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Voorwoord 

Dit is de derde rapportage naar aanleiding van het instellen van het flexibel peil voor de Reeuwijkse Plassen. Deze 

rapportage betreft de periode van 1 april  tot 1 oktober 2019, en beslaat daarmee de lente 2019 (maart, april en, 

mei), de zomer 2019 (juni, juli en augustus) en de herfst 2019 (september en oktober). Dit is de laatste 

monitoringsrapportage en op basis hiervan wordt in het voorjaar van 2020 een eindevaluatie opgesteld. 

 

Allereerst vindt een beschrijving plaats van het weer zoals dat optrad in de verslagperiode. Naast een algemene 

beschrijving van het weer door het KNMI, vindt een nadere detaillering plaats van de neerslag, verdamping, 

neerslagtekort en wind.  

 

Vervolgens vindt een nadere beschrijving en beschouwing plaats van de opgetreden waterstanden, gevolgd door 

de gemaalinzet die heeft plaatsgevonden. De analyse wordt afgesloten met een nadere uitwerking van de 

grondwaterstanden.  
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Samenvatting 

De periode april 2019 tot en met oktober 2019 laat zich als volgt kenmerken:  

 

April 2019: Zeer zacht, zeer zonnig en vrij droog.  

Mei 2019: Koel, droog en vrij zonnig 

Juni 2019: Juni was extreem warm, nat en zeer zonnig. 

Juli 2019: Warm, vrij droog en vrij zonnig 

Augustus 2019: Warm, zeer zonnig en vrij droog 

September 2019: Normale temperatuur, zonnig maar ook vrij nat 

Oktober 2019:  Zacht, nat en vrijwel de normale hoeveelheid zon. 

 

Op de Reeuwijkse Plassen is  het peilbeheer gericht op handhaven van een gemiddeld flexibel peil tussen NAP -

2,21m en NAP -2,29 m. Gedurende de verslagperiode lag het peil voor bijna 90% van de tijd binnen dit 

vastgestelde peilregime. De onderschreiding trat op door een te lange inzet van de mobiele noodbemaling, die 

tijdelijk opgesteld staat als gevolg van de uitval van gemaal Burgvlietkade. 

Door de geografische ligging van de meetpunten, de invloed van wind, bemaling en neerslag zijn lokaal geringe  

hogere of lagere waterstanden opgetreden t.o.v. het gemiddeld peil.  

 

Ten opzichte van voorgaande jaren is de grondwaterstand in de zomer van 2019 niet heel ver uitgezakt. Uit de 

metingen blijkt dat variaties in de grondwaterstand vooral door neerslag, verdamping en de lokale bodemopbouw 

worden bepaald. Effecten van een veranderd peilbeheer op de grondwaterstand zijn niet uit de gegevens te halen.  
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1. Alge e e es hrij i g a  het Weer  (bron KNMI) 

In de volgende paragrafen is per maand een beschrijving van het weer opgenomen. De reden hiervan is dat de 

klimatologische periodes van het KNMI niet samenvallen met de maanden die in deze rapportage zijn beschouwd. 

Om die reden is deze keer een beschouwing per maand opgenomen.  

1.1 April 9  
Zeer zacht, zeer zonnig en vrij droog 
 

Temperatuur 

Met een gemiddelde temperatuur van 10,9 °C in De Bilt tegen een langjarig gemiddelde van 9,2 °C was april zeer 

zacht. Dit is goed voor een 7e plaats in de lijst van zachtste aprilmaanden sinds 1901. De maand werd gekenmerkt 

door een sterk wisselend weerbeeld, waarbij enkele koude dagen met (winterse) buien werden afgewisseld door 

zonnige perioden met zomers warme dagen. 

 

De maand begon zonnig en warm, op 2 april gevolgd door een actief koufront met in het zuiden enkele stevige 

onweersbuien. De dagen daarna verliepen licht wisselvallig, met overdag temperaturen rond de 10°C en in de 

nachten plaatselijk lichte vorst. Vanaf 6 april kreeg ons land onder invloed van hogedruk boven Scandinavië te 

maken met een oostelijke stroming, waarmee geleidelijk zachtere lucht werd aangevoerd. Op 7 april steeg het 

kwik in een groot deel van het land tot 20 °C of meer, waarmee op veel plaatsen, waaronder De Bilt,  de eerste 

warme dag van het jaar een feit was. 

 

Vanaf 9 april werd de stroming meer 

noordoostelijk en werd er geleidelijk koudere 

lucht aangevoerd. Het koudst was het in de 

periode van 11 tot en met 14 april, met in de 

nachten landinwaarts op veel plaatsen lichte 

vorst. In de nacht van 13 april werd in Twente 

en Hupsel met -3,7 °C de laagste temperatuur 

bereikt van de maand. In De Bilt kwam het tot 2 

vorstdagen (minimumtemperatuur onder het 

vriespunt), tegen 4 vorstdagen normaal. Ook 

overdag was het koud voor de tijd van het jaar 

en bleef het kwik op 12 en 13 april op de meeste 

plaatsen beneden de 10 °C steken. Op de 13e 

vielen er lokaal winterse buien, met vooral in 

het noorden en oosten ook (natte) sneeuw. 

 

Halverwege de maand werd de stroming meer zuidoostelijk. Dit was het begin van een lange periode met 

overwegend droog, zonnig en warm weer. Van 18 tot 24 april lagen de maximumtemperaturen bijna overal 

dagelijks boven de 20 °C en waren er vooral in het zuiden elke dag stations die een zomerse dag registreerden 

(maximumtemperatuur van 25 °C of meer). In de Bilt kwam het met 24,8 °C op 22 april en 24,9 °C op 24 april twee 

keer net niet tot een zomerse dag, hetgeen normaal is voor de maand april. Op veel plaatsen in het zuiden en 

oosten kwam het echter wel tot zomerse dagen; Eindhoven & Arcen registreerden zelfs 5 zomerse dagen. De Bilt 

telde in april uiteindelijk 9 warme dagen, tegen 3 normaal. Het warmst werd het op 24 april in Deelen met 26,8 °C. 

 

 

Neerslag 

De warmte werd op 24 april verdreven door een koufront met zware onweersbuien in het oosten en noordoosten, 

waarna er een koeler en wisselvalliger weertype aanbrak onder invloed van een lagedrukgebied in onze omgeving. 

Met 10 mm gemiddeld over het land was dit de natste dag van de maand, al viel er in de noordoostelijke helft met 

10-25 mm aanzienlijk meer.  
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Hetzelfde front bracht de volgende dag in 

een deel van dit gebied nog eens ruim 10 

mm, gevolgd door meer plaatselijke buien in 

de dagen daarna. Het grootste deel van de 

maand was het echter (overwegend) droog. 

Zo telde De Bilt 22 droge dagen en bleef het 

in een groot deel van het land in de periode 

van 4 tot en met 23 april overwegend droog. 

Met een totaal van 27 mm gemiddeld over 

het land tegen 44 mm normaal, was april 

uiteindelijk vrij droog. Door het buiige 

karakter van de neerslag waren de 

ruimtelijke verschillen wel groot; de 

hoeveelheden liepen uiteen van 15-25 mm 

in het IJsselmeergebied tot 30-45 mm in 

delen van het westen en noorden. 

 

Zon 

April was verder een zeer zonnige maand 

met gemiddeld over het land 241 uur zon, 

tegen 179 uur normaal. Ook in De Bilt was 

het zeer zonnig met 247 uur tegen 174 uur 

normaal, goed voor een 4e plek in de lijst 

zonnigste aprilmaanden. Het landelijke 

station telde één sombere dag, 30 april, 

terwijl 2 sombere dagen normaal zijn. Het 

zonnigst was het in De Kooy met 257 uur, 

het minst zonnig in Westdorpe met 214 uur. 

In de kustgebieden scheen de zon het meest. 

Vooral de periode van 7-23 april was erg 

zonnig, met van 19-22 april op de meeste 

plaatsen vier aaneengesloten onbewolkte 

dagen. 

 

 
Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010 - De Bilt. 
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1.2 Mei 9  
Koel, droog en vrij zonnig 
 
Temperatuur 

Met een gemiddelde temperatuur van 11,7 °C tegen een langjarig gemiddelde van 13,1 °C verliep de laatste maand 

van de lente koel. Hiermee komt een einde aan een lange reeks van maanden met een bovengemiddelde 

temperatuur. De laatste keer dat de gemiddelde maandtemperatuur onder normaal kwam was in maart 2018. 

 

De eerste tien dagen van de maand waren koel en licht wisselvallig onder invloed van een standvastige noordelijke 

stro i g. De te peratuur k a  hier ij i  het ooste  a  het la d s a hts op eerdere dage  o der het 
vriespunt. In de nacht van 7 mei werd het in Eelde -1,6 °C. Dichtbij de grond, op 10 cm hoogte, koelde het zelfs af 

naar -6,6 °C. 

 

Vanaf 11 mei kwam het weer onder invloed van hogedrukgebieden en werd het droog en zonnig weer. De noord- 

tot noordoostelijke wind zorgde er echter voor dat de te peratuur iet eel opliep. s Na hts ko  het i  de 
heldere nachten ook nog steeds flink afkoelen. De laagste temperatuur deze maand, -1,9°C, werd op 13 mei 

gemeten in Hupsel. In De Bilt kwam het niet meer tot vorst, waardoor de maand net als normaal geen officiële 

vorstdagen telt.   

 

Vanaf de 16e werd het iets wisselvalliger en 

minder zonnig, maar namen de temperaturen 

geleidelijk toe. Op 18 mei kwam de 

temperatuur voor het eerst deze maand in De 

Bilt boven de 20 °C, een warme dag. 19 mei was 

de warmste dag van de maand. In Hupsel in het 

oosten van het land werd het 25,4°C. Het 

contrast binnen het land was echter groot. Aan 

de kust, waar lage bewolking van zee het land 

op dreef, werd het die dag niet warmer dan een 

graad of dertien. In het oosten van het land 

werd de dag afgesloten met fikse onweerbuien. 

 

Daarna was het opnieuw een aantal dagen 

nagenoeg droog, met op 20 en 21 mei veel 

bewolking en temperaturen ruim onder 

normaal, maar daarna meer zon en hogere 

temperaturen. Vanaf 26 mei werd het opnieuw wisselvalliger, met temperaturen die de meeste dagen onder 

normaal lagen. Pas de laatste twee dagen van de maand liep de temperatuur weer op. 

 

In totaal telde mei zeven warme dagen (maximumtemperatuur 20°C of hoger) en  geen zomerse dag 

(maximumtemperatuur 25°C of hoger), tegen een langjarig gemiddelde van respectievelijk tien en drie. 

 

Neerslag 

Gemiddeld over het land viel 33 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 61 mm en daarmee was de 

maand droog. Lang leek het erop dat de maand als zeer droog de boeken in zou gaan, maar storingen op 26 en 28 

mei zorgden aan het einde van de maand toch nog voor de nodige neerslag. 

 

Opvallend was de sneeuw die op 4 mei in het zuiden van Limburg viel en daar voor een dun sneeuwdek zorgde. Op 

9 en 10 mei viel er lokaal op de Veluwe rond 20 mm. Op 19 mei trokken er in de middag en avond forse 

onweersbuien over het oosten van het land, met lokaal veel neerslag en wateroverlast tot gevolg.  
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Op 26 mei zorgde een storing voor 15-20 mm in 

het noordwesten van het land, de regio die tot 

dan toe zeer droog was met slechts 5-10 mm 

neerslag. Op 28 mei trok een lagedrukgebied 

over het midden en zuiden van het land, met 

lokaal rond 30 mm neerslag. De meeste 

neerslag viel boven het noorden van de Veluwe 

en in het uiterste zuidoosten van het land met 

ca. 65-85 mm. De minste neerslag viel in het 

noordwesten van het land, en in een deel van 

Noord-Brabant en de Betuwe, ca. 20-25 mm. In 

De Bilt viel 40 mm neerslag tegen 62 mm 

normaal. 

 

 

 

 

 

Zon 

Met landelijk gemiddeld 223 uren zon tegen 

een langjarig gemiddelde van 213 uren was de 

maand vrij zonnig. Vooral van 11 tot en met 15 

mei en op 23 en 24 mei scheen de zon 

uitbundig. 20 en 21 mei waren daarentegen vrij 

sombere dagen. Het zonnigst werd het langs de 

westkust, met in Vlissingen 248 uren zon, het 

somberst in het oosten van het land, met in 

Arcen 184 uren zon. In De Bilt werden 226 uren 

zon geregistreerd tegen 207 uren normaal. 
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1.3 Ju i 9  
Juni was extreem warm, nat en zeer zonnig 
 

Temperatuur 

Met een etmaalgemiddelde temperatuur van 18,1°C in De Bilt de was het de warmste junimaand sinds 1901.  In 

1976 en 2017 had juni een gemiddelde temperatuur van 18,0°C. 

 

Juni begon warm onder invloed van een 

hogedrukgebied boven Midden-Europa. Op 2 

juni werd in de Bilt de eerste tropische dag van 

het zomerseizoen genoteerd. Daarna volgde 

onder invloed van storingen boven West-Europa 

een wisselvallige periode met temperaturen 

rond normaal die tot halverwege de maand 

duurde.  De laagste temperatuur deze maand 

werd bereikt op 7 juni op Terschelling: 5,6°C. 

 

Daarna trok een hogedrukgebied via Duitsland 

naar Rusland en werd het zomers warm. De 

warmte werd vanaf de 19e enkele dagen 

onderbroken door een storing boven West-

Europa, waarna de stroming zuidoostelijk werd 

en de temperatuur weer snel omhoog  ging. Op 

25 juni werd het zeer warm met temperaturen 

tot rond 35°C in het oosten en zuidoosten. Deze temperaturen behoren bij de hoogste waarden gemeten in juni 

sinds 1901. De hoogste temperatuur deze maand, 36,5°C  werd op 25 juni gemeten in Hupsel. Opvallend waren 

ook de hoge minimumtemperaturen, die op 24 en 25 juni rond 20 °C lagen, normaal in juni is ongeveer 10°C. 

Daarna werd het door een noordelijke stroming vooral in het noorden en westen beduidend minder warm, maar 

de maand eindigde met een zuidelijke stroming opnieuw zeer warm met maxima boven 30°C. 

 

De maand telde in totaal 9 zomerse dagen (in De Bilt maximumtemperatuur 25,0°C of hoger), en 4 tropische dagen 

(in De Bilt maximumtemperatuur 30°C of hoger), tegen normaal respectievelijk vijf en één. In het zuidoosten 

waren er plaatselijk 17 zomerse en 6 tropische dagen. 

 

Neerslag 

Met gemiddeld over het land 82 mm neerslag tegen normaal 68 mm was de maand nat. De neerslag was ongelijk 

over het land verdeeld. In het oosten was het droger dan normaal: in de Achterhoek en Twente viel plaatselijk niet 

meer dan 25-30 mm. Het KNMI station met de 

minste neerslag was Hupsel, daar viel maar 28 

mm neerslag. In De Bilt viel 121 mm tegen 66 

mm normaal.  In het westen en midden viel 

ongeveer 2 keer zoveel neerslag dan normaal, 

met in Noord-Holland plaatselijk meer dan 150 

mm.  Het natste KNMI-station was De Kooy met 

140 mm. 

 

De neerslagverdeling wijkt af van normaal. 

Normaal is in juni de kust droger dan het 

binnenland maar omdat de door storingen 

boven West-Europa veroorzaakte buien en 

regen deze maand vooral over het westen 

trokken, was het nu omgekeerd.  

 

 



Rapportage Reeuwijk   periode april t/m oktober 2019 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Pagina 10 van 51      Hoogheemraadschap van Rijnland 

DEFINITIEF                                                                                                            V. 1.1 

De combinatie van een natte  en zonnige maand werd veroorzaakt doordat de neerslag vooral viel tijdens relatief 

kortdurende (vaak zware) buien waardoor de neerslagduur kleiner dan normaal was. (Landelijk gemiddeld 28 uur 

tegen 42 uur normaal.) 

 

De neerslag viel vrijwel geheel in de periode van 3 t/m 15 juni en rond 19 juni. Op 4 en 5 juni viel plaatselijk 20-40 

mm neerslag tijdens onweersbuien.  Op 12 juni viel vooral in en rond het gebied van de grote rivieren 20-40 mm. 

Op 14 juni viel in het westen ongeveer 30 mm.  Nadat op 18 juni zeer lokale onweersbuien 20-30 mm neerslag 

brachten, viel in de namiddag van de 19e op meer plaatsen 30-50 mm tijdens onweersbuien. Op 4; 5; 7 juni (in 

vrijwel geheel Nederland) en 19 juni (Noord-Brabant) gaf het KNMI een code Oranje uit voor onweer met hagel en 

zware windstoten. In de avond van 4 juni werd plaatselijk flinke schade aangericht door zware windstoten.  Op 8 

juni stond er aan de kust een stormachtige westenwind met in de kustprovincies zware windstoten. 

 

Zon 

Met gemiddeld over het land ongeveer 266 uren zon tegen 201 normaal was juni zeer zonnig. Tijdens de 

wisselvallige periode waren er meestal toch de nodige uren zon. De laatste week van de maand was zeer zonnig. 

Het minst zonnig was het in noordelijk 

kustgebied, met op Lauwersoog 247 uren zon, 

dit is bijzonder omdat de kust normaal de 

zonnigste regio in de zomer is.  

 

Dat het deze maand aan de kust juist minder 

zonnig was, kwam doordat de storingen tijdens 

de wisselvallige perioden vooral boven West-

Europa lagen en in het westen  van Nederland 

voor meer bewolking zorgden dan in het oosten. 

In de laatste week van de maand waren er in het 

noorden vaak wolkenvelden terwijl het elders 

zonnig was. Het zonnigst was het in het oosten 

met in Twente 295 uren zon. In De Bilt scheen de 

zon 258 uur, tegen 194 uur normaal. 
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1.4 Juli 2019 

Warm, vrij droog en vrij zonnig: Na koele eerste helft volgt extreme hitte 
 

Temperatuur 

Met een etmaalgemiddelde temperatuur van 18,8°C in De Bilt tegen normaal 17,9°C was juli een warme maand. 

De tegenstellingen waren echter groot, vooral tussen de vrij koele eerste helft en extreem warme tweede helft van 

de maand. 

 

De maand begon met een noordwestelijke stroming onder invloed van een hogedrukgebied nabij Groot-Brittannië, 

met een droog en vrij koel weertype als gevolg. Vooral de nachten verliepen soms koud; in Twente daalde de 

temperatuur in de nacht van 4 juli tot 3,9°C, de laagste temperatuur van deze maand. Aan de grond kwam het 

plaatselijk zelfs tot vorst en in Twente werd met -1,6°C de laagste 10 cm temperatuur voor de maand juli ooit 

gemeten. Op 5 en 6 juli was het iets warmer en werd het in het zuiden nog plaatselijk zomers warm met 25°C of 

meer. Op 7 juli passeerde er een koufront met plaatselijk enkele millimeters regen, waarachter opnieuw koele 

lucht ons land binnenstroomde. In de dagen daarna kwam de temperatuur in een groot deel van het land niet 

boven de 20 graden. In Leeuwarden werd op 8 juli met 15,8°C de laagste maximumtemperatuur bereikt,  in de Bilt 

werd het op die dag niet warmer dan 16,4°C. 

 

Op 10 juli kwam de hogedruk ten oosten van 

ons te liggen en kregen we kortdurend te 

maken met een zuidelijke stroming waarin 

warmere maar ook onstabiele lucht werd 

aangevoerd. Op 11 juli resulteerde dit in 

onweersbuien waaruit in een strook van Utrecht 

tot Friesland en Drenthe plaatselijk 20-40 mm 

neerslag viel. Van 12 tot 16 juli kreeg ons land 

opnieuw te maken met overwegend droog en 

koel weer bij een noord- tot noordwestelijke 

stroming, met op 14 en 15 juli vrijwel nergens 

temperaturen boven de 20 graden. 

 

Vanaf 17 juli begon de overgang naar een ander 

weertype en draaide de wind onder invloed van 

een lagedrukgebied boven de Oceaan naar een 

zuidwestelijke richting waarmee warmere lucht 

ons land kon bereiken. In het oosten bereikte de temperatuur zomerse waarden. Op 20 juli passeerde een actief 

koufront met in een groot deel van het land stevige onweersbuien, waarvoor het KNMI ook een code oranje uitgaf. 

I  ee  strook a  Zeela d aar O erijssel iel er i  ee  paar uur tijd zo    eerslag. 
 

Op 22 juli kwam de hoge druk ten oosten van ons land te liggen en werd er met een oostelijke stroming geleidelijk 

steeds warmere lucht aangevoerd, het begin van een droge, zonnige en zeer warme periode. Op 23 juli bereikte de 

temperatuur in een groot deel van het land de tropische 30°C en het was ook deze dag dat het RIVM over ging tot 

het hitteplan en het KNMI een code oranje uitgaf voor de naderende extreme hitte. Slechts een dag later stegen 

de maxima m.u.v. van het noordwesten al tot boven de 35°C. In het zuidoosten werd het die dag het warmst en 

werd op 5 stations het nationaal hitterecord van Warnsveld (38,6°C op 23 augustus 1944) verbroken. Eindhoven 

werd met 39,3°C het warmst en daarmee de nieuwe recordhouder. De volgende dag deed de temperatuur er nog 

een schepje bovenop en werd ook dit nieuwe record alweer verbroken, door maar liefst 10 weerstations. Op 8 van 

deze stations kwam de temperatuur zelfs boven de 40 graden. Het heetst werd het in Gilze-Rijen met 40,7°C, het 

nieuwe nationale hitterecord. Op 24 en 25 juli werd ook het record van 35,7°C (juli 2006 & 2018) voor De Bilt twee 

dagen achter elkaar scherper gesteld op respectievelijk 36,4°C & 37,5°C. 

 

Op 26 juli werd het in het zuidoosten opnieuw heet waardoor Volkel met 40,1°C het 9e landelijke station werd met 

een maximumtemperatuur van meer dan 40 graden. Ook de nachten verliepen uitzonderlijk warm met in de nacht 

en vroege ochtend van 26 juli op veel plaatsen meer dan 20 graden. In Twente werd het zelfs niet koeler dan 

23,1°C, een record voor dit weerstation. Hierdoor lagen ook de daggemiddelde temperaturen uitzonderlijk hoog; 
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in Eindhoven werd met 31,2°C het record van 27 juli vorig jaar met 0,6 graad verbeterd. Vanaf de 26e werd de 

warmte vanuit het zuidwesten geleidelijk verdreven en vielen er vooral in het zuiden van het land enkele stevige 

onweersbuien. Op 27 juli viel er op verschillende plaatsen in Zeeland en Limburg 20-40 mm. Op 28 juli kwam de 

temperatuur in De Bilt niet meer boven de 25 graden uit en kwam de landelijke hittegolf van 6 dagen ten einde.  

De Bilt telde uiteindelijk 24 warme dagen 

(tegen 22 normaal), 8 zomerse dagen (1 

minder dan normaal) en 4 tropische dagen 

(twee meer dan normaal). 

 

Neerslag 

Gemiddeld over het land viel er 44 mm, tegen 

74 mm normaal, waarmee het een vrij droge 

maand is geworden. Door het vaak buiige 

karakter waren de verschillen echter groot; zo 

viel er in Groningen op sommige plaatsen 

deze maand maar 15 mm en zijn er in het 

zuidwesten van het land ook plaatsen waar er 

meer dan 70 mm is gevallen. In De Bilt kwam 

de maandsom uit op 53 mm, tegen 81 mm 

normaal. 

 
Zon 

Juli was een vrij zonnige maand met 

gemiddeld over het land 236 uren zon, tegen 

211 zonuren normaal. Het zonnigst was het 

vooral aan het begin van de maand en ook 

tijdens de hittegolf. De periode van 10 tot en 

met 15 juli was daarentegen erg somber te 

noemen met plaatselijk slechts enkele uren 

zonneschijn. Zoals vaak in de zomer scheen de 

zon het meest aan de westkust; de Kooy was 

met 272 uur het zonnigst. Het minst zonnig 

was het in het noordoosten, met slechts 200 

zonuren in Nieuw Beerta. 
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1.5 Augustus 2019 

Warm, zeer zonnig en vrij droog 
 

Temperatuur 

Augustus was warm met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 18,4°C tegen 17,5 °C normaal. 

De eerste tien dagen van augustus was het vrij warm met maxima die meestal tussen 21 en 27 °C lagen waarbij het 

in het zuidoosten vaak zomers warm (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) werd, terwijl het in het 

noordwesten meestal ongeveer 21 °C werd.  Rond het midden van de maand was het wisselvallig weer onder 

invloed van depressies van de Oceaan. Het was met 18 tot 23 graden meestal iets te koel voor de tijd van het jaar. 

Vanaf 21 augustus kwamen we onder invloed van een hogedrukgebied boven Oost-Europa en werd het warm. De 

nachten verliepen eerst nog koel. De laagste temperatuur werd op 21 augustus in Hoogeveen gemeten: 6,5 °C.  

 

Vanaf 22 augustus kregen we in het zuidoosten 

en vanaf de 23e in vrijwel heel Nederland 

tropische maxima, de hitte duurde tot en met 

de 28e.  Van 23 t/m 28 augustus was er een 

landelijke Hittegolf, de tweede van deze zomer. 

Sinds het begin van de waarnemingen was er 

nog nooit zo laat in het seizoen een landelijke 

Hittegolf. 

De hoogste temperatuur, 34,3°C, werd gemeten 

op 27 augustus in Heino en Eindhoven. 

 

In totaal werden in De Bilt 28 warme dagen 

(maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger) en 

acht zomerse dagen geregistreerd tegen 23, 

respectievelijk zeven normaal. Er waren 

drie tropische dagen (maximumtemperatuur 

30,0°C of hoger), het langjarige gemiddelde 

bedraagt er één. 

 
Neerslag 

Gemiddeld over het land viel er 59 mm regen tegen een langjarig gemiddelde van 78 mm. 

Doordat de neerslag vaak een buiig karakter had, liepen de neerslaghoeveelheden van plaats tot plaats soms sterk 

uiteen. De meeste neerslag viel in de noordwestelijke kustprovincies en delen van het oosten. Op sommige KNMI-

neerslagstations in Noord-Holland en Friesland werd 130-154 mm afgetapt, ruim meer dan normaal (80-90 mm). 

Het natste KNMI synopstation was Deelen met 

90 mm. In het zuidwesten en het noordoosten 

viel plaatselijk niet meer dan ongeveer 40 mm. 

Normaal valt daar 70-80 mm. Het droogste 

KNMI station was Westdorpe, daar viel maar 32 

mm. 

 

Tot en met 20 augustus was het wisselvallig 

onder invloed van depressies boven West-

Europa en viel regelmatig regen. De eerste 

twee dagen viel op een aantal plaatsen 20-40 

mm terwijl elders niet meer dan enkele mm 

werd afgetapt. Van de zesde tot en met de 

negende waren er weer de nodige flinke buien 

met tot  20 mm neerslag. Op 9 augustus trok 

een windhoos over Amsterdam. Op 12 en 13 

augustus zorgde een noordwestelijke stroming 

met onstabiele lucht over het warme zeewater 

voor flinke buien waarbij ook waterhozen werden gezien. In een strook van Zuid-Holland naar Overijssel viel op de 
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12
e
 20-40 mm, op de 13

e
 waren er verspreide buien die tot 25 mm neerslag achterlieten. Op de 15

e
 zorgde een 

frontensysteem in het noorden voor 10-20 mm, op de 16
e
 viel in het uiterste noordwesten 10-25 mm, op de 17

e
 en 

18
e
 kreeg de zuidoostelijke helft nog circa 10 mm regen. 

Vanaf de 20
e
 was het een week droog onder invloed van hogedrukgebieden boven West-Europa. Daarna waren er 

bij de overgang naar minder warm weer enkele lokale onweersbuien, maar op veel plaatsen bleef het droog. 

 
Zon 

Gemiddeld over het land kwam het aantal 

zonuren uit op 248, ruim 50 uur meer dan het 

langjarige gemiddelde van 195. Het 

noordwestelijk kustgebied was het zonnigst, in 

De Kooy was de zon 262 uren te zien. In het 

oosten was het minst zonnig, plaatselijk 232 

uur. De eerste drie weken verliepen niet 

bijzonder qua zonneschijn, maar de warme 

periode aan het eind van de maand verliep 

zonovergoten. 
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1.6 September 2019 

Normale temperatuur, zonnig maar ook vrij nat 

 

Temperatuur 

De gemiddelde temperatuur was in september met 14,5°C precies gelijk aan het langjarig gemiddelde. 

Een groot deel van de maand stond het weer onder invloed van een uitloper van een hogedrukgebied boven de 

oceaan. Aan de noordkant van deze uitloper wisten met een westenwind storingen echter wel regelmatig het land 

te bereiken. 

De maand begon met maximumtemperaturen 

rond de normale waarde van 20°C , maar vanaf 

5 september draaide de wind naar het 

oord este  e  daalde de te peratuur. Ook s 
nachts werd het fris met temperaturen die 

lokaal terugliepen tot 3 a 4 °C . Vanaf de 12e 

trok een hogedrukgebied over ons land en liep 

de temperatuur weer op. Er volgden enkele 

rustige en zonnige nazomerdagen. De 

maximumtemperatuur liep daarbij op tot boven 

de 20°C. Op de 16e draaide de wind naar het 

noordwesten en koelde het tijdelijk weer af tot 

onder normaal met maximumtemperaturen 

rond de 16 a 17 °C. Het hogedrukgebied trok 

vervolgens vanaf de Britse Eilanden geleidelijk 

over ons land oostwaarts en de temperaturen 

liepen weer geleidelijk op. Wel werd het in 

heldere nachten koud, met op 20 september in Ell 1,4°C, de laagste temperatuur deze maand. Aan de grond kwam 

het daar, net als op sommige andere plaatsen in het zuiden van het land, tot vorst, -0,4 °C. De 

maximumtemperatuur liep langzaam op, met  op 22 september in Maastricht 28,4°C, de hoogste temperatuur 

deze maand. In De Bilt werd het 26,5 °C, een zomerse dag (maximumtemperatuur 25,0°C of hoger). Normaal telt 

september twee zomerse dagen. Aan het einde van deze dag werd de warmte vanuit het zuidwesten verdreven en 

olgde ee  issel allige periode et o erdag or ale te perature  a   a °C aar s a hts te perature  
die met 13 a 14 °C  ruim boven normaal lagen. September telde in de Bilt negen warme dagen 

(maximumtemperatuur 20,0°C of hoger), tegen tien normaal.  

Neerslag 

Met landelijk gemiddeld een hoeveelheid neerslag van 89 mm tegen 78 mm normaal was september vrij nat. De 

verschillen over het land waren echter groot. In 

het zuidoosten van het land, dat het meest 

onder invloed van het hogedrukgebied 

was,  viel slechts 40-60 mm. In het noordwesten 

en noorden van het land viel de meeste 

neerslag, 130-150 mm,  in het uiterste 

noordoosten 160-180 mm.  

 

Op 6 en 7 september trokken diverse storingen 

over het land, met lokaal in het westen tussen 

20-25 mm neerslag. In het uiterste noordoosten 

viel ca. 60 mm. Op 11 september viel in het 

noorden van het land ca. 10-15 mm. Maandag 

16 september trok een storing heel langzaam 

over het midden van het land, met daar ca. 10 

mm neerslag.  
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Vanaf 23 september werd het wisselvallig en viel er elke dag wel neerslag. Vooral het laatste weekend van de 

maand was het nat en onstuimig, met  aan de kust enige tijd windkracht acht, en in de noordelijke helft van het 

land lokaal rond 70 mm neerslag. In De Bilt viel deze maand 99 mm tegen 78 mm normaal. 

Door de vrij natte septembermaand is het neerslagtekort vooral in de laatste week van de maand flink afgenomen. 

Landelijk gemiddeld bedraagt het neerslagtekort nu 159 mm, ruim minder dan in 2018 toen het neerslagtekort op 

dit tijdstip bijna 300 mm bedroeg. De verschillen binnen het land zijn echter groot. In Twente, de Achterhoek, het 

oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg is het neerslagtekort nog hoog, met ca. 270 mm. In het 

(noord)westen van het land is het neerslagtekort teruggelopen tot ca. 60 mm. 

Zon 

Met gemiddelde over het land 162 uur zon tegen 

143 uur normaal was de maand zonnig. Grote 

verschillen over het land waren er niet. De laatste 

week van de maand was het vrij somber. In De 

Bilt scheen de zon 157 uur tegen 138 uur 

normaal. 
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1.7 Oktober 2019 

Zacht, nat en vrijwel de normale hoeveelheid zon: Fraai einde aan zeer wisselvallige maand 

 

Oktober was een zachte maand met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C tegen 10,7 °C normaal. 

Een groot deel van de maand was het weer zeer wisselvallig met een komen en gaan van storingen. Aan het einde 

van de maand stabiliseerde de atmosfeer, werd het overwegend droog en was de zon vaak te zien. 

 

Temperatuur 

De eerste week van de maand lag de 

temperatuur meestal beneden de normale 

waarde voor de tijd van het jaar. Op de 6e werd 

het in een groot deel van het land zelfs niet 

warmer dan 10 graden. Daarna werd lange tijd 

met een zuidwestelijke stroming zachte lucht 

aangevoerd. Op 13 oktober werd het in een 

groot deel van het land, waaronder in De Bilt, 

nog een warme dag genoteerd 

(maximumtemperatuur 20,0 °C of meer). In De 

Bilt was dit de enige warme dag van de maand 

en de laatste van het seizoen. De landelijk 

hoogste temperatuur werd die dag gemeten in 

Ell met 24,8 °C. In het zuiden werden in oktober 

lokaal vier warme dagen genoteerd, de laatste 

op 26 oktober. 

 

De laatste dagen van oktober was het in een noordelijke stroming en onder regie van een hogedrukgebied rustig 

weer, waarbij het met maxima van een graad of 10 te koud was voor de tijd van het jaar. Tijdens de nacht van 28 

op 29 oktober daalde de temperatuur voor het eerst na de zomer op enkele plaatsen tot onder het vriespunt. Ook 

in de twee laatste nachten van de maand was dit het geval. De laagste temperatuur werd gemeten op de 31e het 

KNMI-station Lelystad: -2,6 °C. Die dag kwam het ook in De Bilt voor het eerst na de zomer tot vorst. 

 

Neerslag 

Oktober was gemiddeld over het land een natte maand met 107 mm tegen 83 mm normaal. In het noordwestelijk 

deel van het land viel met 130 tot ruim 220 mm lokaal in Noord-Holland de meeste regen. In de minst natte 

gebieden, in de provincies langs de oostgrens, 

viel op sommige stations niet meer dan 80 tot 

100 mm. 

 

Tot en met de 21e was het uitermate 

wisselvallig. Op alle dagen met uitzondering van 

5 oktober viel er regen. De eerste dag van de 

maand was direct de natste; landelijk gemiddeld 

viel er 20 mm. In een smalle strook van Noord-

Holland naar Overijssel viel 30 tot ruim 50 mm 

regen.  

 

Op 9 oktober veroorzaakten buien lokaal 

wateroverlast in Noord-Holland. Plaatselijk viel 

daar 30 tot ruim 60 mm regen in korte tijd. 

Onder invloed van een hogedrukgebied werd 

het aan het einde van de maand overwegend 

droog. 
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Zon 

Het aantal zonuren was met gemiddeld over 

het land 104 vrijwel gelijk aan het normale 

aantal van 113. Een groot deel van de maand 

was de zon echter slechts mondjesmaat te 

zien. De laatste dagen van de maand verliepen 

daarentegen zonovergoten. 

 

De verschillen in het aantal zonuren waren 

deze maand niet groot. Op de zonnigste 

plaatsen scheen de zon ca. 115 uren, op de 

somberste plaatsten werden ca. 90 zonuren 

geregistreerd. 
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1.8 Neerslag in detail  

 

De afgelopen periode (1 april 2019 tot 1 november 2019) werd er gemiddeld over de Reeuwijkse Plassen 557,4 

mm neerslag gemeten. Normaal (1980-2010) is voor deze periode bij het KNMI-station Boskoop 526,1 mm.   

 

 
 

 

Maand Maandsom Normaal 

(KNMI-station 

Boskoop) 

Max. dagsom 

April 33,1 45,3 9,2 

Mei 43,3 60,7 17,8 

Juni 149,3 68,6 36,1 

Juli 44,1 82,6 10,6 

Augustus 78,6 85,8 27,0 

September 95,7 91,2 14,9 

Oktober 113,3 91,9 15,6 

Totaal 557,4 526,1 - 

 

 
*) Ten tijde van het opstellen van de rapportage had het KNMI de metingen vanaf 21-10 wel gecorrigeerd o.b.v. de 2

e
 correctie. De definitieve 

validatie van de neerslaghoeveelheden was nog niet beschikbaar. In deze definitieve versie zijn de juiste cijfers opgenomen voor oktober. 
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Verdeeld over de diverse maanden ziet dit er als volgt uit: 

 

 

April 2019: 

 

 
 

 

 

Mei 2019: 
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Juni 2019: 

 

 
 

Juli 2019: 
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Augustus 2019: 

 

 
 

 

September 2019: 
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Oktober 2019: 

 

 
 

 

Periode april t/m oktober 2019 
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Per radarpixel van 1 km bij 1 km geeft dit het volgende beeld: 

 

1.9 Verdamping 

De verdamping binnen het gebied is afhankelijk van de ondergrond, het grondgebruik en de periode van het jaar. 

In de verslagperiode van april tot en met oktober is er veel verdamping vanuit het open water en de 

gewassen/begroeiing in het gebied.  

Voor een betrouwbare indicatie van de verdamping in de verslagperiode is gebruik gemaakt van de referentie 

gewasverdamping zoals het KMNI die bepaald voor heel Nederland. Hieruit blijkt dat de referentiegewas-

verdamping over de maanden april 2019 t/m oktober 2019 circa 544 mm bedraagt.   

 

 

Neerslag 

 

 

Verdamping 
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Neerslag 

 

 

Verdamping 
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Neerslag 

 

 

Verdamping 
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Resumé: 

 

Maand Neerslag  

(mm) 

Verdamping 

(mm) 

Verschil  

April  33  76 Ca. 43 mm extra verdamping 

Mei  43  90  Ca. 47 mm extra verdamping 

Juni  149  112 Ca. 37 mm extra neerslag 

Juli  44  106 Ca. 62 mm extra verdamping 

Augustus  78  91 Ca. 12 mm extra verdamping 

September  95  53 Ca. 43 mm extra neerslag 

Oktober  113  26 Ca. 89 mm extra neerslag 

Totaal  557     Ca. 554 Ongeveer gelijk 

 

1.10 Doorlopend neerslagtekort 

Het KNMI berekent het neerslagtekort standaard over de periode 1 april tot 1 oktober. In onderstaand figuur is het 

doorlopend neerslagtekort voor een aantal jaren (1976, 2018 en 2019) als landelijk gemiddelde over Nederland 

gegeven. Tevens is de mediane waarde van het doorlopend neerslagtekort en die van de 5% droogste jaren 

gegeven. Uit de figuur blijkt dat 2019 relatief droog was, maar niet zo droog als het jaar 2018.  
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Het doorlopend neerslagtekort is ook voor twee locaties binnen Rijnland bepaald. Aangezien de rapportage de 

periode van 1 april tot 1 november betreft is voor een beter inzicht en vergelijk met 2018 in onderstaande figuren 

het neerslagtekort weergegeven van 1 april tot 1 november. Dit is gedaan voor 2 locaties waarvoor het KNMI 

nauwkeurige metingen beschikbaar heeft: Schiphol en Voorschoten. Dit zijn twee stations waar naast neerslag ook 

referentiegewasverdamping wordt bepaald. Van deze twee stations is het langjarig gemiddelde neerslagtekort niet 

bepaald. Maar wel het tekort voor 2018.  

Het maximale tekort in 2019 bedraagt circa 200 mm en is daarmee in orde grootte vergelijkbaar met het landelijk 

gemiddelde dat door het KNMI wordt bepaald. Ook voor deze twee stations is het neerslagtekort in 2019 kleiner 

dan in 2018.  
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1.11 Wind 

Windkracht en windrichting kunnen van invloed zijn op het waterpeil. Om die reden is een overzicht opgenomen 

van de opgetreden daggemiddelde windsnelheid en -richting over de afgelopen periode voor de locatie Schiphol.  

Opvallend zijn de 2 uitschieters met hoge windsnelheid op 8 juni en 10 augustus 2019. Op 6 juni is rond 15 u een 

maximumwindsnelheid van 16 m/s gemeten, overeenkomend met harde wind, windkracht 7. 

Op 10 augustus werd rond 18 u eveneens een windsnelheid van 16 m/s gemeten.  

 

 
 

 
0° = Noord     -     90° = Oost     -     180° = Zuid     -     270° = West     -    360° = Noord 
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2. Watersta de  

2.1 Gerealiseerde waterstanden 

 De peilen van het oppervlaktewater zijn de afgelopen periode binnen de grenzen van het peilbesluit 

geweest (lichtgroene gebied in de grafiek. Lokaal zijn echter wel kleine kortstondige onder- of 

overschrijdingen te zien. Deze worden met name veroorzaakt door neerslag, wind, inzet van bemaling of 

inlaten. Voorbeelden zijn: 

o Grote neerslaghoeveelheden met tijdelijk hogere waterstanden  

 rond 6 juni: ca. 37,5 mm 

 rond 16 juni: ca. 36 mm 

 rond 12 augustus: ca. 27 mm 

 periode van 10 dagen rond 1 oktober: ca. 80 mm 

o Anticiperend beheer na waarschuwingen van KNMI met tijdelijk waterstandsverlaging: 

 Rond 3 en 4 september  

 

Rond 4 juli laten alle grafieken een relatief lage oppervlaktewaterstand zien. Door een storing heeft de tijdelijke 

pompinstallatie (TPI) te lang aangestaan, waardoor teveel water is weggepompt. Dat resulteerde in een tijdelijke 

onderschrijding van de streefpeilen. Na constatering is water ingelaten om de plassen weer op peil te brengen.  

 

Het meetpunt bij Ter Borg laat tijdelijke sterk afwijkende waarden zien. Dit komt door de meetapparatuur. Na 

constatering van deze afwijkingen is de meetapparatuur opnieuw afgesteld op de juiste waterhoogte. Vanaf circa 

half juni laat de apparatuur weer normale waarden zien.  

 

 

 

 
  

1 

Neerslag 
6 en 16 juni 

Neerslag 
12 aug 

Periode met veel neerslag 
Begin okt 
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NB: De sprong in de grafiek bij locatie 7 en 8 medio augustus is veroorzaakt door een herkalibratie van de niveausensor  

6 

7 

8 
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Locaties waterstandsmetingen 

 

1 gemaal Burgvlietkade 

2 Logger Stuw Sloene Plas – onderpand 

3 Logger Bootpassage Klein Vogelenzang 

4 Logger Ter Borg 

5 Logger Nieuwenbroeksedijk 

6 Logger Reeuwijk Ree 

7 Logger Stuw Nieuwdorperweg - bovenpand 

8 Logger Stuw Reeuwijkseweg – bovenpand 

 

 

  

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 



Rapportage Reeuwijk   periode april t/m oktober 2019 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Pagina 34 van 51      Hoogheemraadschap van Rijnland 

DEFINITIEF                                                                                                            V. 1.1 

2.2 Onderzoek naar gewogen gemiddelde voor aansturing gemaal en inlaat 

 

Binnen het plassengebied zijn naast de metingen bij gemaal Burgvlietkade en diverse stuwen naar Reeuwijk-west, 

in het kader van het instellen van een flexibel peil meerdere meetlocaties gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een 

gedifferentieerder beeld van de waterpeil in het plassengebied.  

 

Immers door de inzet van een gemaal zal de meting ter plaatse van het gemaal in de regel niet voldoende 

representatief zijn voor het peil elders in het peilgebied. Als gevolg van wind kan lokaal afwaaiing optreden terwijl 

elders opwaaiing zal plaatsvinden. Ook als gevolg van inlaten zal lokaal een hogere waterstand optreden dan 

elders i  het ge ied. Zodra deze erstore de  i loede  oor ij zijn, zal de waterstand binnen het gehele gebied 

weer stabiliseren tot een representatieve waarde.  

 

Zoals bij vaststelling van het peilbesluit was aangekondigd is er voor de Reeuwijkse Plassen een gebiedsregeling 

ontworpen (zie bijlage 1). Deze benaderingswijze lijkt voldoende kansrijk om geïmplementeerd te worden in het 

telemetrie en Beslis Ondersteunend Systeem van Rijnland, zodat na realisatie hiervan dit kan worden uitgebreid 

met de aansturing van het gemaal Burgvlietkade. Daarmee kan dan beter gestuurd worden op een gemiddelde 

gewogen waterstand voor het plassengebied. Hierbij dient men zich wel bewust te zijn dat aan de randen tijdelijk 

hogere of lagere waterstanden kunnen optreden, iets wat nu ook al het geval is.  

 

Interessant is om te zien hoe zich dit bij toepassing van de factoren op de metingen van de afgelopen periode 

vertaalt in een grafiek. Hiertoe zijn de reeksen uit de verslagperiode en het berekende gewogen gemiddelde 

opgenomen in onderstaande grafiek, waarbij de rode lijn het gewogen gemiddelde weergeeft. 

 

 
 

Bij de berekening van het gemiddelde zijn de uitbijters (zoals bij de bootpassage KV rond mei 2019) uitgefilterd 
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3. Peil eheer 

3.1 Gemaalinzet 

Het gemaal Burgvlietkade is nog steeds defect, in de afgelopen periode is de aannemer bezig geweest met 

voorbereidingen voor de vervanging van de pomp. De planning is  nog dat deze werkzaamheden in maart 2020 zijn 

afgerond. Gedurende de hele periode is de TPI bij gemaal Burgvlietkade inzetbaar geweest, meestal is dit 

voldoende geweest om het peil binnen de juiste marges te houden. Eén maal is er een storing geweest in de 

meetapparatuur waardoor er teveel water is weggemalen (rond 4 juli) .  

Het is niet mogelijk gebleken de draaiuren van de TPI bij te houden door de leverancier van de pomp.  

 

Vanwege het soms tijdelijk opheffen van de peilscheiding tussen het plassengebied en Reeuwijk-west is er 

uiteraard water doorgevoerd richting gemaal Buleaus Brack. Omdat de stuwen Nieuwdorperweg en Oud 

Reeuwijkseweg gestreken waren is niet bekend om hoeveel water dit gaat.  
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3.2 Inlaatbeheer 

Afgelopen zomermaanden kenmerkten zich met heel warm weer, waardoor er veel verdamping optrad. Ten 

behoeve van peilhandhaving binnen de afspraken van het peilbesluit met flexibel peil is er gedurende meerdere 

periodes water aangevoerd naar de Reeuwijkse Plassen vanuit de Stadsboezem van Gouda.  

 

Dit betreft vooral de periode van medio april tot begin juni. Vanwege de neerslag is ongeveer een maand geen 

water aangevoerd. Vanaf begin juli is de aanvoer weer opgestart en heeft tot eind september aanvoer 

plaatsgevonden. Daarna is geen water meer aangevoerd naar het plassengebied.  

 

Een en ander ziet er als volgt uit: 

 

 

 
NB: Op basis van eerder uitgevoerde debietmetingen geldt dat bij een schuif openstand van 100%  circa 53 m

3
/min wordt aangevoerd.  

 

3.3 Beschouwing peilbeheer 

In het overgrote deel van de verslagperiode, 87,5% van de tijd bevindt het gerealiseerde gemiddelde peil zich 

tussen de bovengrens van NAP -2,21 en NAP – 2,29 m.  

 

Er is een percentage van 0,7% in de verslagperiode waarbij sprake is van een overschrijding aan de bovenzijde van 

het flexibel peil valt te verklaren door overvloedige neerslag, waardoor er sprake was van een peilstijging..  

 

Tijdens een percentage van 12,2 % in de verslagperiode is er spraken van een onderschrijding aan de onderzijde 

van het flexibel peil. Deze valt te verklaren door een te lange inzet van de mobiele noodbemaling, die opgesteld 

staat als gevolg van de uitval van gemaal Burgvlietkade. Deze installatie viel niet op afstand te bedienen, waardoor 

snel ingrijpen niet mogelijk was. Dit is een tijdelijke situatie totdat gemaal Burgvlietkade is gerenoveerd.  

 

Volgens de afspraken voorvloeiend uit het besluit tot instellen van een flexibel peil en de daaraan toegezegde 

monitoring is de presentatie van de verdeling in de tijd van de gerealiseerde waterstanden niet bedoeld als 

verantwoording voor het gevoerde peilbeheer, maar bovenal bedoeld om te laten zien welke fluctuaties in het 

peilbeheer zich voordoen en die fluctuaties te beschouwen in relatie tot vele malen grotere fluctuaties in de 

grondwaterstanden, onder invloed van neerslag en verdamping.  
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4. Gro d ater 

Hieronder een weergave van het verloop van de automatische grondwaterstandmetingen. 
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Onderstaande figuren geven de langjarige meetreeksen van de grondwaterstanden, sinds de start van de metingen 

in 2015.  

 

 
 

 
Meetreeksen grond- en oppervlaktewaterstanden 2015-2019 (zie voor de locaties onderstaande figuur) 
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Meetreeksen grond- en oppervlaktewaterstanden 1 april 2019 - 1 november 2019 (zie voor locaties onderstaande 

figuur) 
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Locaties peilbuizen grondwaterstanden en oppervlaktewatermetingen 

 

 

Uit de langjarige meetreeksen van de grondwaterstanden blijkt duidelijk een jaarlijkse dynamiek van de 

grondwaterstand, met gemiddeld hoge grondwaterstanden in het najaar en vroege voorjaar en met relatief lage 

grondwaterstanden in de zomermaanden. In de zomer van 2019 zijn de grondwaterstanden minder ver uitgezakt 

dan in de voorgaande jaren (notabene: de grondwaterstand op locatie 2 laat een sterk afwijkend verloop ten 

opzichte van de andere peilbuizen zien. Mogelijk is hier iets met de apparatuur aan de hand). Voor de langjarige 

reeks geldt dat tijdens de zomer van 2018 de laagste grondwaterstanden zijn gemeten.  

 

De fluctuaties van de oppervlaktewaterpeilen bedroegen afgelopen zomer halfjaar circa 0,10 m. De gemeten 

variaties vallen binnen de marges van het peilbesluit en laten ook geen sterke afwijkingen ten opzichte van 

voorgaande jaren zien.  
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5. Vergelijki g ha d eti ge  e  auto atis he eti ge  

5.1 Algemeen 

Naast de eerder besproken automatische metingen zijn er op meerdere locaties ook handmatige metingen 

verricht door bewoners rond de Reeuwijkse Plassen. Deze handmatige metingen betreffen enerzijds peilschaal 

opnames en anderzijds opnames van het grondwaterpeil. Hiervoor maken de bewoners gebruik van een mobiele 

telefoon. Voor de peilschaalopnames wordt een foto van een peilschaal gemaakt. De foto met daarop de  

peilschaal wordt ia ee  algorit e ertaald  aar ee  aflezi g a  de atersta d. Voor het ete  van de 

grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van een akoestisch signaal dat op basis van de looptijd van dat signaal via 

een algoritme wordt ertaald  aar ee  diepte van het water in een peilbuis, ofwel de grondwaterstand.   

 

In totaal zijn er sinds 4 juli 2018 (start van de nieuwe versie van het portal voor handmatige metingen) 246 

metingen uitgevoerd op een totaal van 35 locaties. Hiervoor zijn 20 gebruikers aangemaakt. De meeste metingen 

zijn uitgevoerd door enkele waarnemers. In totaal zijn er 246 metingen uitgevoerd in de periode van 518 dagen. 

Eerdere metingen zijn niet opgenomen in deze opsomming, deze zijn en blijven uiteraard ook beschikbaar voor 

analyse doeleinden.  

 

 
 
Ter illustratie:   

Een automatische meting geeft iedere 10 minuten een 

meetwaarde, wat neerkomt op 144 metingen per dag of ruim 

4.000 metingen per maand. Vergeleken daarmee zijn de 

handmetingen momentopnames, die wel een indicatie geven 

over de orde grootte van de automatische metingen.  

 

In de periode van 4 november tot 4 december zijn er 10 

handmetingen uitgevoerd. Deze metingen komen na 

verwerking via het algoritme ter beschikking. Onderstaand zijn 

enkele voorbeelden van deze handmatige metingen 

uitgewerkt.  
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5.2 Vergelijking 1: handmatige meting peilschaal met loggermeting 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze vergelijking worden handmatige opnames van peilschaal Twaalfmorgen (250-051-00037) vergeleken met 

de automatische metingen van de logger Reeuwijk Ree. De rode punten In de grafiek zijn de handmatige opnames 

van de peilschaal, de blauwe lijn is afkomstig van de automatische logger.  

 

 
 

In de grafiek valt te zien dat de metingen goed overeenkomen met elkaar. Daar waar de punten iets van elkaar 

afwijken zal dit veroorzaakt worden door windeffecten. Er zijn rode 2 punten (A en B) die verder onder de lijn 

liggen. Een nadere analyse liet zien dat hier een verkeerde interpretatie van de foto naar waterstand aan ten 

grondslag lag.  

 

  

A 
B 
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5.3 Vergelijking 2: handmatige meting peilschaal met loggermeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In deze vergelijking worden handmatige opnames van de peilschaal nabij de Kennedylaan (250-051-00041) 

vergeleken met de automatische metingen van de logger bij Stuw Oud Reeuwijkseweg-bovenpand. De rode 

punten In de grafiek zijn de handmatige opnames van de peilschaal, de blauwe lijn is afkomstig van de 

automatische logger.  

 

 
In de grafiek valt te zien dat de metingen ook hier goed overeenkomen met elkaar. De afwijking tussen de rode 

punten en de blauwe lijn is te verwaarlozen. Reden is dat de aflezing van deze locaties minder onder invloed staan 

van wind.  
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5.4 Vergelijking handmatige en automatische meting grondwater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze vergelijking worden opnames van grondwaterstand op locatie 1 van de handmatige opnames via de 

telefoon vergeleken met de er naast gelegen automatische meting van de grondwaterstand. De kleuren zijn t.o.v. 

de eerdere 2 grafieken omgedraaid. De blauwe stippen, de handmatige metingen liggen goed op de rode lijn, 

afkomstig van de automatische metingen. In de grafiek is te zien dat de grondwaterstand op 27 september ca. NAP 

-2,95 m bedraagt. Op 7 oktober, 10 dagen later, is de waterstand ca 0,80 m gestegen als gevolg van neerslag 

oplopen en bedraagt dan NAP -2,15 m. 

 

 
De onderste grafiek geeft de oppervlakte waterstandsaflezing bij Reeuwijk Ree weer. De waterstand op 27 

september bedraagt ongeveer NAP – 2,24m, daarna stijgt de waterstand enkele centimeters en op  7 oktober 

bedraagt de waterstand ongeveer NAP -2,21 m, daarmee netto een stijging van 3 centimeter.   
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6. A alyse opper lakte ater – gro d ater 

Op basis van de beschikbare metingen is een visuele analyse uitgevoerd om te kijken in hoeverre de 

oppervlaktewaterpeilen en de grondwaterstanden een relatie laten zien en of door de nieuwe gehanteerde peilen 

een effect op de grondwaterstanden zichtbaar is.  

 

Uit de getoonde figuren (hoofdstuk 4) blijkt dat de gemeten grondwaterstanden een sterke relatie laten zien met 

de neerslag en verdamping. In de winterperioden (met een neerslagoverschot) worden relatief hoge 

grondwaterstanden gemeten, de laagste grondwaterstanden treden in de zomerperioden op (wanneer er sprake is 

van een neerslagtekort). In meer detail is in de figuren ook duidelijk zichtbaar dat de grondwaterstand snel 

reageert op een regenbui.  Als gevolg van neerslag en verdamping treden in de grondwaterstanden gedurende het 

jaar fluctuaties op van circa 0,20 tot 0,85 m.  

 

Afhankelijk van de locatie bevindt de grondwaterstand zich in de winterperiode zich tot circa 0,2 m boven het 

oppervlaktewaterpeil. In droge periode zakt, afhankelijk van de locatie, de grondwaterstand uit tot circa 0,1 á 0,8 

m onder het oppervlaktewaterpeil.  

 

Alle peilbuizen staan relatief dichtbij oppervlaktewater (maximale afstand van circa 10 á 15 m). Ondanks deze 

geringe afstand laten alle peilbuizen een sterke fluctuatie van de grondwaterstand in de tijd zien. Een fluctuatie die 

vele malen groter is dan de fluctuatie in oppervlaktewaterpeilen. Het dempende effect van het oppervlaktewater 

op de grondwaterstand is dus beperkt.  

 

Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de fluctuaties in de grondwaterstanden veel meer bepaald 

worden door neerslag en verdamping (en lokale bodemopbouw) en dat schommelingen in het 

oppervlaktewaterpeil een ondergeschikt effect hebben op variaties in de grondwaterstand. Verwacht wordt dan 

ook dat het veranderde peilbeheer in de Reeuwijkse Plassen niet tot merkbare effecten op de grondwaterstand 

leidt.  
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7. Co lusie 

Deze rapportage beschrijft de gemeten neerslag, grond- en oppervlaktewaterstanden over de periode april tot en 

met oktober 2019. Na de droge zomer van 2018, volgde weer een zeer warme en relatief droge zomer in 2019. De 

gemeten oppervlaktewaterstanden in het afgelopen half jaar sluiten aan bij de peilen zoals gerealiseerd conform 

het peilbesluit en laten geen afwijkingen zien ten opzichte van voorgaande jaren.  

 

Tijdens de warme zomermaanden in 2019 zijn de grondwaterstanden niet zover uitgezakt als in de zomermaanden 

van 2018. De neerslag over de verslagperiode is min of meer in evenwicht met de referentiegewasverdamping. Het 

aanvankelijke neerslagtekort is na de neerslag in september en oktober gereduceerd tot waarden tussen de 0 en 

50 mm.  

 

Duidelijk is dat fluctuaties in de grondwaterstanden sterk beïnvloed worden door neerslag en verdamping. In de 

grondwaterstanden zijn geen effecten van een veranderd oppervlaktewaterpeilbeheer zichtbaar. 
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BIJLAGE : Represe tatief peil Reeu ijkse Plasse  

Teneinde een representatiever peil voor het plassengebied te kunnen bepalen is onderzocht welke metingen 

hiervoor in aanmerking kunnen komen. Na een eerste analyse leidt dit tot de volgende meetlocaties:  

 
 

Vervolgens is op basis van een meetreeks over langere tijd gekeken of en zo ja hoe een weging van de diverse 

eetlo aties die t plaats te i de . Va ege het z aartepu t  of el de hoe eelheid ater i  de dire te 
omgeving is aan de meeste meetlocaties een zwaarte van 10% toegekend. Aan de logger Nieuwebroeksedijk en de 

logger Reeuwijk Ree is een gewichtsfactor 20% toegekend, terwijl iedere meting bij de bootpassage Klein 

Vogelenzang ook 10% zwaarte is toegekend. Dit leidt tot de volgende verdeling: 

Locatie Factor 

Stuw Nieuwdorperweg, Bovenpand 10% 

Stuw Oud Reeuwijkseweg, Bovenpand 10% 

Gemaal Burgvlietkade, Polder 10% 

Logger Nieuwenbroeksedijk 20% 

Logger Reeuwijk Ree 20% 

Bootpassage KV-peil Klein Vogelenzang 10% 

Bootpassage KV-Peil Vaart Zoetendijk 10% 

Stuw Sloene plas, Onderpand 10% 

Reeuwijkse Plassen, Gewogen Gemiddelde 100% 
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Wanneer deze factoren worden gebruikt voor de berekening van een gewogen gemiddelde waterstand geeft dit 

de volgende uitkomst op basis van een fictieve getallen van waterstanden:   

 

Locatie Factor Waterstand 

Stuw Nieuwdorperweg, Bovenpand 10% -2,240 

Stuw Oud Reeuwijkseweg, Bovenpand 10% -2,230 

Gemaal Burgvlietkade, Polder 10% -2,270 

Logger Nieuwenbroeksedijk 20% -2,260 

Logger Reeuwijk Ree 20% -2,250 

Bootpassage KV-peil Klein Vogelenzang 10% -2,240 

Bootpassage KV-Peil Vaart Zoetendijk 10% -2,230 

Stuw Sloene plas, Onderpand 10% -2,200 

Reeuwijkse Plassen, Gewogen Gemiddelde 100% -2,243 

 

Om te voorkomen dat bij het wegvallen van één van de metingen vervolgens de bepaling van de gewogen 

gemiddelde waterstand uitvalt, zal hiervoor een voorziening gemaakt moeten worden in het telemetrie systeem 

van Rijnland. Aan de hand van een voorbeeld zal dit duidelijk worden gemaakt.  

 

Voorbeeld 1: een meting van 10% valt weg.  

In dit geval blijft er van de metingen slechts 90% over. Deze 90% zal gelden als de nieuwe 100%, dat betekent dat 

de metingen die aanvankelijk 10% bijdragen, nu voor 11% bijdragen, de metingen van eerst 20% gaan meetellen 

voor 22%, waarmee het totaal van de overblijvende metingen weer op 100% uitkomt. Dit ziet er in tabelvorm als 

volgt uit:  

 

Locatie Factor Waterstand 

Stuw Nieuwdorperweg, Bovenpand 11% -2,240 

Stuw Oud Reeuwijkseweg, Bovenpand 11% -2,230 

Gemaal Burgvlietkade, Polder 11% -2,270 

Logger Nieuwenbroeksedijk 22% -2,260 

Logger Reeuwijk Ree 22% -2,250 

Bootpassage KV-peil Klein Vogelenzang 11% -2,240 

Bootpassage KV-Peil Vaart Zoetendijk     

Stuw Sloene plas, Onderpand 11% -2,200 

Reeuwijkse Plassen, Gewogen Gemiddelde 100% -2,244 

 

Voorbeeld 2: een meting van 20% valt weg 

In dit geval blijft er van de metingen slechts 80% over. Deze 80% zal gelden als de nieuwe 100%, dat betekent dat 

de metingen die aanvankelijk 10% bijdragen, nu voor 13% bijdragen, de overgebleven meting van eerst 20% gaat 

meetellen voor 25%, waarmee het totaal van de overblijvende metingen weer op 100% uitkomt. Dit ziet er in 

tabelvorm als volgt uit:  

 

Locatie Factor Waterstand 

Stuw Nieuwdorperweg, Bovenpand 13% -2,240 

Stuw Oud Reeuwijkseweg, Bovenpand 13% -2,230 

Gemaal Burgvlietkade, Polder 13% -2,270 

Logger Nieuwenbroeksedijk     

Logger Reeuwijk Ree 25% -2,250 

Bootpassage KV-peil Klein Vogelenzang 13% -2,240 

Bootpassage KV-Peil Vaart Zoetendijk 13% -2,230 

Stuw Sloene plas, Onderpand 13% -2,200 

Reeuwijkse Plassen, Gewogen Gemiddelde 100% -2,239 
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