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1 INLEIDING 

In het kader van het project ‘Toestandsbeoordeling Kaderrichtlijn Water (KRW), 
Regionale WaterSysteem Rapportage (RWSR) en de Beleidsevaluatie van de 
provincies Noord-Brabant en Limburg is in 2012 een trendanalyse uitgevoerd van de 
grondwaterstanden/stijghoogten gemeten in 90 peilbuizen van het KRW 
grondwatermeetnet (TNO/Grontmij, 2005) van genoemde provincies. Het KRW 
grondwatermeetnet is een selectie van peilbuizen uit de primaire meetnetten van beide 
provincies. Bij de trendanalyse zijn tijdreeksen van 20 tot 30 jaar geanalyseerd over de 
meetperiode van circa 1980 tot 2010 (Royal HaskoningDHV, 2012a). 
 
Grote veranderingen in de grondwaterstand/stijghoogte in Noord-Brabant en Limburg 
hebben echter eerder plaats gevonden en dateren uit de vijftiger tot en met de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. Voorliggend onderzoek is een aanvulling op de al 
uitgevoerde trendanalyse in het kader van de KRW en RWSR, waarbij de trendanalyse 
is uitgevoerd op langere tijdreeksen. Daarnaast is met behulp van een quickscan een 
indruk verkregen van de gevolgen van menselijke ingrepen op de 
grondwaterstanden/stijghoogten. Hiervoor zijn de meer regionale ingrepen in beeld 
gebracht en niet de specifieke, zeer lokale gebeurtenissen. Gelet op de vele menselijke 
ingrepen en de diversiteit daarvan, gedurende de onderzoeksperiode van 50 jaren, zijn 
de veranderingen in de grondwaterstanden/stijghoogten mogelijk toe te schrijven aan 
een combinatie van gebeurtenissen en niet specifiek aan één gebeurtenis. In de 
beschouwde periode heeft er een verschuiving plaats gevonden van front-neerslagen 
naar bui-neerslagen, met verschillende effecten op de grondwaterstand/stijghoogte 
(opmerking dhr. J. Leunk, provincie Noord-Brabant, ontvangen per email 29 januari 
2013). Deze verschuiving in neerslagpatronen en effecten daarvan op de 
grondwaterstand/stijghoogte zijn in de analyse en quickscan buiten beschouwing 
gebleven. 
 
De lange tijdreeksanalyse is gestart met het selecteren van peilbuizen uit het primaire 
meetnet van de provincies Noord-Brabant en Limburg, met lange ononderbroken 
reeksen over de periode van circa 1950 tot 2010. Van de peilbuizen met lange 
meetreeksen zijn vijf peilbuizen geselecteerd, met een representatieve trend in het 
grondwaterstands- c.q. stijghoogteverloop (zie hoofdstuk 2). Vervolgens is met behulp 
van een literatuurstudie een globaal regionaal beeld verkregen van de menselijke 
ingrepen in het hydrologisch systeem die vanaf de jaren ’40 hebben plaatsgevonden 
(zie hoofdstuk 3). Tot slot is voor de vijf geselecteerde peilbuizen onderzocht in 
hoeverre deze menselijke ingrepen de trends in het grondwaterstands- c.q. stijghoogte 
verloop, kunnen verklaren (zie hoofdstuk 4). 
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2 SELECTIE VIJF PEILBUIZEN 

Het primaire meetnet van de provincies Noord-Brabant en Limburg bestaat uit 688 
peilbuizen. In dit meetnet staan 79 peilbuizen waarvan lange tijdreeksen beschikbaar 
zijn (zie figuur 2.1). In deze peilbuizen starten de waarnemingen in de periode 1934 – 
1960. De peilbuizen zijn sinds die tijd onafgebroken waargenomen en zijn nog altijd 
actief of recentelijk vervallen. De tijdreeksen zijn daarmee minimaal 50 jaar lang. 
 
Figuur 2.1 Situering peilbuizen met lange tijdreeks en 5 geselecteerde peilbuizen voor 
 kwalitatieve analyse

 

 
Op de tijdreeksen van de 79 peilbuizen is een tijdreeksanalyse uitgevoerd, op 
vergelijkbare wijze als voor het KRW meetnet onderdeel “evenwicht van 
grondwateraanvulling en grondwateronttrekking” (Royal Haskoning, 2012a). Daarbij zijn 
de tijdstijghoogtereeksen gefilterd voor klimaatinvloeden (neerslag en verdamping). Het 
verloop van de residuen geeft een beeld van grondwaterstands- c.q. stijghoogte 
veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden, door andere invloeden 
dan het klimaat. 
 
Uit vergelijking van de residureeksen van alle 79 peilbuizen, lijken een groot aantal 
residureeksen vergelijkbare trends te vertonen. Andere peilbuizen vertonen redelijk 
unieke trends. De peilbuizen met vergelijkbare trends zijn als representatief beschouwd 
voor het gemiddelde grondwaterstands- c.q. stijghoogte verloop.  
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Uit deze peilbuizen zijn 5 representatieve peilbuizen geselecteerd, waarbij rekening is 
gehouden met vertegenwoordiging van verschillende trends, ruimtelijke spreiding van de 
peilbuizen en enige variatie in filterdiepte. Dit heeft geleidt tot de selectie van 5 
peilbuizen (tabel 2.1 en figuur 2.1), waarop een kwalitatieve analyse naar ingrepen in 
het hydrologisch systeem is uitgevoerd. 
 
Tabel 2.1 Selectie vijf peilbuizen voor kwalitatieve analyse ingrepen in het hydrologisch 
 systeem 

 Locatie X Y Maaiveld 
(m +NAP) 

Bovenkant 
filter (m 
+NAP) 

Onderkant 
filter (m+NAP) 

Gemiddelde 
grondwaterstand / 
stijghoogte 

A B50E0417 124940 398225 9,45  -41,00 7,97 
B B45H0153 173718 407020 20,78  3,64 18,91 
C B46G0007 201120 406070 16,65 8,65 7,65 14,12 
D B58C0394 186980 362412 29,48 6,98 -12,72 27,50 
E B57B0014 157286 365767 32,20 31,12 30,12 31,03 
 
Alle geselecteerde peilbuizen liggen in het gebied Zand-Maas (Noord-Brabant en 
Noord- en Midden-Limburg). Er liggen wel peilbuizen met lange meetreeksen in het 
gebied Krijt-Maas (Zuid-Limburg); te weten vier in het uiterste zuiden en één peilbuis ter 
hoogte van Sittard. Deze vijf peilbuizen in het gebied Krijt-Maas vertonen fluctuaties in 
de residureeks. De residureeksen hebben echter allemaal een ander patroon. Daarmee 
is er geen sprake van een representatief beeld voor Krijt-Maas en is in deze regio geen 
peilbuis geselecteerd. 
Bij alle peilbuizen, op peilbuis B46G0007 na, is gedurende de meetperiode het 
inmeetniveau (in meter NAP) van het maaiveld en/of het het meetpunt één of meerdere 
keren gewijzigd. De filterdiepten zijn gelijk gebleven. Bij het gebruik van de 
meetgegevens is ervan uitgegaan dat deze wijzigingen correct zijn verwerkt in de 
meetreeksen en dat de meetreeks uit dinoloket direct bruikbaar zijn. 
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3 MENSELIJKE INGREPEN IN HET HYDROLOGISCH SYSTEEM 

3.1 Agrarisch gebied 

Ruilverkaveling/landinrichting 
Bij een ruilverkaveling worden kavels tussen agrariërs geruild, om zo grotere en meer 
aaneengesloten percelen te krijgen. De belangen van de agrarische sector stonden 
hierbij bovenaan. Tijdens een ruilverkaveling werden ook wegen, sloten en huizen 
aangepast. De waterhuishoudkundige werken die bij een ruilverkaveling werden 
uitgevoerd, hadden het doel de grondwaterstand te verlagen. Ruilverkavelingen hadden 
daardoor een gemiddelde grondwaterstandsverlaging van 15 tot 50 cm tot gevolg 
(Oranjewoud, 1950 en TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1989). Alleen in gebieden 
waar nauwelijks tot geen oppervlaktewater aanwezig is, werden bij ruilverkavelingen 
geen grondwaterstandsdalingen veroorzaakt. 
 
In de provincie Limburg is rond 1940 al met enkele ruilverkavelingen gestart (jaar van 
stemming). Rond 1950 begon daar het aantal ruilverkavelingen een grote vlucht te 
nemen. In de jaren ‘80 en ‘90 zijn relatief weinig ruilverkavelingen gestart. Eind jaren ‘90 
zijn weer enkele ruilverkavelingen (landinrichtingen) in uitvoering gegaan (zie bijlage 1). 
In Noord-Brabant lijken de ruilverkavelingen pas midden jaren ‘60 van start te zijn 
gegaan (zie figuur 3.1). Dit verschil met Limburg kan zijn ontstaan doordat voor Limburg 
het jaar van stemming is aangegeven en voor Noord-Brabant het jaar van start 
uitvoering. Tussen 1990 en 2000 zijn nauwelijks ruilverkavelingen gestart. Vanaf 2000 
zijn weer enkele landrichtingen van start gegaan. De doorlooptijd van ruilverkavelingen 
(van stemming of start uitvoering tot afronding) varieert van 3 à 5 jaren tot wel 25 jaar. 
 
In de jaren ‘80 à ‘90 zijn ruilverkavelingen overgegaan in landinrichtingen. Hierin werden 
niet alleen de belangen van agrariërs, maar ook van natuur meegenomen. In sommige 
gebieden, waar al vroeg een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden, is relatief recent een 
tweede ruilverkaveling of landinrichting uitgevoerd. Hierbij is de waterhuishouding c.q. 
grondwaterstand weer deels hersteld. 
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Figuur 3.1 Ruilverkavelingsgebieden met jaar van start uitvoering in provincie Noord-Brabant

 

 

Drainage 
Na de tweede wereldoorlog moest Nederland de voedselproductie weer op gang 
brengen. Om een langere periode op het land te kunnen, natschade te verminderen en 
hoog salderende gewassen te kunnen telen op gronden die van nature te nat waren, zijn 
landbouwgronden grootschalig gedraineerd. Deze drainage leidde tot een structurele 
verlaging van de ondiepe grondwaterstand (Stowa, 2012). Sinds midden jaren ’90 wordt 
geleidelijk aan steeds meer overgeschakeld naar peilgestuurde drainage (ook regelbare 
drainage genoemd). Deze overschakeling bestaat uit het ombouwen of vervangen van 
conventionele drainage tot peilgestuurde drainage. Ook bij nieuw te draineren percelen 
wordt tegenwoordig meer peilgestuurde drainage aangelegd dan conventionele 
drainage. Door peilgestuurde drainage wordt de grondwaterstand minder verlaagd. Bij 
ombouw van conventionele tot peilgestuurde drainage is zelfs sprake van een 
gemiddelde toename van de grondwaterstand van 30 cm (uitgaande van wateraanvoer) 
(Alterra, 2008). In figuur 3.2 zijn gedraineerde percelen in Noord-Brabant en Noord- en 
Midden-Limburg binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei, 
weergegeven. 
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Figuur 3.2 Situering gedraineerde percelen

 

 
Beregening 
Het jaar 1976 was een extreem droog jaar, waarin grootschalige droogteschade is 
opgetreden. Om bij volgende droogteperiodes de gewassen beter van water te voorzien, 
werd beregening van gewassen uit grondwater of oppervlaktewater steeds belangrijker. 
Sinds 1976 is de beregening van landbouwgewassen daarom verder toegenomen. 
Midden jaren ‘90 hebben de provincies Noord-Brabant en Limburg een vergunningplicht 
voor beregeningen ingevoerd. Het beregeningsbeleid is eind jaren ’90 verder 
aangescherpt, waardoor geen nieuwe vergunningen voor beregening uit grondwater 
meer worden afgegeven. De groei van de beregening is daarmee in de jaren ’90 een 
halt toe geroepen. Vanaf 1996 zijn stimuleringsprojecten uitgevoerd om te komen tot 
een reductie van de onttrekking van grondwater voor beregening. Hiervoor zijn diverse 
projecten gestart zoals Beregenen op Maat (BoM) en Agrarisch Grondwaterbeheer 
(AGB). Uitvoering van deze projecten hebben geleid tot bewustwording bij agrariërs van 
het belang van water en het gericht op zoek gaan naar andere manieren om 
grondwateronttrekking te verminderen.  
 
Vanaf 2000 zijn de vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant verplicht de 
onttrokken hoeveelheid grondwater bij te houden en daarvan aangifte te doen bij de 
Provincie. In tabel 3.1 is het overzicht gegeven van de onttrokken hoeveelheden 
grondwater in de provincie Noord-Brabant voor de periode 2000-2010. Uit dit overzicht 
blijkt dat in droge tot zeer droge jaren beduidend meer wordt beregend dan in normale 
jaren. 
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Tabel 3.1 Geregistreerde hoeveelheid onttrokken grondwater in Mm3 per jaar ten behoeve van 
 beregening in de provincie Noord Brabant over de periode 2000-2010 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gem. 

Totaal Noord-Brabant 19,1 38,7 19,2 67,9 24,3 30,6 57,7 21,5 17,4 36,4 50,6 34,8 

Kwalificatie jaar1 normaal normaal normaal zeer droog normaal normaal droog normaal normaal droog droog  

 
Niet alleen tussen jaren, ook ruimtelijk is er variatie in de hoeveelheid beregening. In 
figuur 3.3 is voor heel Nederland het percentage van het areaal cultuurgrond dat wordt 
beregend aangegeven. Hieruit blijkt dat in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg 
een relatief groot areaal wordt beregend. Binnen de provincies komen ook gebieden 
voor met een klein areaal beregende percelen, zoals in Zuid-Limburg en in de omgeving 
van Eindhoven.  
 
Figuur 3.3 Percentage van het totale areaal cultuurgrond dat wordt beregend in 2003 (links, 
 bron Bosatlas) en 2010 (rechts, bron landbouw meitellingen) 

 

 
In figuur 3.4 is de situering van de beregeningsputten weergegeven. De dichtheid van 
de beregeningsputten komt overeen met het percentage areaal dat wordt beregend. In 
het poldergebied van Noord-Brabant vindt beregening hoofdzakelijk plaats vanuit het 
oppervlaktewater. In deze regio liggen weinig beregeningsputten, terwijl wel een relatief 
groot percentage van het landbouwareaal wordt beregend. 
 
  

                                                   
1 Kwalificatie van beregeningsseizoen conform eindconcept Grondwaterberegening en 
Natura2000 (Royal Haskoning, 2012b) 
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Figuur 3.4  Situering beregeningsputten

 

 
In 2012 zijn, met het grondwatermodel dat voor het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) 
is ontwikkeld, de effecten van beregening nader in beeld gebracht voor een 
neerslagsituatie die eens in de 10 jaar voorkomt (Royal HaskoningDHV, 2012b). Deze 
situatie komt overeen met een onttrekking van 70 Mm3 per jaar uit het eerste goed 
doorlatende pakket. Door grondwater te onttrekken voor beregening wordt de 
grondwaterstand/stijghoogte verlaagd. In de zomerperiode kan de 
grondwaterstand/stijghoogte, daar waar veel beregend wordt, lokaal tot meer dan 20 cm 
dalen. Op enkele hoger gelegen gronden is ook in de winter nog sprake van een daling 
in grondwaterstand/stijghoogte (tot 10 cm) ten gevolge van de beregening. Dit is een 
incidenteel effect bij droge jaren met veel beregening.  
 
Ontwikkeling landbouwproductie 
Vanaf 1950 tot ongeveer 1990 werd er in de landbouw gestreefd naar 
productieverhoging. Door de hogere productie, die mede mogelijk werd gemaakt door 
verbeterde ontwatering van de landbouwgronden, nam ook de gewasverdamping toe. 
Tussen 1950 en 1990 is de gewasverdamping met ongeveer 100 mm toegenomen. 
Rond 1990 is een kentering ontstaan in het beleid ten aanzien van landbouwproductie. 
In plaats van productieverhoging, is het beleidsuitgangspunt tegenwoordig het 
optimaliseren van de landbouwproductie rekening houdend met de locatie (mondelinge 
mededeling dhr. J. Leunk, provincie Noord-Brabant, 29 november 2012). In Limburg 
wordt dit ingevuld door het principe ‘teelt volgt peil’. Dit houdt in dat in een gebied waar 
hogere grondwaterstanden nodig zijn om bepaalde doelen te halen, geen gewas wordt 
geteeld dat een lage grondwaterstand nodig heeft (geen asperges naast een nat 
natuurgebied) (e-mail dhr. E. Castenmiller, provincie Limburg, 24 januari 2013). 
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3.2 Industriële grondwateronttrekkingen en drinkwaterwinningen 

In het begin van de 20e eeuw zijn de eerste waterleidingbedrijven opgericht. In eerste 
instantie voorzagen deze alleen de grote steden van drinkwater. In de jaren ‘20 en ‘30 
werden ook waterleidingmaatschappijen door samenwerkingsverbanden van kleinere 
gemeenten opgericht. Op het platteland bleef het gebruik van (eigen) putwater tot na 
1950 populair (Provincie Noord-Brabant, 2007). Tot de jaren ’60 werd vooral ondiep en 
middeldiep grondwater (tot ca. 80 m diepte) gewonnen. Daarna is het gebruik van zeer 
diep grondwater door met name waterleidingbedrijven op gang gekomen.  
 
Figuur 3.5 Situering drinkwaterwinningen (blauwe stippen) en industriële 
 grondwateronttrekkingen (zwarte stippen)

 

Verspreid over beide provincies vinden vele industriële grondwateronttrekkingen en 
drinkwaterwinningen plaats (zie figuur 3.5).Hoewel ook in minder verstedelijkt tot 
landelijk gebied grondwateronttrekkingen liggen, zijn rond de steden duidelijke 
concentraties van industriële grondwateronttrekkingen te herkennen. De 
drinkwaterwinningen liggen meer verspreid over de provincies (zie figuur 3.5). 
 
In figuur 3.6 is de ontwikkeling van de grondwateronttrekkingen ten behoeve van 
industrie en drinkwater in de loop van de tijd weergegeven. Hieruit blijkt dat de totale 
hoeveelheid aan onttrekkingen van 1940 (eerst beschikbare gegevens) tot ongeveer 
1990 toeneemt. Vanaf 1990 neemt de onttrokken hoeveelheid grondwater langzaam af. 
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Figuur 3.6 Ontwikkeling industriële grondwateronttrekkingen en drinkwaterwinningen in de 
 provincie Noord-Brabant en Limburg in de loop van de tijd op basis van 
 vergunningsoverzichten

 

 
3.3 Stedelijke ontwikkeling 

De bevolking in Noord-Brabant en Limburg is in de loop der eeuwen geleidelijk aan 
gegroeid. Tussen 1900 en 1950 en nogmaals tussen 1950 en 2000 is de bevolking 
ongeveer verdubbeld. Vooral in de jaren ‘50 is de bevolking explosief gegroeid. In figuur 
3.7 is de ontwikkeling van de verstedelijking van Noord-Brabant in afgelopen eeuw 
weergegeven. Tussen 1900 en 1950 is de bebouwing verspreid over de hele provincie 
toegenomen. Vanaf 1950 concentreren de grootste uitbreiding van bebouwing zich tot 
de steden en grotere dorpen. 
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Figuur 3.7 Verstedelijking van Noord-Brabant in 1900, 1950 en 2000   
 (Provincie Noord-Brabant, 2007)

  

 
3.4 Natuur en oppervlaktewater 

Kanalen en kanalisering Maas 
In de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt een groot aantal kanalen, waaronder het 
Julianakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Eindhovens kanaal, het Wilhelminakanaal en 
het Beatrixkanaal. De kanalen zijn bijna allemaal aangelegd tussen 1800 en 1940. De 
enige uitzondering hierop is het Lateraalkanaal in Midden-Limburg. De aanleg van het 
Lateraalkanaal is gestart in 1963. Tijdens de aanleg zijn in het kanaal twee peilen 
gehanteerd, in het benedenstroomse deel een peil van 14,00 m +NAP en in het 
bovenstroomse deel 16,75 m +NAP. Vanaf 1970, sinds de bouw van stuw Heel, wordt in 
het hele kanaal het lage peil van 14,00 m +NAP gehanteerd (Oranjewoud, 1990).  
Het kanaal is in 1972 in gebruik genomen. 
 
Daarnaast is de Maas gekanaliseerd om de bevaarbaarheid van de Maas te verbeteren. 
De kanalisatie bestond onder andere uit de bouw van stuwen en het afsnijden van 
Maasbochten. Deze werkzaamheden zijn tussen 1915 en 1942 uitgevoerd. 
 
Omdat de aanleg van de kanalen en de kanalisatie van de Maas voor 1945 zijn 
uitgevoerd, zijn eventuele effecten hiervan op de grondwaterstand niet waar te nemen in 
de tijdreeksen. De waarneming van grondwaterstanden is namelijk pas na 1945 gestart. 
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Enige uitzondering hierop is de aanleg van het Lateraalkanaal. Eventuele effecten 
hiervan op de grondwaterstand zullen in nabijgelegen peilbuizen met lange tijdreeksen 
waarneembaar zijn. 
 
Beeknormalisatie en beekherstel 
De beekdalen waren oorspronkelijk vaak lange tijd drassig en slecht toegankelijk. De 
beekdalen overstroomden bovendien jaarlijks, waardoor de beekdalen natuurlijk werden 
bemest. Dit was gunstig voor het gebruik als hooilanden. Met het toenemen van de 
bevolking, namen ontginningen van woeste gronden en ontwatering van vennen toe. 
Hierdoor namen afvoerpieken toe en liepen woningen vaker onder water. Daarnaast 
werd rond 1845 kunstmest uitgevonden. De overstromingen van beekdalen werd door 
beide ontwikkelingen steeds meer als probleem ervaren (Provincie Noord-Brabant, 
2007). 
 
Om de overstromingen tegen te gaan werd de afvoercapaciteit van de beken vergroot, 
eerst door watermolens te verwijderen en daarna door beeklopen aan te passen. De 
beken werden genormaliseerd, waarbij bochten werden verwijderd, nauwe plekken 
werden verbreed en/of hele trajecten werden rechtgetrokken. Deze normalisatie zijn 
gestart eind 19e / begin 20e eeuw. In Noord-Brabant is het grootste deel van de beken 
tussen 1950 en 1980 rechtgetrokken (Provincie Noord-Brabant, 2007). De regionale 
waterhuishouding is in het kader van de A1 en A2 werken vooral in begin ’60-er jaren op 
orde gebracht (tegengaan inundatie). De detailontwatering is vooral tijdens 
ruilverkavelingen verbeterd. Dit zal ook gelden voor de meeste Limburgse beken. 
 
Begin jaren ‘90 kwam er een omslag in het denken over de versnelde afvoer en 
waterstandsverlagingen, die bij beeknormalisaties werden gerealiseerd. Al snel daarna 
werden de eerste beekherstelprojecten uitgevoerd, waarbij beken weer werden 
gemeanderd en vaak de waterstand bij de lage afvoeren werd verhoogd. 
 
Natuurherstel en –ontwikkeling 
In de jaren ‘90 is het besef ontstaan dat niet alleen een goede landbouwproductie, maar 
ook behoud en herstel van natuur van belang is. Vanaf deze periode is men ingrepen in 
de waterhuishouding veel meer rekening gaan houden met het effect van de ingrepen 
op het grond- en oppervlaktewatersysteem. Door terreinbeherende organisaties en 
waterschappen zijn maatregelen in de natuurgebieden genomen, om het watersysteem 
te herstellen. Bij de belangrijkste natte natuurgebieden worden ook in de omgeving van 
de natuurgebieden (de bufferzones) herstelmaatregelen genomen. 
 
Zand- en grindwinning 
Vanaf ongeveer 1930 ontstond behoefte aan grote hoeveelheden ophoog-, beton- en 
metselzand en grind. Het zand en grind werd en wordt, vanuit kostenefficiëntie meestal 
gewonnen op een zo klein mogelijk oppervlak. Om toch zo veel mogelijk zand en grind 
te kunnen winnen, werden 10 tot 30 meter diepe plassen gegraven (Provincie Noord-
Brabant, 2007). In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw is een relatief groot deel van 
de zand- en grindwinningen gestart. Een deel van deze winningen was gekoppeld aan 
de aanleg van snelwegen, waarvoor ophoogzand nodig was. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Lange tijdreeksanalyse  9X3355.A0/R00008/AV/AH/Maas 
Definitief rapport - 13 - 15 maart 2013 

 
  

 

4 INVLOED MENSELIJKE INGREPEN OP GRONDWATERSTANDS- C.Q. 
STIJGHOOGTEVERLOOP GESELECTEERDE PEILBUIZEN 

In de figuren 4.1 t/m 4.5 zijn de residureeksen van de 5 geselecteerde peilbuizen 
gepresenteerd. In deze figuren zijn ook menselijke ingrepen op het watersysteem 
weergegeven, die (mogelijk) invloed hebben gehad op de 
grondwaterstanden/stijghoogten. Voor een nadere beschrijving van de situering van de 
peilbuis en de menselijke ingrepen in de nabije omgeving wordt verwezen naar bijlage 
2. 
 
De tijdreeksen laten allemaal een patroon zien van dalende 
grondwaterstanden/stijghoogten vanaf 1950. De laagste 
grondwaterstanden/stijghoogten worden, variërend per peilbuis, in de periode tussen 
1982 en 1994 bereikt. De grondwaterstanden/stijghoogten liggen in deze periode in de 
geselecteerde peilbuizen 50 tot 90 cm lager dan in de jaren ‘50. 
 
De meeste peilbuizen laten vanaf 2000 een herstel van de grondwaterstand/stijghoogte 
zien. Al zijn er ook peilbuizen waar de grondwaterstand/stijghoogte zich niet herstelt 
en/of het herstel zich later inzet. Bij peilbuizen waar de grondwaterstand/stijghoogte is 
hersteld, is de grondwaterstand/stijghoogte in de periode 2006 – 2012 ongeveer gelijk 
aan de grondwaterstand/stijghoogte eind jaren ‘70 of begin jaren ‘80. Ten opzichte van 
de jaren ’50 ligt de grondwaterstand/stijghoogte nu ongeveer 10 tot 70 cm lager. 
 

Figuur 4.1 Residureeks peilbuis B50E0417 (regio Gilze-Rijen) met menselijke ingrepen, die 
 mogelijk stijghoogteverandering tot gevolg hebben
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Figuur 4.2 Residureeks peilbuis B45H0153 (regio Uden ) met menselijke ingrepen, die mogelijk 
 stijghoogteverandering tot gevolg hebben

 

 

Figuur 4.3 Residureeks peilbuis B46G0007 (regio Afferden ) met menselijke ingrepen, die 
 mogelijk stijghoogteverandering tot gevolg hebben
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Figuur 4.4 Residureeks peilbuis B58C0394 (regio Leveroy ) met menselijke ingrepen, die 
 mogelijk stijghoogteverandering tot gevolg hebben

 

 
 

Figuur 4.5 Residureeks peilbuis B57B0014 (regio Borkel) met menselijke ingrepen, die 
 mogelijk grondwaterstandsverandering tot gevolg hebben
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Bijlage 1 
 Overzicht ruilverkavelingen in de provincies  

Noord-Brabant en Limburg 
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Overzicht ruilverkavelingen in de provincie Noord-Brabant  
(bron: GIS-bestand Provincie Noord-Brabant) 
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Overzicht ruilverkavelingen in de provincie Limburg  
(bron: Diens Landelijke Gebied) 
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Bijlage 2 
 Toelichting c.q. beschouwing van de mogelijke invloed 

van menselijke ingrepen op het grondwaterstandsverloop 
van de geselecteerde peilbuizen 

 





 
 
 
 
 
 
 

Lange tijdreeksanalyse Bijlage 1 9X3355.A0/R00008/AV/AH/Maas 
Definitief rapport - 1 - 15 maart 2013 

 
  

 

Peilbuis B50E0417, regio Gilze-Rijen 
In figuur B2.1 is de ligging van peilbuis B50E417 weergegeven. De peilbuis ligt in het 
dorpje Hulten, tussen Rijen en Tilburg. Ten zuiden / zuidwesten liggen enkele 
bosgebieden en het vliegveld Gilze-Rijen. Ten noorden en zuidoosten ligt van agrarisch 
gebied. 
 
Figuur B2 Situering peilbuis B50E0417 (A), met ligging grondwateronttrekkingen, 
 beregeningsputten, gedraineerde percelen en ruilverkavelingsgebieden in de nabije 
 omgeving

 

 
De peilbuis is een brandput. Het NAP-niveau van het meetpunt is op 28-06-1980 
gewijzigd, het maaiveldniveau en filterdiepte zijn ongewijzigd gebleven.  
Het maaiveld ligt op NAP +9,45 m. De onderzijde van het filter ligt op NAP -41,00 m. De 
bodem bestaat uit twee watervoerende pakketten, van maaiveld tot NAP-18 m en van 
NAP -27 m tot NAP -43 m. Deze twee watervoerende pakketten worden van elkaar 
gescheiden door een 9 m dikke slecht doorlatende laag van klei of leem. Vanaf NAP -43 
m komt een dikke laag van slecht doorlatende afzettingen voor. 
 
In figuur B2.2 is de residureeks van deze peilbuis gepresenteerd. In deze figuur zijn ook 
menselijke ingrepen op het watersysteem weergegeven, die (mogelijk) invloed hebben 
gehad op de stijghoogten. In de jaren ‘50 lag de stijghoogte ruim 40 cm hoger dan in de 
periode 2000-2006. De stijghoogte is tot 1976 geleidelijk aan gezakt, waarna enkele 
jaren een lichte stijging is opgetreden. In 1983 is de stijghoogte plotseling gedaald tot 
ongeveer 10 cm beneden het niveau in de periode 2000-2006. De stijghoogte is tot 
2000 à 2001 constant gebleven, waarna enig herstel heeft plaatsgevonden. De 
stijghoogte ligt momenteel ongeveer 30 cm onder het niveau van begin jaren ‘50 (10 cm 
boven het niveau van 2000-2006). 
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Figuur B2.2  Residureeks peilbuis B50E0417 met menselijke ingrepen in het grondgebruik en/of 
 watersysteem, die mogelijk stijghoogteverandering tot gevolg hebben

 

 
Midden jaren ‘30 lagen in de omgeving grote gebieden heide, afgewisseld met bos. 
Vanaf midden jaren ’40 tot aan jaren ’70 is heide op grote schaal omgevormd tot bos. 
Bos verdampt meer dan heide. Vanwege de omvang waarop de bosvorming heeft 
plaats gevonden, heeft dit mogelijk geleid tot een regionale stijghoogtedaling. 
 
In Rijen ligt tussen het spoor en de N282 een bedrijfsterrein. In de jaren ’30 lag hier een 
papierfabriek en enkele verspreid staande gebouwen (waarschijnlijk boerderijen). Vanaf 
de jaren ‘70 is het bedrijfsterrein geleidelijk aan uitgebreid. Deze uitbreiding heeft 
voortgeduurd tot na 1995. Ook bij Tilburg is sprake geweest van een forse uitbreiding 
van het bebouwd gebied. In 1980 was nagenoeg het hele gebied ten noordoosten van 
de peilbuis B50E0417 nog onbebouwd (zie figuur B2.1). Het grondgebruik bestond toen 
nog uit bossen, akkers en weilanden. Het gebied is geleidelijk aan in zuidelijke richting 
bebouwd geraakt. De wijken ten zuiden van de spoorlijn zijn na 1995 gebouwd. 
Eind jaren ‘60 / begin jaren ‘70 is gestart met de aanleg van de snelweg A58. Om 
voldoende ophoogzand voor de snelweg te hebben, hebben langs het tracé van de weg 
enkele zandwinningen plaatsgevonden. Deze zandwinningen hebben geleid tot een 
aantal plassen (zwembad Klein Zwitserland, Berkeneind). 
 
Peilbuis B50E0417 ligt in het ruilverkavelingsgebied Gilze, Bavens, Rijensbroek. Deze 
ruilverkaveling is uitgevoerd in de periode 1971 – 1988. Mogelijk zijn wijzigingen in het 
oppervlaktewatersysteem (beken en sloten) de oorzaak van de stijghoogtedaling die 
rond 1970 wordt waargenomen. 
 
Er liggen diverse beregeningsputten in de nabije omgeving. De jaren 2003, 2006, 2009 
en 2010 waren droog of zelf zeer droog. In deze jaren is fors meer beregend dan in 
tussenliggende jaren. De verwachting is dan ook dat in deze jaren in de zomer de 
stijghoogte meer is verlaagd dan in normale en natte jaren. Dit is echter niet waar te 
nemen in de residureeks. 
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Er liggen enkele kleinere industriële onttrekkingen binnen een straal van 2 km rond de 
peilbuis. Daarnaast liggen er ook enkele gedraineerde percelen in de omgeving. De 
afstanden zijn echter zodanig dat niet verwacht wordt dat de industriële onttrekkingen en 
aanleg van de drainage invloed hebben op de stijghoogte ter plaatse van de peilbuis. 
 
Hoewel er geen duidelijke invloed van lokale industriële onttrekkingen wordt verwacht, 
kunnen alle grondwateronttrekkingen uit het betreffende watervoerend pakket tezamen 
wel een gemiddelde verlaging van de stijghoogte in het hele pakket veroorzaken. Om 
inzicht te krijgen in hoeverre dit de stijghoogteveranderingen in de tijd van de 
residureeks kan veroorzaken zijn de residureeks van peilbuis B50E0417 en de totale 
grondwateronttrekkingen (industrieel en drinkwater) in de provincie Noord-Brabant in 
een grafiek gepresenteerd (zie figuur B2.3). 
 
Hieruit blijkt dat de residureeks en de grondwateronttrekkingen globaal gezien eenzelfde 
patroon volgen. De stijghoogteveranderingen midden jaren ’80 kunnen niet verklaard 
worden door de grondwateronttrekkingen. Het herstel van de stijghoogte vanaf midden 
jaren ’90 lijken verklaard te worden door de algemene afname van 
grondwateronttrekkingen. 
 

Figuur B2.3 Verloop van residureeksen van de peilbuizen B50E0417, B45H0153 en B57B0014 en 
 van de grondwateronttrekkingen door industrie en waterleidingbedrijven in de tijd
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Peilbuis B45H0153, regio Uden 
In figuur B2.4 is de ligging van peilbuis B45 H0153 weergegeven. De peilbuis ligt in het 
dorpje Lankes, nabij Uden. Ten noorden, noordwesten en westen van de peilbuis ligt het 
industrieterrein van Uden. Ten zuiden ligt de plaats Volkel. Aan de oostzijde is 
voornamelijk sprake van agrarisch gebied, met iets verder naar het oosten de vliegbasis 
Volkel.  
 
Figuur B2.4 Situering peilbuis B45H0153 (B), met ligging grondwateronttrekkingen, 
 beregeningsputten, gedraineerde percelen en ruilverkavelingsgebieden in de nabije 
 omgeving

 

De peilbuis is een brandput. Het maaiveld is op 27-08-1992 opnieuw ingemeten, waarbij 
een 4 cm hoger maaiveldniveau is vastgesteld. Het NAP-niveau van het meetpunt en 
filterdiepten zijn niet gewijzigd. 
Het maaiveld ligt op een niveau van 20,78 m +NAP. De onderzijde van het filter ligt op 
NAP +3,64 m. De peilbuis ligt in de breukzone van de Peelrandbreuk. In deze zone 
liggen enkele breuklijnen dicht bij elkaar. Tussen de peilbuis en industriële onttrekking 
17628 en de andere industriële onttrekkingen ligt een NW-ZO gerichte breuk. Door de 
aanwezigheid van de breuken, kan de bodemopbouw op korte afstand fors variëren. Ter 
plaatse van de peilbuis bestaat de bodem uit een 29 m dik zandpakket, met daaronder 
een 3 meter dikke kleilaag. Onder deze kleilaag liggen nog een 1 meter dikke zandlaag 
en 1 meter dikke kleilaag en vervolgens een zeer dik pakket fijne zanden. 
 
In figuur B2.5 is de residureeks van deze peilbuis gepresenteerd. In deze figuur zijn ook 
menselijke ingrepen op het watersysteem weergegeven, die (mogelijk) invloed hebben 
gehad op de stijghoogten. De stijghoogte lag in de jaren ‘50 ongeveer 65 cm hoger dan 
in de periode 2000-2006. Tussen 1950 en 1994 is de stijghoogte geleidelijk aan 
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gedaald. In 1994 treedt een plotseling verdere verlaging op. In de periode 1994-2000 is 
de stijghoogte gemiddeld 25 cm gedaald ten opzichte van de voorgaande periode.  
Na de periode 1994-2000 herstelt de stijghoogte zich weer enigszins. In de periode 
2006-2012 kwam de stijghoogte overeen met de periode 1988-2004. 
 

Figuur B2.5 Residureeks peilbuis B45H0153 met menselijke ingrepen in het grondgebruik en/of 
 watersysteem, die mogelijk stijghoogteverandering tot gevolg hebben

 

Vanaf midden jaren ‘70 is het industrieterrein bij Uden fors uitgebreid. Deze uitbreiding 
vondt in eerste instantie plaats in het gebied ten westen van de peilbuis. Vanaf de jaren 
‘90 is de uitbreiding voortgezet in het gebied ten noorden van de peilbuis. Ook de kern 
van Volkel en woonwijken in Uden (verder naar het noorden) zijn vanaf de jaren ‘60 
uitgebreid. Het gebied is aan de oostzijde hoofdzakelijk in gebruik als agrarisch gebied. 
In het gebied liggen niet veel bossen. Deze bossen zijn in de afgelopen 60 à 70 jaar qua 
omvang ongeveer gelijk gebleven. 
 
Ten noorden van de peilbuis en het industrieterrein van Uden ligt de visvijver de Kleuter. 
Al rond 1870 is het westelijk deel uitgegraven om zand beschikbaar te krijgen voor het 
“Duitse spoorlijntje”. In de periode 1978-1980 is de vijver verder uitgebreid. Ten zuiden 
van Volkel ligt de plas Hemelrijk. De ontgronding is begin jaren ‘70 gestart en rond 1990 
afgerond. 
 
Peilbuis B45H0153 ligt in ruilverkavelingsgebied Uden. Deze ruilverkaveling is gestart in 
1967 en afgerond in 1982. 
 
In het industrieterrein van Uden liggen enkele industriële grondwateronttrekkingen. In 
figuur B2.6 is het verloop van deze onttrekkingen, samen met de residureeks uitgezet 
tegen de tijd.  
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De residureeks vertoont weinig tot geen gelijkenis met het verloop van de totale 
industriële en drinkwateronttrekkingen in Noord-Brabant en/of de industriële 
grondwateronttrekkingen in Uden. Een deel van de grondwateronttrekkingen in Uden 
liggen echter aan de andere zijde van de breuklijn dan de peilbuis. Wanneer alleen naar 
de grondwateronttrekking van de Berendsen Textielservice (vergunningnr. 17628) wordt 
gekeken, lijkt de start van de onttrekking samen te vallen met een verlaging van de 
stijghoogte. Wat wel opvalt is dat het stopzetten van deze onttrekking nauwelijks tot 
geen verhoging van de stijghoogte tot gevolg heeft. 
 
Figuur B2.6 Verloop residureeks peilbuis B45H0153 en grondwateronttrekkingen

 

 
In de omgeving liggen enkele beregeningsputten. De jaren 2003, 2006, 2009 en 2010 
waren droog of zelfs zeer droog. In deze jaren is fors meer beregend dan in 
tussenliggende jaren. De verwachting is dan ook dat in deze jaren in de zomer de 
stijghoogte meer wordt verlaagd dan in normale en natte jaren. Dit is echter niet 
eenduidig waar te nemen in de residureeks. 

 
Verder liggen er nauwelijks gedraineerde percelen in de omgeving van de peilbuis, die 
invloed kunnen hebben op het stijghoogte verloop van de peilbuis. 
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Peilbuis B46G0007, regio Afferden 
In figuur B2.7 is de situering van peilbuis B46G0007 weergegeven. De peilbuis ligt op de 
overgang van bos naar agrarisch gebied. 
 

Figuur B2.7 Situering peilbuis B46G0007 (C), met ligging grondwateronttrekkingen, 
 beregeningsputten, gedraineerde percelen (blauwe en rode vlakken) in de nabije 
 omgeving

 

 
De peilbuis is een zogenaamde standaard put. Er hebben in de gehele meetreeks geen 
wijzigingen in maaiveldniveau, NAP-niveau van het meetpunt en/of filterdiepte 
plaatsgevonden.  
Het maaiveld ligt op NAP +16,65 m. De peilbuis heeft 1 filter op een diepte van NAP 
+8,65 m tot +7,75 m. De bodem bestaat tot 2 meter uit fijn zand en zandige klei. 
Daaronder bevindt zich tot NAP -15 m een watervoerend pakket. Onder het 
watervoerend pakket bevindt zich een dik pakket fijne zanden, die slecht doorlatend zijn. 
 
In figuur B2.8 is de residureeks van deze peilbuis gepresenteerd. In deze figuur zijn ook 
menselijke ingrepen op het watersysteem weergegeven, die (mogelijk) invloed hebben 
gehad op de stijghoogte n. De stijghoogte lag in de jaren ‘50 bijna 50 cm hoger dan in 
de periode 2000-2006. De stijghoogte is met enkele sprongen tot 1988 gedaald. Vanaf 
1988 tot heden is de stijghoogte ongeveer gelijk gebleven. Er is uit figuur B2.8 wel een 
minimaal herstel (enkele cm) vanaf 2000 te herleiden. 
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Figuur B2.8 Residureeks peilbuis B46G0007 met menselijke ingrepen in het grondgebruik en/of 
 watersysteem, die mogelijk stijghoogte verandering tot gevolg hebben

 

 
Het grondgebruik in de omgeving bestaat hoofdzakelijk uit bos, akkers en weilanden. De 
bebouwing in de omgeving bestaat uit enkele boerderijen. Ongeveer 600 m ten zuiden 
van peilbuis loopt de Eckeltsche Beek. 
 
Het gebied ligt in ruilverkavelingsgebied Bergen. Deze ruilverkaveling is tussen 1968 en 
1984 uitgevoerd. Bij deze ruilverkaveling is het oppervlaktewatersysteem aangepast. De 
zijtakken van de Eckeltsche Beek zijn in het begin van de ruilverkaveling verbeterd. De 
detailontwatering is in 1975 en 1976 aangepast. De Eckeltsche beek zelf is al voor de 
ruilverkaveling verbeterd. Ook in Duitsland zijn begin jaren ‘70 langs de grens enkele 
ruilverkavelingen uitgevoerd (Oranjewoud, 1989).  
 
  

 

Toename 

Verbetering detailontwatering 

Ruilverkaveling 

Beregening Aanscherping beregeningsbeleid 

Omvorming heide tot bos 

Afname drinkwaterwinning PS Bergen Max 

Verbetering zijtakken  Eckeltschebeek 

Omvorming agrarisch gebruik tot bos/natuurontwikkeling 
Grondwateronttrekking golfbaan Bleijenbeek 

Proefonttrekking 

Afname grondwateronttrekkingen Limburg Max 

Verbetering Eckeltschebeek 

Verhoging landbouwproductie (toename gewasverdamping) Optimalisatie landbouwproductie 
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Peilbuis B58C0394, regio Leveroy 
In figuur B2.9 is de situering van peilbuis B58C0394 weergegeven. De peilbuis ligt in het 
dorp Leveroy. De omgeving bestaat uit agrarisch gebied, met akkers en weilanden. 
Daarnaast komen er verspreid over het gebied percelen met bos voor. 
 

Figuur B2.9 Situering peilbuis B58C0394 (D), met ligging grondwateronttrekkingen, 
 beregeningsputten, gedraineerde percelen (blauwe en rode vlakken) in de nabije 
 omgeving

 

 
De peilbuis is een brandput. Het maaiveld is op 14-06-1990 opnieuw ingemeten, waarbij 
een 14 cm hoger maaiveldniveau is vastgesteld. Op 30-10-1997 is het maaiveld 
wederom ingemeten, waarbij een 6 cm hoger maaiveldniveau ten opzichte van de 
vorige meting is vastgesteld. Het NAP-niveau van het meetpunt en filterdiepten zijn 
beide keren niet gewijzigd. 
Het maaiveld ligt op NAP +29,48 m. Het filter bevindt zich van NAP +6,98 m tot -12,72 
m. De bovenste 2 m van de bodem bestaan uit een deklaag. Daaronder bevindt zich 
een 10 m dik (tot ca. NAP -17 m) matig doorlatende laag. Tussen NAP -17 m en NAP -
40 m bevindt zich het eerste watervoerende pakket.  
De peilbuis ligt in de Roerdalslenk. In de slenk liggen enkele zeer diep gelegen 
watervoerende pakketten (150 à 300 m beneden maaiveld), die worden afgeschermd 
door dikke, zeer slecht doorlatende, bruinkoollagen.  
 
In figuur B2.10 is de residureeks van deze peilbuis gepresenteerd. In deze figuur zijn 
ook menselijke ingrepen op het watersysteem weergegeven, die (mogelijk) invloed 
hebben gehad op de stijghoogte n. De stijghoogte lag eind jaren ‘40 / begin jaren ‘50 
circa 90 cm hoger dan in de periode 2000-2006.  
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Tot aan 1988 is de stijghoogte gedaald. Deze daling lijkt vaak sprongsgewijs te zijn 
opgetreden en er komen perioden met enig herstel voor. Tussen 1988 en 2006 is de 
stijghoogte ongeveer constant gebleven. Vanaf 2006 stijgt de stijghoogte weer. In de 
periode 2006-2012 was de stijghoogte 20 cm hoger dan de periode ervoor. 
 
Figuur B2.10 Residureeks peilbuis B58C0394 met menselijke ingrepen in het grondgebruik en/of 
 watersysteem, die mogelijk stijghoogte verandering tot gevolg hebben

 

 
Het grondgebruik bij Leveroy is de afgelopen 60 à 70 jaar nauwelijks gewijzigd. Tussen 
1963 en 1974 is de ruilverkaveling Midden-Limburg uitgevoerd. Bij deze ruilverkaveling 
is de waterhuishouding van het gebied verbeterd. 
Een groot deel van de akkers is gedraineerd.  
 
In ongeveer dezelfde periode dat de ruilverkaveling is uitgevoerd, is het Lateraalkanaal 
aangelegd. Bij de aanleg is een stuwpeil gerealiseerd, dat lager is dan de 
oorspronkelijke stijghoogte. In 1970 is het stuwpeil verder verlaagd, naar het huidige peil 
van NAP +14 m. Door de aanleg van het kanaal is de stijghoogte in de omgeving 
verlaagd. Het is niet bekend hoe ver de stijghoogte verlaging in de omgeving heeft 
doorgewerkt. 
 
In het agrarisch gebied in de omgeving liggen beregeningsputten. De jaren 2003, 2006, 
2009 en 2010 waren droog of zelf zeer droog. In deze jaren is fors meer beregend dan 
in tussenliggende jaren. De verwachting is dan ook dat in deze jaren in de zomer de 
stijghoogte meer wordt verlaagd dan in normale en natte jaren. In de residureeks is in 
2003 en 2006 inderdaad een tijdelijke extra verlaging van de stijghoogte waar te nemen. 
 
De meeste drinkwaterwinningen in Midden-Limburg vinden plaats in het regionale, diepe 
watervoerende pakket (winningen Roerdalslenk). De winningen zullen daardoor over 
een zeer groot gebied enige invloed op de stijghoogte aan maaiveld tot gevolg hebben.  

 

Ruilverkaveling 

Beregening Aanscherping beregeningsbeleid 

Toename drinkwaterwinning PS Beegden Afname  Max 

16,75m+NAP  

Aanleg lateraalkanaal 

Toename drinkwaterwinningen Roerdalslenk (diep) Max Afname  

14,00 m+NAP Stuwpeil lateraalkanaal 

Verhoging landbouwproductie (toename gewasverdamping) Optimalisatie landbouwproductie 
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Daarnaast ligt op enige afstand de freatische winning van PS Beegden. In Leveroy zelf 
liggen twee onttrekkingen van sportvereniging Leveroy. In figuur B2.11 is het verloop 
van de onttrekkingen, samen met het verloop van de residureeks gepresenteerd. Uit 
deze grafiek blijkt dat de residureek en de diepe drinkwaterwinningen een vergelijkbaar 
patroon volgen.  
Het kan niet worden uitgesloten dat ook de winning bij PS Beegden enige invloed heeft, 
al is de afname van het debiet vanaf 2000 niet terug te vinden in de residureeks. 
 

Figuur B2.11 Verloop residureeks peilbuis B58C0493 en grondwateronttrekkingen
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Peilbuis B57B0014, regio Borkel 
In figuur B2.12 is de situering van peilbuis B57B0014 weergegeven. De peilbuis ligt in 
een agrarisch gebied(je), bij een boerderij, in de buurt van Achterste Brug en Voorste 
Brug. Het landbouwgebied is bijna volledig omgeven door bos- en natuurgebieden. 
 
Figuur B2.12 Situering peilbuis B57B0014 (E), met ligging grondwateronttrekkingen, 
 beregeningsputten, gedraineerde percelen (blauwe en rode vlakken) in de nabije 
 omgeving

 

 
De peilbuis is een zogenaamde standaardput. Op 13-02-1970 en 27-10-1987 is het 
maaiveldniveau van de peilbuis opnieuw ingemeten (-8 cm en +26 cm). Tegelijkertijd is 
het NAP-niveau van het meetpunt gewijzigd (+4 cm en +4 cm). De filterdiepte van het 
meetpunt is ongewijzigd gebleven. 
Het maaiveld ligt op NAP +32,20 m. De peilbuis heeft twee filters, op een diepte van 
NAP +31,12 m tot +30,13 m en een diepte van NAP +24,82 tot +23,84 m. De 
grondwaterstanden in beide filters komen met elkaar overeen. De meetreeks van het 
ondiepe filter is geanalyseerd. Regionaal gezien bestaat de bodem tot NAP -30 m uit 
twee opeen gelegen watervoerende pakketten. Daaronder ligt een 15 m dikke kleilaag. 
In het boorprofiel van de peilbuis is op NAP +21,5 m (tot maximale boordiepte) een 
leemlaag aangetroffen, die minimaal 1,6 m dik is. 
 
In figuur B2.13 is de residureeks van deze peilbuis gepresenteerd. In deze figuur zijn 
ook menselijke ingrepen op het watersysteem weergegeven, die (mogelijk) invloed 
hebben gehad op de grondwaterstanden. De grondwaterstand lag in de jaren ‘50 
ongeveer 25 cm hoger dan in de periode 2000-2006. De grondwaterstand is met enkele 
stappen geleidelijk gedaald tot 1982. In 1982 daalt de grondwaterstand plotseling 
ongeveer 30 cm.  
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In de jaren ‘80 blijft de grondwaterstand nog licht verder dalen, waarna begin jaren ‘90 
langzaam herstel optreedt. Vanaf midden jaren ‘90 tot ongeveer 2006 neemt de 
snelheid waarmee de grondwaterstand stijgt toe. In de periode 2006-2012 ligt de 
grondwaterstand 10 cm boven het niveau van 2000-2006. Dit komt overeen met het 
grondwaterniveau in de jaren ‘60 en ‘70. 
 
Figuur B2.13 Residureeks peilbuis B57B0014 met menselijke ingrepen in het grondgebruik en/of 
 watersysteem, die mogelijk grondwaterstandsverandering tot gevolg hebben

 

 
Het areaal agrarisch gebied en bos- en natuurgebieden is de afgelopen 60 à 70 jaar 
nauwelijks gewijzigd. In 1950 bestond een groot deel van de huidige bossen nog uit 
heide. De omvorming van heide naar bos heeft in het bos ten noorden van de peilbuis in 
de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 plaatsgevonden. In het bos ten zuiden van de peilbuis 
(De Plateaux) is de omvorming van bos naar heide grotendeels in de jaren ‘60 
uitgevoerd. Vanaf begin jaren ‘70 is het areaal heide nauwelijks meer gewijzigd. 
 
De peilbuis ligt in ruilverkavelingsgebied Schaft. Deze ruilverkaveling is tussen 1976 en 
1990 uitgevoerd. Nabij de peilbuis zijn twee percelen gedraineerd. Daarnaast liggen nog 
enkele gedraineerde percelen op water grotere afstand. 
 
Nabij de peilbuis liggen enkele beregeningsputten. De jaren 2003, 2006, 2009 en 2010 
waren droog of zelf zeer droog. In deze jaren is fors meer beregend dan in 
tussenliggende jaren. De verwachting is dan ook dat in deze jaren in de zomer de 
grondwaterstand meer wordt verlaagd dan in normale en natte jaren. In 2003 zijn 
onvoldoende waarnemingen beschikbaar om beregeningseffect te kunnen waarnemen. 
In 2006 daalt de grondwaterstand in de zomer sterker dan in andere jaren, wat kan 
duiden op een effect van beregeningen. In 2009 is geen beregeningseffect waar te 
nemen.  
 

 

Ruilverkaveling 

Beregening Aanscherping beregeningsbeleid 

Omvorming heide tot bos, in gebied ten noorden van peilbuis 
Omvorming heide tot bos, op De Plateaux 

Toename grondwateronttrekkingen (Noord-Brabant) Afname  Max 

Natuurherstelproject De Plateau 

Verhoging landbouwproductie (toename gewasverdamping) Optimalisatie landbouwproductie 
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Er liggen geen industriële grondwateronttrekkingen en/of drinkwaterwinningen in de 
omgeving. Er wordt derhalve geen invloed van lokale industriële of drinkwater 
onttrekkingen verwacht. Het is mogelijk dat alle grondwateronttrekkingen uit het 
betreffende watervoerend pakket tezamen wel een gemiddelde verlaging van de 
grondwaterstand in het hele pakket veroorzaken (zie figuur B2.3). Net als bij peilbuis 
B50E0417 blijkt dat de residureeks en de grondwateronttrekkingen globaal gezien 
eenzelfde patroon volgen.  
De grondwaterstandsveranderingen midden jaren ’80 kunnen niet verklaard worden 
door de grondwateronttrekkingen. Het herstel van de grondwaterstand vanaf midden 
jaren ’90 lijken verklaard te worden door de algemene afname van 
grondwateronttrekkingen. 
 
In de periode 2005 t/m 2011 is een grensoverschrijdend natuurherstelproject uitgevoerd 
in de Plateaux en gebieden in België. In dit project zijn (mondelinge mededeling dhr. M. 
Hendrix, Natuurmonumenten, 4 december 2012): 

• Er is ca. 45 ha voormalige landbouwgronden ontgrond (40 à 45 cm). 
• In de voormalige landbouwgronden zijn een aantal grondwater gevoede vennen 

hersteld c.q. aangelegd (ontgraving tot maximaal 1,5 m beneden maaiveld). Bij 
hoge (grond)waterstanden lopen deze vennen op elkaar en uiteindelijk op de 
Dommel over. 

• Daarnaast is er geplagd, waarbij enkele mini vennetjes zijn ontstaan. 
• Er is 5 km aan sloten gedempt of vergraven. 
• Er is 20 ha bos (voornamelijk naaldbos) gekapt. 
• Het oppervlak aan vloeiweiden is uitgebreid. 

 
Op het oog hebben deze werkzaamheden geleid tot vernatting; er zijn natte plekken, 
waar deze vroeger niet te zien waren. De gemiddelde grondwaterstand is in de periode 
2006-2012 ongeveer 10 cm hoger dan in de periode 2000-2006. Het is dus aannemelijk 
dat de natuurherstelmaatregelen hebben bijgedragen aan herstel van de 
grondwaterstand. 
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