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  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In voorgaande rapportages is uitgewerkt hoe het watersysteem van Stappersven en de Nol functioneert. In 

de rapportage “Wateroverschot Kalmthoutseheide Noord (1/4), Metingen winter 2012-2013” is het 

afstromende water gemeten en gerelateerd aan vanggebieden. In de rapportage “Wateroverschot 

Kalmthoutseheide Noord (2/4), Systeem schematisatie” is een fysische relatie gelegd tussen de neerslag 

en de afvoer vanaf de Kalmthoutse Heide, via het Stappersven naar de Nol. 

Met behulp van het opgestelde fysische model kan worden verkend wat de impact is van aanpassingen aan 

het oppervlaktewatersysteem vanaf het Stappersven richting de Nol. Aanpassingen aan het 

oppervlaktewatersysteem zijn gewenst om de volgende redenen:: 

1) Natuurpunt wil het Peil van het Stappersven laten fluctueren tussen een winterpeil van 19,81 

en een zomerpeil van 19,50 m+ TAW; 

2) De buffer zoals aanwezig in het Stappersven wil Natuurpunt zo efficiënt mogelijk inzetten om 

de Nol zo lang mogelijk te handhaven tussen 16,12-16,32 m+TAW. 

3) Wijziging in de afvoerrichting van het wateroverschot vanuit het Stappersven maakt het 

mogelijk om dit wateroverschot in te nemen vanuit de Moervaart ter hoogte van de Pidpa. Van 

daaruit kan dit water middels een leiding nogmaals worden ingezet binnen het natuurgebied 

De Groote Meer eveneens gelegen binnen het “Grenspark”.  

Het is belangrijk om te kunnen vaststellen dat de veranderingen in peilregiem en afstromingsrichting niet 

strijdig gaan zijn met: 

a) Natuurdoelen in en rond het Stappersven 

b) Natuurdoelen in en rond de Nol; 

c) Andere mogelijk toekomstige Natuurdoelen benedenstrooms van het Stappersven, maar gelegen 

binnen het Grenspark, waarvoor in de toekomst mogelijk ook wateraanvoer vanuit het 

Stappersven nodig is. 

Anderzijds is het ook belangrijk om vast te stellen in hoeverre de mate van beschikbaarheid van het 

wateroverschot wordt beïnvloed door aanpassingen in de waterhuishouding. Deze vraag is relevant omdat 

beschikbaarheid van water zeer bepalend is voor het plegen van investeringen om watertransport naar De 

Groote Meer mogelijk te maken (inlaatpunt en transportleiding). 

1.2 Probleemstelling 

Gebruik van het overschotwater mag niet negatief zijn voor de natuurwaarden van de bovenstrooms 

gelegen natuurgebieden. Anderzijds beperken bovenstroomse natuurdoelen mogelijk de beschikbaarheid 

van overschotwater. Het is nog onvoldoende bekend hoe opgelegde peilregiems van het Stappersven en 

de Nol de beschikbaarheid van wateroverschot beïnvloeden, waarvoor een rekenkundige verkenning 

gewenst is.  

1.3 Doelstelling 
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Bepaal of voldoende wateroverschot beschikbaar blijft om een investering in een innamepunt en 

watertransportleiding te verantwoorden in combinatie met streefpeilen voor Stappersven en De Nol. Bepaal 

tevens of regulering van het watersysteem met knijpconstructies een bruikbare methode is om het 

watersysteem te beheren. 
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2 Beschrijving van het systeem 
In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de afstroming plaatsvind en waar de 

knooppunten zitten waar sturing in de afstromingsrichting en debiet mogelijk is. 

 

Figuur 1 Afstroming via Sluisje Stapper(S), verbinding met de Venloop (V), verbinding met de Nol (N), langs innamepunt 

(In) 

Startpunt van het beschouwde watersysteem vormt het Stappersven. Het Stappersven ontvangt 

oppervlaktewater vanaf de Kalmthoutse Heide en vormt een belangrijke buffer. Het waterpeil van het 

Stappersven wordt bepaald door het evenwicht in toestroom vanuit de Kalmthoutse Heide en de afvoer ter 

hoogte van het sluisje (S) en in geringe mate ook door neerslag, verdamping en wegzijging.  
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Figuur 2 Sluisje Stappersven (S) 

Vanaf het sluisje aan het Stappersven stroomt het water naar het eerste knooppunt (V). Hier kan het water 

in twee richtingen verder. De hoofdrichting loopt richting de Nol, maar door de knijpconstructie in de 

duiker kan bij hoge afvoer een groter deel worden afgeleid via een gracht die aansluit op de oostelijk 

gelegen Venloop.  

 

Figuur 3 Splitsing richting de Venloop (rechts). De hoofdloop gaat rechtdoor via de duiker richting de Nol. 

Het derde punt dat de waterverdeling stuurt betreft een (debietbegrenzer in een) duiker iets meer 

stroomafwaarts (Figuur 4). De debietafhankelijke opstuwing reguleert de debietverdeling over de 

bovenstroomse splitsing. Deze duiker bevindt zich onder het voormalige pad vanaf de Nolse Baan, langs 

de Boswachterswoning richting Stappersven.  
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Figuur 4 Verdeling richting de Nol (links), en richting Moervaart (rechts). 
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3 Berekeningen 
 

De afstroming vanuit het Stappersven, gaat bij voorkeur via en langs de Nol met behulp van een zelf 

regulerend afwateringssysteem. Deze zelfregulering kan worden vormgegeven met behulp van 

knijpstuwen. Belangrijke voordelen van het waterbeheer met behulp van knijpconstructies zijn: 

 Eenduidig beheer van het afstromende water; 

o Afvoerdebiet wordt bepaald door het waterpeil in het Stappersven; 

o Verdeling stroomafwaarts wordt gestuurd door het afvoerdebiet van het Stappersven; 

 Relatief weinig beheer nodig; 

 De stroming richting de Nol en Boswachterswoning worden begrensd, waardoor wateroverlast 

wordt voorkomen. 

De werking van een knijpstuw is met een illustratie en schematisch weergegeven in Figuur 5. Het 

overstortniveau zorgt ervoor dat de afvoer voldoende groot is dat een ontoelaatbaar hoog peil niet wordt 

bereikt. Als het water peil aan stroomopwaartse zijde onder de overstorthoogte blijft, dan is er sprake van 

een redelijke constante doorvoer van water. Het peil zakt vertraagd tot de onderzijde van het knijpgat is 

bereikt. Beneden de onderzijde van het knijpgat stopt de afvoer. Met de grootte van het knijpgat kan de 

snelheid van peildaling bovenstrooms worden bepaald. 

 

Figuur 5 Principe Knijpstuw 

3.1 Knijpgat op uitstroom Stappersven 

De flux via de knijpstuw wordt met een afvoerformule geschat. Deze afvoerformule bestaat uit 

een component voor de afvoer door het knijpgat en een component voor de overstort (een 

brede overlaat).  

dhc*A**b*dhcQ
.


51

22  

Met:  c  - coëfficiënt voor de stromingsweerstand 

  A  - oppervlak van het doorstroomprofiel knijpgat 
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  dh  - overstorthoogte  

  c2  - coëfficiënt voor de stromingsweerstand brede overlaat 

  b  - breedte overlaat 

  dh2  - overstorthoogte van de overlaat 

Deze samengestelde Q-h relatie voor de knijpstuw is weergegeven in figuur 6. 

 

 

figuur 6: De configuratie van de stuw, met knijpgat met verschillende diameters. 

Indien men een dergelijke constructie toepast op het Stappersven, dan zou een continue afvoer in stand 

gehouden kunnen worden, zonder dat de hoofd-dynamiek verloren gaat. De piekafvoer zal altijd via de 

brede overstort verlopen, terwijl gedurende een lange tijd met het gat een kleine afvoer in stand gehouden 

kan worden met een geleidelijke daling van het venpeil.  

3.2 Randvoorwaarden  

3.2.1 Stappersven 

Het door Natuurpunt gewenste peilregiem voor zowel het Stappersven als de Nol vormen de 

randvoorwaarde voor het schatten van het wateroverschot uit het systeem. Op 30 september 2013 heeft 

het beheerteam Natuurpunt de volgende streefpeilen vastgesteld voor het Stappersven: 

Winterpeil 19,81 m+TAW* 

Zomerpeil 19,50 m+TAW* 

Tijdens een vervolgoverleg van het beheerteam Natuurpunt Stappersven op 18 november 2013 is naar 

voren gekomen dat enige spreiding rondom deze streefpeilen toelaatbaar is, aangezien ook het 

historische peil zich niet strikt heeft bewogen tussen deze grenzen. Extremen buiten deze peilrange zijn 

voor een belangrijk deel afhankelijk van de weersgesteldheid (droger versus natter dan normaal). Binnen 

deze scenariostudie worden de genoemde grenzen gehanteerd als de boven en onderrandvoorwaarde van 

de gemodelleerde knijpconstructies. De onderzijde van het knijpgat bevindt zich op 19,50 m+TAW en de 

overstorthoogte bedraagt 19,81 m+TAW. 
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In de praktijk betekent deze inrichting van de knijpconstructie dat de afstroming vanuit het Stappersven in 

situaties met hoge peilen wordt begrensd door de maximale doorlaat capaciteit van de duiker achter het 

sluisje. Bij de berekeningen van de afvoer van het sluisje aan het Stappersven is in de berekeningen 

rekening gehouden met deze maximale afvoercapaciteit.  

3.2.2 De Nol 

Natuurpunt stelt aan de Nol de voorwaarde dat deze zo lang als mogelijk binnen de peilrange tussen 

16,12-16,32 m+TAW  te houden. In de praktijk blijkt dat sinds de vermindering van de 

grondwaterontrekking Essen eenvoudiger aan deze doelstelling kan worden voldaan, maar dat externe 

aanvoer vanuit het Stappersven noodzakelijk is als gevolg van drainage, infiltratie en wegzijging uit de 

Nol, zowel aan de randen richting ontwaterende sloten als in verticale richting. De beschikbaarheid van de 

externe afvoer vanuit het Stappersven is afhankelijk van de voeding van en de buffer in het Stappersven.  

3.3 Verdeelwerk sluisje Stappersven  

In Figuur 7 is een impressie gegeven van een knijpconstructie bestaande uit een knijpgat en een overstort 

ter plaatse van het sluisje aan de Stapper (locatie S in figuur 1). In de doorgerekende scenario’s zijn twee 

diameters van knijpgaten beschouwd. De overstorthoogte is steeds op 19.81 m+TAW gesteld. De 

onderzijde van het knijpgat bevindt zich op 19,50m+TAW. In Tabel 1zijn de kenmerken van het sluisje 

van de Stapper gegeven voor de doorgerekende scenario’s  

Tabel 1 Input berekeningen locatie "S" 

 Diameter knijpgat 

(mm) 

 

Onderzijde 

knijpgat 

(m+TAW) 

Hoogte overlaat 

m+TAW 

Breedte overlaat 

S150 150 mm 19,50 19,81 1 meter 

S250 250 mm 19,50 19,81 1 meter 

S150 P1981 150 mm 19,50 19,81 5 meter1 

S150 P1987 250 mm 19,50 19,81 5 meter1 

 

Figuur 7 Impressie knijpconstructie voor sluisje van het Stappersven (locatie S) 

                                                   

1 Afvoercapaciteit begrenst door de capaciteit van de duiker van het Sluisje aan de Stapper met 

een diameter van 500mm. 
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Voor een situatie met een gat-diameter van 15 cm op een peil van 19.5 m TAW wordt het peil en 

afvoerverloop berekend, zoals weergegeven in figuur 8. Vergroting van het knijpgat tot 25 cm levert 

frequenter een periode van droogval (jaarlijks), maar de maximale peilen blijven in de natte perioden 

gelijk. Uitzonderingen hierop zijn waarneembaar in de perioden waarin blijkbaar de afvoer van de 

knijpconstructie de aanvoer vanuit de Kalmthoutse Heide overtreft. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 

berekende zomer van 2012. Het rekenresultaat is weergegeven in figuur 9. 

 

 

figuur 8: gemeten versus berekend peil in Stappersven indien de afvoer zou zijn voorzien met een knijpconstructie, 

waarin het knijpgat een diameter van 150 mm heeft. 

 

figuur 9: gemeten versus berekend peil in Stappersven indien de afvoer zou zijn voorzien met een knijpconstructie, 

waarin het knijpgat een diameter van 250 mm heeft. 

3.4 Verdeelwerken tussen Stappersven en De Nol 

Het water uit het Stappersven  richting De Nol passeert twee splitsingen:  

 de splitsing waarbij het water via de Venloop richting de Roosendaalse vaart kan worden 

gestuurd, (locatie V, Figuur 1)  

 de splitsing waarbij het water lateraal langs de Nol richting Moervaart kan worden gestuurd, 

(locatie N, Figuur 1) 

Indien deze splitsingen worden voorzien van een verdeelwerk, dan kan een robuust constante voeding 

voor De Nol worden gerealiseerd, terwijl het reguliere overschot via de Moervaart wordt afgevoerd en de 

piekafvoer ook via de Roosendaalsevaart zijn weg vindt.  
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Een verdeelwerk bestaat uit een opening voor de doorvoer richting De Nol en een overlaat voor de afvoer 

van een overschot aan water.  

3.4.1 Verdeelwerk Moervaart versus Venloop 

In Figuur 10 is een impressie gegeven van een verdeelwerk op de locatie V, zoals aangeduid in Figuur 1.   

 

Figuur 10 Impressie van een knijpstuwinrichting op locatie V 

Om de afvoer naar de Moervaartvaart zijn twee diameters van het knijpgat beschouwd. In onderstaande 

tabel zijn de kenmerken weergegeven zoals doorgerekend. 

Tabel 2 Input berekeningen verdeling locatie "V" 

 Diameter knijpgat 

(mm) 

 

Onderzijde 

knijpgat 

Hoogte overlaat 

(m+bodem 

waterloop) 

Breedte overlaat 

V250 250 mm Bodem waterloop 0,5 1 meter 

V300 300 mm Bodem waterloop 0,5 1 meter 

V250 P1981 250 mm Bodem waterloop 0,5 1 meter 

V300 P1987 300 mm Bodem waterloop 0,5 1 meter 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat een ronde doorlaat met een diameter van 250 mm het debiet  

richting de Moervaart/Nol op ongeveer 100 m3/uur te maximaliseren in de wintermaanden. Een dergelijke 

inrichting levert de debietverdeling zoals weergegeven in figuur 11 en figuur 12. Aan een debiet van 

ongeveer 200 m3/uur kan ook in de meeste winters gedurende een behoorlijke periode worden voldaan. 

De doorlaat in het eerste verdeelwerk moet dan worden vergroot naar 30 cm. Dit extra doorgelaten debiet 

gaat uiteraard ten koste van de afvoer richting de Venloop/Roosendaalsevaart. Het peil- en debietverloop 

voor deze situatie is opgenomen in figuur 13. De hoogste afvoerpieken worden in alle gevallen afgeleid 

naar de Venloop/Roosendaalsevaart. 
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figuur 11: debietverdeling van de afvoer uit het Stapperven volgens het scenario met een knijpgat van 25 cm 

 

figuur 12: debietverdeling van de afvoer uit het Stapperven volgens het scenario met een knijpgat van 15 cm 

debieten in sloottakken (m3/uur)
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figuur 13: debietverdeling van de afvoer uit het Stapperven volgens het scenario met een knijpgat van 15 aan het sluisje 

van de Stapper en een knijpgat van 30 cm bij verdeelpunt (V), splitsing Venloop/Roosendaalse vaart en/of richting de 

Moervaart/Nol.  

In Figuur 14 is de relatie tussen het peil en het natte oppervlak weergegeven. Met behulp van deze figuren 

kan worden vastgesteld dat de waterlopen de waterpeilen en daarbij behorende waterhoeveelheden 

kunnen verwerken.  

 
Figuur 14 natte dwarsprofielen van de toevoer-waterlopen 

 

3.4.2 Verdeelwerk Nol versus Moervaart 

Figuur 15 is een impressie van de knijpstuwconstructie die kan worden geplaatst op de locatie N (zie 

Figuur 1). Deze knijpconstructie begrenst het debiet dat kan worden doorgelaten richting de Nol. Het 

overtollige water wordt langs de oostzijde van de Nol noordelijk geleidt met een reeds aanwezige gracht. 
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Figuur 15 Knijpstuw richting de Nol (locatie N in figuur 1), de overstort bevindt zich 5 meter bovenstrooms, middels 

een aftakkende gracht in noordelijk richting naar de Moervaart (zie Figuur 4). 

3.5 Instroom in de Nol 

Als De Nol gevoed wordt door de afvoer uit het Stappersven, gereguleerd door een knijpconstructie, dan 

blijft het gebied natter blijven dan voorheen. Onafhankelijk van de binnen deze studie beschouwde 

verdeelwerken op de locaties V en N (figuur 1), komt een redelijk constant debiet beschikbaar voor de Nol. 

Meest bepalende factor voor de tijdsduur van een beschikbaar debiet vanuit het Stappersven is de 

diameter van het knijpgat aan het Stappersven. De schatting met het model voor de belangrijkste te 

onderscheide scenario’s zijn weergegeven in en figuur 22. Het blijkt dat bij een groter knijpgat, 25 cm aan 

het sluisje van de Stapper, de voeding onvoldoende kan worden opgerekt in de tijd. Het peil in De Nol kan 

dan minder goed voor langere tijd kan worden gehandhaafd. Zonder voeding (figuur 23) lijkt het 

berekende peilverloop op het gemeten peil in het verleden tot 2011 (zie bijlage 2).  

Een doorvoeropening van 7.5 cm volstaat volgens de berekeningen om De Nol van voldoende water te 

voorzien. De aanvoer kan dan voor de Nol het grootste deel van het jaar worden gehandhaafd. 
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figuur 16: peilverloop in De Nol met gecontroleerde voeding afkomstig uit het Stappersven met een knijpconstructie 

met het 25-cm gat  

 

figuur 17: peilverloop in De Nol met gecontroleerde voeding afkomstig uit het Stappersven met een knijpconstructie 

met het 15-cm gat 
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4 Scenario analyse 
 

4.1 Beschikbaar wateroverschot 

In hoofdstuk 3 is met berekeningen bevestigd dat de aanwezige overmaat aan water in het winterseizoen 

in combinatie met de buffermogelijkheid van het Stappersven goede mogelijkheden biedt om het 

moerasgebied De Nol langere tijd op peil te houden. Tevens blijkt het Stappersven in de situatie waarbij 

het ongeveer op winterpeil staat toch nog in staat om bufferend te werken op neerslagpieken. Dit heeft 

natuurlijk vooral te maken met het grote oppervlak van het Stappersven. Gezien deze randvoorwaarde kan 

met behulp van een knijpstuw ter plaatse van het sluisje aan de Stapper vrijwel ieder gewenst peilregiem 

worden opgelegd. Een peilregiem zoals vastgesteld door Natuurpunt is prima te realiseren.  

De gewenste peilregiems kunnen dus worden gerealiseerd, maar het is zeer relevant om inzichtelijk te 

krijgen of het bijbehorende afvoer-regiem ook nog  voldoende  beschikbaar water oplevert voor suppletie 

richting De Groote Meer. 

Ten einde dit te onderzoeken zijn de volgende scenario’s (zie Tabel 3) doorgerekend voor wat betreft het 

uiteindelijke debiet dat beschikbaar kan komen ter hoogte van een innamepunt geprojecteerd op het 

terrein van de Pidpa (zie figuur 1, punt “IN”). 

Tabel 3 Scenario's 

 Diameter 

doorlaat 

Locatie “S” 

(mm) 

 

Breedte 

overlaat 

Locatie “S” 

(m) 

 

Diameter 

doorlaat  

locatie “V” 

(mm) 

Diameter 

doorlaat  

locatie “N” 

(mm) 

 

Pompcapaciteit 

 

Locatie “IN” 

m3/uur 

S150V250 Q100 150 1,0 250 75 100 

S250V250 Q100 250 1,0 250 75 100 

S150V300 Q200 150 1,0 300 75 200 

S250V300 Q200 250 1,0 300 75 200 

S150V250 P1981 150 5,0 250 75 100 

S250V250 P1981 250 5,0 250 75 100 

S150V300 P1981 150 5,0 300 75 200 

S250V300 P1981 250 5,0 300 75 200 
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Figuur 18 Berekend beschikbaar wateroverschot Kalmthoutse Heide Noord 

In Figuur 18 zijn voor de beschouwde scenario’s voor de winters 2006/2007 t/m 2012/2013 de 

hoeveelheden wateroverschot weergegeven, die beschikbaar kunnen worden gemaakt voor suppletie in de 

Groote Meer. Voor de bepaling van het beschikbare debiet is enkel gekeken naar de winterperiode (1 

oktober t/m 1 april). Voor sommige jaren lijkt het ook mogelijk om ook ’s zomers nog water te suppleren, 

maar dit is dus buiten beschouwing gelaten. Overigens past suppletie in de zomer niet bij de natuurlijke  

dynamiek van De Groote Meer. Ook blijkt dat de waterkwaliteit naar de zomerperiode toe achteruit gaat. 

Uit Figuur 18 blijkt dat in het relatief droogste winterseizoen van 2011/2012 nog steeds een 

wateroverschot beschikbaar kan worden gemaakt van ca. 200.000 m3. Dit is dan wellicht relatief gering, 

maar hierbij moet ook in beschouwing worden genomen dat een minder natte winter van nature ook in de 

huidige situatie leidt tot een minder hoog peil in de Groote Meer. 

4.2 Beschikbaar wateroverschot in relatie tot Groote Meer 

Met behulp van een watertransportleiding kan wateroverschot van de Kalmthoutse Heide opnieuw worden 

in gezet binnen het Grenspark “De Zoom en Kalmthoutse Heide”. Hiermee kan de sense of urgency 

doelstelling worden zeker gesteld, zoals die voor de Groote Meer is vastgesteld. In deze paragraaf wordt 

globaal verkend wat het effect is van een constante toevoer van een vast debiet vanuit de Kalmthoutse 

Heide Noord. Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de suppletie wordt ingezet in het westelijke 

deel van de Groote Meer. Er wordt in de berekening rekening gehouden met een constant veronderstelde  
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Figuur 19 Peilontwikkeling Groote Meer (westlob) op basis van constante aanvoer 

wegzijging van 4 mm/d, zoals vastgesteld op basis van waterbalansanalyses (Artesia 2012). Andere 

mogelijke voeding van de westlob van de Groote Meer is in deze berekening buiten beschouwing gelaten 

(neerslag en aanvoer vanuit Kwekerijven/kapvlakte). In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de 

toename van de wegzijging zichtbaar (wateroppervlak neemt toe bij hoger waterpeil). De conservatieve 

inschatting van het beschikbare debiet in de winter 2012-2013 bedroeg 208.000 m3. Uitgaande van 150 

m3/uur gedurende 60 dagen (~216.000 m3) levert dat volgens Figuur 19 een peilstijging in de Groote 

Meer van ruim 1,0 meter. 

Op basis van de grafiek in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. kan worden vastgesteld dat het 

beschikbare wateroverschot een substantiële bijdrage kan leveren voor de instandhoudingsdoelen van de 

Groote Meer.  
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5 Conclusies 
 

1. De uitgevoerde scenario-analyse toont aan dat de beschikbare hoeveelheid wateroverschot 

relatief ongevoelig is voor de peilregiems van de bovenstrooms gelegen natuurdoelen. 

Natuurdoelen die worden gesteld ten aanzien van het peilregiem van het Stappersven en de Nol, 

maar ook mogelijk toekomstige aanvullende doelen zijn hierbij leidend , met het wateroverschot 

als afgeleide. 

2. De voor de winterperioden van de jaren 2005 t/m 2013 berekende beschikbare hoeveelheid 

wateroverschot  geven allen een substantiële waterhoeveelheid van minimaal  200.000 m3/jaar. 

Deze hoeveelheden komen overeen met de “veldkennis” , zoals aanwezig bij Natuurpunt en het 

Grenspark. Ook zijn deze hoeveelheden in lijn met een eerder uitgevoerd waterbalansonderzoek 

(Delissen, 2004). 

3. De beschikbare hoeveelheden wateroverschot leveren ook bij constante aanvoer een substantiële 

bijdrage aan de peilontwikkeling in de westlob van de Groote Meer.  

4. De op basis van metingen (winter 2013-2014) en daaruit afgeleide berekeningen bevestigen het 

beeld dat een investering in een innamepunt en watertransportleiding verantwoord is.  
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Bijlage 1: Berekeningsresultaten knijpstuw 

Stappersven 
 

 

Figuur 20 Berekend peilverloop Stappersven bij afvoer met knijpgat van 150 mm 
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Figuur 21 Peilverloop Stappersven bij afvoer met knijpgat van 250mm 
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Bijlage 2: Effect waterafvoerscenario’s op Peil 

de Nol 
 

 

figuur 22: peilverloop in De Nol bij reconstructie van de voeding uit het Stappersven volgens scenario met knijpgat van 

15 cm 
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figuur 23: peilverloop in De Nol bij reconstructie van de voeding uit het Stappersven volgens scenario met knijpgat van 

25 cm 
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figuur 24: peilverloop in De Nol zonder voeding uit het Stappersven  
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