 0.496 0.507 

 
 
 
a b 
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Figuur 57: Vennen in het Schietveld: a) alle vennen; b) alleen deze vennen die grondwaterafhankelijk zijn of niet 

gestuwd zijn en als gevolg daarvan altijd openwater bevatten. 

 
Figuur 58 toont het percentage van de tijd dat er open water is (als gevolg van grondwater 
kwel) boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 300 m van April tot 
September gemiddeld over 20 years (1991-2010). Het gemiddelde percentage van de tijd dat 
er open water is boven maaiveld in de vennen is ongeveer 81.5 %. 
 

 
Figuur 58: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 
300 m van April tot September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Figuur 59 toont 30 zandige wegsecties waarvan geanalyseerd wordt of ze ten allen tijde een 
grondwaterstand behouden beneden maaiveld. Resultaten voor deze secties worden getoond 
in Tabel 13 en Figuur 60. Deze resultaten duiden aan dat alle wegsecties droog blijven 
gedurende alle seizoenen (hoog “winter”, laag “zomer”, en voorjaar). 
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Figuur 59: Wegsecties (30 secties) die voor ieder scenario geanalyseerd worden tav de grondwaterdiepte. 

 
Figuur 60 toont dat de gemiddelde grondwaterdiepte (blauw) voor de meeste wegsecties 
gelijk is aan de GVG (voorjaar) grondwaterdiepte (zwart). De maximum grondwaterdiepte 
bevindt zich aan wegsectie 6, terwijl de ondiepste grondwaterstanden te vinden zijn onder 
wegsecties 10, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 30. 
 

 

Figuur 60: Gemiddelde, GHG, GLG, GVG grondwaterdiepte onder 30 verschillende wegsecties voor maximum 
scenario met 300 m bufferzone. 
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Tabel 13: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor huidige situatie en maximum scenario met 300 m 
bufferzone. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 300 m buffer 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.53 0.30 0.80 0.53 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.00 0.45 1.49 0.95 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.23 0.71 1.73 1.19 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.69 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.08 0.22 1.78 0.94 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 3.82 3.06 4.37 3.74 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.28 0.90 3.35 2.06 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.59 0.53 2.50 1.43 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.94 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.50 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.23 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.55 0.25 0.91 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.61 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.36 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.08 0.64 1.52 1.06 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.86 0.50 1.25 0.86 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.29 0.10 0.50 0.31 

 

Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar grondwaterdiepte voor de huidige situatie en 
maximum scenario met 300 m bufferzone voor 30 wegsecties wordt getoond in Fig. 61a-d. 
Grote verschillen tussen de huidige situatie en het maximum scenario worden waargenomen 
voor wegsecties die relatief grote grondwaterdiepte hebben (secties 6, 16, en 29), terwijl de 
kleinste veranderingen voorkomen op wegsecties waar de grondwaterdiepte ondiep is (secties 
12, 13, 17-27).  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figuur 61: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en maximum scenario met 300 m bufferzone voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en 

d) GVG. 
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7.2 Maximum Scenario met 200 m bufferzone 

 
In deze paragraaf wordt een kleinere bufferzone van 200 m gebruikt om te zien welke 
verandering dit geeft in de grondwaterstanden binnen studiegebied. Binnen de bufferzone van 
200 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de rivieren gezet op topografie 
minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld alle waterlopen werden verwijderd. Eveneens 
werden in dit scenario alle pompputten (5) binnen de bufferzone gesloten. 

7.2.1 Tijdsonafhankelijk model 
 
Een tijdsonafhankelijke simulatie werd uitgevoerd op basis van de parameters van het 
gekalibreerde model voor de huidige situatie. Figuur 62 toont de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten die varieren van 66.36 tot 81.26 m TAW met een gemiddelde waarde 
van 73.81 m, wat lichtelijk hoger is dan de gemiddelde waarde van de grondwaterstijghoogte 
voor de huidige situatie (73.63 m). Het gemiddelde verschil tussen de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogte voor de huidige toestand en het maximum scenario 200 m is ongeveer 
0.18 m, en tussen het maximum scenario 200 en 300 m is het 0.21 m. 
 

 
Figuur 62: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het tijdsonafhankelijk model voor de toplaag, maximum 

scenario met 200 m bufferzone. 

 
De waterbalans voor het gehele modelgebied wordt gegeven in Tabel 14. De waterbalans fout 
is ongeveer 0.13 m3/d. Het drainage water naar de grachten maakt 43.41 % van de balans, dit 
is minder dan voor de huidige situatie (45.86%) en quasi gelijk aan het percentage voor het 
maximum scenario 300 m (43.47%).  
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Tabel 14: Waterbalans voor het tijdsonafhankelijk model voor maximum scenario met 200 m bufferzone. 

 
In   Uit   In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 

87.92 0.12 37688.55 50.06 -37600.62 

Pompputten 0 0 2043.69 2.71 -2043.69 

Drainage 0 0 32681.94 43.41 -32681.94 

Grondwatervoeding 75198.88 99.88 0 0 75198.88 

Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 

Totaal 75286.80 100 75286.93 100 -0.13 

 
Figuur 63 toont de grondwaterdiepte onder maaiveld, deze varieert van -1.22 to 6.48 m. 
Grondwater vult de meeste vennen binnen het studiegebied. Er is geen zichtbaar verschil in 
grondwaterdiepte voor de twee maximum scenario’s (200 en 300 m).  

 

 

Figuur 63: Grondwaterdiepte voor max. scenario met 200 m bufferzone. 

 

7.2.2 Tijdsafhankelijk grondwatermodel (200 m bufferzone) 
 
Het model werd toegepast voor de zelfde periode (1991-2010) en aquifer parameters als voor 
de huidige situatie. Gemiddelde, GHG (hoog), GLG (laag), en GVG (voorjaar) gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten worden getoond in Fig. 64a-d. Gelijkaardige conclusies als bij het 
model voor de 300 m bufferzone kunnen getrokken worden. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c]  

 
 

[d] 

 
 

Figuur 64: Gesimuleerde grondwaterstanden voor maximum scenario met 200 m bufferzone: [a] Gemiddelde; [b] 
Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); [d] Voorjaar (GVG). 

 
Verschillen tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstijghoogten worden getoond in 
Fig. 65. Het verschil varieert van 0.005 tot 3.73 m, de grootste verschillen worden in het 
westen aangetroffen.   
 
Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar grondwaterdiepte worden getoond in Figuur 66a-d. 
Deze resultaten laten zien dat de laagste grondwaterdiepte is 1.75 m boven maaiveld (Fig. 
66b), terwijl de grootste grondwaterdiepte is 6.95 m onder maaiveld (Fig. 66c). De meeste 
vennen bevatten water, met name in de winter (GHG, Fig. 66b). Indien deze resultaten 
vergeleken worden met de resultaten van het maximum scenario 300 m, worden slechts 
geringe verschillen waargenomen. 
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Figuur 65: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor maximum scenario met 200 m 

bufferzone. 

 

[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 
Figuur 66: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor maximum scenario met 200 m bufferzone: [a] gemiddeld; [b] 

minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

Figuur 67a-d toont GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwaterdiepte boven maaiveld voor 
de huidige situatie (blauw) en maximum scenario 200 m (additionele rode gebieden). Voor 
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het maximum scenario wordt waargenomen dat het grondwater (red) de meeste vennen 
binnen het studiegebied vult, met name in winter. Voor meer detail wordt in Tabel 15 
gekwantificeerd de gemiddelde, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte 
voor huidige en max. scenario van 200 m in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die 
nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar open water 
oppervlakken zijn groter dan voor de huidige toestand. De grootste uitbreiding van het open 
water oppervlak vindt plaats in de zomer (GLG). 
 
[a] 

 

[b] 

 
[c]  

 
 

[d] 

 

Figuur 67: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor maximum scenario met 200 m bufferzone (rood) 
overlegd op huidige situatie (blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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Tabel 15: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario van 200 m in 
alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

Huidig Scen. 200m Huidig Scen. 200m 

Open water opp. in vennen 
(a) 

Open water opp. in vennen 
(b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.496 0.507 

GHG 0.548 0.726 0.524 0.530 

GLG 0.061 0.225 0.06 0.144 

GVG 0.501 0.684 0.496 0.507 

 
Figuur 68 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 200 m van April tot September 
gemiddeld voor 20 jaar (1991-2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 
81.4 %. 
 

 
Figuur 68: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 
200 m van April tot September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar grondwaterdiepte voor maximum scenario 200 m 
voor 30 wegsecties wordt gepresenteerd in Figuur 69. Er wordt opgemerkt dat alle wegsecties 
droog blijven gedurende alle seizoenen (hoog “winter”, laag “zomer” en voorjaar). Tabel 16 
geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor de 30 secties van Figuur 59 voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Voor de wegsecties moet de grondwaterstijghoogte 
onder maaiveld blijven. Sommige waarden bij hoge grondwatercondities zijn dichtbij 0, 
echter gemiddeld, voorjaar en lage grondwaterdiepte condities blijven duidelijk onder 
maaiveld. Er kan dus geconcludeerd worden dat de wegsecties niet onder water zullen lopen. 
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In het algemeen zijn de waarden voor het scenario van 200 m bufferzone lager, wat betekent 
dat de grondwaterspiegel hoger zal zijn dan in het huidige scenario. Figuur 70 vergelijkt de 
waarden van Tabel 16 grafisch. Het kan opgemerkt worden dat voor wegsecties 10, 12, 13, 
14, 24, 25 en 26 het grondwater dichter bij maaiveld is in scenario 200 m dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen is in het geval voor 
gemiddeld, hoog en voorjaarscondities. 
 

 

Figuur 69: Gemiddelde, GHG, GLG, GVG grondwaterdiepte onder 30 verschillende wegsecties voor maximum 
scenario met 200 m bufferzone. 
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Tabel 16: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor huidige situatie en maximum scenario met 200 m 
bufferzone. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 200 m buffer 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.53 0.30 0.80 0.53 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.00 0.45 1.49 0.95 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.23 0.71 1.73 1.19 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.69 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.08 0.22 1.79 0.95 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 3.82 3.07 4.40 3.75 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.28 0.90 3.35 2.07 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.59 0.53 2.50 1.43 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.95 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.50 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.23 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.55 0.25 0.91 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.62 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.36 0.18 0.70 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.08 0.64 1.52 1.06 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.86 0.50 1.25 0.86 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.29 0.10 0.50 0.31 
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a) 

 
b) 

 
 
c) 

 
d) 

 

Figuur 70: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en maximum scenario met 200 m bufferzone voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; 

c) GLG, en d) GVG. 
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7.3 Maximum scenario met 500 m bufferzone 

 
In deze paragraaf wordt een grotere bufferzone van 500 m gebruikt om te zien welke 
verandering dit geeft in de grondwaterstanden binnen studiegebied. Binnen de bufferzone van 
500 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de rivieren gezet op topografie 
minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld alle waterlopen werden verwijderd. Eveneens 
werden in dit scenario alle pompputten (13) binnen de bufferzone gesloten. 
 

7.3.1 Tijdsonafhankelijk model 
 
Een tijdsonafhankelijke simulatie werd uitgevoerd op basis van de parameters van het 
gekalibreerde model voor de huidige situatie. Figuur 71 toont de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten die varieren van 66.90 tot 81.27 m TAW met een gemiddelde waarde 
van 73.08 m, wat lichtelijk hoger is dan de gemiddelde waarde van de grondwaterstijghoogte 
voor de huidige situatie (73.63 m). Het gemiddelde verschil tussen de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogte voor de huidige toestand en het maximum scenario 500 m is ongeveer 
0.45 m, en tussen het maximum scenario 300 en 500 m is het 0.06 m.  
 

 
 

Figuur 71: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het tijdsonafhankelijk model voor bovenste laag, maximum 
scenario met 500 m bufferzone. 

 
De waterbalans voor het gehele modelgebied wordt gegeven in Tabel 17. De waterbalans fout 
is ongeveer 0.01 m3/d en de drain uitstroming is 43.30 % wat minder is dan het drain 
uitstroming voor de huidige situatie (45.86%) en het maximum scenario 300 m (43.47%).  
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Tabel 17: Waterbalans voor het tijdsonafhankelijk model, maximum scenario met 500m bufferzone. 

 
In   Uit   In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 87.85 0.12 37712.72 50.09 -37624.87 

Pompputten 0 0 2100.95 2.79 -2100.95 

Drainage 0 0 32600.29 43.30 -32600.29 

Grondwatervoeding 75198.88 99.88 0 0 75198.88 

Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 

Totaal 75286.72 100 75286.71 100 0.01 

 

Figuur 72 toont de grondwaterdiepte onder maaiveld, deze varieert van -1.22 to 6.43 m. 
Grondwater vult de meeste vennen binnen het studiegebied. Er is geen zichtbaar verschil in 
grondwaterdiepte voor de twee maximum scenario’s (500 en 300 m).  

 

 

Figuur 72: Grondwaterdiepte voor max. scenario met 500 m bufferzone. 

 

7.3.2 Tijdsafhankelijk grondwatermodel (500 m bufferzone) 
 
Het model werd toegepast voor de zelfde periode (1991-2010) en aquifer parameters als voor 
de huidige situatie. Gemiddelde, GHG (hoog), GLG (laag), en GVG (voorjaar) gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten worden getoond in Fig. 73a-d. Gelijkaardige conclusies als bij het 
model voor de 300 m bufferzone kunnen getrokken worden. Het verschil tussen GHG en 
GLG in gesimuleerde grondwaterstijghoogten wordt getoond in Fig. 74 en varieert van 0.005 
tot 3.72 m. De hoogste waarden worden aan de westkant van het gebied gevonden. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 73: Gesimuleerde grondwaterstanden voor maximum scenario met 500 m bufferzone: [a] Gemiddelde; [b] 
Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); [d] Voorjaar (GVG). 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar grondwaterdiepte worden getoond in Figuur 75a-d. 
Deze resultaten laten zien dat de laagste grondwaterdiepte is 1.75 m boven maaiveld (Fig. 
75b), terwijl de grootste grondwaterdiepte is 6.9 m onder maaiveld (Fig. 75c). De meeste 
vennen bevatten water, met name in de winter (GHG, Fig. 75b). Indien deze resultaten 
vergeleken worden met de resultaten van het maximum scenario 300 m, worden zeer kleine 
verschillen waargenomen. 
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Figuur 74: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor maximum scenario met 500 m 

bufferzone. 

 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 75: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor maximum scenario met 500 m bufferzone: [a] gemiddeld; [b] 

minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

Figuur 76a-d toont GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwaterdiepte boven maaiveld voor 
de huidige situatie (blauw) en maximum scenario 500 m (additionele rode gebieden). Voor 
het maximum scenario wordt waargenomen dat het grondwater (rood) de meeste vennen 
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binnen het studiegebied vult, met name in winter. Voor meer detail wordt in Tabel 18 
gekwantificeerd de gemiddelde, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte 
voor huidige en max. scenario van 500 m in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die 
nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar open water 
oppervlakken zijn groter dan voor de huidige toestand. De grootste uitbreiding van het open 
water oppervlak vindt plaats in de zomer (GLG). 
 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 
Figuur 76: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor maximum scenario met 500 m bufferzone (rood) 

overlegd op huidige situatie (blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

  

Tabel 18: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario van 500 m in 
alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

Huidig Scen. 500m Huidig Scen. 500m 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.667 0.496 0.507 

GHG 0.548 0.726 0.524 0.530 

GLG 0.061 0.228 0.06 0.147 

GVG 0.501 0.684 0.496 0.507 

 
Figuur 77 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 500 m van April tot September 



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    87 
 

gemiddeld voor 20 jaar (1991-2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 
81.6 %. 
 

 
 

Figuur 77: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 
500 m van April tot September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar grondwaterdiepte voor maximum scenario 500 m 
voor 30 wegsecties wordt gepresenteerd in Figuur 78. Er wordt opgemerkt dat alle wegsecties 
droog blijven gedurende alle seizoenen (hoog “winter”, laag “zomer” en voorjaar). Tabel 19 
geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor de 30 secties van Figuur 59 voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Voor de wegsecties moet de grondwaterstijghoogte 
onder maaiveld blijven. Sommige waarden bij hoge grondwatercondities zijn dichtbij 0, 
echter gemiddeld, voorjaar en lage grondwaterdiepte condities blijven duidelijk onder 
maaiveld. Er kan dus geconcludeerd worden dat de wegsecties niet onder water zullen lopen. 
In het algemeen zijn de waarden voor het scenario van 500 m bufferzone lager, wat betekent 
dat de grondwaterspiegel hoger zal zijn dan in het huidige scenario. Figuur 79 vergelijkt de 
waarden van Tabel 19 grafisch. Het kan opgemerkt worden dat voor wegsecties 10, 12, 13, 
14, 24, 25 en 26 het grondwater dichter bij maaiveld is in scenario 500 m dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen is in het geval voor 
gemiddeld, hoog en voorjaarscondities. 
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Figuur 78: Gemiddelde, GHG, GLG, GVG grondwaterdiepte onder 30 verschillende wegsecties voor maximum 
scenario met 500 m bufferzone. 
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Tabel 19: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor huidige situatie en maximum scenario met 500 
m bufferzone. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 500 m buffer 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.53 0.30 0.79 0.53 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 0.99 0.45 1.48 0.94 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.22 0.70 1.72 1.18 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.69 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.04 0.20 1.76 0.92 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.20 3.50 4.71 4.14 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.25 0.89 3.32 2.05 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.59 0.53 2.49 1.43 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.94 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.50 0.27 0.78 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.23 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.28 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.31 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.55 0.25 0.91 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.61 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.08 0.64 1.51 1.06 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.86 0.50 1.24 0.86 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.29 0.10 0.50 0.31 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Figuur 79: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en maximum scenario met 500 m bufferzone voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; 

c) GLG, en d) GVG. 
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7.4 Maximum scenario met 700 m bufferzone 

 
In deze paragraaf wordt een grotere bufferzone van 700 m gebruikt om te zien welke 
verandering dit geeft in de grondwaterstanden binnen het studiegebied. Binnen de bufferzone 
van 700 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de rivieren gezet op 
topografie minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld alle waterlopen werden verwijderd. 
Eveneens werden in dit scenario alle pompputten (21) binnen de bufferzone gesloten. 
 

7.4.1 Tijdsonafhankelijk model 
 
Een tijdsonafhankelijke simulatie werd uitgevoerd op basis van de parameters van het 
gekalibreerde model voor de huidige situatie. Figuur 80 toont de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten die varieren van 66.90 tot 81.27 m TAW met een gemiddelde waarde 
van 74.08 m, wat hoger is dan de gemiddelde waarde van de grondwaterstijghoogte voor de 
huidige situatie (73.63 m). Het gemiddelde verschil tussen de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogte voor de huidige toestand en het maximum scenario 700 m is 0.45 m. 
We kunnen ook concluderen dat er geen verschil is in grondwaterstijghoogte tussen 
maximum scenario’s 500 en 700 m (gemiddelde voor beide scenario’s is 74.08 m). 

 

 
 

Figuur 80: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het tijdsonafhankelijk model voor bovenste laag, maximum 
scenario met 700 m bufferzone. 

 
De waterbalans voor het gehele modelgebied wordt gegeven in Tabel 20. De waterbalans fout 
is ongeveer 0.10 m3/d en de drain uitstroming is 43.88 % wat minder is dan het drain 
uitstroming voor de huidige situatie (45.86%) en het maximum scenario 300 m (43.47%).  
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Tabel 20: Water balans voor het tijdsonafhankelijk model, maximum scenario met 700 m bufferzone. 

 
In   Uit   In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 87.66 0.12 37836.64 50.26 -37748.97 

Pompputten 0 0 1543.78 2.05 -1543.78 

Drainage 0 0 33033.46 43.88 -33033.46 

Grondwatervoeding 75198.88 99.88 0 0 75198.88 

Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 

Totaal 75286.54 100 75286.64 100 -0.10 

 

Figuur 81 toont de grondwaterdiepte onder maaiveld, deze varieert van -1.23 to 6.38 m. 
Grondwater vult de meeste vennen binnen het studiegebied. Er is geen zichtbaar verschil in 
grondwaterdiepte voor de twee maximum scenario’s (700 en 500 m).  

 

 

Figuur 81: Grondwaterdiepte voor max. scenario met 700 m bufferzone. 

 

7.3.2 Tijdsafhankelijk grondwatermodel (700 m bufferzone) 
 
Het model werd toegepast voor de zelfde periode (1991-2010) en aquifer parameters als voor 
de huidige situatie. Gemiddelde, GHG (hoog), GLG (laag), en GVG (voorjaar) gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten worden getoond in Fig. 82a-d. Gelijkaardige conclusies als bij het 
model voor de 300 m bufferzone kunnen getrokken worden. Het verschil tussen GHG en 
GLG in gesimuleerde grondwaterstijghoogten wordt getoond in Fig. 83 en varieert van 0.005 
tot 3.70 m. De hoogste waarden worden aan de westkant van het gebied gevonden.     
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 [a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 82: Gesimuleerde grondwaterstanden voor maximum scenario met 700 m bufferzone: [a] Gemiddelde; [b] 
Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); [d] Voorjaar (GVG). 

 

 
Figuur 83: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor maximum scenario met 700 m 

bufferzone. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar grondwaterdiepte worden getoond in Figuur 84a-d. 
Deze resultaten laten zien dat de laagste grondwaterdiepte is 1.75 m boven maaiveld (Fig. 
84b), terwijl de grootste grondwaterdiepte is 6.88 m onder maaiveld (Fig. 84c). De meeste 
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vennen bevatten water, met name in de winter (GHG, Fig. 84b). Indien deze resultaten 
vergeleken worden met de resultaten van het maximum scenario 500 m, worden geen 
significante verschillen waargenomen. 
 
Figuur 85a-d toont GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwaterdiepte boven maaiveld voor 
de huidige situatie (blauw) en maximum scenario 700 m (additionele rode gebieden). Voor 
het maximum scenario wordt waargenomen dat het grondwater (rood) de meeste vennen 
binnen het studiegebied vult, met name in winter. Voor meer detail wordt in Tabel 21 
gekwantificeerd de gemiddelde, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte 
voor huidige en max. scenario van 700 m in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die 
nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar open water 
oppervlakken zijn groter dan voor de huidige toestand. De grootste uitbreiding van het open 
water oppervlak vindt plaats in de zomer (GLG). 
 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 84: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor maximum scenario met 700 m bufferzone: [a] gemiddeld; [b] 

minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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 [a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figure 85: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor maximum scenario met 700 m bufferzone (rood) 
overlegd op huidige situatie (blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 

Tabel 21: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario van 700 m in 
alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

Huidig Scen. 700m Huidig Scen. 700m 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.667 0.496 0.507 

GHG 0.548 0.726 0.524 0.530 

GLG 0.061 0.231 0.06 0.149 

GVG 0.501 0.684 0.496 0.508 

 
Figuur 86 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 700 m van April tot September 
gemiddeld voor 20 jaar (1991-2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 
81.7 %. 
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Figuur 86: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 
700 m van April tot September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar grondwaterdiepte voor maximum scenario 700 m 
voor 30 wegsecties wordt gepresenteerd in Figuur 87. Er wordt opgemerkt dat alle wegsecties 
droog blijven gedurende alle seizoenen (hoog “winter”, laag “zomer” en voorjaar). Tabel 22 
geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor de 30 secties van Figuur 59 voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Voor de wegsecties moet de grondwaterstijghoogte 
onder maaiveld blijven. Sommige waarden bij hoge grondwatercondities zijn dichtbij 0, 
echter gemiddeld, voorjaar en lage grondwaterdiepte condities blijven duidelijk onder 
maaiveld. Er kan dus geconcludeerd worden dat de wegsecties niet onder water zullen lopen. 
In het algemeen zijn de waarden voor het scenario van 700 m bufferzone lager, wat betekent 
dat de grondwaterspiegel hoger zal zijn dan in het huidige scenario. Figuur 88 vergelijkt de 
waarden van Tabel 22 grafisch. Het kan opgemerkt worden dat voor wegsecties 10, 12, 13, 
14, 24, 25 en 26 het grondwater dichter bij maaiveld is in scenario 700 m dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen is in het geval voor 
gemiddeld, hoog en voorjaarscondities. 
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Figuur 87: Gemiddelde, GHG, GLG, GVG grondwaterdiepte onder 30 verschillende wegsecties voor maximum 
scenario met 700 m bufferzone. 
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Tabel 22: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor huidige situatie en maximum scenario met 700 m 
bufferzone. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 700 m buffer 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.52 0.30 0.79 0.52 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 0.97 0.45 1.47 0.93 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.21 0.70 1.70 1.17 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.69 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.02 0.19 1.73 0.90 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.17 3.49 4.68 4.12 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.19 0.86 3.27 1.99 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.56 0.51 2.48 1.40 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.94 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.50 0.27 0.78 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.23 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.28 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.94 0.58 1.45 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.55 0.31 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.55 0.25 0.91 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.61 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.18 0.06 0.52 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.08 0.64 1.51 1.05 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.86 0.50 1.24 0.86 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.29 0.10 0.50 0.31 

 
 
  



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    99 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figuur 88: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en maximum scenario met 700 m bufferzone voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en 

d) GVG. 
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7.5 Maximum scenario met 1000 m bufferzone 

 
In deze paragraaf wordt een grotere bufferzone van 1000 m gebruikt om te zien welke 
verandering dit geeft in de grondwaterstanden binnen studiegebied. Binnen de bufferzone van 
1000 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de rivieren gezet op topografie 
minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld alle waterlopen werden verwijderd. Eveneens 
werden in dit scenario alle pompputten (40) binnen de bufferzone gesloten. 
 

7.5.1 Tijdsonafhankelijk model 
 
Een tijdsonafhankelijke simulatie werd uitgevoerd op basis van de parameters van het 
gekalibreerde model voor de huidige situatie. Figuur 89 toont de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten die varieren van 66.90 tot 81.27 m TAW met een gemiddelde waarde 
van 74.08 m, wat hoger is dan de gemiddelde waarde van de grondwaterstijghoogte voor de 
huidige situatie (73.63 m). Het gemiddelde verschil tussen de gesimuleerde 
grondwaterstijghoogte voor de huidige toestand en het maximum scenario 1000 m is 0.45 m. 
We kunnen ook concluderen dat er geen verschil is in grondwaterstijghoogte tussen 
maximum scenario’s 500, 700 en 1000 m (gemiddelde voor deze scenario’s is 74.08 m). 
 

 
 

Figuur 89: Gesimuleerde grondwaterstijghoogten voor het tijdsonafhankelijk model voor bovenste laag, maximum 
scenario met 1000 m bufferzone. 

De waterbalans voor het gehele modelgebied wordt gegeven in Tabel 23. De waterbalans fout 
is ongeveer 0.10 m3/d en de drain uitstroming is 43.95 % wat minder is dan het drain 
uitstroming voor de huidige situatie (45.86%) en het maximum scenario 300 m (43.47%).  
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Tabel 23: Waterbalans voor het tijdsonafhankelijk model, voor maximum scenario met 1000 m bufferzone. 

 
In   Uit   In-Uit 

 
m3/d % m3/d % m3/d 

Constante 
stijghoogte 

87.51 0.12 37968.43 50.43 -37880.92 

Pompputten 0 0 1359.90 1.81 -1359.90 

Drainage 0 0 33085.29 43.95 -33085.29 

Grondwatervoeding 75198.88 99.88 0 0 75198.88 

Verdamping 0 0 2872.75 3.82 -2872.75 

Totaal 75286.38 100 75286.37 100 0.01 

 

Figuur 90 toont de grondwaterdiepte onder maaiveld, deze varieert van -1.23 to 6.36 m. 
Grondwater vult de meeste vennen binnen het studiegebied. Er is geen zichtbaar verschil in 
grondwaterdiepte voor de maximum scenario’s (1000, 700 en 500 m).  

 

 

Figuur 90: Grondwaterdiepte voor max. scenario met 1000 m bufferzone. 

7.5.2 Tijdsafhankelijk grondwatermodel (1000 m bufferzone) 
 
Het model werd toegepast voor de zelfde periode (1991-2010) en aquifer parameters als voor 
de huidige situatie. Gemiddelde, GHG (hoog), GLG (laag), en GVG (voorjaar) gesimuleerde 
grondwaterstijghoogten worden getoond in Fig. 91a-d. Gelijkaardige conclusies als bij het 
model voor de 300 m bufferzone kunnen getrokken worden. Het verschil tussen GHG en 
GLG in gesimuleerde grondwaterstijghoogten wordt getoond in Fig. 92 en varieert van 0.005 
tot 3.69 m. De hoogste waarden worden aan de westkant van het gebied gevonden. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 91: Gesimuleerde grondwaterstanden voor maximum scenario met 1000 m bufferzone: [a] Gemiddelde; [b] 
Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); [d] Voorjaar (GVG). 

 

 
Figuur 92: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor maximum scenario met 1000 m 

bufferzone. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste, en voorjaar grondwaterdiepte worden getoond in Figuur 93a-d. 
Deze resultaten laten zien dat de laagste grondwaterdiepte is 1.75 m boven maaiveld (Fig. 
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93b), terwijl de grootste grondwaterdiepte is 6.82 m onder maaiveld (Fig. 93c). De meeste 
vennen bevatten water, met name in de winter (GHG, Fig. 93b). Indien deze resultaten 
vergeleken worden met de resultaten van de maximum scenario’s voor 500 en 700 m, worden 
zeer kleine verschillen waargenomen. 
 
Figuur 94a-d toont GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwaterdiepte boven maaiveld voor 
de huidige situatie (blauw) en maximum scenario 1000 m (additionele rode gebieden). Voor 
het maximum scenario wordt waargenomen dat het grondwater (rood) de meeste vennen 
binnen het studiegebied vult, met name in winter. Voor meer detail wordt in Tabel 24 
gekwantificeerd de gemiddelde, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte 
voor huidige en max. scenario van 200, 300, 500, 700 en 1000 m in alle vennen (Fig. 57a) en 
alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). Gemiddelde, hoogste, laagste, en 
voorjaar open water oppervlakken zijn groter dan voor de huidige toestand. Ook kan op basis 
van deze tabel geconcludeerd worden dat er een zeer klein verschil is in de open water 
oppervlakte tussen de maximum scenario’s 500, 700 en 1000 m. 
 

[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 93: Gesimuleerde grondwaterdiepte voor maximum scenario met 1000 m bufferzone: [a] gemiddeld; [b] 

minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 94: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor maximum scenario met 1000 m bufferzone 
(rood) overlegd op huidige situatie (blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-

GVG. 

  

Tabel 24: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario’s van 200, 
300, 500, 700, en1000 m in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

   

Huidig Scen. 200m Scen. 300 Scen. 500m Scen. 700m Scen. 1000m 

Open water opp. in vennen (a) 

Oppervlakte (km2) 

Gem. 0.497 0.666 0.666 0.667 0.667 0.668 

GHG 0.548 0.726 0.726 0.726 0.726 0.726 

GLG 0.061 0.225 0.227 0.228 0.231 0.232 

GVG 0.501 0.684 0.684 0.684 0.684 0.684 

 
Huidig Scen. 200m Scen. 300 Scen. 500m Scen. 700m Scen. 1000m 

 
Open water opp. in vennen (b) 

 
Oppervlakte (km2) 

Gem. 0.496 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 

GHG 0.524 0.530 0.530 0.530 0.530 0.530 

GLG 0.06 0.144 0.146 0.147 0.149 0.150 

GVG 0.496 0.507 0.507 0.507 0.508 0.507 
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Figuur 95 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 1000 m van April tot September 
gemiddeld voor 20 jaar (1991-2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 
81.8 %. 
 

 
Figuur 95: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor maximum scenario met bufferzone van 

1000 m van April tot September gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar grondwaterdiepte voor maximum scenario 1000 m 
voor 30 wegsecties wordt gepresenteerd in Figuur 96. Er wordt opgemerkt dat alle wegsecties 
droog blijven gedurende alle seizoenen (hoog “winter”, laag “zomer” en voorjaar). Tabel 25 
geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor de 30 secties van Figuur 59 voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Voor de wegsecties moet de grondwaterstijghoogte 
onder maaiveld blijven. Sommige waarden bij hoge grondwatercondities zijn dichtbij 0, 
echter gemiddeld, voorjaar en lage grondwaterdiepte condities blijven duidelijk onder 
maaiveld. Er kan dus geconcludeerd worden dat de wegsecties niet onder water zullen lopen. 
In het algemeen zijn de waarden voor het scenario van 1000 m bufferzone lager, wat betekent 
dat de grondwaterspiegel hoger zal zijn dan in het huidige scenario. Figuur 97 vergelijkt de 
waarden van Tabel 25 grafisch. Het kan opgemerkt worden dat voor wegsecties 10, 12, 13, 
14, 24, 25 en 26 het grondwater dichter bij maaiveld is in scenario 1000 m dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen is in het geval voor 
gemiddeld, hoog en voorjaarscondities. 
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Figuur 96: Gemiddelde, GHG, GLG, GVG grondwaterdiepte onder 30 verschillende wegsecties voor maximum 

scenario met 1000 m bufferzone. 
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Tabel 25: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor huidige situatie en maximum scenario met 1000 
m bufferzone. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 1000 m buffer 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.52 0.30 0.79 0.52 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 0.97 0.45 1.46 0.93 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.20 0.70 1.70 1.16 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.69 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.02 0.19 1.73 0.89 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.16 3.48 4.67 4.11 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.17 0.85 3.25 1.97 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.56 0.51 2.47 1.40 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.94 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.50 0.27 0.78 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.23 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.28 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.94 0.58 1.45 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.55 0.31 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.55 0.25 0.91 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.61 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.18 0.06 0.52 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.67 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.08 0.64 1.51 1.05 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.85 0.50 1.24 0.86 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.29 0.10 0.50 0.31 
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a) 

 
b) 

 
 
c) 

 
d) 

 

Figuur 97: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en maximum scenario met 1000 m bufferzone voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; 

c) GLG, en d) GVG. 

 
  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 W
at

er
 d

ep
th

 (
m

) 
Average_current Average_Max. scen.1000m 

0 

1 

2 

3 

4 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

W
at

er
 d

ep
th

 (
m

) 

High_current High_Max. scen.1000m 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

W
at

er
 d

ep
th

 (
m

) 

Low_current Low_Max. scen.1000m 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 W
at

er
 d

ep
th

 (
m

) 

Road Number 

Spring_current Spring_Max. scen.1000m 



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    109 
 

7.6 Vergelijking van de bufferzone scenario's en reikwijdte van 
grondwaterpeilverandering in landbouwgebied 

 
Van de voorgaande resultaten voor de maximum scenario’s waarin het effect van drainage in 
de landbouw zone rondom het Schietveld werd gekwantificeerd met een bufferzone van 200, 
300, 500, 700, en 1000 m concluderen we dat een maximum scenario met een 300 m 
bufferzone voldoende groot is om maximum positief effect te hebben op de grondwaterstand 
in het Schietveld. In de volgende sectie worden additionele scenario’s gepresenteerd die 
gedeeltelijke drainage tussen de huidige situatie en het maximum scenario met 300 m 
bufferzone evalueren. 
 
Anderzijds heeft een aanpassing van de drainage in het Schietveld en in een bufferzone ook 
invloed op de omringende landbouwgebieden qua grondwaterpeilen. In de omringende 
landbouwgebieden stijgt met name in de directe omgeving van de grachten die verwijderd 
werden en de rivieren die verondiept werden de grondwaterstand. De grootte van de stijging 
is een functie van de huidige diepte van de gracht/rivier en is maximaal 2 m voor enkele 
puntlocaties tegen de grens van het Schietveld aan. Veelal is deze grondwaterstijging nabij de 
rand van het Schietveld niet meer dan 0.25-0.50 m en neemt deze nog verder af met afstand 
van de gracht/rivier in de bufferzone. Tabel 26 toont op basis van de tijdsonafhankelijke 
modellering verschilklassen in gesimuleerde grondwaterstand tussen het maximum scenario 
met 300 m bufferzone en de huidige situatie. Voor iedere klasse is de oppervlakte 
gekwantificeerd die deze klasse in het aan het Schietveld aangrenzende gebied inneemt. 
Duidelijk is dat bijna 95 % van het gebied een grondwaterstijging kent van minder dan 0.5 m 
en bijna 40 % van minder dan 10 cm. De gemiddelde stijging is 0.20 m terwijl de gemiddelde 
stijging in het Schietveld 0.31 m is. 
 

Tabel 26: Klassen van grondwaterstijging (verschil maximum scenario met 300 m bufferzone en huidige situatie) en 
de respectievelijke oppervlakten van deze klassen in het aan het Schietveld aangrenzende modelgebied. 

Grondwaterstijging (Max. 300 m 
- Huidige) 

Oppervlakte buiten 
Schietveld 

Oppervlakte buiten 
Schietveld 

m Km2 % 

0.00 - 0.10 26.27 37.1 

0.10 - 0.25 18.07 25.5 

0.25 - 0.50 21.84 30.8 

0.50 - 0.75 3.92 5.5 

0.75 - 1.00 0.51 0.7 

1.00 - 1.50 0.19 0.3 

1.50 - 1.98 0.02 0.0 
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8. Additionele scenario’s 

8.1 Scenario 1a 

Binnen de bufferzone van 300 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de 
rivieren gezet op topografie minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld geen 
waterlopen/grachten werden verwijderd. Eveneens werden in dit scenario alle pompputten 
binnen de bufferzone gesloten. Het doel van dit scenario is om het effect van alle maatregelen 
in de landbouwzone op de grondwaterstand in het Schietveld te visualizeren.  
 
Tabel 27 toont de waterbalans met een zeer kleine fout van slechts 0.0003 %.  
 

Tabel 27: Waterbalans voor scenario 1a. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 217,117,104 22.94 232,578,784 24.57 -15,461,680 
Constante 
stijghoogte 

600,538 0.06 308,171,072 32.55 -307,570,534 

Pompputten 0 0 8,856,180 0.94 -8,856,180 

Drainage 0 0 338,289,792 35.73 -338,289,792 

Grondwatervoeding 728,958,656 77 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.21 -58,777,372 

Totaal 946,676,298 100 946,673,200 100 3,098 

 
Figuur 98 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek. Figuur 99 toont het verschil in grondwaterstijghoogten 
tussen hoogste en laagste condities, deze varieren van 0.005 tot 3.74 m met toenemende 
waarden naar het westelijke deel van het Schietveld. Figuur 100 presenteert de 
grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaar 
(GVG) condities. Onder GLG condities hebben de meeste delen van het gebied behalve de 
vennen in het westen grondwaterstanden beneden maaiveld terwijl voor de andere condities 
alle vennen behalve de Monnikswijer en het Grote Gazemeer gevuld worden door 
grondwater.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 
 

d) 

 

Figuur 98: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 1a: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 

 
Figuur 99: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 1a. 
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b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 100: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder (positieve waarden) en boven (negatieve waarden) maaiveld voor 
scenario 1a: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 101 vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario met deze 
van scenario 1a. Voor gemiddelde, hoog en voorjaar condities, zijn de grondwaterstanden 
gelijkaardig, scenario 1a toont hogere grondwaterstanden in de Monnikswijer en het Grote 
Gazemeer (rode gebieden).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 101: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 1a (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 102 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 1a van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het voor de vennen ruimtelijk gemiddelde percentage is 79.0 %. 
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Figuur 102: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 1a van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 

Tabel 28 geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij 
maaiveld, echter bij gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het 
grondwater veel groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet 
overstroomd worden. In het algemeen, zijn de waarden in scenario 1a lager wat betekent dat 
de grondwaterspiegel hoger is dan in het huidige scenario. De stijging van de 
grondwaterspiegel treedt vooral op in wegtranssecten nabij grachtenstels, die in het model 
gedempt worden. Op zones verder van drainagegrachten en zones waar het grondwater 
actueel reeds vlak onder het maaiveld staat, blijft de stijging beperkt (tot 1-2 cm). Figuur 103 
vergelijkt de waarden van Tabel 27 grafisch. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 
6, het grondwater dichter bij maaiveld staat in scenario 1a dan in het huidige scenario. 
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Tabel 28: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
1a. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 1a 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.53 0.41 1.05 0.68 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.00 0.56 1.59 1.07 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.24 1.02 1.96 1.46 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.14 0.25 1.86 1.00 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.34 3.24 4.60 3.94 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.28 1.01 3.48 2.19 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.60 0.72 2.68 1.63 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.03 1.14 0.36 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.51 0.31 0.95 0.59 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.26 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.41 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.07 0.75 0.34 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.20 0.74 0.35 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 1.02 1.87 1.40 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.66 0.32 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.58 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.47 0.19 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.26 0.95 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.24 0.73 1.64 1.20 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.39 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.07 0.62 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.08 1.07 0.30 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 1.00 0.27 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.07 0.58 0.15 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.10 0.90 1.69 1.30 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.92 0.62 1.45 1.03 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.30 0.11 0.64 0.37 
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 103: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 1a voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.2 Scenario 1b 

Binnen de bufferzone van 500 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de 
rivieren gezet op topografie minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld geen 
waterlopen/grachten werden verwijderd. Eveneens werden in dit scenario alle pompputten 
binnen de bufferzone gesloten. Het doel van dit scenario is om het effect van alle maatregelen 
in de landbouwzone op de grondwaterstand in het Schietveld te visualizeren.  
 
Tabel 29 toont de waterbalans met een zeer kleine fout van slechts 0.0003 %. 

 

Tabel 29: Waterbalans voor scenario 1b. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 216,706,336 22.90 232,241,472 24.54 -15,535,136 
Constante 
stijghoogte 600,304.25 0.06 308,317,184 32.58 -307,716,880 

Pompputten 0 0 8,192,782 0.87 -8,192,782 

Drainage 0 0 338,733,536 35.80 -338,733,536 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.04 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.21 -58,777,372 

Totaal 946,265,296 100 946,262,346 100 2,950 

 
Figuur 104 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante veranderingen ten opzichte van 
scenarion 1a). Figuur 105 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en 
laagste condities, deze varieren van 0.005 tot 3.73 m met toenemende waarden naar het 
westelijke deel van het Schietveld. Figuur 106 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor 
de gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De 
grondwaterdiepte varieert van 1.27 m boven maaiveld tot 6.9 m onder maaiveld. Onder GLG 
condities hebben de meeste delen van het gebied behalve de vennen in het westen 
grondwaterstanden beneden maaiveld terwijl voor de andere condities alle vennen behalve de 
Monnikswijer en het Grote Gazemeer gevuld worden door grondwater. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 104: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 1b: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 

[d] Voorjaar (GVG). 

 

 
Figuur 105: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 1b. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 106: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 1b: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 110 vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario met deze 
van scenario 1b. Voor gemiddelde, hoog en voorjaar condities, zijn de grondwaterstanden 
gelijkaardig, scenario 1b toont hogere grondwaterstanden in de Monnikswijer en het Grote 
Gazemeer (rode gebieden).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 107: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 1b (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 108 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 1b van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 79.2 %. 
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Figuur 108: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 1b van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
 
Tabel 30 geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij 
maaiveld, echter bij gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het 
grondwater veel groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet 
overstroomd worden. In het algemeen, zijn de waarden in scenario 1b lager wat betekent dat 
de grondwaterspiegel hoger is dan in het huidige scenario. De stijging van de 
grondwaterspiegel treedt vooral op in wegtranssecten nabij grachtenstels, die in het model 
gedempt worden. Op zones verder van drainagegrachten en zones waar het grondwater 
actueel reeds vlak onder het maaiveld staat, blijft de stijging beperkt (tot 1-2 cm). 
 
Figuur 109 vergelijkt de waarden van Tabel 30 grafisch. Er wordt opgemerkt dat behalve 
voor wegsectie 6, het grondwater dichter bij maaiveld staat in scenario 1b dan in het huidige 
scenario.  
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Tabel 30: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
1b. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 1b 

Gemiddeld GHG GLG  GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.69 0.41 1.05 0.68 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.11 0.56 1.59 1.06 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.49 1.01 1.96 1.46 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.65 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.12 0.24 1.84 0.99 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.00 3.24 4.59 3.93 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.39 1.01 3.47 2.18 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.78 0.72 2.67 1.62 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.45 0.03 1.14 0.36 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.59 0.31 0.95 0.59 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.26 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.15 0.03 0.41 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.36 0.07 0.75 0.34 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.38 0.20 0.74 0.35 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 1.44 1.02 1.87 1.40 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.33 0.12 0.66 0.32 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.57 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.18 0.06 0.47 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.57 0.26 0.95 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.22 0.73 1.64 1.20 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.39 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.66 0.35 1.07 0.62 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.42 0.08 1.07 0.30 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.39 0.06 1.00 0.27 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.20 0.07 0.57 0.15 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.31 0.90 1.69 1.30 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.03 0.62 1.45 1.03 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.35 0.11 0.64 0.37 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 109: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 1b voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.3 Scenario 1c 

Binnen de bufferzone van 1000 m worden de grachten gedempt en de vloerhoogte van de 
rivieren gezet op topografie minus 30 cm, terwijl binnen het Schietveld geen 
waterlopen/grachten werden verwijderd. Eveneens werden in dit scenario alle pompputten 
binnen de bufferzone gesloten. Het doel van dit scenario is om het effect van alle maatregelen 
in de landbouwzone op de grondwaterstand in het Schietveld te visualizeren.  
 
Tabel 31 toont de waterbalans met een zeer kleine fout van slechts 0.0002 %. 
  

Tabel 31: Waterbalans voor scenario 1c. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 212,536,784 22.56 228,811,344 24.29 -16,274,560 
Constante 
stijghoogte 

599,029 0.06 309,297,312 32.83 -308,698,283 

Pompputten 0 0 6,680,435 0.71 -6,680,435 

Drainage 0 0 338,525,536 35.93 -338,525,536 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.38 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.24 -58,777,372 

Totaal 942,094,469 100 942,091,999 100 2,470 

 
Figuur 110 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante veranderingen ten opzichte van 
scenarion 1a). Figuur 111 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en 
laagste condities, deze varieren van 0.005 tot 3.71 m met toenemende waarden naar het 
westelijke deel van het Schietveld. Figuur 112 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor 
de gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De 
grondwaterdiepte varieert van 1.72 m boven maaiveld tot 6.88 m onder maaiveld. Onder 
GLG condities hebben de meeste delen van het gebied behalve de vennen in het westen 
grondwaterstanden beneden maaiveld terwijl voor de andere condities alle vennen behalve de 
Monnikswijer en het Grote Gazemeer gevuld worden door grondwater.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 110: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 1c: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 

[d] Voorjaar (GVG). 

 

 
Figuur 111: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 1c. 
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b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 112: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 
waarden) voor scenario 1c: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 113 vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario met deze 
van scenario 1c. Voor gemiddelde, hoog en voorjaar condities, zijn de grondwaterstanden 
gelijkaardig, scenario 1c toont hogere grondwaterstanden in de Monnikswijer en het Grote 
Gazemeer (rode gebieden). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 113: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 1c (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 114 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 1c van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 79.5 %. 
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Figuur 114: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 1c van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 32 geeft de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor gemiddelde, 
hoogste, laagste en voorjaar condities. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij 
maaiveld, echter bij gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het 
grondwater veel groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet 
overstroomd worden. In het algemeen, zijn de waarden in scenario 1c lager wat betekent dat 
de grondwaterspiegel hoger is dan in het huidige scenario. Figuur 115 vergelijkt de waarden 
van Tabel 32 grafisch. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6, 18 en 21 het 
grondwater dichter bij maaiveld staat in scenario 1c dan in het huidige scenario voor alle 
condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor gemiddelde, hoogste en 
voorjaar condities.  
 
 
  



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    129 
 

Tabel 32: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
1c. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 1c 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.69 0.41 1.04 0.68 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.09 0.55 1.57 1.05 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.47 1.01 1.93 1.44 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.65 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.09 0.23 1.81 0.96 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 3.97 3.22 4.55 3.89 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.31 0.96 3.40 2.10 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.75 0.70 2.65 1.60 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.45 0.03 1.13 0.35 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.59 0.31 0.95 0.59 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.26 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.15 0.03 0.41 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.35 0.07 0.75 0.34 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.38 0.20 0.74 0.35 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 1.44 1.02 1.87 1.40 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.33 0.12 0.66 0.32 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.57 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.18 0.06 0.47 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.57 0.26 0.94 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.22 0.73 1.63 1.20 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.39 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.66 0.35 1.07 0.62 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.42 0.08 1.07 0.30 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.38 0.06 0.99 0.27 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.20 0.06 0.57 0.15 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.30 0.90 1.68 1.29 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.03 0.62 1.44 1.03 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.35 0.11 0.63 0.37 
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c) 

 

d) 

 

Figuur 115: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 1c voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.4 Vergelijking scenario's 1a-1c 

 
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en 
scenario 1a-c in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 
57b) worden getoond in Tabel 33. Er wordt opgemerkt dat het open water oppervlakte 
veroorzaakt door grondwaterkwel voor alle condities (gemiddeld, hoogste, laagste en 
voorjaar) voor scenario’s 1a-c groter is dan in de huidige situatie, en kleiner is dan in het 
maximum scenario met een 300 m bufferzone. In het algemeen kan men concluderen dat er 
kleine verschillen zijn in open water opppervlakte voor de scenario’s 1a-c.  

 

Tabel 33: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. Scen. 300m en 
scenario’s 1a-c in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

Huidig Scen. 300 Scen. 1a Scen. 1b Scen. 1c 

Open water opp. in vennen (a) 

Oppervlakte (km2) 

Gem. 0.497 0.666 0.525 0.525 0.525 

GHG 0.548 0.726 0.613 0.613 0.614 

GLG 0.061 0.227 0.118 0.119 0.121 

GVG 0.501 0.684 0.535 0.535 0.536 

 
Huidig Scen. 300 Scen. 1a Scen. 1b Scen. 1c 

 
Open water opp. in vennen (b) 

 
Oppervlakte (km2) 

Gem. 0.496 0.507 0.500 0.500 0.500 

GHG 0.524 0.530 0.525 0.525 0.525 

GLG 0.06 0.146 0.117 0.118 0.121 

GVG 0.496 0.507 0.500 0.500 0.500 
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8.5 Scenario 2 

 

Binnen het Schietveld worden alle waterlopen/grachten verwijderd. Buiten het Schietveld 
wordt de huidige situatie behouden. Het model werd gedraaid voor een tijdsafhankelijke 
situatie voor de periode 1991- 2010 met aquifer parameters van het tijdsafhankelijke model 
van de huidige situatie.  
 
Figuur 116 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek. Figuur 117 toont het verschil in grondwaterstijghoogten 
tussen hoogste en laagste condities, deze varieren van 0.005 tot 3.73 m met toenemende 
waarden naar het westelijke deel van het Schietveld.  
 

[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 116: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 2: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 117: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 2. 

 
Tabel 34 toont de waterbalans met een zeer kleine fout van slechts 0.0003 %. 
  

Tabel 34: Waterbalans voor scenario 2. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 214,636,224 22.73 230,545,360 24.42 -15,909,136 

Constante 
stijghoogte 

600,620 0.06 308,427,360 32.67 -307,826,740 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,056,864 35.70 -337,056,864 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.20 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.23 -58,777,372 

Totaal 944,195,500 100 944,193,168 100 2,332 

 
 
Figuur 118 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.75 m boven 
maaiveld (Fig. 118b) tot 6.98 m onder maaiveld (Fig. 118c). De meeste vennen bevatten 
water met name in winter (GHG grondwaterdiepte Fig. 118b).  
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 118: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 
waarden) voor scenario 2: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 119a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 2 (extra rode gebieden). Voor GLG condities hebben de 
meeste gebieden met uitzondering van de vennen in het oosten grondwaterstanden onder 
maaiveld. Voor de andere condities (gemiddeld, GHG, GVG) alle vennen behalve 
Monnikswijer en het Grote Gazemeer een grondwaterstand boven maaiveld. 
 
  



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    135 
 

[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 
Figuur 119: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 2 (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige, max. 
scenario van 300 m en scenario 2 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet 
gestuwd zijn (Fig. 57b) wordt weergegeven in Tabel 35. Scenario 2 open water oppervlakte is 
iets kleiner dan in het maximum scenario 300 m maar de verschillen zijn klein.   
 

Tabel 35: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. Scen. 300m en 
scenario 2 in alle vennen (Fig. 57) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

  

Huidig Max.300 Scen. 2 Huidig Max.300 Scen. 2 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.665 0.496 0.507 0.507 

GHG 0.548 0.726 0.726 0.524 0.530 0.530 

GLG 0.061 0.227 0.209 0.060 0.146 0.129 

GVG 0.501 0.684 0.683 0.496 0.507 0.506 

 
 
Figuur 120 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 2 van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 80.6 %. 
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Figuur 120: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 2 van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
 
Tabel 36 geeft voor scenario 2 de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 121 vergelijkt de waarden van 
Tabel 36 grafisch. De resultaten tonen aan dat alle wegsecties droog zijn gedurende alle 
condities (gemiddeld, GHG, GLG, GVG).  
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Tabel 36: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 2. 
Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 

Opp. Huidig Scenario Scenario 2 

m2 
Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.53 0.30 0.80 0.53 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.00 0.46 1.50 0.95 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.24 0.71 1.74 1.20 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.40 0.22 0.70 0.41 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.15 0.26 1.88 1.01 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 3.92 3.15 4.51 3.84 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.29 0.92 3.37 2.09 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.60 0.54 2.51 1.44 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.32 0.02 0.95 0.25 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.51 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.16 0.06 0.39 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.25 0.92 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.24 0.74 1.66 1.22 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.73 0.35 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.10 0.65 1.56 1.07 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.92 0.51 1.37 0.90 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.30 0.10 0.57 0.32 
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a) 

 
b) 

 
 
c) 

 
d) 

 

Figuur 121: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 2 voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.6 Scenario 3 

In dit scenario worden binnen het Schietveld geen waterlopen/grachten verwijderd (huidige 
situatie). Binnen de bufferzone van 300 m worden de grachten verondiept tot 0.5 m onder 
maaiveld en de hoogte van de rivieren gezet op topografie minus 1 m. Eveneens werden in dit 
scenario alle pompputten binnen de bufferzone gesloten. Het model werd uitgevoerd voor een 
tijdsafhankelijke situatie voor de periode 1991-2010 met aquifer parameters van het 
tijdsafhankelijke model voor de huidige situatie. 
 
Figuur 122 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
scenario’s). Figuur 123 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.73 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld.  
 
[a] 

 
 

[b] 

 

[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 122: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 3: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 123: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 3. 

 
Tabel 37 toont de waterbalans met een zeer kleine fout van slechts 0.0003 %. 
 

Tabel 37: Waterbalans voor scenario 3. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 217,800,912 22.99 233,136,224 24.61 -15,335,312 

Constante 
stijghoogte 

601,444 0.06 307,981,664 32.51 -307,380,220 

Pompputten 0 0 8,856,180 0.93 -8,856,180 

Drainage 0 0 338,606,688 35.74 -338,606,688 

Grondwatervoeding 728,958,656 76.95 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.20 -58,777,372 

Totaal 947,361,012 100 947,358,128 100 2,884 

 

Figuur 124 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.71 m boven 
maaiveld (Fig. 124b) tot 6.98 m onder maaiveld (Fig. 124c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de 
andere condities geldt dat de meeste vennen behalve de twee meest oostelijke met grondwater 
gevuld zijn. 
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[a] 

 

[b] 

 

[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 124: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 
waarden) voor scenario 3: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 125a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 3 (extra rode gebieden). Scenario 3 toont extra open water in 
vergelijking tot de huidige toestand, echter minder dan in het maximum scenario met een 300 
m bufferzone. 
 
Waarden van gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor 
huidige en max. scenario van 300 m en scenario 3 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die 
vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b) worden gegeven in Tabel 38. Waar te nemen is dat 
de oppervlakte van open water voor alle condities (gemiddeld, hoog, laag en voorjaar) voor 
scenario 3 toeneemt in vergelijking tot de huidige situatie, en afneemt in vergelijking tot het 
maximum scenario met een 300 m bufferzone. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 125: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 3 (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 

Tabel 38: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. scen. 300m en 
scenario 3 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Max.300 Scen. 3 Huidig Max.300 Scen. 3 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.525 0.496 0.507 0.500 

GHG 0.548 0.726 0.613 0.524 0.530 0.525 

GLG 0.061 0.227 0.112 0.06 0.146 0.112 

GVG 0.501 0.684 0.534 0.496 0.507 0.500 

 
Figuur 126 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 3 van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 78.6 %. 
 



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    143 
 

 
Figuur 126: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 3 van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 

Tabel 39 geeft voor scenario 3 de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 127 vergelijkt de waarden van 
Tabel 39 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 3 lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 10 het 
grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 3 dan in het huidige scenario voor 
alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor gemiddelde, hoogste 
en voorjaar condities.  
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Tabel 39: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 3. 
Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 3 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.70 0.41 1.06 0.69 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.12 0.57 1.61 1.08 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.51 1.02 1.98 1.47 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.65 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.27 0.34 2.02 1.13 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.15 3.36 4.75 4.07 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.43 1.04 3.52 2.22 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.80 0.73 2.69 1.64 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.45 0.03 1.14 0.36 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.59 0.31 0.95 0.59 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.26 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.15 0.03 0.41 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.36 0.07 0.75 0.34 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.38 0.20 0.74 0.35 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 1.44 1.02 1.87 1.40 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.33 0.12 0.66 0.32 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.58 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.18 0.06 0.47 0.19 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.57 0.26 0.95 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.23 0.73 1.65 1.21 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.39 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.66 0.35 1.07 0.62 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.42 0.08 1.07 0.30 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.39 0.06 1.00 0.27 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.20 0.07 0.58 0.15 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.38 0.18 0.77 0.36 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.32 0.91 1.72 1.31 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.07 0.63 1.52 1.06 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.36 0.11 0.66 0.38 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figuur 127: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 3 voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.7 Scenario 4 

In scenario 4 worden een aantal grachten (Fig. 128) in het Schietveld gedempt. Op andere 
locaties blijven de condities zoals in het huidige scenario. Het grondwatermodel wordt 
tijdsafhankelijk uitgevoerd. 
 

 
Figuur 128: Grachten (binnen gele ellipsen) in het Schietveld die in scenario 4 worden gedempt. 

 
Tabel 40 presenteert de waterbalans; deze vertoont een fout van 0.0003%.  
 

Tabel 40: Waterbalans voor scenario 4. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 216,880,624 22.92 232,411,616 24.56 -15,530,992 
Constante 
stijghoogte 

601,138 0.06 308,148,512 32.56 -307,547,374 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,713,760 35.68 -337,713,760 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.02 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.21 -58,777,372 

Totaal 946,440,418 100 946,437,472 99.90282 2,946 
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Figuur 129 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
scenario’s). Figuur 130 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.73 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld. 
  
Figuur 131 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.74 m boven 
maaiveld (Fig. 131b) tot 6.87 m onder maaiveld (Fig. 131c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de 
andere condities geldt dat de meeste vennen behalve de twee meest oostelijke (Monnikswijer 
en Grote Gazemeer) met grondwater gevuld zijn. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 129: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 4: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 



148   Doorrekenen maatregelen herstel vochtige heidevegetaties Schietveld 
 

 
Figuur 130: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 4. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 131: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 4: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 132a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 4 (extra rode gebieden). Scenario 4 toont voor gemiddelde, 
GHG, GVG condities gelijkaardige grondwaterstanden als voor huidige situatie, terwijl in de 
Laambeekven, Monnikswijer en Grote Gazemeer (rode gebieden) hogere grondwaterstanden 
worden gesimuleerd. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 132: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 4 (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige, max. 
scenario van 300 m en scenario 4 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet 
gestuwd zijn (Fig. 57b) wordt gegeven in Tabel 41. 
 

Tabel 41: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. scen. 300m en 
scenario 4 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Max.300 Scen.4 Huidig Max.300 Scen.4 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.558 0.496 0.507 0.502 

GHG 0.548 0.726 0.652 0.524 0.530 0.526 

GLG 0.061 0.227 0.159 0.06 0.146 0.133 

GVG 0.501 0.684 0.588 0.496 0.507 0.502 

 
 
Figuur 133 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 4 van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 80.5 %. 
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Figuur 133: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 4 van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 42 geeft voor scenario 4 de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 134 vergelijkt de waarden van 
Tabel 42 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 4 lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6 en 21 
het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 4 dan in het huidige scenario 
voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor gemiddelde, 
hoogste en voorjaar condities.  
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Tabel 42: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 4. 
Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 4 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.54 0.30 0.83 0.54 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.02 0.46 1.52 0.97 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.34 0.80 1.83 1.30 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.41 0.22 0.73 0.42 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.07 0.21 1.79 0.94 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.42 3.71 4.95 4.37 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.30 0.93 3.38 2.09 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.61 0.55 2.52 1.45 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.33 0.02 0.96 0.26 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.57 0.30 0.89 0.57 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.38 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.31 0.06 0.66 0.30 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.52 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 1.31 0.84 1.77 1.24 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.32 0.12 0.63 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.57 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.17 0.06 0.40 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.25 0.92 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.22 0.73 1.63 1.20 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.03 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.36 0.07 0.98 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.35 0.06 0.93 0.25 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.54 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.30 0.90 1.67 1.29 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.03 0.62 1.43 1.03 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.35 0.11 0.63 0.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152   Doorrekenen maatregelen herstel vochtige heidevegetaties Schietveld 
 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 134: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 4 voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.8 Scenario 5 

Gebaseerd op scenario 4, worden in de volgende scenario’s de consequenties van additionele 
stapsgewijze verwijdering van een aantal grachten in het Schietveld onderzocht.  

8.8.1 Scenario 5a 
De Abeek en een aantal verbonden grachten in het bovenstroomse deel van de beek worden 
verwijderd, bijv. Groot Gazemeer en andere delen van de Abeek die nog niet waren 
verwijderd in scenario 4 (Figuur 135). 
 

 

Figuur 135: Abeek en verbonden grachten die verwijderd worden in scenario 5a (gebied van oranje ellips). 

 
Tabel 43 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.0003%.  

 

Tabel 43: Waterbalans voor scenario 5a. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 216,221,040 22.86 231,884,576 24.52 -15,663,536 
Constante 
stijghoogte 

601,138 0.06 308,311,168 32.60 -307,710,030 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,418,720 35.68 -337,418,720 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.07 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.21 -58,777,372 

Totaal 945,780,834 100 945,778,048 100 2,786 

 
Figuur 136 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
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scenario’s). Figuur 137 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.75 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld. 
  
Figuur 138 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.72 m boven 
maaiveld (Fig. 138b) tot 6.94 m onder maaiveld (Fig. 138c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen als ook Monnikswijer en het Grote Gazemeer 
grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste 
vennen met grondwater gevuld zijn. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 
 

d) 

 

Figuur 136: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 5a: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 137: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 5a. 

 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 138: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 5a: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 139a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 5a (extra rode gebieden). Scenario 5a toont voor gemiddelde, 
GHG, GVG condities gelijkaardige grondwaterstanden als voor huidige situatie, terwijl in de 
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Laambeekven, Monnikswijer en Grote Gazemeer (rode gebieden) hogere grondwaterstanden 
worden gesimuleerd. 
Voor GLG condities tonen sommige kleine vennen in het westen ook hogere 
grondwaterstanden in scenario 5a.  
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 139: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 5a (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 140 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 5a van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 78.7 %. 
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Figuur 140: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 5a van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 44 geeft voor scenario 5a de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 141 vergelijkt de waarden van 
Tabel 44 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 5a lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6, 18, 
19, 21 en 22 het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 5a dan in het 
huidige scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor 
gemiddelde, hoogste en voorjaar condities.  
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Tabel 44: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
5a. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 5a 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.65 0.37 0.99 0.64 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.11 0.56 1.60 1.07 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.48 0.98 1.97 1.45 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.65 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.19 0.28 1.94 1.06 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.59 3.84 5.13 4.52 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.41 1.03 3.49 2.20 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.79 0.72 2.68 1.63 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.44 0.03 1.12 0.35 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.59 0.31 0.93 0.58 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.26 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.15 0.03 0.41 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.35 0.07 0.75 0.34 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.38 0.20 0.74 0.35 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.18 0.06 0.47 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.57 0.26 0.95 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.25 0.74 1.67 1.22 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.39 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.03 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.73 0.35 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.32 0.91 1.71 1.31 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.07 0.63 1.51 1.06 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.37 0.11 0.70 0.39 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 141: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 5a voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.8.2 Scenario 5b 
 
Het resterend deel van de Laambeek binnen het Schietveld dat nog niet gedempt was in 
scenario 4 wordt in dit scenario additioneel gedempt (Figuur 142). 
 

 
Figuur 142: Laambeek binnen het Schietveld wordt gedempt in scenario 5b (gebied oranje ellips). 

 
Tabel 45 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.0003%.  

 

Tabel 45: Waterbalans voor scenario 5b. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 215,750,480 22.82 231,449,008 24.48 -15,698,528 
Constante 
stijghoogte 601,135 

0.06 
308,319,168 

32.62 -307,718,033 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,375,808 35.69 -337,375,808 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.11 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.22 -58,777,372 

Totaal 945,310,271 100 945,307,568 100 2703 

 

Figuur 143 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
scenario’s). Figuur 144 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.74 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld. 
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Figuur 145 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.72 m boven 
maaiveld (Fig. 145b) tot 6.94 m onder maaiveld (Fig. 145c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen als ook Monnikswijer en het Grote Gazemeer 
grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste 
vennen met grondwater gevuld zijn. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 143: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 5b: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 

[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 144: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 5b. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 145: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 5b: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 146a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 5b (extra rode gebieden). Scenario 5b toont voor gemiddelde, 
GHG, GVG condities gelijkaardige grondwaterstanden als voor huidige situatie, terwijl in de 
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Laambeekven, Monnikswijer en Grote Gazemeer (rode gebieden) hogere grondwaterstanden 
worden gesimuleerd. 
Voor GLG condities tonen sommige kleine vennen in het westen ook hogere 
grondwaterstanden in scenario 5b. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 146: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 5b (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 147 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 5b van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 79.4 %. 
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Figuur 147: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 5b van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 46 geeft voor scenario 5b de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 148 vergelijkt de waarden van 
Tabel 46 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 5b lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6, 18 en 
22 het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 5b dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor 
gemiddelde, hoogste en voorjaar condities. 
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Tabel 46: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
5b. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 5b 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.65 0.37 0.99 0.64 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.11 0.56 1.60 1.07 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.48 0.98 1.97 1.45 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.65 0.37 1.03 0.64 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.19 0.28 1.94 1.06 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.59 3.84 5.13 4.52 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.41 1.03 3.49 2.20 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.79 0.72 2.68 1.63 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.44 0.03 1.12 0.35 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.51 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.37 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.18 0.06 0.47 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.57 0.26 0.94 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.25 0.74 1.67 1.22 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.73 0.35 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.32 0.91 1.71 1.31 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.07 0.63 1.51 1.06 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.37 0.11 0.70 0.39 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 148: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 5b voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.8.3 Scenario 5c 
 
Binnen het Schietveld worden die delen van de Mangelbeek en Beiaardgracht (verbonden aan 
Mangelbeek) tot de coordinaten X = 224541, Y = 193417 die nog niet gedempt waren in 
scenario 4 nu ook gedempt (Figuur 149). 
 

 
Figuur 149: Mangelbeek en Beiaardgracht (verbonden met Mangelbeek) worden gedempt tot coordinaten X = 

224541, Y = 193417. 

Tabel 47 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.0003%.  

Tabel 47: Waterbalans voor scenario 5c. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 215,499,536 22.80 231,278,976 24.47 -15,779,440 
Constante 
stijghoogte 

601,052 0.06 308,347,584 32.63 -307,746,532 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,266,496 35.69 -337,266,496 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.13 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.22 -58,777,372 

Totaal 945,059,244 100 945,056,640 100 2,604 

 
Figuur 150 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
scenario’s). Figuur 151 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.74 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld. 
  

(224541, 193417)
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Figuur 152 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.74 m boven 
maaiveld (Fig. 152b) tot 6.97 m onder maaiveld (Fig. 152c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen als ook Monnikswijer en het Grote Gazemeer 
grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste 
vennen met grondwater gevuld zijn. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 150: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 5c: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 151: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 5c. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 152: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 5c: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 153a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 5c (extra rode gebieden). Scenario 5c toont voor gemiddelde, 
GHG, GVG condities gelijkaardige grondwaterstanden als voor huidige situatie, terwijl in de 
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Laambeekven, Monnikswijer en Grote Gazemeer (rode gebieden) hogere grondwaterstanden 
worden gesimuleerd. 
 
Voor GLG condities tonen sommige kleine vennen in het westen ook hogere 
grondwaterstanden in scenario 5c. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 153: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 5c (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 154 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 5c van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 79.9 %. 
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Figuur 154: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 5c van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 48 geeft voor scenario 5c de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 155 vergelijkt de waarden van 
Tabel 48 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 5c lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6, 18 en 
22 het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 5c dan in het huidige 
scenario voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor 
gemiddelde, hoogste en voorjaar condities. 
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Tabel 48: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
5c. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 5c 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.55 0.31 0.85 0.54 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.04 0.47 1.54 0.99 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.36 0.81 1.86 1.32 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.43 0.23 0.78 0.43 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.18 0.27 1.93 1.04 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.58 3.83 5.11 4.51 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.35 0.97 3.44 2.14 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.66 0.58 2.57 1.49 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.40 0.02 1.06 0.32 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.51 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.17 0.06 0.42 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.26 0.93 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.25 0.74 1.66 1.22 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.73 0.35 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.31 0.91 1.70 1.30 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.07 0.63 1.51 1.06 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.37 0.11 0.70 0.39 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 155: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 5c voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.8.4 Scenario 5d 
 
Additioneel aan de voorgaande scenario's wordt de gracht langs de betonbaan leidend van de 
noordoost grens van het Schietveld naar de luchtverkeerscontroletoren verwijderd (Figuur 
156). 
 

 
Figuur 156: Gracht parallel aan de betonbaan binnen Schietveld die extra verwijderd wordt in scenario 5d (gracht 

binnen oranje ellips). 

 
Tabel 49 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.0002 %.  
 

Tabel 49: Waterbalans voor scenario 5d. 

  In Uit In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 215,278,288 22.78 231,106,432 24.46 -15,828,144 

Constante 
stijghoogte 

600,854 0.06 308,374,336 32.64 -307,773,482 

Pompputten 0 0 9,386,212 0.99 -9,386,212 

Drainage 0 0 337,191,264 35.69 -337,191,264 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.15 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.22 -58,777,372 

Totaal 944,837,798 100 944,835,616 100 2,182 

 
Figuur 157 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 66 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek (geen significante verandering ten opzichte van voorgaande 
scenario’s). Figuur 158 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste 
condities, deze varieren van 0.005 tot 3.74 m met toenemende waarden naar het westelijke 
deel van het Schietveld. 
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Figuur 159 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De grondwaterdiepte varieert van 1.74 m boven 
maaiveld (Fig. 159b) tot 6.97 m onder maaiveld (Fig. 159c). Onder GLG condities hebben de 
meeste vennen behalve die in het westen als ook Monnikswijer en het Grote Gazemeer 
grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste 
vennen met grondwater gevuld zijn. 
 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figuur 157: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 5d: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 158: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 5d. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 159: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 5d: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 160a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 5d (extra rode gebieden). Scenario 5d toont voor gemiddelde, 
GHG, GVG condities gelijkaardige grondwaterstanden als voor huidige situatie, terwijl in de 
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Laambeekven, Monnikswijer en Grote Gazemeer (rode gebieden) hogere grondwaterstanden 
worden gesimuleerd. 
 
Voor GLG condities tonen sommige kleine vennen in het westen ook hogere 
grondwaterstanden in scenario 5d. 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figuur 160: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 5d (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 161 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 5d van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 80.2 %. 
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Figuur 161: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 5d van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 50 geeft voor scenario 5d de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 162 vergelijkt de waarden van 
Tabel 50 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 5d lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6 en 22 
het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 5d dan in het huidige scenario 
voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor gemiddelde, 
hoogste en voorjaar condities. 
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Tabel 50: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
5d. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 5d 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.54 0.31 0.82 0.54 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.04 0.47 1.54 0.98 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.36 0.81 1.85 1.32 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.42 0.22 0.75 0.42 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.15 0.26 1.89 1.02 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.57 3.83 5.11 4.51 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.34 0.96 3.43 2.13 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.65 0.58 2.56 1.48 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.40 0.02 1.05 0.31 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.51 0.27 0.79 0.51 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.11 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.36 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.29 0.06 0.61 0.28 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.49 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 0.95 0.58 1.46 0.88 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.31 0.12 0.62 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.56 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.17 0.06 0.42 0.18 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.26 0.93 0.56 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.24 0.74 1.66 1.22 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.02 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.35 0.07 0.96 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.33 0.06 0.88 0.24 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.53 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.37 0.18 0.73 0.35 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.12 0.65 1.59 1.08 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 0.97 0.53 1.45 0.94 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.37 0.11 0.69 0.38 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figuur 162: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 5d voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.8.5 Conclusie scenario's 5a-d 
 
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en max. 
scenario van 300 m en sceanrios 5a-d in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu 
niet gestuwd zijn (Fig. 57b) worden getoond in Tabel 51. Er wordt opgemerkt dat de open 
water oppervlaktes voor alle condities (gemiddeld, hoog, laag, en voorjaar) voor scenario’s 
5a-d toenemen in vergelijking tot de huidige situatie, en minder groot zijn dan voor het 
maximum scenario met een 300 m bufferzone. In het algemeen, kunnen we concluderen dat 
er kleine verschillen zijn in open wateroppervlakte voor scenario’s 5a-d. 
 

Tabel 51: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. scen. 300m en 
scenario’s 5a-d in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Scen. 300 Scen. 4 Scen. 5a Scen. 5b Scen. 5c Scen. 5d 

 Open water opp. in vennen (a) 

 Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.558 0.659 0.663 0.665 0.665 

GHG 0.548 0.726 0.652 0.721 0.725 0.726 0.726 

GLG 0.061 0.227 0.159 0.188 0.198 0.201 0.204 

GVG 0.501 0.684 0.588 0.677 0.680 0.682 0.683 

 
Huidig Scen. 300 Scen. 4 Scen. 5a Scen. 5b Scen. 5c Scen. 5d 

 
 Open water opp. in vennen (b) 

 
 Oppervlakte (km

2
) 

Gem. 0.496 0.507 0.502 0.500 0.504 0.506 0.506 

GHG 0.524 0.530 0.526 0.526 0.530 0.530 0.530 

GLG 0.06 0.146 0.133 0.109 0.119 0.121 0.124 

GVG 0.496 0.507 0.502 0.500 0.504 0.506 0.506 

 
In totaal als alle scenario’s worden vergeleken tonen ze gelijkaardige resultaten met kleine 
variaties in grondwaterdiepte in de vennen of nabij de vennen. Het dempen van grachten 
heeft vooral lokaal effecten. Wegsecties die vrij moeten blijven van staand water tonen 
geringen grondwaterstijgingen, enkele wegsecties hebben een ondiepe grondwaterstand, maar 
het gemiddelde hoogste grondwaterpeil blijft op alle wegtransecten onder het maaiveld. 
Gezien ieder model onzekerheden kent en beperkt gegevens beschikbaar zijn moeten absolute 
waarden met voorzichtigheid gebruikt worden en vooral relatief geinterpreteerd worden.   
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8.9 Scenario 6 

Scenario 6 is het zelfde als scenario 4 (Fig. 128) qua demping van grachten in het Schietveld 
maar in scenario 6 wordt in een 300 m bufferzone rondom het domein de grachten verwijderd 
en de rivieren verondiept tot 30 cm onder maaiveld. Het grondwatermodel wordt 
tijdsafhankelijk uitgevoerd. 
 
Figuur 163 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 67 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek. Figuur 164 toont het verschil in grondwaterstijghoogten 
tussen hoogste en laagste condities, deze varieren van 0.005 tot 3.73 m met toenemende 
waarden naar het westelijke deel van het Schietveld. 
  
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 163: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 6: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 

 



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    183 
 

 
Figuur 164: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 6. 

 
Tabel 52 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.00027 %.  
 

Tabel 52: Waterbalans voor scenario 6. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3 % m3 % m3 

Berging 215,463,696 22.80 231,255,200 24.47 -15,791,504 

Constante 
stijghoogte 

600,382 0.06 308,372,320 32.63 -307,771,938 

Pompputten 0 0 8,856,180 0.94 -8,856,180 

Drainage 0 0 337,759,072 35.74 -337,759,072 

Grondwatervoeding 728,958,656 77.14 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.22 -58,777,372 

Totaal 945,022,734 100 945,020,144 100 2,590 

 
 
Figuur 165 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De hoogste en laagste grondwaterdiepte boven 
maaiveld is respectievelijk -1.74 m (Fig. 165b) en -0.89 m (Fig. 165c). Onder GLG condities 
hebben de meeste vennen behalve die in het westen als ook Monnikswijer en het Grote 
Gazemeer grondwaterstanden onder maaiveld terwijl voor de andere condities geldt dat de 
meeste vennen met grondwater gevuld zijn. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 
Figuur 165: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 

waarden) voor scenario 6: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
Figuur 166a-d vergelijkt de grondwaterstand boven maaiveld voor het huidige scenario 
(blauw) met deze van scenario 6 (extra rode gebieden). Scenario 6 toont voor gemiddelde, 
GHG, GLG en GVG condities hogere grondwaterstanden als voor huidige situatie. 
  
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en max. 
scenario van 300 m en scenario 6 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet 
gestuwd zijn (Fig. 57b) worden gegeven in Tabel 53. Er wordt vastgesteld dat de open water 
oppervlaktes voor gemiddelde, hoog, laag en voorjaar condities voor scenario 6 groter zijn 
dan in de huidige situatie. 
 
 
 
 
 
  



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    185 
 

[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 
Figuur 166: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 6 (rood) overlegd op huidige situatie 

(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 

Tabel 53: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige met max. scen. van 300 
m en scenario 6 in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Max.300 Scen.6 Huidig Max.300 Scen.6 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.666 0.558 0.496 0.507 0.502 

GHG 0.548 0.726 0.652 0.524 0.530 0.526 

GLG 0.061 0.227 0.160 0.06 0.146 0.134 

GVG 0.501 0.684 0.587 0.496 0.507 0.502 

 
 

Figuur 167 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 6 van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 80.3 %. 
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Figuur 167: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 6 van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 54 geeft voor scenario 6 de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 168 vergelijkt de waarden van 
Tabel 54 grafisch. Sommige GHG grondwatercondities zijn dichtbij maaiveld, echter bij 
gemiddeld, voorjaar en lage grondwatercondities zijn de dieptes tot het grondwater veel 
groter. Er kan dus geconcludeerd worden dat deze wegsecties niet overstroomd worden. In 
het algemeen, zijn de waarden in scenario 6 lager wat betekent dat de grondwaterspiegel 
hoger is dan in het huidige scenario. Er wordt opgemerkt dat behalve voor wegsectie 6 en 21 
het grondwater lichtelijk dichter bij maaiveld staat in scenario 6 dan in het huidige scenario 
voor alle condities terwijl voor andere wegsecties dit alleen het geval is voor gemiddelde, 
hoogste en voorjaar condities. 
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Tabel 54: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 6. 
Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld, grijs aangeduide waarden bevinden zich nabij 

oppervlak. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 6 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.54 0.31 0.83 0.54 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.03 0.47 1.53 0.98 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.35 0.81 1.84 1.31 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.41 0.22 0.73 0.42 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.10 0.23 1.83 0.97 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.44 3.72 4.98 4.39 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.32 0.94 3.40 2.11 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 1.62 0.56 2.53 1.46 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.33 0.02 0.96 0.26 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.57 0.30 0.89 0.56 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.12 0.05 0.24 0.12 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.14 0.03 0.38 0.15 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.31 0.06 0.66 0.30 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.24 0.12 0.52 0.23 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 1.31 0.84 1.77 1.24 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.32 0.12 0.63 0.31 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.31 0.11 0.57 0.32 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.17 0.06 0.40 0.17 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.56 0.25 0.92 0.55 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.21 0.72 1.62 1.19 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.15 0.05 0.38 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.64 0.35 1.03 0.61 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.36 0.07 0.98 0.26 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.35 0.06 0.93 0.25 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.19 0.06 0.55 0.14 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.35 0.18 0.68 0.34 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.30 0.90 1.67 1.29 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.02 0.61 1.42 1.02 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.35 0.11 0.63 0.37 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 

Figuur 168: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 
huidige situatie en scenario 6 voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.10 Scenario 7: Zandwinning  

Er zijn twee extra scenario’s die de impact van zandwinning bestuderen: 
  Scenario 7a: Een maximum zand extractie scenario (de complete oppervlakte van de 

polygoon verbonden aan de Abeek, zoals getoond in Figuur 169a;  
 Scenario 7b: een kleinere versie van de zandwinning bestaande uit twee niet-

verbonden polygonen, zoals getoond in Fig. 169b.  
In deze twee scenario’s bedraagt de diepte van de natte winning 10 m. In de scenario's 

worden grondwaterwinningen, voorheen gelegen in de zandwinningszone, stopgezet.  
 
a) 

 

b)  

 

Figuur 169: Sand extraction scenario’s: a) A maximum sand extraction scenario; b) A smaller version of the sand 
extraction. 

 

8.10.1 Scenario 7a: Een maximum zandwinning scenario 
 
Het model werd uitgevoerd voor een tijdsafhankelijke situatie voor de periode 1991-2010 met 
aquifer parameters van het tijdsafhankelijke model voor de huidige situatie. 
 
Figuur 170 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 67 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek. Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van 
de huidige situatie in het centrale en westelijke deel van het gebied, maar wel aan de oostrand 
van het gebied als gevolg van de zandwinning. Hier zijn de grondwaterstanden lager dan deze 
in het huidige scenario; en constant voor de gehele zandextractie zone.  
 
Figuur 171 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste condities, 
deze varieren van 0.01 tot 3.73 m met toenemende waarden naar het westelijke deel van het 
Schietveld. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 170: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 7a: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 

 

 
Figuur 171: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 7a. 

 
 
Tabel 55 geeft de waterbalans, deze toont een fout van 0.0003 %.  
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Tabel 55: Waterbalans voor scenario 7a. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 236,559,728 24.48 242,476,368 25.10 -5,916,640 

Constante 
stijghoogte 

660,782 0.07 286,456,160 29.65 -285,795,378 

Pompputten 0 0 9,143,859 0.95 -9,143,859 

Drainage 0 0 369,321,312 38.23 -369,321,312 

Grondwatervoeding 728,958,656 75.45 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.08 -58,777,372 

Totaal 966,179,166 100 966,175,071 100 4,095 

 
Figuur 172 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De hoogste en laagste grondwaterdiepte boven 
maaiveld is respectievelijk -1.68 m (Fig. 172b) en -0.69 m (Fig. 172c). Onder GLG condities 
hebben de meeste vennen behalve die in het westen grondwaterstanden onder maaiveld 
terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste vennen behalve deze nabij de 
zandwinningsextractie zone met grondwater gevuld zijn.  
 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 172: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 
waarden) voor scenario 7a: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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Figuur 173a-d toont de GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwater locaties met 
grondwater boven maaiveld voor de huidige scenario (blauw) en scenario 7a (additioneel 
rood). Het kan waargenomen worden dat voor de gemiddelde, GLG en GVG condities de 
oppervlakte gelijkaardig is aan de huidige situatie terwijl voor de GHG conditie lagere 
grondwaterstanden in de vennen aan de oostkant (rode gebieden) voorspeld wordt. 
  
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakten voor huidige en 
scenario 7a in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 
57b) worden getoond in Tabel 56. Het percentage van open water bij gemiddelde, hoge, lage 
en voorjaarscondities voor scenario 7a verminderd in vergelijking tot het percentage voor de 
huidige toestand.  
 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 173: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 7a (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 
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Tabel 56: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario 7a in alle 
vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Scen.7a Huidig Scen.7a 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.496 0.496 0.495 

GHG 0.548 0.529 0.524 0.524 

GLG 0.061 0.056 0.06 0.056 

GVG 0.501 0.498 0.496 0.496 

 
Figuur 174 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 7a van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 72.2 %. 
 

 
Figuur 174: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 7a van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 57 geeft voor scenario 7a de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 175 vergelijkt de waarden van 
Tabel 57 grafisch. In het algemeen, is de grondwaterspiegel in scenario 7a lager dan in de 
huidige toestand. Er wordt opgemerkt dat de waterdiepte voor de wegsecties ongeveer gelijk 
is aan de huidige toestand behalve voor wegsectie 16, 17, 18, 23, 24, 25, en 26 waar de 
gemiddelde grondwaterdiepte groter is dan in de huidige toestand. Deze secties liggen in het 
oostelijk deel van het studiegebied, binnen de invloedzone van de zandwinning. 
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Tabel 57: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
7a. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 7a 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.94 0.53 1.42 0.90 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.30 0.74 1.77 1.26 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.79 1.31 2.25 1.76 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.90 0.51 1.38 0.86 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.52 0.54 2.30 1.37 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.50 3.65 5.14 4.40 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.67 1.25 3.77 2.45 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 2.05 0.99 2.95 1.89 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.62 0.04 1.37 0.50 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.73 0.36 1.20 0.70 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.13 0.05 0.31 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.17 0.03 0.50 0.17 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.45 0.09 0.94 0.42 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.57 0.28 1.04 0.52 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 4.26 3.39 4.99 4.10 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 5.69 5.23 6.12 5.65 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 4.62 3.93 5.23 4.53 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.21 0.06 0.58 0.20 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.59 0.26 1.01 0.58 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.29 0.76 1.75 1.26 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.16 0.05 0.45 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.79 0.38 1.38 0.70 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.84 0.13 1.68 0.64 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 1.15 0.24 2.03 0.93 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.52 0.09 1.25 0.35 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.40 0.19 0.83 0.37 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.57 1.12 1.97 1.54 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.52 0.98 1.95 1.49 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.56 0.15 1.04 0.54 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figure 175: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 

huidige situatie en scenario 7a voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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8.10.2 Scenario 7b: Kleinere zandwinning 
 
Het model werd uitgevoerd voor een tijdsafhankelijke situatie voor de periode 1991-2010 met 
aquifer parameters van het tijdsafhankelijke model voor de huidige situatie. 
 
Figuur 176 toont de grondwaterstijghoogte in meter TAW voor het Schietveld en de 
bufferzone voor gemiddelde, GHG, GLG en voorjaar condities. Grondwaterstijghoogte 
varieert van 67 tot 82 m. De hoogste grondwaterstijghoogte wordt gevonden in het centrale 
en zuidelijke deel van het Schietveld en de laagste grondwaterstijghoogte in het westelijke 
deel als ook in de noordoost hoek. Er zijn geen significante veranderingen ten opzichte van 
de huidige situatie behalve aan de oostrand van het gebied als gevolg van de zandwinning. 
Hier zijn de grondwaterstanden lager dan deze in het huidige scenario; en constant voor de 
gehele zandextractie zone.  
 
Figuur 177 toont het verschil in grondwaterstijghoogten tussen hoogste en laagste condities, 
deze varieren van 0.01 tot 3.73 m met toenemende waarden naar het westelijke deel van het 
Schietveld.  
 
[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 
 

[d] 

 

Figuur 176: Gesimuleerde grondwaterstanden voor scenario 7b: [a] Gemiddelde; [b] Hoog (GHG); [c] Laag (GLG); 
[d] Voorjaar (GVG). 
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Figuur 177: Verschil tussen GHG en GLG gesimuleerde grondwaterstand voor scenario 7b. 

Tabel 58 geeft de waterbalans, die een fout toont van 0.0003%.  
 

Tabel 58: Waterbalans voor scenario 7b. 

  In   Uit   In-Uit 

  m3/d % m3/d % m3/d 

Berging 230,587,616 24.01 240,440,432 25.04 -9,852,816 

Constante 
stijghoogte 

660,724 0.07 290,736,992 30.28 -290,076,268 

Pompputten 0 0 9,143,859 0.95 -9,143,859 

Drainage 0 0 361,104,832 37.61 -361,104,832 

Grondwatervoeding 728,958,656 75.92 0 0 728,958,656 

Verdamping 0 0 58,777,372 6.12 -58,777,372 

Totaal 960,206,996 100 960,203,487 100 3,509 

 
 
Figuur 178 presenteert de grondwaterdiepte in meter voor de gemiddelde, hoogste (GHG), 
laagste (GLG) en voorjaar (GVG) condities. De hoogste en laagste grondwaterdiepte boven 
maaiveld is respectievelijk -1.68 m (Fig. 178b) en -0.69 m (Fig. 178c). Onder GLG condities 
hebben de meeste vennen behalve die in het westen grondwaterstanden onder maaiveld 
terwijl voor de andere condities geldt dat de meeste vennen behalve deze nabij de 
zandwinningszone met grondwater gevuld zijn.  
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 178: Gesimuleerde grondwaterdiepte onder maaiveld (positieve waarden) en boven maaiveld (negatieve 
waarden) voor scenario 7b: [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG 

 
Figuur 179a-d toont de GLG, GHG, GVG, en gemiddelde grondwater locaties met 
grondwater boven maaiveld voor de huidige scenario (blauw) en scenario 7b (additioneel 
rood). Het kan waargenomen worden dat de grondwaterbeinvloedde vennen zeker niet in 
oppervlakte uitbreiden. 
  
Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakten voor huidige en 
scenario’s 7a-b in alle vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 
57b) worden getoond in Tabel 59. Het percentage van open water bij gemiddelde, hoge, lage 
en voorjaarscondities voor scenario 7b verminderd in vergelijking tot het percentage voor de 
huidige toestand. Er zijn slechts geringe verschillen tussen open water oppervlakte tussen 
scenario 7a en 7b. 
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[a] 

 

[b] 

 
[c] 

 

[d] 

 

Figuur 179: Zones met gesimuleerd grondwater boven maaiveld voor scenario 7b (rood) overlegd op huidige situatie 
(blauw): [a] gemiddeld; [b] minimaal-GHG; [c] maximaal-GLG; [d] voorjaars-GVG. 

 
 

Tabel 59: Gemiddeld, GHG, GLG, GVG gesimuleerde open water oppervlakte voor huidige en scenario’s 7a-b in alle 
vennen (Fig. 57a) en alleen in die vennen die nu niet gestuwd zijn (Fig. 57b). 

 

Huidig Scen.7a Scen.7b Huidig Scen.7a Scen.7b 

Open water opp. in vennen (a) Open water opp. in vennen (b) 

Oppervlakte (km
2
) 

Gem. 0.497 0.496 0.497 0.496 0.495 0.496 

GHG 0.548 0.529 0.538 0.524 0.524 0.524 

GLG 0.061 0.056 0.059 0.06 0.056 0.059 

GVG 0.501 0.498 0.498 0.496 0.496 0.497 

 
Figuur 180 toont het percentage van de tijd met open water (als gevolg van grondwaterkwel) 
boven maaiveld voor scenario 7b van April tot September gemiddeld voor 20 jaar (1991-
2010). Het ruimtelijk voor de vennen gemiddelde percentage is 73 %. 
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Figuur 180: Percentage van de tijd dat er open water is boven maaiveld voor scenario 7b van April tot September 

gemiddeld over 20 jaar. Alleen de grondwaterafhankelijke vennen worden getoond. 

 
Tabel 60 geeft voor scenario 7b de gemiddelde grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor 
gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaar condities. Figuur 181 vergelijkt de waarden van 
Tabel 60 grafisch. In het algemeen, is de grondwaterspiegel in scenario 7b lager dan in de 
huidige toestand. Er wordt opgemerkt dat de waterdiepte voor de wegsecties ongeveer gelijk 
is aan de huidige toestand behalve voor wegsectie 16, 24, 25 en 26 waar de gemiddelde 
grondwaterdiepte groter is dan in de huidige toestand. 
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Tabel 60: Gemiddelde, GHG, GLG en GVG grondwaterdiepte voor 30 wegsecties voor huidige situatie en scenario 
7b. Positieve waarden zijn grondwaterdiepten beneden maaiveld. 

Weg No. 
Opp. 

Huidig Scenario Scenario 7b 

Gemiddeld GHG GLG GVG Gemiddeld GHG GLG GVG 

m2 Gemiddelde van waterdiepte (m) 

1 6100 0.94 0.53 1.42 0.90 0.94 0.53 1.42 0.90 

2 1300 1.30 0.74 1.77 1.26 1.30 0.74 1.77 1.26 

3 2500 1.79 1.31 2.25 1.76 1.79 1.31 2.25 1.76 

4 23500 0.90 0.51 1.38 0.86 0.90 0.51 1.38 0.86 

5 5000 1.52 0.54 2.30 1.37 1.52 0.54 2.30 1.37 

6 3700 4.50 3.65 5.14 4.40 4.50 3.65 5.14 4.40 

7 7100 2.67 1.25 3.77 2.45 2.67 1.25 3.77 2.45 

9 5200 2.05 0.99 2.95 1.89 2.05 0.99 2.95 1.89 

10 11500 0.62 0.04 1.37 0.50 0.62 0.04 1.37 0.50 

11 12700 0.73 0.36 1.20 0.70 0.73 0.36 1.20 0.70 

12 3100 0.13 0.05 0.31 0.13 0.13 0.05 0.31 0.13 

13 1400 0.17 0.03 0.49 0.16 0.17 0.03 0.49 0.16 

14 3300 0.45 0.09 0.93 0.42 0.45 0.09 0.93 0.42 

15 7700 0.56 0.28 1.02 0.51 0.56 0.28 1.02 0.51 

16 5100 1.94 1.54 2.34 1.91 2.18 1.67 2.77 2.09 

17 1400 0.36 0.13 0.74 0.34 0.39 0.13 0.83 0.36 

18 1700 0.32 0.11 0.61 0.32 0.34 0.11 0.66 0.33 

19 2700 0.21 0.06 0.58 0.20 0.21 0.06 0.58 0.20 

20 2800 0.59 0.26 1.01 0.58 0.59 0.26 1.01 0.58 

21 1300 1.29 0.76 1.75 1.26 1.29 0.76 1.75 1.26 

22 5800 0.15 0.05 0.42 0.15 0.16 0.05 0.43 0.15 

23 6100 0.70 0.36 1.18 0.64 0.71 0.36 1.22 0.66 

24 6500 0.57 0.09 1.29 0.41 0.64 0.10 1.40 0.47 

25 2800 0.50 0.07 1.19 0.35 0.70 0.09 1.48 0.52 

26 3500 0.24 0.07 0.69 0.16 0.34 0.07 0.95 0.22 

27 6100 0.40 0.18 0.82 0.37 0.40 0.18 0.82 0.37 

28 8100 1.57 1.12 1.97 1.54 1.57 1.12 1.97 1.54 

29 4100 1.52 0.98 1.95 1.49 1.52 0.98 1.95 1.49 

30 8900 0.56 0.15 1.04 0.54 0.56 0.15 1.04 0.54 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figuur 181: Gemiddelde, hoogste (GHG), laagste (GLG), en voorjaar (GVG) gesimuleerde grondwaterdiepte voor 

huidige situatie en scenario 7b voor 30 wegsecties: a) Gemiddeld; b) GHG; c) GLG, en d) GVG. 
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9 Samenvatting en conclusies met betrekking tot Schietveld grondwatermodellering en 
scenario’s 

 
Figuur 182 toont het gemiddelde percentage van de tijd met open water (als gevolg van 
grondwaterkwel) boven het maaiveld voor de huidige situatie en alle doorgerekende 
scenario’s telkens van April tot September gemiddeld over 20 jaar (1991-2010). Het 
gemiddelde percentage van de tijd met open water boven maaiveld varieert van 72.2 voor 
scenario 7a tot 81.8 voor het maximum scenario met 1000 m bufferzone. 
 

 

Figuur 182: Gemiddeld percentage van de tijd met open water boven maaiveld voor huidige situatie en alle scenario’s 

van April tot September gemiddeld voor 20 jaar. Alleen de effecten op de grondwaterafhankelijke vennen zijn 
weergegeven. 

 

Tabel 61 toont wat de oppervlakte in het Schietveld is met een bepaalde grondwaterdiepte (0-
10, 10-25 cm, etc.) voor de GLG situatie en voor de huidige en scenario condities. Eénduidig 
is te zien dat de oppervlakte met ondiepe grondwaterstanden (tot 1 m) in alle (behalve 7a en 
7b) scenario's sterk toeneemt terwijl de oppervlakte met diepere grondwaterstanden afneemt. 
Hoewel in alle scenario's (behalve 7a en 7b) vernatting optreed in een kritische 
vegetatieperiode (GLG), zijn de oppervlakteverschillen tussen de scenario's toch nog 
aanzienlijk, zo stijgt de oppervlakte van de natste zone (0-10 cm grondwaterdiepte) in het 
maximum 300 m scenario 190 % (40 ha) terwijl dit slechts 57 % (12 ha) is in scenario 3. In 
Hoofdstuk 10 'Ecohydrologische interpretatie' zal dit resulteren in meer of minder 
vooruitgang van vochtige vegetatietypen. Tabel 61 laat ook zien dat scenario 7a en 7b 
aanzienlijke verdroging opleveren, dwz afname van oppervlakte van zones met een ondiepe 
grondwaterstand. 
 
Tabel 62 toont wat de oppervlakte buiten het Schietveld is met een bepaalde 
grondwaterdiepte (0-10, 10-25 cm, etc.) voor de GLG situatie en voor de huidige en scenario 
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condities. Ook hier nemen de zones met ondiepe grondwaterstanden toe en de oppervlaktes 
met diepere grondwaterstanden (> 100 cm) af. Maar de verschillen in oppervlaktes tussen de 
scenario's zijn voor dit deel van het modelleringsgebied duidelijk geringer dan binnen het 
Schietveld. 
 

Tabel 61: Oppervlaktes (ha) in het Schietveld met een bepaalde grondwaterdiepte (0-10, 10-25 cm, etc.) voor de GLG 
situatie en voor huidige en scenario condities.  

Scenario Huidig 
Max 
300m 

1a 1b 1c 2 3 4 5a 5b 5c 5d 6 7a 7b 

 GW diepte  Oppervlakte (ha) 

0-10 cm 21 61 34 34 35 57 33 44 48 52 53 54 44 17 18 

10-25 cm 38 74 50 50 50 71 49 59 57 62 63 65 59 30 36 

25-50 cm 105 217 157 158 160 210 154 188 168 177 186 192 187 77 97 

50-75 cm 210 352 282 283 285 350 279 334 306 317 330 338 334 165 198 

75-100 cm 281 385 370 370 371 387 369 391 385 386 396 398 391 225 260 

>100 cm 1525 1090 1287 1284 1278 1105 1296 1165 1216 1186 1151 1132 1166 1666 1569 

Totaal opp. 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 

 

Tabel 62: Oppervlaktes (ha) in het modelgebied buiten het Schietveld met een bepaalde grondwaterdiepte (0-10, 10-
25 cm, etc.) voor de GLG situatie en voor huidige en scenario condities.  

Scenario Huidig 
Max 
300m 

1a 1b 1c 2 3 4 5a 5b 5c 5d 6 7a 7b 

 GW diepte  Oppervlakte (ha) 

0-10 cm 12 24 20 21 27 21 20 23 20 20 21 21 21 10 11 

10-25 cm 44 81 73 76 95 73 69 86 70 70 70 70 75 38 42 

25-50 cm 204 322 306 319 366 300 288 351 294 294 295 295 313 190 199 

50-75 cm 337 491 485 491 514 481 472 510 479 480 480 481 492 314 332 

75-100 cm 400 566 569 563 551 574 573 552 576 578 578 578 570 356 388 

>100 cm 4781 4295 4326 4309 4227 4330 4357 4256 4340 4337 4336 4334 4308 4871 4806 

Totaal opp. 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 5779 

 
 
Samenvattend en concluderend kan gesteld worden: 

 Tijdsonafhankelijke en tijdsafhankelijke grondwatermodellering voor het 
Schietveld is uitgevoerd voor de huidige situatie gebruikmakend van MODFLOW 
2005 en ModelMuse als GUI. 

 Gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met ModelMate toonde aan dat de hydraulische 
conductiviteit de meest gevoelig parameter is. 

 Modelcalibratie is uitgevoerd met UCODE-2005 en geobserveerde en 
gemodelleerde resultaten komen goed overéén. 

 Model output bestaat uit een serie van grondwaterstijghoogtekaarten voor de 
gehele modelleringsperiode (1991-2010). 

 Maximale scenario’s met verschillende bufferzones rondom het Schietveld 
werden gesimuleerd (200, 300, 500, 700 en 1000 m bufferzone). In het Schietveld 
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en de bufferzone werden de grachten uit het model verwijderd. De resultaten 
tonen dat bij een bufferzone van groter dan 300 m er geen extra stijging van de 
grondwaterspiegel binnen het Schietveld zal plaatsvinden. Een bufferzone van 300 
m rondom het Schietveld is dus voldoende voor het verkrijgen van optimale 
grondwaterstandsverbetering.  

 Additionele uitgevoerde scenario’s zijn scenario’s 1, 2, 3, 4, 5a-d, 6a-b, 7a-b. 

 De resultaten tonen dat de open water oppervlaktes voor alle condities 
(gemiddeld, hoog, laag, voorjaar) voor scenario’s (1a-c, 2, 3, 4, 5a-d) toenemen in 
vergelijking tot de huidige situatie en minder groot zijn dan in het maximum 
scenario met een 300 m bufferzone.  

 Er zijn slechts kleine verschillen in open water oppervlakte voor scenario’s 1a-c 
en 5a-d. 

 Voor scenario’s 7a-b neemt de open water oppervlakte voor alle condities af in 
vergelijking tot de huidige situatie en maximum scenario met 300 m bufferzone. 

 Wegsecties die vrij moeten blijven van open water laten in geen enkel scenario 
kwel zien. Voor sommige wegsecties is de grondwaterstand nabij maaiveld. Er 
werd geen onderzoek verricht naar hoe de bereidbaarheid van de wegen veranderd 
bij een bepaalde grondwaterstandsverandering voor een bepaald type voertuig. 

 Scenario’s hebben vooral impact op GLG en veel minder op de GHG: in de winter 

is er nu al veel kwel en een hoge grondwaterstand, in de zomer zakt de 
grondwaterstand weg en zal die bij de scenario's minder wegzakken. 

 De drainage van de grachten heeft een lokaal grondwaterstandverlagend effect, 
echter door de ruimtelijke spreiding van de grachten is er een regionale verlaging. 

 De scenario's tonen aan dat zodra een deel van de drainage grachten binnen of 
buiten het Schietveld verwijderd worden het grondwater aanzienlijk stijgt (de 
drainage basis wordt verhoogd).  

 De oppervlakte in het Schietveld met ondiepe grondwaterstanden (tot 1 m) bij 
GLG neemt sterk toe voor alle scenario's behalve 7a en 7b. Voor de meest ondiepe 
grondwaterstanden (0-10 cm) varieert de oppervlakte sterk met het scenario, het 
stijgt met 40 ha (190 %) voor het maximum scenario terwijl dit slechts 12 ha (57 
%) is voor scenario 3. 

 De scenario's met verwijdering van grachten in het Schietveld en de bufferzone 
hebben een verhogend effect op de grondwaterstand in de bufferzone en het 
aangrenzende landbouwgebied. De grootte is sterk afhankelijk van de mate van 
verondieping en de reikwijdte van de bufferzone.   

 De zandwinningsscenario's zijn volledig anders als de drainage scenario's van het 
Schietveld. De verdrogende impact van de zandwinning is zeer significant in het 
oostelijk deel van het studiegebied. Voor een betere inschatting van de 
zandwinning zou een verdere meer gedetailleerde modellering aangewezen zijn. 

 Alle simulaties kennen onzekerheid, modelresultaten moeten voorzichtig 
geinterpreteerd worden. Door gebruik te maken van een tijdreeks van 20 jaar aan 
neerslag/grondwatervoedingsgevens en de GHG en GLG resultaten wordt voor 
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een deel rekening gehouden met de natuurlijke temporele variatie. De resultaten 
zijn dus geenszins representatief voor een specifiek individueel jaar. 
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10 Ecohydrologische interpretatie 

10.1 Potentiële vegetatietypen (in de open sfeer) 

In dit onderdeel van de studie wordt gekeken naar het verband tussen de hydrologie en het 
voorkomen en de ruimtelijke spreiding van vegetatietypen in de open sfeer. Potentieel 
mogelijke bostypen, de kans op voorkomen en hun ruimtelijke spreiding als gevolg van 
wijzigingen in het grondwaterregime worden bijgevolg niet bekeken en niet in beeld 
gebracht, kortom niet behandeld want niet voorzien in de studieopdracht. 
 
Omwille van de specifieke abiotische milieucondities ter plekke is het palet aan mogelijke 
open vegetatietypen erg beperkt, maar wel quasi zonder uitzondering op Europees niveau 
bijzonder hoog gewaardeerd. Het gaat meer bepaald om de volledige gradiënt van droge 
Europese heide (habitattype 4030), over Noord-Atlantische vochtige heide (habitattype 4010) 
naar venige heide of oligotroof overgangsveen (habitattype 7140_oli) en mineraalarme 
oligotrofe tot ev. mesotrofe wateren oftewel vennen incl. de venoevervegetaties (habitattypen 
3110 en 3130) én alle overgangstypen. 
 

10.2 Standplaatskarakteristieken van de betrokken vegetatietypen 

10.2.1 Aannames inzake bodemtextuur, -chemie en grondwaterchemie 
Het studiegebied werd ten tijde van de opmaak van de bodemkaart niet mee geïnventariseerd 
omwille van het militaire gebruik waardoor het gebied voor die kartering ontoegankelijk was. 
Daarom wordt op basis van intussen talrijke, maar sporadisch zelf uitgevoerde 
bodemboringen, op pragmatische wijze geprobeerd om toch tot zo gefundeerd mogelijke 
uitspraken te komen over de bodemtextuur van het gebied.  
 
Alle bodemkaartpolygonen, die grenzen aan het Schietveld, hebben zonder uitzondering als 
textuurklasse “zand”. Uit de intussen vele terreinbezoeken incl. grondboringen is geweten dat 

het hele gebied bestaat uit uitsluitend zandbodems al dan niet met podsolprofielontwikkeling. 
Hier en daar (onder de Monniksweijer, Vosseven en het Brandven) zijn oppervlakkige 
kleilaagjes aangetroffen. De omvang daarvan is erg beperkt. Er mag redelijkerwijs van 
uitgegaan worden dat het volledige gebied is afgedekt met quartair zand, arm aan organisch 
materiaal. In een brede zone langsheen (maar wel binnen het Schietveld) de volledige 
zuidrand wordt al vele jaren aan intensieve landbouw gedaan (zoals maïs, tijdelijk grasland, 
…). Voor zover bekend wordt elders binnen de perimeter van het Schietveld nergens aan 
intensieve landbouw gedaan. Er kan redelijkerwijs van uitgegaan worden dat de bodem, 
behoudens atmosferische depositie, nergens bemest werd. 
 
Er wordt eveneens van uitgegaan dat er één uniforme grondwaterchemie is. De meest recente 
chemische analysen van het grondwater dateren van 2001 (van Wirdum et al. 2004) en tonen 
binnen de grenzen van het Schietveld inderdaad één uniforme grondwaterchemie 
gekarakteriseerd door mineraal- en nutriëntenarm grondwater, met een elektrische 
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geleidbaarheid (EC25) ≤ 100 µS/cm. Dat zijn hydrochemische standplaatscondities die 

optimaal zijn voor boven vernoemde serie van heideachtige vegetatietypen.  
  
Enkel in het Groot Gazemeer, waar door verdroging de vroegere venbodem is komen droog 
te liggen met massale mineralisatie van het organische (venige) materiaal tot gevolg, zijn 
verhoogde ammonium- en ortho-fosfaatgehalten in het grondwater aangetroffen. Ook in het 
landbouwgebied ten noorden van het Schietveld, schieten de concentraties nitraat, kalium, 
calcium, magnesium en sulfaat (door uitspoeling van nutriënten uit bemeste akkers en 
graslanden) steil de hoogte in. In beide gevallen zijn zonder bijkomende maatregelen 
ontwikkeling van heideachtige vegetaties onmogelijk geworden. 
 

10.2.2 Grondwaterdynamiek als sturende standplaatsvariabele 
Door de voorgaande eliminatie van bodem en hydrochemie variabelen blijft 
grondwaterdynamiek nog als enige kandidaat differentiërende sturende standplaatsvariabele 
over. Om een gedetailleerd beeld te hebben van de grondwater-dynamische karakteristieken 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van de verschillende open heide habitats, werd op zoek 
gegaan naar een ruime set van voor Vlaanderen beschikbare referentiesituaties van 
Atlantische vochtige Heide (4010) en van oligotroof overgangsveen of venige heide 
(7140_oli) waarvoor de grondwatergegevens van 8, resp. 13 sites gebruikt werden (Tabel 63). 
 

Tabel 63: Overzicht van de gebruikte referentielocaties voor de habitats 4010 en 7140_oli 

Habitattype peilbuis-ID x-lamb (72) y-lamb (72) # jaren metingen 

40
10

 

BUIP014 206518 212120 8 

BVBP010 242531 196429 3 

GUPP041 78177 197349 30 

LIEP025 195606 225804 13 

SNEP002 185745 210526 9 

TEUP019 222593 189366 3 

ZWAP228 217382 197149 7 

ZWAP234 217055 198921 4 

71
40

_o
li 

BUIP030 206551 212169 8 

LIEP023 195699 225514 12 

RONP115 205817 220161 2 

TEUP043 223697 188701 6 

TEUP044 223774 188744 4 

TEUP045 225036 188792 4 

ZIEP008 239082 181307 9 

ZIEP016 240277 180751 9 

ZIEP017 240296 180728 5 

ZIEP018 238699 180068 9 

ZIEP021 238650 180343 9 

ZWAP204 219042 198924 8 

ZWAP205 218953 198767 4 



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    209 
 

Uit Figuur 183 blijkt dat de grondwaterdynamiek van de referentiesites voor de beide typen, 
hoewel deels overlappend, toch wel grondig verschillen. Dat vertaalt zich in andere 
grondwater-dynamische karakteristieken voor beide habitattypen uit de heidesfeer. 

 

 
Figuur 183: Duurlijnenbundels voor grondwaterdynamiek voor Vlaamse referentiesites van het habitattype 7140_oli 

(zuur overgangsveen of venige heide) en 4010 (Atlantische vochtige heide). 

 
Vertrekkend van de tijdreeksen van de grondwaterpeilen voor de verschillende referentiesites 
worden de GXG’s berekend. De GXG's zijn eco-hydrologisch gezien veel gebruikte 
grondwater-dynamische variabelen. Het gaat meer bepaald om de gemiddelde hoogste 
(GHG), gemiddelde laagste (GLG), Gemiddelde Voorjaars- (GVG) en Gemiddelde 
Grondwaterstand (GG). Daarbij wordt voor de GHG per jaar het gemiddelde gemaakt van de 
hoogste drie waarnemingen, voor de GLG het gemiddelde van de laagste drie waarnemingen 
en voor de GVG het gemiddelde van de peilmetingen die het dichtst bij 1 april gelegen zijn. 
Voor de GG worden uiteraard alle metingen voor het betreffende jaar gebruikt.   
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Voor alle beschikbare tijdreeksen van de referentiesites werden de GXG’s berekend op 

jaarbasis. Aangezien grondwaterfluctuaties, afhankelijk van jaar tot jaar onder invloed van 
klimatologische fluctuaties nogal wat kunnen variëren, werden alle berekende gemiddelden 
verzameld in box- & whiskerplots of kortweg boxplot. Dergelijke grafische voorstellingen 
hebben als voordeel dat de variaties in de waarden van de desbetreffende variabele in één 
oogopslag kunnen overschouwd worden en vergeleken met de waarde voor verschillende 
typen. In de box & whiskerplots stelt de onder en de bovenkant van de box de 25 resp. 75 
percentiel voor. De centrale dwarslijn is de mediaan, de onder- en bovenwhisker stelt de 10 
resp. 90 percentiel voor. De boxplots worden gepresenteerd in Figuur 184. Uit die figuur en 
uit Tabel 64 wordt duidelijk dat op basis van de GLG de habitats 7140_oli en 4010 tot op 
grote hoogte te scheiden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 184: Box & Whisker-plots voor grondwater-dynamische kenmerken van de Europese habitats 4010 
(Atlantische vochtige heide) en 7140_oli (zuur overgangsveen). 
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Tabel 64: Grondwater-dynamische karakteristieken voor de de Europese habitats 4010 (Atlantische vochtige heide) 
en 7140_oli (zuur overgangsveen). 

 
4010 Atlantische vochtige heide  7010_oli zuur overgangsveen  

  GHG GLG GVG GG GHG GLG GVG GG 

max 0.15 -0.08 0.12 0.04 0.17 0.11 0.12 0.12 
90% 0.07 -0.19 0.01 -0.05 0.13 0.04 0.10 0.08 
75% 0.02 -0.27 -0.03 -0.11 0.09 -0.01 0.06 0.05 
mediaan -0.11 -0.48 -0.16 -0.21 0.03 -0.06 0.02 -0.01 
mean -0.07 -0.53 -0.11 -0.21 0.04 -0.06 0.02 0.00 
25% -0.16 -0.75 -0.19 -0.30 -0.01 -0.10 -0.03 -0.04 
10% -0.18 -0.98 -0.26 -0.38 -0.02 -0.17 -0.05 -0.05 
min -0.31 -1.21 -0.30 -0.43 -0.11 -0.39 -0.10 -0.14 

 

10.2.3 De GLG beslisregel voor (open) vegetatieontwikkeling op het Schietveld 
Houthalen-Helchteren 
Gezien de relatief sterke uniformiteit van de bodem en de grondwaterchemie, kan er 
redelijkerwijs van uitgegaan worden dat enkel en alleen op basis van de 
grondwaterdynamiek, meer bepaald op basis van de GLG er vier (groepen van) habitattypen 
gescheiden kunnen worden. 
 
Wanneer de GLG waarden aanneemt tussen -1.2 en -0.1 meter (onder maaiveld), dan zal op 
die locaties het habitattype 4140 ontwikkelen. Dat zijn respectievelijk de benaderende 10 en 
90percentielwaarden. Op eenzelfde manier kan de geschiktheidsbandbreedte voor het 
habitattype 7140_oli afgeleid worden. Dat is met name tussen de 10 en 90 percentielwaarde 
te weten -0.25 m (onder maaiveld) en +0.05 meter (boven maaiveld). Tussen beide typen zit 
een zone met overlappende standplaatskarakteristieken, met name wanneer de GLG zich 
situeert tussen de -0.10 en -0.25 meter (onder maaiveld). In dat gebied zal zich een 
overgangstype ontwikkelen. 
 
Indien de GLG zich dieper dan een meter onder maaiveld bevindt (tot soms meerdere meters 
onder maaiveld) dan zal er zich het habitattype 4030 (droge Europese heide) ontwikkelen. 
Opnieuw is er een overlapgebied tussen 4010 en 4030 met name wanneer de GLG zich 
bevindt in een band tussen de -1.00 en -1.20 meter onder maaiveld. 
 
Hetzelfde gebeurt aan de andere kant van het GLG spectrum. Wanneer de GLG zich situeert 
in een zone van meer dan 5 cm boven maaiveld, dan is er sprake van vennen en de 
begeleidende venoevervegetaties (habitattypen 31*). 
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Figuur 185: Schematisatie van de GLG beslisregel voor het Schietveld Houthalen-Helchteren. 

 

10.3 De potentiële geschiktheid voor vegetatietypen in de open sfeer van het Schietveld 

10.3.1 De actuele (open) vegetatiegeschiktheid 
 

 
Figuur 186: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder actuele omstandigheden. 

 
Onder de huidige hydrologische omstandigheden, met alle (diepe) grachten en uitgediepte 
waterlopen, is er op het Schietveld voor ca. 1400 ha potenties aan droge heide, 630 ha 
vochtige heide en een kleine 20 ha venige heide. Er is daarnaast nog een kleine 4 hectare 
vennen en venoevervegetaties aanwezig. Opvallend in deze figuur is de quasi afwezigheid 
van de Monniksweijer, het Osseven en het Brandven. Zoals aangehaald onder 10.2.1 is onder 
deze vennen klei aangetroffen (De Becker in Vandenberghe et al. 2009). Er kan daarbij 
verondersteld worden dat tot op zekere hoogte deze drie vennen als hangwatersystemen te 
beschouwen zijn. De peilen zijn in die drie vennen en onder de huidige situatie, grotendeels 
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onafhankelijk van het regionale freatische grondwaterpeil. Dat regionaal freatisch 
grondwaterpeil bevindt zich voor een zeer groot gedeelte van het jaar onder het niveau van 
het hangwater. Alle andere vennen op het Schietveld werden eveneens uitgeboord op zoek 
naar aanwezigheid van klei. Deze bleek echter niet aanwezig te zijn. Behalve de eerst 
genoemde drie vennen zijn dus alle vennen op het Schietveld te beschouwen als freatische 
vennen. Met andere woorden, de topografie van het maaiveld duikt daar onder het freatische 
oppervlak. Om die reden zijn alle andere vennen ook duidelijk te herkennen op Figuur 186, 
en de hangwatervennen niet. 
  

10.3.2 (Open) vegetatiegeschiktheid onder maximalistische hydrologische 
herstelscenario’s 
Voor het maximalistische herstelscenario worden alle grachten binnen het Schietveld 
gedempt. Bovendien was het de verwachting dat de erg diepe drainagegrachten en waterlopen 
in de landbouwzone aansluitend aan het gebied een gevoelige invloed hebben op de 
vegetatiekansen in het Schietveld. Er werden verschillende maximalistische scenario’s 

doorgerekend waarbij grachten buiten het Schietveld verondiept werden (tot een diepte van 
30 cm) en dit over een breedte (bufferzone) van 200, 300, 500, 700 en 1000 meter. Met 
behulp van de GLG-beslisregel werd vervolgens de (open) vegetatieontwikkeling ingeschat. 
Opvallend hier is dat de drie hangwatervennen, waarvan sprake in 10.3.1, hier wel 
verschijnen. Dat betekent dat bij maximalistisch hydrologisch herstel, zelfs vanaf Max 300, 
geen van de vennen op het Schietveld nog hangwatervennen zijn. Voor alle vennen geldt dan 
dat het peil bepaald wordt door het peil van het freatische oppervlak. 
 

10.3.2.1 Intern alle grachten dempen en 200 meter in bufferzone verondiepen 

 
Figuur 187: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder maximalistisch herstelscenario Max 200.  
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10.3.2.2 Intern alle grachten dempen en 300 meter in bufferzone verondiepen 

 
Figuur 188: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder maximalistisch herstelscenario Max 300. 

 

10.3.2.3 Intern alle grachten dempen en 500 meter in bufferzone verondiepen 

 
Figuur 189: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder maximalistisch herstelscenario Max 500. 
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10.3.2.4 Intern alle grachten dempen en 700 meter in bufferzone verondiepen 

 
Figuur 190: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder maximalistisch herstelscenario Max 700. 

 

10.3.2.5 Intern alle grachten dempen en 1000 meter in bufferzone verondiepen 

 
Figuur 191: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder maximalistisch herstelscenario Max 1000. 
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10.3.3 Overzicht van de (open) habitatgeschiktheid onder de verschillende 
maximalistische herstelscenario’s 
 

Tabel 65: Overzicht van de (open) habitatgeschiktheid (oppervlakten in ha) onder actuele toestand en 
maximalistische scenario’s. 

  Actueel 

Max 

200m 

Max 

300m 

Max 

500m 

Max 

700m 

Max 

1000m 

Ven- & Venoever (31*) 4 16 16 16 16 16 

Venige heide (7140_oli) 17 45 45 45 45 46 

Vochtige-venige heide 39 74 74 75 75 76 

Vochtige heide (4140) 595 952 953 955 957 959 

Droge-vochtige heide 253 253 253 252 252 252 

Droge heide (4030) 1273 840 839 836 834 832 

 
 

 
Figuur 192: Grafische weergave van de (open) habitatgeschiktheid (oppervlakten in ha) onder actuele toestand en 

maximalistische scenario’s. 

 
Veruit de grootste winst bij het herstel van de vochtige habitattypen wordt geboekt in het 
Max 200 scenario (zie Figuur 192, Tabel 65). Daarin is een drastische afname van de 
oppervlakte droge heide van ca. 430 ha. Die afname komt nagenoeg volledig ten goede aan 
een toename van de oppervlakte vochtige heide. Ook de oppervlakte venige heide neemt met 
ca. 26 ha toe. De gordel met overgangstype droge vochtige heide verschuift bij hydrologisch 
herstel ongewijzigd (qua oppervlakte althans) gewoon mee. De gordel van het overgangstype 
vochtige-venige heide verdubbeld in oppervlakte. De oppervlakte vennen en 
venoevervegetaties vervijfvoudigd in oppervlakte. Dit kan contradictorisch lijken met eerdere 
uitspraken dat de oppervlakte open water actueel al maximaal is (in de winter). Hier gaat het 
echter om ven- en venoevervegetatie, die zich ontwikkelen op locaties die net niet volledig 
droogvallen. Actueel vallen de meeste vennen droog in de zomer waardoor dit vegetatietype 
niet tot ontwikkeling kan komen. Binnen het Schietveld zijn er nog weinig betekenisvolle 
verschuivingen in het voordeel van vochtige habitattypen bij scenario’s waarbij er buiten het 

Schietveld in een buffer van 300 of meer meter grachten zouden worden gedempt in het 
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omliggende landbouwgebied. Grachten dempen in een zone landbouwgebied die verder reikt 
dan 200-300 meter lijkt in de verschillende versies van het maximalistische scenario geen 
betekenisvolle verschuivingen/verbeteringen meer op te leveren qua natte habitattypen 
binnen het Schietveld. Er treden dan wel nog aanzienlijke veranderingen op in 
standplaatsgeschiktheden voor vochtige heideachtige vegetatietypen, maar die situeren zich 
dan volledig buiten de perimeter van het Schietveld, met name in dat deel van het 
landbouwgebied waarin de grachtdempingen plaatsvinden. Hydrologisch gezien kunnen die 
zones geschikt worden voor herstel van vochtige heide, maar er stellen zich dan zeker 
bodemkundige problemen zoals accumulatie van nutriënten in en net onder de bouwvoor, die 
heideherstel op korte termijn en zonder bijkomende maatregelen (plaggen, ontgrondingen, 
uitmijnen, …) onmogelijk zullen maken. 
 

10.4 Doorrekenen van een tweede reeks scenario’s 

Initieel werd gestart met twee verkennende scenario’s die een beeld moesten geven van de 

twee uitersten waartussen deze studie zich afspeelt: 
  

 De zgn. actuele toestand: met alle bekende en opgemeten grachten binnen en rond het 
Schietveld (zie Hoofdstuk 10.3.1). 

 De zgn. maximale toestand: waarbij binnen het Schietveld alle (bekende en 
ingemeten) grachten gedempt werden en buiten het Schietveld (i.e. in het 
landbouwgebied) alle grachten verondiept werden tot een diepte van 30 cm onder 
maaiveld in een “buffer” van 200, 300, 500, 700 en 1000 m (zie Hoofdstuk 10.3.2). 

 
Hieruit konden een aantal belangrijke zaken afgeleid worden die een impact hebben op de 
verdere (detail-)scenario-berekeningen: 
 

 De oppervlakte open water neemt niet toe, met andere woorden de venoppervlakte 
stijgt niet. Wel kan het langer duren voor de vennen droogvallen in de loop van 
het vegetatieseizoen. 

 Bij het nemen van maatregelen buiten het Schietveld, waarbij in het omliggende 
landbouwgebied drainagegrachten verondiept worden, is alleen de zone van 200-
300 meter rond het Schietveld van belang om winst te boeken naar vochtige 
habitatypes binnen de grens van het Schietveld. Als er nog bijkomende 
vergelijkbare maatregelen genomen worden die zich afspelen op een afstand van 
meer dan 300 m van de grens van het Schietveld is er geen enkel effect meer 
merkbaar binnen het Schietveld. M.a.w. drainerende maatregelen in 
landbouwgebied op een afstand van meer dan 300 meter van de grens van het 
Schietveld, hebben geen invloed meer binnen de grenzen van het Schietveld. 

 
Als maximalistisch scenario wordt dat scenario gekozen met binnen het Schietveld alle 
grachten gedempt en buiten het domein het vloerpeil van de grachten tot op een afstand van 
300 meter verondiept tot 30 cm onder het niveau van het omliggende maaiveld. 
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Vervolgscenario’s zijn altijd gesitueerd tussen het zgn. actuele en maximalistische (300 m) 
scenario. 
 

10.4.1 Overzicht van de vervolgscenario’s (zie ook Hoofdstuk 8) 
(1) Scenario 1 met maatregelen enkel buiten Schietveld: in feite drie varianten waarbij 

het effect van verondiepingen in een 300, 500 en 1000 meter brede zone in het 
landbouwgebied bekeken wordt, binnen het Schietveld blijft alles zoals het actueel is. 

 
(2) Scenario 2 met maatregelen enkel binnen Schietveld: waarbij het effect van 

dempen van grachten binnen het gehele Schietveld bekeken wordt en waarbij in het 
omliggende landbouwgebied alle grachten en rivieren behouden blijven zoals ze er 
momenteel bij liggen. 

 
(3) Scenario 3 een aangepast landbouwscenario: waarbij binnen Schietveld de actuele 

toestand behouden blijft en in de 300 meter zone rondom het Schietveld het vloerpeil 
van de grachten tot ‘slechts’ een halve meter diepte verondiept wordt en de officiële 
waterlopen (ttz. Dommel, Laambeek, Mangelbeek, Abeek, Bolisserbeek) ‘slechts’ 

verondiept worden tot 1 meter onder het omliggende maaiveld (indien ze actueel 
dieper zouden liggen). 

 
(4) Scenario 4: waarbij een aantal grachten in een aantal geselecteerde zones binnen het 

Schietveld gedempt worden.  
 

(5) Scenario 5 stapsgewijze uitbreiding: vertrekkende van de resultaten van scenario 4, 
worden telkens deelgebied per deelgebied bijkomende grachten gedempt binnen het 
Schietveld. 

a. A-beek en alle daarop aangesloten grachten stroomopwaartse van de drie 
vijvers aan de noordoostgrens van het Schietveld worden volledig gedempt. 
Aangezien dit al volledig in het militair/ANB vervolgscenario zat vervalt dit 
vervolgscenario. 

b. Laambeek binnen het Schietveld wordt gedempt. 
c. Beiaardgracht, verbonden met de Mangelbeek, wordt gedempt tot aan het 

punt met Lambert (1972) coördinaten (224541, 193417). 
d. Gracht langs de betonbaan naar de uitkijk/luchtverkeerstoren wordt 

gedempt. 
 

(6) Scenario 6: is combinatie van scenario 4 én het verondiepen van grachten in de 300 
meter bufferzone rond het Schietveld. 

 
(7) Scenario's 7 van zandwinning: Aan de oostzijde van het Schietveld wordt een 

maximalistische (7a) en een afgeslankte versie (7b) van een mogelijke zandwinning 
gepland. De mogelijke effecten daarvan worden in beeld gebracht, ervan uitgaande 
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dat er geen grondwater weggepompt wordt en dat het om een natte winning gaat. 
Beide deel vervolgscenario’s worden bekeken ten opzicht van de actuele situatie. 

10.4.2 Scenario 1: maatregelen enkel buiten Schietveld 

10.4.2.1 In een zone tot 300 meter 

 
Figuur 193: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder scenario “maatregelen enkel buiten Schietveld” over 

afstand van 300 meter en verschil met actuele situatie.  
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10.4.2.2. In een zone tot 500 meter 

 
Figuur 194: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder herstelscenario “maatregelen enkel buiten Schietveld” 

over afstand van 500 meter en verschil met actuele situatie. 
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10.4.2.3. In een zone tot 1000 meter 

 

 
Figuur 195: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder herstelscenario “maatregelen enkel buiten Schietveld” 

over afstand van 1000 meter en verschil met actuele situatie. 
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10.4.3 Scenario 2: maatregelen enkel binnen Schietveld 

 
Figuur 196: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder herstelscenario “maatregelen enkel binnen Schietveld” en 

verschil met actuele situatie. 
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10.4.4 Scenario 3: Aangepast landbouwscenario 

 
Figuur 197: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder herstelscenario “aangepast landbouwscenario” over 

afstand van 300 meter en verschil met actuele situatie. 
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10.4.5 Scenario 4: een eerste reeks maatregelen binnen Schietveld 

 

 
Figuur 198: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder scenario 4 en verschil met actuele situatie. 
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10.4.6 Scenario’s 5: stapsgewijze uitbreiding vertrekkend van scenario 4 

10.4.6.1 Scenario5a: bijkomende maatregelen in de omgeving van de A-beek 

 
Figuur 199: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling voor scenario 5a en verschil met actuele situatie. 
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10.4.6.2 Scenario 5c: bijkomende maatregelen rond de Laambeek 

 
Figuur 200: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling voor scenario 5c en verschil met actuele situatie. 

  



VUB-INBO Onderzoeksopdracht LNE/ANB/LIM-2010/10    227 
 

10.4.6.3 Scenario 5d: bijkomende maatregelen rond Beiaardgracht 

 
Figuur 201: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling voor scenario 5d en verschil met actuele situatie. 
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10.4.6.4 Scenario 5e: bijkomende maatregelen baangracht langs de betonbaan 

 
Figuur 202: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling voor scenario 5e en verschil met actuele situatie. 
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10.4.7 Scenario 6: scenario 4 + verondiepen grachten in 300 meter bufferzone 

 
Figuur 203: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling voor scenario 6 en verschil met actuele situatie. 
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10.4.8 Scenario’s 7: Zandwinningscenario’s 

10.4.8.1 Scenario 7a: zandwinning maximalistisch 

 
Figuur 204: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder scenario 7a maximalistisch zandwinningsvoorstel en 

verschil met actuele situatie. 
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10.4.8.2 Scenario 7b: zandwinning afgeslankt 

 
Figuur 205: Potentiële (open) vegetatieontwikkeling onder scenario 7b, het afgeslankt zandwinningsvoorstel en 

verschil met actuele situatie. 
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10.4.9 Samenvattende statistieken  

Tabel 66: Overzicht van de (open) habitatgeschiktheid voor de verschillende scenario’s (opp. in ha). 

  
Actue
el 

Scen 
1:300 

Scen 
1:500 

Scen 
1:1000 

Scen 
2 

Scen 
3 

Scen 
4 

Scen 
5a 

Scen 
5c 

Scen 
5d 

Scen 
5e 

Scen 
6 

Scen 
7a 

Scen 
7b 

Ven & Ven- oever 
(31*) 4 8 8 8 15 7 11 13 14 14 14 11 4 4 
Venige heide 
(7140_oli) 17 26 27 27 42 26 33 35 38 39 40 33 13 15 
Vochtige-venige 
heide 39 50 50 50 71 49 59 57 62 64 66 59 30 36 
Vochtige heide 
(4140) 595 808 811 815 946 801 911 859 879 912 927 910 466 555 
Droge-vochtige 
heide 253 279 279 278 256 279 258 277 272 267 265 257 201 233 
Droge heide 
(4030) 1273 1009 1006 1001 850 1017 908 939 915 885 868 909 1466 1336 

 
 

 
Figuur 206: Overzicht van de (open) habitatgeschiktheid voor de verschillende scenario’s (opp. in ha). 
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Figuur 207: Rangschikking van scenario’s volgens toenemend aandeel vochtige habitattypen. Droge typen zijn droge 

heide en overgang droge vochtige heide. 

Tabel 67: Indicatie van (potentiële) realisatie van natte habitattypen in procent ten opzichte van actuele situatie en 
ten opzichte van het maximalistische scenario (met ondieper maken van grachten in 300 meter bufferzone). 

Opp. vochtig/ 
nat t.o.v. 

Act. 
 

S. 1: 
300 

S. 1: 
500 

S. 1: 
1000 

S. 2 
 

S. 3 
 

S. 4 
 

S. 5a 
 

S. 5c 
 

S. 5d 
 

S. 5e 
 

S. 6 
 

S. 7a 
 

S. 7b 
 

Max 
200 

Max 
300 

Max 
500 

Max 
700 

Max 
1000 

Max 300 m 60 82 82 83 99 81 93 89 91 94 96 93 47 56 100 100 100 101 101 

Actueel 100 136 137 138 164 135 155 147 152 157 160 155 78 93 166 166 167 167 168 

 

10.4.10 Vaststellingen 
Over alle scenario’s heen kunnen de droge habitats variëren tussen 50 en 75% van de 
oppervlakte van het Schietveld, de vochtige habitats dus tussen de 50 en de 25% (Fig. 207, 
Tabel 67). De totale oppervlakte is 2180 ha. Toename van venige en vochtige heide ligt in de 
grootteorde van 230 tot 240 ha afhankelijk van het gekozen scenario (zie Fig. 192, 206, 
Tabellen 65 en 66).  
 
Vennen en venoevervegetaties variëren in oppervlakte over de scenario’s tussen de 4 en 16 ha 

of 2 tot 8 ‰(!) van de totale oppervlakte van het Schietveld. Het overgrote deel van die 
vennen en venoevervegetaties situeren zich buiten de doelenzone, maar wel in de randzones 
(Abeek, Laambeek, Mangelbeek).  
 
Maatregelen enkel binnen het Schietveld leveren meer winst op in de sfeer van natte natuur 
dan maatregelen enkel buiten het Schietveld, dus enkel in landbouwgebied. Zo daalt de 
oppervlakte droge heide ten voordele van alle vochtiger habitatvarianten (binnen het 
Schietveld) met 40% bij maatregelen enkel binnen het Schietveld versus met 30% voor 
maatregelen enkel in een zone van 300 meter buiten het Schietveld. Uiteraard levert de 
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combinatie van maatregelen buiten en binnen samen veruit het meest op. De actuele situatie 
is een verdroogde toestand. Elk herstelscenario dat werd doorgerekend, levert een belangrijke 
wist op naar “natte” habitattypen. De verschillen tussen de bestudeerde herstelscenario’s zelf 

zijn niet zo groot.  
 
Het zandwinningsscenario zal een aanzienlijke verdroging veroorzaken in nagenoeg de 
volledige oostzijde van het Schietveld. Het zorgt voor een afname van 25% van de 
oppervlakte van de vochtige habitattypen. Het alternatieve zandwinningsscenario kan die 
afname beperken tot ca. 7 %. 
 

10.5 Begeleidende maatregelen 

 
Indien er beslist wordt tot het overgaan van hydrologische herstelmaatregelen, dan zijn er een 
aantal basisprincipes die best in acht genomen worden. 
 
Om te beginnen wordt bij demping van grachten bij voorkeur gewerkt met volledige 
opvulling of toch ten minste een opvulling van de gracht over een afstand van een paar 
tientallen meter. Reden daarvoor is het beperken van de mogelijkheid tot lekken van kleinere 
dempingen. Verder dient er rekening gehouden te worden met het soms aanzienlijke verhang 
van de ontwateringsgrachten in dit gebied. Een demping op één locatie zal, bij een sterk 
hellende gracht slechts een zeer beperkte impact hebben op het herstel van een hogere 
freatisch peil. In dat geval zullen verschillende blokkages van de gracht in kwestie 
noodzakelijk zijn. Ten slotte is de verbeterde bereidbaarheid van het terrein voor militairen 
(bij brandbestrijding bv.) en beheerders bij uitvoeren van reguliere beheerswerkzaamheden 
zoals plaggen, chopperen, maaien, uitslepen van bomen,… een belangrijk pluspunt. Omwille 

van al die redenen lijkt het volledig dempen van grachten over de ganse lengte eerder 
aangewezen dan wel het plaatselijk dempen op verschillende puntlocaties. 
 
Gekoppeld aan vernattingsmaatregelen verdient het aanbeveling om voorafgaand aan de 
hydrologische herstelmaatregelen, de vennen in de beïnvloede zone grondig op te schonen. 
De vennen zijn immers lang geleden ontstaan en hebben veelal een geschiedenis van een paar 
honderd jaar achter de rug waarbij onder de originele hogere grond- en 
oppervlaktewaterstanden, in het ven een betekenisvolle opstapeling van organisch materiaal 
(veen) heeft plaatsgevonden. De systematische ontwatering van het gebied de voorbije 
decennia heeft ervoor gezorgd dat een groot deel, zo niet alles, van dit organisch materiaal, 
dwz. pitrusvegetaties en onderliggend organisch materiaal is gaan mineraliseren (rotten). 
Hierdoor zijn nagenoeg alle ven-sites (de vennen zelf en hun directe (oever-)omgeving) in het 
gebied sterk geëutrofieerd. Het verwijderen van dit organisch materiaal gebeurt best droog 
(zomerwerken eventueel begeleid door het droogpompen van het ven) en per ven in één 
beweging. Het spreiden van opschoningswerken over verschillende jaren zal ervoor zorgen 
dat resterend organisch materiaal gedurende het winterhalfjaar zich opnieuw over de 
volledige venoppervlakte (ook het al opgeschoonde deel) zal verspreiden. Het resterende, 
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herverdeelde organisch materiaal zal als gevolg daarvan moeilijker te verwijderen zijn. In één 
beweging opschonen is dus de boodschap. 
 
Het volledig opschonen van de vennen heeft als bijkomend voordeel dat pitrus en 
pijpenstrootje niet meer kan gedijen in die zones, waardoor een veilige nestgelegenheid voor 
kokmeeuwen zo goed als verdwenen zal zijn. Mochten er toch nog kokmeeuwen tot broeden 
komen, dan is het in de oeverzone aansluitend bij de heide. Die oeverzones zijn toegankelijk 
voor predatoren (i.c. vos) waardoor de kans op duurzame vestiging van kokmeeuwen 
nagenoeg onbestaande wordt. 
 
Deel Laambeekvallei :  

• In dat deelgebied liggen verschillende diepe langsgrachten. Die zorgen voor 
detailontwatering over de hele lengte van het beekdalhoofd. Er wordt best overgegaan 
tot het volledig dempen van grachten wat gunstig is voor de staat van instandhouding 
van het aanwezige mesotroof en oligotroof elzenbroek, gagelstruweel, venige en 
vochtige heide, eventueel ook vochtig heischraal grasland. 

• Het peil van de Laambeekvijver wordt best constant gehouden ook als er 
aanpassingen moeten gebeuren aan de westelijke dijk en overloop. In de 
stroomopwaarts gelegen staart van de vijver is immers venige heide aan het 
ontwikkelen in de richting van hoogveenvegetatie. Wijzigingen in het waterpeil heeft 
onvermijdelijk een negatief effect op deze ontwikkeling. 

• Intensief landbouwgebruik (i.c. maïsteelt) in de zone flankerend aan de vallei kan 
voor uitspoeling nutriënten zorgen. Aangezien het hier over zandgronden gaat met 
hoge hydraulische geleidbaarheid is de kans reëel dat er van onder de 
landbouwgronden nutriënten uitspoelen naar de kwetsbare vegetaties in het beekdal. 
Het is dan ook aangewezen om in de zone palend aan het beekdal alles in het werk te 
stellen om geen landbouwteelten te laten plaatsvinden. 
 

Abeekvallei : 
 De Monniksweijer is de op één na best ontwikkelde drijftilvegetatie die in Vlaanderen 

te vinden is. Er moet uitermate sterk opgelet worden dat er niets veranderd in de 
peilinstelling van het ven. Er is een overloop aan de noordzijde waar bij herstel zeker 
niets mag wijzigen aan het huidige overlooppeil. Best is om randzones te maaien of 
plaggen, zeker waar er dominantie van pitrus aanwezig is. Dit ven is ten dele een 
stuwwaterven. Er kunnen dan ook best maatregelen genomen worden om verdamping 
van grondwater te minimaliseren, zodat schommelingen van het grondwater (i.c. 
diepe peilen in het zomerhalfjaar) kunnen beperkt worden. Het verwijderen van bos in 
een ruime zone rond ven is daarbij aangewezen (zorgt voor een lagere verdamping). 
 

Groot Gazemeer is de enige locatie binnen het Schietveld waar in het grondwater verhoogde 
nutriëntengehalten gemeten worden, meer dan waarschijnlijk als gevolg van verdroging en 
mineralisatie van het venige materiaal dat opgestapeld was. Zeker hier zal volledig uitruimen 
voorafgaand aan vernatting gunstige effecten hebben. 
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11 Monitoringplan 

Dit hoofdstuk bouwt verder op de vaststellingen die gemaakt zijn ten tijde van de opmaak 
van het beheerplan voor het gebied (Vandenberghe et al., 2009).  
 
Om het even of er nu herstelmaatregelen genomen worden of niet, het opvolgen van de 
hydrologie van het gebied zal van cruciaal belang zijn voor het toekomstige beheer van het 
Schietveld én SBZ gebied waar het Schietveld van Houthalen-Helchteren deel van uitmaakt. 
In het voorgaande werd immers aangetoond dat het beheer van de waterhuishouding van het 
gebied in zeer hoge mate bepaald welke Europese habitats (in de open sfeer) zich hier kunnen 
ontwikkelen en wat het oppervlakteaandeel van elk van die types zal zijn. 
 
Uiteraard spelen atmosferische depositie en grondwaterkwaliteit, naast cyclisch afvoeren van 
organisch materiaal ook een belangrijke rol. 
 
Aangezien het overgrote deel van het Schietveld fungeert als infiltratiegebied voor 
grondwater, is het redelijk om aan te nemen dat, zo lang er geen inbreng plaatsvindt van 
polluenten of nutriënten in het gebied, er niets zal wijzigen aan de chemische samenstelling 
van het grondwater. Die is actueel in overeenstemming met de ecohydrologische vereisten 
voor de ontwikkeling van aan heide gerelateerde habitattypen. Er zijn geen indicaties om aan 
te nemen dat daar iets zal aan veranderen ook niet door het dempen van grachten. Een 
monitoring van grondwaterchemie op regelmatige basis is voor beheerdoeleinden dan ook 
niet noodzakelijk.Uitzondering is de locatie op Gazemeer: hier kan het wel zinvol zijn. 
 
Het is eigen aan heidesystemen dat er zich in de vegetatie organisch materiaal opstapelt. 
Heidehabitats zijn in onze streken immers geen climaxvegetaties. Dat betekent dat, 
behoudens een zeldzame keer dat in natte omstandigheden hoogveenvegetaties kunnen 
ontstaan, alle terreinen op termijn spontaan evolueren naar bostypen, ten minste indien er niet 
regelmatig ingegrepen wordt. Dat ingrijpen moet gericht zijn op het terugdraaien van het 
spontane proces van bodemvorming.  
 
Anders gezegd: indien het behoud van heidehabitats de natuurbehoudsdoelstelling is en blijft, 
dan zal cyclisch verwijderen van het opstapelende plantenmateriaal noodzakelijk blijven. Dat 
kan gebeuren door maaien, chopperen, begrazen, plaggen, branden,… De ene maatregel is al 

goedkoper/efficiënter/gewenster dan de andere, maar cyclisch ingrijpen is en zal imperatief 
blijven. 
 
Door monitoren en desgewenst bijsturen van grondwaterpeilen en –dynamiek zal, naast het 
bovengenoemde cyclische beheer, dé sleutelbezigheid vormen in het beheer van het gebied 
(zie ook Vandenberghe et al. 2009).  
 
Het gebied werd voorzien van een vrij uitgebreid netwerk van piëzometers in het kader van 
een eerdere studie (van Wirdum et al. 2004). 
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Figuur 208: Overzicht van het actuele netwerk van piëzometers op en rond het Schietveld van Houthalen-Helchteren. 

Dat netwerk werd regelmatig (tweewekelijks) bemeten tussen juni 2001 en januari 2004. Na 
2004 werden bij verschillende gelegenheden en voor diverse vraagstellingen, nog een aantal 
piëzometers bijgeplaatst. Een overzicht van alle grondwatermeetpunten is te vinden in Figuur 
208. In december 2007 en opnieuw bij diverse gelegenheden later werden een aantal van die 
piëzometers voorzien van een automatische datalogger voor peilregistratie. In principe wordt 
op die meetlocaties 2 maal per dag een peilregistratie gedaan (00:00 en 12:00u). Een 
overzicht van de actueel met automatische dataloggers (i.e. 16 stuks) bemeten 
grondwatermeetlocaties is te vinden in Figuur 209.  
 

 
Figuur 209: Overzicht van Schietveld met weergave van de omliggende 200 en 300 meter buffer en de aanwezige 

piëzometers (gele bollen), locaties uitgerust met een automatische datalogger (gele bol met rode stip), en voorstel voor 
bijkomende meetlocaties waar dataloggers kunnen geplaatst worden (groene ster: nieuwe locatie, groene ster op gele 

bol: bestaande locaties). 

 
Om de eventuele evoluties in de toekomst binnen de grenzen van het Schietveld verder in 
detail te kunnen opvolgen is het aangewezen om nog vier bijkomende dataloggers te 
voorzien: 
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I.) Twee in de centrale doelenzone, waarvan één in een bestaande meetlocatie aan de 
noordzijde van het zgn. Biezenven en een tweede locatie iets verder naar het 
zuiden, in een nieuw te plaatsen piëzometer ongeveer halverwege het Biezen- en 
het Kattenven. Een belangrijk discussiepunt is immers het niet verder toenemen 
van de oppervlakte open water in die doelenzone. Dat kan enkel objectief 
geëvalueerd worden door degelijke metingen in die zone. Omwille van de 
mogelijkheid van brand en andere beschadiging, dienen de piëzometers met 
dataloggers hier zeker ondergronds afgewerkt te worden. 

II.) Een bijkomende datalogger aan de rand van de Monnikswijer. In de loop van deze 
studie is immers nog duidelijker aangetoond dat dit ven een hangwatertafel heeft. 
De bestaande meetlocatie aan de zuidrand van dit ven, meet niet het venpeil maar 
wel de peilen van het omringende freatische wateroppervlak, wat onder de huidige 
drainageomstandigheden lager ligt dan het peil in het ven. Het ven herbergt uiterst 
waardevolle en kwetsbare hoogveenrelicten en moet om die reden dan ook 
gedetailleerd opgevolgd worden. 

III.) Om eventuele veranderende invloed van evoluties in het omliggende 
landbouwgebied, en dan voornamelijk langsheen de noordrand van het Schietveld, 
te kunnen inschatten is het aangewezen om een bestaand meetpunt in het 
noordelijke landbouwgebied uit te rusten met een datalogger. 
 

 Indien herstelmaatregelen in het (noordelijke) landbouwgebied in overweging zouden 
genomen worden, dan is het aangewezen om ook in die zone een aantal meetlocaties bij te 
plaatsen binnen de 200-300 meter bufferzone. Afhankelijk van de te verwachten discussies 
kunnen daar tot 5 bijkomende meetlocaties, nuttige info verschaffen. 
 
Alle (reeds operationele en bijkomende) meetlocaties zijn weergegeven in Figuur 209.  
 
Meten is één zaak, het interpreteren en omgaan met de resultaten van de meetgegevens is een 
andere zaak. 
 
Een mogelijke oplossing is een soort alarmbelprocedure afspreken waarbij door alle 
betrokken partijen vastgelegd wordt hoe er op ongewenste vernatting/verdroging gereageerd 
zal worden. Die reacties worden best voorafgaandelijk aan eventueel herstel of verdere 
ingrepen in de waterhuishouding afgesproken. 
 
Daartoe is het belangrijk om een “normaal” peilverloop van het freatisch oppervlak vast te 

stellen en te accepteren. Daartoe zijn lange tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen 
noodzakelijk. Immers, zonder dat er ook maar in enige mate geraakt wordt aan de hydrologie 
van het gebied, kunnen grondwaterpeilfluctuaties over bijvoorbeeld een decennium 
aanzienlijke verschillen vertonen tussen de verschillende jaren. Dat heeft te maken met het 
effect van droge/natte, warme/koude winters/zomers, …. Die “normale” variatie in 

grondwaterdynamiek kan alleen maar vastgelegd en vastgesteld worden indien lange 
meetreeksen ter beschikking zijn. Ten dele zijn die reeksen al voor handen, hoewel ze gaten 
vertonen en maximaal 4 jaar consecutief gemeten werden. Minimaal moet de actuele 
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inspanning door ANB Limburg en het INBO verder gezet worden, waardoor de tijdreeksen 
vanzelf langer worden. Een lengte van 7 à 10 jaar wordt in de tijdreeksanalyse als gangbaar 
beschouwd om verantwoorde uitspraken te kunnen doen. 
 
Er bestaan statistische technieken om tijdreeksen met ‘gaten’ (jaren waarin er niet of 

onregelmatig gemeten werd) te interpoleren. Dat gebeurt door gebruik te maken van de 
evapotransiratie en neerslaggegevens uit een meteorologisch station zo dicht mogelijk in de 
buurt van het gebied in kwestie. Zoals gezegd werd op het Schietveld sinds 2001 
grondwaterpeilen gemeten, dat is later stilgevallen en weer opgepikt. Intussen lopen de 
metingen gestaag verder. Het moet mogelijk zijn om die tijdreeksen met gaten met behulp 
van die tijdreeksanalysetechnieken op te vullen zodat ze een volledig beeld geven van de 
variatie in grondwaterdynamiek. 
 
Eénmaal die “normale” variatie vastgelegd en door alle partijen rond de tafel geaccepteerd, 

kunnen bij aanvang, tijdens en na de werken de peilgegevens op regelmatige intervallen 
worden verzameld, geïnterpreteerd en getoetst worden op afwijkingen ten opzicht van die 
“normale” variatie. Als die recente metingen te veel afwijken van de “normale” variatie, kan 

afgesproken worden dat de werken worden stopgezet en eventueel worden teruggedraaid. 
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Bijlage 1 

Grondwaterwinningen in het modelleringsgebied 
 

Eigenaar X [m] Y [m] Aquifer 
Vergund/jaar 

[m3] 

Werkelijke_Gemiddelde 
onttrekkingen/jaar 

[m3] 

Data  
sets 

Ingeschat-
gemiddelde 

onttrekkingen/jaar 
[m3] 

Begin 
Modellering 

 

Einde 
Modellering 

 

PAPENS EUGENE 228430 189860 100 100 10 1 60 9/2/1992 12/31/2010 

VAN BROEKHOVEN' S 
ALGEMENE ONDERNEMINGEN 

229690 189880 100 4000 1950 1 2400 1/1/1991 12/31/2010 

STIENAERS 232833 193365 171 70 70 1 45 5/18/1992 12/31/2010 

COLAERS JAAK 230613 196399 171 500 0 0 300 5/4/1995 12/31/2010 

EVENS ALICE 231129 196191 171 611 0 0 370 3/25/1999 12/31/2010 

D'ARTAGNAN 232298 192487 171 900 0 0 540   10/31/2001 

NIJS-VANKRIEKELSVENNE 
LUCIENNE 

230604 196558 171 900 0 0 540 3/25/1999 12/31/2010 

BOLLEN MICHEL 230494 197472 171 1000 0 0 600 3/17/1994 12/31/2010 

GORISSEN ANNIE 229807 196801 171 1000 590 2 600 12/19/1991 12/31/2010 

SWINNEN JAN 226512 197384 171 1100 1050 1 660 1/1/1991 12/31/2010 

REYSKENS MARC 227505 195373 171 1260 0 0 775 7/19/1999 12/31/2010 

BERBEN JACOB 229634 196635 171 1300 850 1 780 1/1/1991 1/19/2009 

VREYS JOS 231118 197620 171 1300 0 0 780 1/8/1998 12/31/2010 

BONGAERTS JOS 229329 196721 171 1500 250 1 900 1/1/1993 12/31/2010 

BONGAERTS JOS 229309 196639 171 1500 380 1 900 8/19/1993 12/31/2010 

MEUS EDDY 231132 196735 171 1500 0 0 900 2/11/2008 12/31/2010 

BERBEN JAAK 229639 196619 171 1800 994 3 1080 1/1/1991 12/31/2010 

CLERIX MATHIEU 227736 196171 171 1800 0 0 1080 7/12/1995 12/31/2010 

VERSLEGERS MARTIN 231830 196868 171 1460 1095 1 1100 1/1/1991 12/31/1993 

KNEVELS JAN 231256 196539 171 2900 1866 1 1740 8/19/1993 12/31/2010 
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Eigenaar X [m] Y [m] Aquifer 
Vergund/jaar 

[m3] 

Werkelijke_Gemiddelde 
onttrekkingen/jaar 

[m3] 

Data  
sets 

Ingeschat-
gemiddelde 

onttrekkingen/jaar 
[m3] 

Begin 
Modellering 

 

Einde 
Modellering 

 

AENDEKERK JAN 227183 196814 171 3000 2250 1 1800 5/3/1993 12/31/2010 

BOLLEN WIM 224266 197349 171 3000 0 0 1800 6/30/2003 12/31/2010 

SMEETS BART 230636 196894 171 3000 0 0 1800 6/21/2006 12/31/2010 

VANGANSEWINKEL BENNY 225799 196444 171 3000 0 0 1800 10/20/2003 12/31/2010 

AEGTEN HENRI 227091 197650 171 3500 0 0 2100 11/8/2007 12/31/2010 

DRIESKENS BVBA 229000 196323 171 3600 0 0 2160 7/17/2008 12/31/2010 

PAESEN ERIK 224400 196888 171 3650 3000 1 2190 1/1/1991 12/31/2010 

SWINNEN 227195 196773 171 3700 0 0 2220 7/13/2009 12/31/2010 

COENEN THEO &  
BOONEN KATRIEN 

227100 196870 171 4000 13 1 2400 1/1/1993 12/31/2010 

CUPPENS JOHAN 225420 197235 171 4000 3000 2 2400 1/1/1991 12/31/2010 

FRANKEN MATHIEU 225200 196114 171 4100 0 0 2460 6/11/2009 12/31/2010 

KESTERS DENIS 229134 197307 171 4400 1100 1 2640 9/24/1992 12/31/2010 

MOLENHEIDE 222213 197223 171 10000 0 0 6000 7/4/1994 12/31/2010 

LANDBOUWBEDRIJF DE VALK 225748 196377 171 10300 0 0 6180 6/25/2009 12/31/2010 

VANDERLINDEN TIMMY 230468 196377 232 12500 0 0 7500 7/14/1994 12/31/2010 

SCHOUTEDEN HENDRIK 224428 195256 234 1000 500 1 600 1/1/1991 12/31/2010 

SCHEPERS GEORGE 228314 196158 234 3500 0 0 2100 5/28/2009 12/31/2010 

WINTERS HENDRIK 227993 196519 234 6300 0 0 3780 1/1/1991 8/20/2005 

SOORS MATHIJS 223887 195072 250 500 0 0 300 7/12/1999 12/31/2010 

GEERITS LUDO 227157 195152 250 3600 2193 2 2160 9/24/2001 12/31/2010 

WARD 229871 189933 250 168000 123973 8 124000 1/1/1991 7/18/2001 

KTC MEULENBERG 222239 190182 252 2500 0 0 1500 5/14/2007 12/31/2010 

SCHOUTEDEN-BOONEN 
JOHAN EN CARLA 

224482 195283 252 2500 0 0 1500 9/8/2008 12/31/2010 

PADITAL 222282 192631 252 5100 0 0 3060 11/24/2008 12/31/2010 

BIOTERRA 232648 193311 252 5200 0 0 3120 9/8/2005 12/31/2010 

JEHOUL PATRICK 231782 197253 252 9650 1830 2 5790 1/1/1992 12/31/2010 
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Eigenaar X [m] Y [m] Aquifer 
Vergund/jaar 

[m3] 

Werkelijke_Gemiddelde 
onttrekkingen/jaar 

[m3] 

Data  
sets 

Ingeschat-
gemiddelde 

onttrekkingen/jaar 
[m3] 

Begin 
Modellering 

 

Einde 
Modellering 

 

VANDIJCK GEBROEDERS 225933 195736 252 24980 0 0 14990 11/6/2003 12/31/2010 

GEERITS LUDO 227184 195188 252 28000 1552 4 16800 8/7/1997 12/31/2010 

NOUWEN 221826 194259 253 75   2 75 1/1/1991 1/19/2007 

JACOBS BOUWWERKEN 231601 192252 253 400 0 0 240 4/20/2007 12/31/2010 

LAVRIJSEN PIET 222674 197424 253 600 600 1 360 1/1/1991 5/22/2009 

SCHOUTEDEN JOHAN 224395 195254 253 500 0 0 500 1/1/1991 5/30/2008 

JONKMANS ERIK 228655 191621 253 1000 0 0 600 2/28/1994 12/31/2010 

MOLENHEIDE 222106 197207 253 1000 0 0 600 7/4/1994 12/31/2010 

GEMEENTEBESTUUR 
HOUTHALEN-HELCHTEREN 

221631 192621 253 1500 280 1 900 1/1/1991 7/4/2008 

VANGANSEWINKEL VALÈRE 224377 196177 253 1650 0 0 990 1/31/2008 12/31/2010 

VREYS MICHEL 231177 197273 253 1800 1000 1 1080 8/19/1993 12/31/2010 

STEYVEN CHRISTOPHE 227464 195303 253 2300 0 0 1380 7/12/1994 12/31/2010 

NELIS-CILLEN PAUL 226508 196755 253 2500 0 0 1500 1/22/2003 12/31/2010 

WINTERS JAN 227706 196477 253 2600 0 0 1560 6/25/2001 12/31/2010 

SCHILDERMANS-SWITTEN 224253 196506 253 2900 0 0 1740 1/18/2010 12/31/2010 

INDEKEU HILDE 226897 196497 253 3000 0 0 1800 7/19/1999 12/31/2010 

MARMORITH BETONINDUSTRIE 226091 190687 253 4380 0 0 2630 1/1/1991 12/31/1991 

HILLEN JOHAN 223511 197102 253 5475 0 0 3285 6/11/2001 12/31/2010 

KESTERS HENRI 222475 194656 253 5500 4000 1 3300 1/1/1991 12/31/2010 

JANSSEN 232730 192600 253 6000 85 1 3600 1/1/1991 12/15/2000 

RADIANT COLOR 222774 192614 253 6000 4500 1 3600 1/1/1991 8/20/2005 

NEXANS BENELUX 232512 195512 253 6000 2600 1 3600 1/1/1991 12/31/2010 

SCHILDERMANS-SWITTEN 223875 195694 253 6400 0 0 3840 10/29/2009 12/31/2010 

HOOGMARTENS 232411 192638 253 7000 0 0 4200 4/11/1995 12/31/2010 

DE BERGER 230049 196922 253 8100 0 0 4860 8/10/1995 12/31/2010 

CREYNS 232138 192629 253 9000 0 0 5400 6/15/2001 12/31/2010 

PLAS HENRI 226160 195305 253 8922 0 0 5400 2/26/2007 12/31/2010 
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Eigenaar X [m] Y [m] Aquifer 
Vergund/jaar 

[m3] 

Werkelijke_Gemiddelde 
onttrekkingen/jaar 

[m3] 

Data  
sets 

Ingeschat-
gemiddelde 

onttrekkingen/jaar 
[m3] 

Begin 
Modellering 

 

Einde 
Modellering 

 

I.3 INDUSTRIEBOUW 231870 190940 253 6000 6000 2 6000 7/3/1997 12/31/2010 

INDEKEU FRANS 227093 196535 253 13500 4000 1 8100 4/29/1991 12/31/2010 

LIBEMA EXPLOITATIE 225200 191500 253 14600 0 0 8760 12/2/1999 12/31/2010 

AGRILAND 232278 195241 253 15000 470 1 9000 1/30/1992 12/31/2010 

KOOLEN J.C. 227716 192145 253 16500 0 0 9900 9/3/2007 12/31/2010 

SLENDERS ROGER 228958 191232 253 20160 700 6 12096 2/4/1993 1/1/2007 

SWEDISH MATCH CIGARS 222430 192610 253 21000 13357 4 12600 1/1/1991 12/31/2010 

VAN BOCKRIJCK NOËL 221493 196533 253 25000 0 0 15000 6/26/2000 12/31/2010 

WILLEMS PLUIMVEE 231326 192790 253 36900 10586 8 15000 1/1/1991 12/31/2010 

VANDEVIJVERE EDWIN 226537 192043 253 30000 17100 2 18000 1/1/1991 12/31/2003 

KELCHTERHOEF 225246 191837 253 25000 18750 1 18750 3/29/1993 3/29/1995 

KOOLEN J.C. 228687 191921 253 50000 22179 14 23000 1/1/1991 12/31/2010 

AEGTEN HENRI 227062 197534 253 50000 617 1 30000 2/19/1997 12/31/2010 

LIMBURG GOLF EN 
COUNTRY CLUB 

224796 190732 253 80000 34346 14 35000 1/1/1991 12/31/2010 

ECHO 226086 190384 253 100000 65374 12 66000 3/28/1991 12/31/2010 

MIJNSCHADE EN BEMALING  
LIMBURGS MIJNGEBIED 

221597 190321 253 110000 207720 1 110000 9/5/1996 9/5/2006 

LIMBURG GOLF EN 
COUNTRY CLUB 

224781 190777 256 5000 1724 5 1800 7/20/2000 12/31/2010 

MARMORITH BETONINDUSTRIE 226096 190691 256 6000 3730 1 3600 3/2/1998 12/31/2010 

PEARS PLASTICS 222667 192737 256 33000 67399 9 68000 12/21/1995 12/21/2005 
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Bijlage 2 

Gebruikte Piezometers voor het tijdsonafhankelijk model. 
 

Naam Gemiddelde GW stijghoogte [m asl] Aantal metingen Beschikbare data X [m] Y [m] 

603/23/2 77.12 15 2004-2010 228759 191628 

603/23/4 75.37 14 2004-2010 230957 191691 

605/23/11ext 69.59 14 2004-2010 222355 196661 

605/23/2a 71.75 14 2004-2010 223457 194871 

605/23/5 75.49 14 2004-2010 224902 195185 

605/23/7a 70.65 10 2004-2010 222788 197522 

605/23/8 66.54 14 2004-2010 221310 196331 

7-0134 74.40 256 1991-2010 231650 191115 

7-0140 75.40 257 1991-2010 231045 193605 

7-0210 66.68 240 1991-2010 221490 196763 

7-0345 73.47 182 1996-2010 232660 194640 

7-0546c 67.20 43 2007-2010 224759 189967 

920/23/1 75.00 46 2004-2011 232250 190792 

921/23/3 72.91 14 2004-2010 228361 197484 

921/23/30 72.34 14 2004-2010 231693 196468 

921/23/37 76.14 14 2004-2010 231010 193004 

921/23/7 74.12 14 2004-2010 227667 197047 

921/23/8 75.88 14 2004-2010 228005 195913 

935/23/1 76.13 14 2004-2010 226154 195389 

935/23/2 75.22 14 2004-2010 225670 195606 

935/23/3 74.19 14 2004-2010 225927 196510 

935/23/4 73.37 14 2004-2010 227011 197027 

935/23/6 71.58 13 2004-2010 224284 197500 

SHHP003X 77.63 521 2001-2002 & 2004 230081 194279 
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Naam Gemiddelde GW stijghoogte [m asl] Aantal metingen Beschikbare data X [m] Y [m] 

SHHP005X 77.86 30 2001-2002 & 2003 230159 194155 

SHHP007X 78.27 160 2001-2002 230070 194126 

SHHP008X 78.32 24 2001-2002 230214 192897 

SHHP009X 78.43 27 2001-2002 & 2003 230558 192831 

SHHP010X 73.13 37 2001-2004 223722 193350 

SHHP011X 73.00 519 2001-2002 223735 193335 

SHHP012A 74.93 1143 2007-2010 224162 193543 

SHHP013X 79.48 26 2001-2002 228722 193671 

SHHP015X 77.32 27 2001-2002 226669 194997 

SHHP016X 79.01 28 2001-2002 226975 194457 

SHHP018X 75.92 24 2001-2002 & 2003 226747 195832 

SHHP019X 74.56 27 2001-2002 & 2003 230397 195524 

SHHP023X 77.42 28 2001-2002 & 2003 230637 194533 

SHHP024B 78.01 1109 2007-2010 230260 193160 

SHHP025X 79.50 25 2001-2002 226925 192864 

SHHP026X 78.46 27 2001-2002 226837 194686 

SHHP027X 75.22 25 2001-2002 230381 195514 

SHHP031X 76.35 564 2008-2010 226060 192322 

SHHP032X 76.42 780 2007-2010 226102 192279 

SHHP033X 78.52 25 2001-2002 230325 193163 

SHHP114A 77.29 1006 2007-2010 230216 194027 

SHHP141X 77.89 1664 2002-2004 & 2007-2010 226831 194684 

SHHP227A 70.96 1174 2007 - 2010 223641 193330 

SHHP235X 79.62 634 2002-2010 228750 193700 

SHHS001X 74.58 29 2001 - 2002,2003 230592 195581 

SHHS003X 78.13 28 2001 - 2005 230175 194605 

SHHS004X 77.41 964 2001 - 2004 230138 194301 

SHHS005X 76.87 29 2001 - 2003 230451 195269 

SHHS006X 77.33 30 2001 - 2003 230449 195260 
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Naam Gemiddelde GW stijghoogte [m asl] Aantal metingen Beschikbare data X [m] Y [m] 

SHHS009X 75.87 32 2001 - 2004 225614 192125 

SHHS010X 79.99 29 2001-2003 226882 192863 

SHHS011X 79.01 29 2001 - 2003 227640 194920 

SHHS012X 79.36 510 2001 - 2003 228379 194338 

SHHS013X 75.40 29 2001 - 2002 224169 193536 

SHHS014X 77.96 27 2001 - 2003 226338 194848 

SHHS015X 77.97 25 2001 - 2002 227218 195230 

SHHS016X 76.93 26 2001 - 2002 226857 195830 

SHHS017X 77.27 27 2001 - 2002 226671 195831 

SHHS019X 72.38 939 2001-2003 223715 193364 

SHHS020X 72.06 28 2001 - 2002 223591 193334 

SHHS021X 79.22 947 2001 - 2002 230346 193304 

SHHS022X 79.44 28 2001 - 2002 226606 192674 

SHHS023X 78.91 27 2001 - 2002 227007 194421 

 
 


