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Tabel X.1. Peilgebieden met AGOR en peilvoorstel (AGOR+) en aanpassingen 

Peilgebiedsnummer agor 

(zp/wp) 

m NAP 

agor+ 

(zp/wp) of 

(min/max) 

m NAP 

aanpassing toelichting t.o.v. praktijkpeil 

OVB142A 7.20 / 7.35 7.20 / 7.35 Peilgrens Schuytgraaf gewij-

zigd, i.v.m. aanpassing aan 

grens ecozone 

 

OVB142-2845 7.20 / 7.10 7.10 / 7.35 Nieuw peilgebied a.g.v. ontwik-

keling ecozone Schuytgraaf (ge-

isoleerd systeem). 

Flexibel peil afgestemd op nieuwe 

inrichting. 

OVB151 B 7.7 / 7.9 7.6 / 7.9 Peilgrenswijziging t.b.v. Waal-

sprong. Inlaat vanuit plas bij < 

NAP 7,60 m, uitlaat op plas bij > 

NAP 7,90 m. 

Flexibel peil afgestemd op nieuwe 

inrichting. 

OVB154 A-OB1 7.8 / 7.8 7.4 / 7.4 Nieuw peilgebied met lagere 

peilen a.g.v. landinrichting Over-

Betuwe. Was onderdeel van het 

peilgebied OVB154A.  

 

OVB154 A element C 7.8 / 7.8 7.8 / 8.15 Nieuw peilgebied i.k.v. natuur-

ontwikkeling. Was onderdeel 

van het peilgebied OVB154A. 

Flexibel peilbeheer, afgestemd op 

inrichting en gewenste natuur. 

OVB154 B 7.8 en 8.20 8.15 / 8.15 Peilgebiedswijziging a.g.v. plas-

sen Waalsprong en nieuw peil-

gebied OVBDiana1.  

Praktijkpeilen zijn in de huidige situ-

atie NAP +8,15 m.  

OVB154 C 8.2 / 8.2 7.4 / 7.8 Peilgebiedswijziging; deel naar 

peilgebied OVB151B en 154B.  

In verband met ontwikkeling Waal-

sprong worden in dit peilgebied wa-

terbergingsplassen gegraven. Plas-

sen fungeren als in- en uitlaatplas-

sen om watergangen in OVB151B 

op peil te houden.  

OVB156A 7.75 / 7.75 7.8 / 7.8 Peilgrenswijziging en verhoging 

streefpeil i.v.m. stedelijke ont-

wikkeling Huissen.   

Peil afgestemd op nieuwe inrichting. 

OVB156C 8 / 8.3 7.85 / 8.20 Aanpassing grenzen i.c.m. her-

inrichting OVB156A.  

Flexibel peil afgestemd op nieuwe 

inrichting d.m.v. vlotterstuwen die 

afwateren op peilgebied 156A. 

OVBPL2 7.6 / 7.6 7.5 / 7.8 Nieuw peilgebied, natuurgebied 

in Waterrijk. Was onderdeel van 

het peilgebied OVB144. 

Flexibel peilbeheer,  

peil afgestemd op nieuwe inrichting  

en nieuwe natuur. 

OVBPL4 7.7 / 7.7 7.5 / 7.7 Nieuw peilgebied, natuurgebied 

in Waterrijk. 

Was onderdeel van het peilge-

bied OVB156. 

Flexibel peilbeheer,  

peil afgestemd op nieuwe inrichting 

en nieuwe natuur. 

OVBPL5 7.7 / 7.7 7.5 / 8 Nieuw peilgebied, natuurgebied 

in Waterrijk. 

Was onderdeel van het peilge-

bied OVB156. 

Flexibel peilbeheer,  

peil afgestemd op nieuwe inrichting 

en nieuwe natuur. 

OVBARNHEM ZUID 3 7.25 / 7.25 7.25 / 7.25 Peilgrenswijziging i.v.m. optima-

lisatie waterafvoer en doorvoer 

in waterplan.  
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Peilgebiedsnummer agor 

(zp/wp) 

m NAP 

agor+ 

(zp/wp) of 

(min/max) 

m NAP 

aanpassing toelichting t.o.v. praktijkpeil 

OVBARNHEM ZUID 6A 9.15 / 9.15 9.15 / 9.15 Dit peil wordt in de praktijk ge-

handhaafd. Dit is noodzakelijk  

voor een goede wateraanvoer. 

Dit levert geen problemen op in 

het stedelijk gebied.  

 

OVBDiana_1 7.8 / 7.8 8.2 / 8.2 Nieuw peilgebied, deel stedelijk 

gebied Bemmel.  

Was onderdeel van OVB154B.  

Bestaande opmaling van gemeente 

vastgelegd. Voorziening is nodig 

voor goede doorvoer van water.  

OVB_TuinvanElden 8 / 8 8.5 / 8.5 Nieuw peilgebied a.g.v. stedelij-

ke herinrichting. Was onderdeel 

van het peilgebied OVBArnhem-

Zuid 4. 

Peil afgestemd op nieuwe inrichting. 

 

OVBBrekenhof 7.2 / 7.2 6.9 / 7.3 Nieuw  peilgebied, stedelijk ge-

bied Brekenhof. Was onderdeel 

van OVB142-1837. 

Flexibel peilbeheer afgestemd op 

nieuwe inrichting  stedelijk gebied.  

 

OVBWesteraam 7.6 / 7.6 7.5 / 7.8 Nieuw peilgebied, stedelijk ge-

bied Westeraam.  

Was onderdeel van het peilge-

bied OVB153.  

Flexibel peilbeheer afgestemd op 

nieuwe inrichting  stedelijk gebied.  

 

OVBEIS 7.6 en 8.1 7.6 / 7.8 Peilgrenswijziging a.g.v. stede-

lijke ontwikkeling Elst (Eisenho-

wer). 

Flexibel peilbeheer afgestemd op 

nieuwe inrichting  stedelijk gebied.  

 

OVBH1 6.9 / 6.9 6.9 / 6.9 Peilgrenswijziging Huyekamp 1 

Elst. Bestaand peilgebied met 

eigen pomp. 

 

OVBH2 6.9 / 6.9 6.9 / 6.9 Nieuw peilgebied, Huyekamp 2 

Elst. Bestaand peilgebied met 

eigen pomp. 

 

LNG100 8.2/8.0 8.0/7.8 Nieuw peilgebied met lagere 

peilen n.a.v. streefpeilbesluit 

Linge. 

 

  


