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Waar nu geregistreerd
Type dokument Peilbesluit Basis Calamiteiten plan WIS CAW Praktijkpeilgebieden Wateropgave Beheerder Afspraken dokument WSB UV Peilschalen Keringen Wensen van

of systeem Polders aleen hoofdsysteem***
coordinatiefase 4
coordinatiefase 3
coordinatiefase 2 max bereik sensor

gemiddelde maaiveldhoogte max validatie waarde
5% inudatie

coordinatiefase 1 HHW alarm mNAP bovenste waarde Bovenmarge zomer
alarmeringspeil in cm tov zomerpeil Boer pikkels belt altijd Bovenmarge winter

pb de Pleyt 10 cm grens bijzondere droge omstandigheden verhogen HW alarm mNAP

pb Gerverscop 5 cm grens bijzondere droge omstandigheden verhogen
pb de Pleyt 5 cm grens moet afmalen Ondermarge zomer

inslagdrempel cm Ondermarge winter
meeste peilbesluiten zomerpeil mNAP zomerpeil stuurpeil* mNAP
PB boezem Ouderijn gemiddeldpeil streefpeil streefpeil mNAP praktijkpeil
meeste peilbesluiten winterpeil mNAP stuurpeil* mNAP
pb de Pleyt 5 cm moet inlaten x kan ook andersom
pb Gerverscop 5 cm  grens bijzonder natte  omstandigheden verlagen
pb de Pleyt 10 cm grens bijzonder natte  omstandigheden verlagen uitslagdrempel cm

LW alarm mNAP bovenstaande van tot datum
LLW alarm mNAP

min. Validatie waarde onderste waarde
min grens sensor

* met correctie wind of verhang
boezem hoofdsysteem

coordinatiefase 4 aanleghoogte
coordinatiefase 3 leggerhoogte
coordinatiefase 2 max bereik sensor Toetshoogte
coordinatiefase 1 max validatie waarde stoppeil mNAP toetspeil

maatgevendboezempeil = stop peil gemaal
PB boezem Ouderijn toetspeilwaterkering stoppeil HHW alarm mNAP 10% inudatie alarmpeil calamiteitenplan hoog

gemiddelde maaiveldhoogte voorwaarschuwing CAW HW alarm mNAP
alarmeringspeil in cm tov zomerpeil

PB boezem Ouderijn bovenpeil (95%) doel realisatiepeil hoog
Problemen met riooloverstort X operationeelpeil hoog

inslagdrempel cm
meeste peilbesluiten zomerpeil mNAP zomerpeil stuurpeil* mNAP streefpeil B.P. = streefpeil = dagelijkspeil
PB boezem Ouderijn gemiddeldpeil streefpeil streefpeil mNAP praktijkpeil
meeste peilbesluiten winterpeil mNAP stuurpeil* mNAP

operartioneelpeil laag
uitslagdrempel cm doel realisatiepeil laag

LW alarm mNAP alarmpeil calamiteitenplan laag
PB boezem Ouderijn onderpeil min. Validatie waarde LLW alarm mNAP

min grens sensor


