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1   Inleiding 
Het onderzoek naar het wateroverschot van de Kalmthoutse Heide noord, wordt uitgevoerd in het kader 

van de restauratie van de natuurwaarden in de Groote Meer. Gebrek aan voeding van het Groote Meer met 

water van voldoende kwaliteit is het belangrijkste knelpunt voor het beoogde herstel. Aanvoer van water 

vanuit de Kalmthoutse Heide is een mogelijke oplossing waarmee op relatief korte termijn aan de 

opdracht van “sence of urgency” kan worden voldaan voor wat betreft de natuurdoelen van de Groote 

Meer.  

In een reeks rapportages zijn aspecten van het watersysteem van Stappersven en de Nol beschreven. 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. In de derde rapportage 

“Wateroverschot Kalmthoutseheide Noord (3/4), Scenario-analyse” is met behulp van een scenario-analyse 

rekenkundig geschat hoeveel wateroverschot verwacht mag worden op basis van  historische gegevens 

vanaf 2005. 

De voorliggende rapportage doet verslag van de veldvalidatie van de scenario-analyse in de winter 2013-

2014. Ten behoeve van deze veldvalidatie is met kleine ingrepen in het watersysteem het door Natuurpunt 

gewenste afvoerregiem zo goed mogelijk nagebootst. Hiervoor is het sluisje aan de Stapper gebruikt als 

ware het uitgerust met een knijpconstructie en wordt de waterverdeling stroomafwaarts gestuurd met 

twee opeenvolgende knijpconstructies. Daarnaast zijn in de loop van de winter enkele handmatige 

aanpassingen in de waterverdeling doorgevoerd. 

Met de veldvalidatie wordt specifiek beoogd om vast te stellen of de theoretisch verkende nieuwe 

waterverdeling ook in de praktijk toepasbaar is met betrekking tot de volgende aspecten: 

1. Is het beoogde watersysteem met knijpstuwen te reguleren en wat zijn daarbij de 

aandachtspunten; 

2.  wat betekent de regulering voor het peilregiem van het Stappersven/De Nol;  

3. Wat betekent de regulering voor het beschikbare wateroverschot;  

4. Wat is de waterkwaliteit gedurende het winterseizoen.  
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2 Beschrijving van het watersysteem 
In onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de afstroming plaatsvind en waar de 

knooppunten zitten waar sturing in de afstromingsrichting en debiet mogelijk is. In figuur 2 zijn de 

locaties weergegeven waar debietregistraties en/of waterkwaliteitsmonsters zijn genomen. 

 

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

(In) 

 

Figuur 2 Positie meetpunten aangeduid met code KHN in deze rapportage 

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).  



 

 

Figuur 3 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, bij extreme neerslaghoeveelheden kan 

een overmaat aan afvoer ook worden afgevoerd via een gracht die aansluit aan de oostelijk gelegen 

Venloop.  

 

Figuur 4 Splitsing richting de Venloop (rechts). De hoofdloop gaat rechtdoor via de duiker richting de Nol (V). 

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

stroomafwaarts (Figuur 5). 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 5 Verdeling locatie N ( Figuur 1) richting de Nol (op de foto naar links), en richting Moervaart (rechts)  

   

  



 

3 Neerslag typering winter 2013-2014  
In Figuur 6 is het de ontwikkeling van het neerslagoverschot in vergelijking met voorgaande jaren (vanaf 

1962 weergegeven). Voor de neerslag is uitgegaan van het KNMI neerslagstation Hoogerheide. Gerekend 

over de periode 1 oktober 2013 tot 1 april 2014 is 443 mm neerslag gevallen. In vergelijking met de 

overige beschouwde jaren een relatief natte winter, maar met het zwaartepunt van de neerslag in het 

najaar van 2013. Het voorjaar van 2014 is als relatief droog te typeren, in maar 2014 treed zelfs al een 

neerslagtekort op (zie Tabel 1, rechterkolom). 

Tabel 1 Maandsommen 

 

 

Figuur 6 Neerslagsom winter 2013-2014 vanaf 1 oktober 2013 

De neerslagsom heeft vanzelfsprekend een relatie met de waterpeilen van zowel grond- als 

oppervlaktewater. Deze relatie komt ook tot uiting in het peil van het Stappersven (Figuur 10). De natte 

perioden van oktober en november 2013 zorgen voor een relatief snel herstel van het peil van het 

Stappersven tot aan het beoogde winterpeil streefpeil van 19,81 m+TAW.   

Verdampinggegevens Gilzerijen

Maandsom Normaalwaarde maandsom Netto Aanvulling

jan 60 67 9 51

feb 49 58 16 33

mrt 33 63 30 3

apr 35 47 60 -25

mei 110 60 70 40

jun 54 74 91 -37

jul 86 78 112 -26

aug 26 74 88 -62

sep 96 77 55 41

okt 112 79 31 81

nov 109 83 11 98

dec 46 80 9 37

jan 80 67 11 69

feb 63 56 20 43

mrt 32 63 50 -18
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4 Chronologie van de proef 
 

4.1 Stuwbeheer van het sluisje aan het Stappersven 

Vanaf 23 november is het sluisje aan het Stappersven geopend en 

wordt actief water afgevoerd richting de Nol. Bij een geringe opening 

van het sluisje aan het Stappersven stroomt het volledige debiet 

richting de Nol en nog niet via de gracht ten oosten van de Nol 

richting de Boswachterswoning en Moervaart.  

In onderstaande tabel is het stuwbeheer weergegeven zoals dat is 

uitgevoerd in de winterperiode vanaf 23 november 2013. De 

stuwstand wordt afgemeten aan het aantal centimeters dat het 

“schuifluik” voor de duiker wordt opgetild (zie Figuur 7). In Figuur 8 

zijn de stuwstanden zoals genoemd in Tabel 2 gevisualiseerd, 

aangevuld met de stuwstanden vanaf januari 2013. Deze figuur 

visualiseert de lengte van de perioden waarin de diverse stuwstanden 

zijn gehanteerd. Het afstromende debiet heeft een relatie met de 

ingestelde stuwstand, vandaar dat de achtergrondkleuren zoals toegepast in Figuur 8 is opgenomen in 

verschillende figuren binnen deze rapportage. 

 

Figuur 8 Stuwstand van het Sluisje aan het Stappersven , januari 2013 t/m 24 april 2014 

  

 

Figuur 7 Afstellen opening 

sluisje aan het Stappersven 

 



 

Tabel 2 Stuwstanden sluisje van het Stappersven 

Datum Tijd Stand Opmerking 

22-03-2013 12:59:00 0   Sluisje gesloten omdat zomerpeil reeds was bereikt, door versnelde aflaat vanuit het 

Stappersven. 

23-11-2013 14:35:00 3   Eerste opening van het seizoen, alle afvoer vindt bij deze sluisstand plaats naar de Nol 

10-12-2013 12:55:00 5   Opening vergroot, deel stroomt via gracht richting Boswachterswoning 

06-01-2014 14:15:00 7,5 Idem 

15-02-2014 15:30:00 0   Korte onderbreking in verband met aanleggen 2e knijpconstructie op locatie V (zie Figuur 1) 

19-02-2014  9:35:00 10   Vergrote afvoer in verband met stijgen peil Stappersven 

 

24-02-2014 14:20:00 12,5 Verdere vergroting van de afvoer in verband met blijven stijgen peil Stappersven 

11-03-2014 13:02:00 7,5 Vermindering afvoer als gevolg van te snelle daling Stappersven 

 

14-03-2014 16:48:00 0,5 Korte onderbreking afvoer, in afwachting van wijze van inrichting afstroming voorliggende 

periode 

17-03-2014 14:00:00 4   Beperkte afstroming, waarbij een blokkade is aangebracht in de gracht richting de 

Boswachterswoning. 

17-03-2014 14:25:00 3   De opening van 4 cm geeft teveel debiet, en daarmee nog steeds afstroming richting 

Boswachterswonging. Bij 3 cm opening gaat alles naar de Nol 

21-04-2014 11:13:00 0   Sluisje gesloten door René Peeters (terreinbeheerder Naturpunt). Door het vroege voorjaar 

daalt het peil te snel volgens de afspraken van het beheerteam Stappersven over het 

gewenste peil. Bij dit gewenste peil is ook afgesproken dat het zomerpeil op 1 juli moet 

worden bereikt. René Peeters probeert door handmatige bediening precies op 1 juli op het 

gewenste peil van 19,50 +TAW uit te komen. 

 

 

Figuur 9 Stuwstand Stappersven winter 2013-2014 

4.2 Regulering waterverdeling 

De afvoer vanaf het sluisje van het Stapperven is in de eerste helft van de? winter 2013-2014 volledig 

afgeleid naar de Nol. In de periode 10 december 2013 t/m 17 maart 2014 is de afvoer deels langs de Nol 

geleid met een in het terrein aanwezige oude gracht. Via deze gracht is het water vanaf het sluisje aan het 

Stappersven langs de boswachterswoning richting de Moervaart gestuurd. Vanaf 17 maart is de stroming 

via de oude gracht richting de Moervaart gestaakt. Op 6 maart 2014 heeft een overleg en terreinbezoek 

plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Grenspark, Natuurpunt, Provincie Antwerpen, Gemeente 

Kalmthout en enkele terreineigenaren van naburige gronden. Tijdens dit overleg is de doelstelling en het 
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functioneren van het watersysteem toegelicht. Tijdens dit overleg is verzocht om de doorlaat van water via 

de boswachterswoning voorlopig op te schorten tot dat het innamepunt ter hoogte van de Pidpa in 

werking is. Het verzoek om de afvoer te beperken viel samen met een gewenste lagere afvoer vanuit het 

Stappersven. De aanpassing in het watersysteem is op 11 maart ingezet middels een verminderde afvoer 

vanuit het Stappersven. Op 17 maart is een blokkade aangebracht in de gracht richting de 

boswachterswoning. De afvoer vanuit het Stappersven is vervolgens weer iets verhoogd, maar volledig via 

De Nol geleid. Voor een overzichtsfiguur met de ligging van de genoemde punten in het terrein wordt 

verwezen naar Figuur 1. 

  



 

5 Metingen kwantiteit 

5.1 Peilen van Stappersven en de Nol 

In Figuur 10 is het peilverloop van het Stappersven weergegeven in combinatie met de in kleur 

weergegeven sluistanden van het sluisje aan het Stappersven.  

 

Figuur 10 Peilverloop sluisje Stappersven 

 

Figuur 11 Peilverloop sluisje De Nol 

Het peil van de Nol is in Figuur 10 weergegeven, helaas blijken de metingen van de drukopnemer vanaf 

juni 2013 onbetrouwbaar. In eerste instantie werd dit geweten aan een verkeerde positie van het 

waarnemingspunt (in een peilbuis direct naast de gracht). Daartoe is het meetpunt in september 2013 

verplaatst naar het sluisje (zie ook Figuur 12). Gedurende het winterseizoen is globaal beoordeeld of het 

meetpunt goed functioneerde. Helaas blijkt bij nauwkeurige uitwerking dat de drukopnemer sinds juni 



 
14 

2013 in het geheel geen betrouwbare metingen meer heeft gegeven. Waarschijnlijke oorzaak is het met 

slib vervuilde water zoals dat is aangetroffen in het waarnemingsfilter langs de gracht. In bijlage 1 is de 

volledige meetreeks met handpeilingen weergegeven. Voor het meetpunt KHN1 (Sluisje de Nol moeten we 

dus terugvallen op de uitgevoerde handpeilingen.  

In Figuur 10 is zichtbaar dat met sluisstanden van 12 cm of groter een zeer sterke afvoer en daarmee 

samenhangende daling van het peil van het Stappersven wordt gerealiseerd. Ook is zichtbaar dat de daling 

van het Stappersven in januari t/m maart 2012 behoorlijk snel is verlopen, waardoor de gewenste 

zomerstand van 19,50 m+TAW al begin maart 2013 werd bereikt. Uit het stuwbeheer van de 

winterperiode 2013-2014 blijkt dat sluisstanden met een beperktere opening zijn gehanteerd. Dit houdt 

natuurlijk ook verband met de geringe neerslagsom sinds de sluisopening op 23 november 2013.  

Uit Figuur 11 is af te leiden dat De Nol vanaf 22 maart 2013 geen voeding meer kreeg vanuit het 

Stappersven. Vanaf die datum is het peil van De Nol dan ook 

gestaag gedaald. Tevens is zichtbaar dat het peil van de Nol 

zich in oktober 2013 zelfstandig, dus zonder aanvoer vanuit 

het Stappersven, herstelt tot het winterpeil. Hieruit is af te 

leiden dat het bergend vermogen van de Nol vanaf begin 

november 2013 beperkt is. Extra aanvoer vanuit het 

Stappersven vanaf 23 november zal dan ook maar in beperkte 

mate kunnen worden geborgen. Een belangrijk deel van de 

aanvoer vanuit het Stappersven zal dan ook weer tot afvoer 

moeten komen. Tot slot kan worden opgemerkt dat de afvoer 

ter hoogte van het Sluisje de Nol gering is geweest. Slechts 

gedurende een korte periode is het peil van de Nol hoger dan 

het overstortniveau. In Figuur 12 is een beeld gegeven van deze situatie op 13 februari 2014. 

5.2 Debieten 

Analoog aan de metingen in de winterperiode 2012-20131 zijn ook in de winter 2013-2014 

debietmetingen verricht op verschillende punten in het terrein. Voor een beschrijving van de methode 

wordt verwezen naar de rapportage “Wateroverschot Kalmthoutseheide Noord (1/4), Metingen winter 

2012-2013”. De meetpunten waar debietmetingen zijn verricht zijn hieronder beschreven (zie Figuur 1 en 

Figuur 2 voor de locatie van de meetpunten): 

 KHN 3, Ter hoogte van beoogde innamepunt (duiker in de Moervaart) 

 KHN 4, Uitstroom Moervaart uit de Nol, 

 KHN 5, Moervaart ter hoogte van de Boswachterswoning 

 KHN 6, Afloop van het Stappersven, juist voor het verdeelwerk V. 

 KHN 9, Ter hoogte van verdeelwerk N, in de gracht richting de Moervaart/Boswachterswoning  

 KHN 10, Ter hoogte van verdeelwerk N, in de gracht richting De Nol  

In bijlage 2 zijn de resultaten van de debietmetingen gerelateerd aan het waargenomen peilverloop 

weergegeven. Bij de vertaling van de handmatig verrichte debietmetingen met daarbij behorende 

waterdiepten moet worden opgemerkt dat deze metingen slechts een indicatief karakter hebben. 

Debietmetingen in open waterlopen die worden uitgevoerd zonder een daarvoor ingericht vast 

meetinstrument hebben een relatief grote onbetrouwbaarheid. De meetpunten KHN3 en KHN6 bieden de 

                                                   

1 Wateroverschot Kalmthoutseheide Noord (1/4), Metingen winter 2012-2013 

 

Figuur 12 Zeer beperkte overstort aan 
sluisje De Nol op 13 februari 2014 



 

mogelijkheid om relatief betrouwbare debietmetingen uit te voeren. Op deze beide locaties is een duiker 

aanwezig waardoor het vaststellen van het natte profiel relatief betrouwbaar is. Tevens is de 

stroomsnelheid relatief goed te bepalen. Meetpunt KHN 6 biedt daarbij nog aanvullend de mogelijkheid 

om met een volumetrische methode (opvangen debiet gedurende een bekende tijdspanne in een 

speciekuip) vast te stellen hoeveel water per tijdseenheid passeert.  

 

Figuur 13 Cumulatief debiet KHN3 t/m 6, vanaf 1 oktober 2013 

 

Figuur 14 Cumulatieve debieten gerekend vanaf 23 november 2013 

Door vervolgens de metingen ook in verhouding tot elkaar te beoordelen kan een redelijk goede indruk 

worden verkregen van de omvang van het wateroverschot in de winter van 2013 t/m 2014. In de volgende 

paragraaf wordt het afgeleide debiet per meetpunt kort toegelicht aan de hand van de cumulatieve 

debieten, zoals weergegeven in de figuren. 
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5.2.1 KHN 3 

Helaas heeft de automatische waarneming van het peil op het meetpunt KHN3 een storing. Het beginpunt 

van deze storing laat zich moeilijk vaststellen, maar waarschijnlijk is de storing begonnen in september 

2013. De storing van de automatische drukopname blijkt niet te zijn opgemerkt op basis van de globale 

controle op de metingen gedurende het meetseizoen. Gelukkig zijn juist van dit meetpunt voldoende 

handmatige debietmetingen beschikbaar om desondanks een betrouwbaar beeld te hebben van de 

hoeveelheid water dat het meetpunt KHN3 is gepasseerd (zie bijlage 1). Daarnaast kan worden vastgesteld 

dat het debiet van de punten KHN6, KHN5, KHN4 en KHN3 (zie Figuur 14) een logisch en hydrologisch 

samenhangend beeld laten zien. Het in Figuur 13 en Figuur 14 gepresenteerde volume ter plaatse van 

KHN3 is enkel op de handmatige debietmetingen gebaseerd. De afvoer ter plaatse van KHN3 is bepaald op 

440.000 m3 gerekend vanaf 23 november 2013. Deze afvoer lijkt een relatief conservatieve schatting 

aangezien alleen al vanuit het Stappersven ongeveer 380.000 m3 is afgestroomd sinds de opening van het 

Sluisje aan het Stappersven op 23november.  

5.2.2  KHN4 

Als het volume wateroverschot ter hoogte van KHN4 wordt beschouwd in relatie tot de meetpunten KHN6 

en KHN5 en KHN3, dan lijkt het gevonden volume enigszins te worden overschat. Deze overschatting 

wordt mogelijk veroorzaakt doordat de debieten van KHN4 met een minder goede nauwkeurigheid in het 

veld kunnen worden vastgesteld, door de relatief grote waterdiepte in combinatie met snelheidsverschillen 

in het doorstroomde profiel. 

5.2.3 KHN5  

De afvoerschatting van meetpunt KHN5 komt goed overeen te komen met de plaats van dit meetpunt in 

het hydrologisch systeem. Het is opvallend dat de afvoer vanaf eind december min of meer gelijk is aan de 

afvoer vanaf het Stappersven, terwijl de aanvoer vanaf het Stappersven op de locatie N (zie Figuur 1) wordt 

verdeeld over de meetpunten KHN9 en KHN10. Het lijkt erop dat de instroom richting de Nol (KHN 10) 

zich benedenstrooms weer samenvoegt in de gracht richting de Boswachterswoning. 

5.2.4 KHN6 

De afvoer van KHN6 start pas op 23 december. De betrouwbaarheid van de handmatig uitgevoerde 

debietmetingen ter plaatse van dit meetpunt is relatief groot omdat deze ook deels met de “kuipmethode” 

kon worden uitgevoerd. In bijlage 4 is weergegeven hoe vanuit hand-debietmetingen en het 

geregistreerde peil het per tijdseenheid langsstromende debiet is geschat. Het totale afgelaten debiet is 

tot medio maart een ongeveer 350.000 m3.  

5.2.5 KHN 9 en KHN 10 

Voor deze twee meetpunten konden geen betrouwbare handmatige debietmetingen worden verricht. Het 

water stroomde ter hoogte van deze meetpunten niet laminair maar turbulent, waardoor de 

drijvermethode structureel een overschatting van het debiet geeft. De turbulente stroming zoals 

aangetroffen bij de meetpunten KHN9 en KHN10 houden verband met het relatief grote verhang in de 

twee grachten.  

  



 

6 Metingen kwaliteit 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek naar het wateroverschot van de Kalmthoutse Heide noord, is de 

inzet van dit water in de Groote Meer om daar invulling te geven aan de sense of urgency doelstelling in 

het kader van Natura2000. Naast kwantitatieve doelen worden er ook randvoorwaarden gesteld aan de 

kwaliteit. De normstelling in relatie tot de afspraken in het convenant en in relatie tot de 

habitatdoelstellingen van De Groote Meer zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 15 Normstelling in relatie tot habitattypen, bron: Arcadis, najaarsrapportage 20102 

In het aanwijzingsbesluit van het Natura2000 gebied de Brabantse Wal is voor het Groote Meer het 

habitatype H3130 (“zwakgebufferde vennen”) als doelstelling opgenomen. De normen zoals gesteld in de 

tweede kolom van de tabel in Figuur 15, vormen dus het uitgangspunt, aangevuld met de normen zoals in 

vermeld in bijlage 3 van de najaarsrapportage 2010. De bijlage uit de najaarsrapportage is in deze 

rapportage opgenomen in bijlage 5 

De waterkwaliteit van het voorgenomen innamepunt ter hoogte van KHN3 is in het winterseizoen 

maandelijks bemonsterd op de parameters zoals weergegeven in Figuur 15. Aanvullend heeft 

bemonstering plaatsgevonden op de belangrijkste zware metalen, als ook op bestrijdingsmiddelen en 

metabolieten binnen het analysepakket GCMS_01. 

De waterkwaliteitsgegevens worden beschouwd in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 april 2014, het 

voorgenomen innameseizoen. 

                                                   

2 In figuur 17 genoemde bijlage 3 is bij deze rapportage opgenomen in bijlage 5 
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6.1 Zuurgraad 

In Figuur 16 is de ontwikkeling van de zuurgraad weergegeven vanaf het Stapperven, via de meetpunten 

KHN5, KHN4 uiteindelijk tot KHN3. De zuurgraad van KHN6 gemeten in november 2013 betreft een 

watermonster direct na de eerste (tijdelijke) opening van het sluisje. Het Stappersven heeft in de zomer 

van 2013 zeer laag gestaan, waardoor aanwezig bodemslib op de venbodem in contact is geweest met 

zuurstof. Opvallend is dat vanaf december 2013 alle meetpunten een relatief lage pH hebben, 

uitgezonderd het meetpunt KHN3. Waarschijnlijk mengt zich tussen KHN4 en KHN3 toch nog enigszins 

door landbouw beïnvloed grond- en oppervlaktewater zich met het water afkomstig uit het Stappersven 

en De Nol. De zuurgraad van het water ter hoogte van het voorgenomen innamepunt heeft een pH die valt 

binnen de criteria voor De Groote Meer (pH 4 – pH 7,5).

 

Figuur 16 Zuurgraad (pH) 

6.2 Alkaniteit 

In Figuur 17 is de alkaniteit weergegeven. Feitelijk kan enkel van het meetpunt KHN 3 de alkaniteit worden 

vastgesteld. De alkaniteit is berekend uit de hoeveelheid waterstofcarbonaat (concentratie water-

stofcarbonaat wordt gedeeld door de molmassa). Voor de punten anders dan KHN3 bevond de 

concentratie waterstofcarbonaat zich enkele malen beneden de detectielimit van 5 mg/l. Voor deze 

punten is de alkaniteit berekend op deze detectielimiet. De alkaniteit ter hoogte van het voorziene 

innamepunt KHN3, ligt in de winterperiode gemiddeld iets lager dan de gewenste minimale waarde van 

0,1 meq/l. Een mogelijk iets te lage alkaniteit van het water ter plaatse van KHN3 ten opzichte van de 

normen (Aarts et.al) voor de Groote Meer, is een relatief gunstige uitgangssituatie. Met eenvoudige 

middelen kan de alkaniteit eventueel iets worden opgehoogd, maar op dit moment is de alkaniteit van De 

Groote Meer veel hoger dan gewenst. Daarnaast spelen er ook nog allerlei interne waterkwaliteit-

processen binnen het watersysteem van de De Groote Meer die mogelijk al voldoende sterk zijn om de 

alkaniteit op het juiste niveua te houden. Een iets te lage alkaniteit is zoals gezegd een prima 

basiskwaliteit om de habitatdoelstellingen van De Groote Meer te kunnen veiligstellen. 



 

 

Figuur 17 Alkaniteit 

6.3 Totaal fosfaat 

In Figuur 18 is de ontwikkeling van de concentratie van totaal fosfaat weergegeven. Voor het beoogde 

innamepunt KHN3 ligt de concentratie de afgelopen winter onder het beoogde maximum van  0,1 mg P 

per liter. De maximaal aangetroffen concentratie in de winter 2013-2014 is met 0,086 mg P per liter licht 

hoger dan het voorgaande winterseizoen van 2012-2013 ( hoogst aangetroffen concentratie van 0,06 mg 

P / liter). Er lijkt een relatie te zijn met de concentratie fosfaat in het Stappersven. Het Stappersven heeft 

gedurende de winterperioden fosfaatconcentraties die rond de 0,1 mg P per liter liggen. Aan het begin van 

de winter en aan het eind van de winter worden hogere fosfaatconcentraties gemeten. Deze hogere 

concentratie zijn mogelijk het gevolg van: 

 de lage zomerstand van het Stappersven in combinatie met het daar aanwezige en deels 

droogvallende slib; 

 de relatief hogere temperaturen in voorjaar, zomer en najaar; 

 minder neerslagoverschot in voorjaar, zomer en najaar daardoor minder of geen  verdunning 

optreed met neerslagwater; 

 De aanwezigheid van grotere aantallen vogels in voorjaar, zomer en najaar.  

De lage waarde voor fosfaat voor KHN3 voor de meting van 3 april 2014 kan worden verklaard 

doordat de directe toevoer vanaf KHN6 is gestaakt en er alleen kwel vanuit de Nol zelf wordt 

afgevoerd. De hoge concentratie op 3 april 2014 ter hoogte van KHN4 is niet in overeenstemming te 

brengen met de lage concentratie stroomopwaarts (KHN5) en stroomafwaarts (KHN3). De hoge 

waarde voor fosfaat op 3 april 2014 ter plaatse van KHN4 wordt daarom niet representatief geacht.  
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Figuur 18 Totaal fosfaat 

6.4 Totaal stikstof 

In Figuur 19 is de concentratie totaal stikstof weergegeven, zoals berekend uit het aanwezige nitraat en 

ammonium. De stikstofconcentraties zijn over het algemeen laag en voldoen aan de gewenste maximum 

concentraties van 2 mg N per liter. Waarschijnlijk is er aan het begin van de winter sprake van iets 

verhoogde uitspoeling van nitraat vanuit de landbouwpercelen tussen KHN4 en KHN3. Dit effect lijkt af te 

nemen gedurende het winterseizoen. 

 

Figuur 19 Totaal stikstof 

6.5 Sulfaat 

In Figuur 20 is de sulfaatconcentratie weergegeven. In het gehele stroomgebied is deze concentratie ruim 

onder de 30 mg/l. Sulfaatconcentraties stijgen in het voorjaar, waarschijnlijk samenhangend met de 

biologische processen die door de hogere temperaturen op gang komen. 



 

 

Figuur 20 Sulfaat 

6.6 Zware metalen 

Getoetst aan de MTR waarden vallen twee zware metalen op door hun relatief hoge concentraties, het 

betreft hier zink en cadmium. In Figuur 21 en Figuur 22 zijn de aangetroffen concentraties weergegeven. 

Het valt op dat de gevonden concentraties eigenlijk voor het gehele stroomgebied aan de hoge kant zijn, 

en in ieder geval in het Stappersven. Ook elders op de Brabantse Wal worden hoge waarden gevonden, 

zodat dit een regionaal gegeven lijkt.  

 

Figuur 21 Zink 
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Figuur 22 Cadmium 

Ter vergelijking zijn in het voorjaar van 2014 ook aanvullende metingen verricht in het afstromende water 

vanaf de Steertse Heide, eveneens onderdeel van de Kalmthoutse Heide. De concentraties zink en 

cadmium van het afstromende water vanuit de Kalmthoutse Heide (KHN3) en het afstromende water vanuit 

de Steertse Heide hebben vergelijkbare niveaus (zie Figuur 21 en Figuur 22). De concentraties aan zink en 

cadmium van De Groote Meer zijn lager dan de concentraties van het toestromende water. Tevens valt op 

(het meest duidelijk voor zink) dat er sprake lijkt te zijn van een afnemende trend. 

 

Figuur 23 Ontwikkeling zinkconcentraties Groote Meer en omgeving 

  



 

 

 

Figuur 24 Ontwikkeling cadmium concentraties Groote Meer en omgeving 

Verhoogde concentraties aan cadmium en zink 

kunnen verschillende oorzaken hebben. Aangezien 

het brongebied van zowel de Moervaart (KHN3) als 

de Steertse Heide bestaat uit het natuurgebied 

Kalmthoutse Heide kunnen een aantal bronnen met 

redelijke zekerheid worden uitgesloten. Voor zink is 

het niet aannemelijk dat uitloging vanuit 

bouwmaterialen een rol speelt. Voor cadmium is het 

niet aannemelijk dat de herkomst samenhangt met 

bemesting van landbouwgronden. 

Atmosferische depositie ligt als bron het meest voor 

de hand en mogelijk speelt bodemerosie nog een 

bescheiden rol. Aangezien het havengebied van 

Antwerpen ten zuidwesten van de Kalmthoutse 

Heide is gelegen, is atmosferische depositie vanuit 

luchtverontreinigingen de meest plausibele bron van 

zware metalen op de Kalmthoutse Heide Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de luchtkwaliteit de 

laatste jaren in België en Nederland sterk is 

verbeterd. Ten aanzien van zware metalen zien we 

in Nederland vanaf 1993 een sterke afname van zware metalen. Deze verbetering in de luchtkwaliteit 

treedt ook in België op vanaf de periode 2004-2006. Zo is in België bijvoorbeeld voor zink een duidelijke 

trendbreuk zichtbaar vanaf 2004 (zie Figuur 26). Mogelijk is er dan ook een relatie tussen deze 

trendbreuk en de afname van de zink-concentraties in De Groote Meer vanaf 2004 (zie Figuur 23). 

 

Figuur 25 Ontwikkeling Nederland volgens RIVM (bron: Jaaroverzicht 

luchtkwaliteit 20121) 
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De algehele trend van concentraties zware metalen in de lucht is dalend, zowel in Nederland als in België, 

maar de historische niveaus waren relatief hoog, waarbij geen informatie beschikbaar is van voor 1992 

(Nederland) en voor 2000 (België). 

 

Figuur 26 Ontwikkeling emmissies zware metalen België (bron: Lozingen in de lucht 2000 20123) 

6.7 Overige antropogene stoffen 

Het oppervlaktewater van het meetpunt KHN3 is op 118 vaak voorkomende antropogene stoffen 

onderzocht met behulp van GCMS. Slechts 3 antropogene stoffen zijn aangetroffen (3 stoffen op 3 

afzonderlijke momenten). Het betreft hier de stoffen “m-en-p-cresol-3-en-4-methylfenol” end 2-

nitrofenol, beide horende tot de fenolgroep. Het is zeer onwaarschijnlijk dat in het bovenstrooms gelegen 

natuurgebied, als ook in het landbouwgebied een chemische verontreiniging aanwezig is met fenolen. 

Mogelijk gaat het hier om fase identificaties van natuurlijke fenolen. Daarnaast zijn deze stoffen enkel 

aangetroffen op 3 april 2014, formeel buiten het innameseizoen. 2,6 Dichloorbenzamide is één maal 

aangetroffen en daarna niet herbevestigd in de opvolgende bemonsteringen. Bestrijdingsmiddelen zijn 

niet aangetroffen.  

 

  

                                                   

3 http://www.vmm.be/pub/lozingen-in-de-lucht-2000-2012/rapport-lozingen-in-de-lucht-2000-2012 

http://www.vmm.be/pub/lozingen-in-de-lucht-2000-2012/rapport-lozingen-in-de-lucht-2000-2012


 

7 Beheeraspecten 
 

Aandachtspunten voor het beheer zijn de periodieke verstopping van het sluisje aan Stappersven (locatie S 

in Figuur 1). De knijpstuw richting de Nol (locatie N in Figuur 1) en bladeren en takken in de grachten. 

 

Figuur 27 Verstopping van het sluisje aan het Stappersven 

Vooral in het najaar, bij start van de afstroming kan gevallen blad en takken plaatselijk tot opstoppingen 

leiden in de grachten. Ook na storm is dit het geval. Zodra de afstroming een redelijke omvang krijgt 

wordt het zelfruimende karakter van de grachten sterker. Overigens is er binnen het terrein van 

Natuurpunt weinig risico op wateroverlast aangezien het water op vele delen ook over maaiveld kan en 

mag stromen. Daarnaast zal bij een verstopping ter hoogte van het knooppunt V vanzelf de overlaat 

richting de Venloop in werking treden.  

Verstopping van het sluisje aan het Stappersven vraagt wel extra aandacht omdat een verstopping op deze 

locatie mogelijk tot wateroverlast kan leiden. Om dit te voorkomen kan wellicht het aloude wad richting de 

Kleine Stapper weer een noodoverloop functie verkrijgen.  

Het optreden van verstoppingen levert geen onoverkomelijke problemen, maar vormt wel een 

beheeraspect waarmee rekening moet worden gehouden. Het is aan te bevelen om periodiek slib te 

ruimen direct stroomopwaarts van het sluisje van het Stappersven. Het is ook aan te bevelen om bij het 

ontwerp van de knijpconstructie hiermee rekening te houden.  

Het plaatsen van knijpstuwen waarmee het waterbeheer robuust en stabiel geregeld kan worden levert 

steeds betere kennis van het watersysteem en zo tot vermindering van het risico op wateroverlast in het 

natuurterrein als ook de aanliggende gronden. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 

8.1 Conclusies 

8.1.1 Functioneren watersysteem 

Gedurende het winterseizoen 2013-2014 is aangetoond dat de afstroom vanaf het Stappersven is te 

sturen met behulp van knijpconstructies. De afvoer vanaf het Stappersven bleef deze winter relatief 

beperkt, zodat de overloop richting de Venloop (locatie V), nauwelijks heeft gelopen, maar de water 

verdelende functie toch heeft bewezen. 

Het verdeelpunt richting de Nol (KHN10) en richting de Moervaart/boswachterswoning (KHN9) heeft zeer 

goed gefunctioneerd. De constante toevoer richting de Nol heeft het peil van de Nol (gemeten aan het 

sluisje) behoorlijk constant weten te houden. Er is afgelopen winterseizoen dan ook geen 

wateroverlastsituatie opgetreden, zoals in de winter 2012-2013 nog wel het geval was. Het extra 

wateroverschot is met succes via een bestaande gracht noordelijk naar de Moervaart geleid en tot 

afstroming gekomen via het voorgenomen innamepunt KHN3 ter hoogte van de Pidpa. Aandachtspunt is 

het waterpeil in de Moervaart dat afgelopen winter enigszins verhoogd was als gevolg van de extra 

doorvoer. Ondanks dat het opgetreden peil niet hoger lag dan in de voorgaande winter (zonder directe 

toestroming vanaf het Stappersven), is afgesproken met de agrariërs en de provincie Antwerpen, dat de 

afvoer via de Boswachterswoning niet in gebruik zal worden genomen vóór dat het inname werk in de 

Moervaart gereed is.  

8.1.2 Beschikbaar wateroverschot  

Het beschikbare wateroverschot is de afgelopen winter 2013-2014 substantieel, evenals het voorgaande 

winterseizoen. Gerekend van af 1 oktober tot 1 half maart 2014 is ongeveer 400.000 m3 afgestroomd bij 

het voorgenomen innamepunt KHN3. Vanuit het Stappersven is dit vanaf 23 november ongeveer 350.000 

m3. De debietmetingen op de verschillende meetpunten zijn goed met elkaar in overeenstemming, zodat 

er op kan worden vertrouwd dat de afstroming redelijk nauwkeurig is vastgesteld. In de voorgaande 

rapportage (3 van 4) is aangetoond dat 200.000 m3 al een zeer substantiële bijdrage is voor het 

peilbeheer van de Groote Meer.  

8.1.3 Waterkwaliteit  

De waterkwaliteitsmetingen van de winter 2013-2014 bevestigen het beeld van de waterkwaliteit zoals 

waargenomen in het winterseizoen van 2012-2013. Zo voldoet de waterkwaliteit van het wateroverschot 

ter plaatse van het meetpunt KHN3 ook in de 2013-2014 aan de normen voor de primaire parameters 

gericht op de voedingstoestand (stikstof, fosfaat en sulfaat) aan de waterkwaliteitseisen van De Groote 

Meer. De alkaniteit vraagt enige aandacht, deze schommelt rond de norm van 0,1 meq/l. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat een lage alkaniteit een goed uitgangspunt is voor De Groote Meer. Waarschijnlijk 

dragen ook interne waterkwaliteitsprocessen van De Groote Meer bij aan het iets verhogen van de 

alkaniteit. Indien nodig kan met zeer eenvoudige maatregelen de alkaniteit iets worden verhoogd, 

bijvoorbeeld door het bijmengen van een zeer geringe hoeveel grondwater.  

De verhoogde concentraties van zink en cadmium vormen een aandachtspunt, maar lijken vooralsnog 

geen belemmering te zijn bij de ontwikkeling van een zwak gebufferd ven. Verder blijken hoge waarden 

een eigenschap te zijn van het gehele brongebied, de Kalmthoutse Heide e.o. De concentraties aan zink en 



 

cadmium in de Moervaart ter plaatse van het voorgenomen innamepunt KHN3 hebben concentraties die 

vergelijkbaar zijn met de concentraties van het afstromende water vanuit de Steertse Heide. Doorzetten 

van de verbetering van de luchtkwaliteit zal waarschijnlijk op termijn leiden tot een verdere afname van de 

zink en cadmium concentraties al zal nalevering vanuit de historische belasting nog lang een rol kunnen 

spelen. 

Antropogene stoffen zijn slechts zeer sporadisch aangetroffen, waarbij de herkomst van de aangetroffen 

stoffen mogelijk een natuurlijke herkomst is. Geen van de 3 aangetroffen stoffen is herbevestigd.  

8.2 Aanbevelingen 

Het is aan te bevelen om de processen te onderzoeken die zorgen voor de aanwezigheid van fosfaat in het 

Stappersven, ondanks het feit dat de waterkwaliteit ter hoogte van het innamepunt wel voldoet. De 

concentraties fosfaat in het Stappersven zijn thans in het voorjaar, zomer en najaar (buiten het beoogde 

innameseizoen) relatief hoog, terwijl geen natuurlijke bron van fosfaat aanwezig is in het systeem van de 

Kalmthoutse Heide (niet in de bodem en niet via aanvoer vanuit de neerslag).  Mogelijke bronnen voor 

fosfaat zijn vogels en wellicht nog fosfaten die in de jaren ’70 van de vorige eeuw in het Stappersven zijn 

gebracht in een poging het ven om te vormen tot graslanden.  

Slibverwijdering in het Stappersven is onderdeel van de recent verkregen LIFE-subsidie. Wellicht dat in het 

kader van de verkregen LIFE subsidie de eerste schoningswerken kunnen worden uitgevoerd. 

Voortzetting van de waterkwaliteitsmonitoring, waaronder ook zeker de monitoring van zink en cadmium 

is zeer aan te bevelen om de ontwikkeling hiervan in beeld te houden. 
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Bijlage 1: Debiet KHN3 
                                 

 

Tabel 3 Overzicht handmatige debietmetingen 

 

 

Figuur 28 Afgeleide QH-relatie op basis van handmatige debietmetingen 
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11-12-2013 9:30:00 56 142 0 Waterstand hoger doordat Moervaart nog niet is opgeschoond, na opschonen andere QH-relatie

12-10-2013 10:35:00 66 80 0 Waterstand hoger doordat Moervaart nog niet is opgeschoond, na opschonen andere QH-relatie

12-16-2013 10:15:00 94 1

1-14-2014 13:47:00 166 1

2-4-2014 17:00:00 0

2-10-2014 10:00:00 66,5 192 1

2-13-2014 10:17:00 66,5 0

2-20-2014 10:00:00 67,5 201 1

3-11-2014 10:25:00 69,5 199 1

3-14-2014 9:45:00 72 130 1

3-17-2014 9:45:00 78 55 1

4-15-2014 12:03:00 80 45 1

4-29-2014 14:48:00 85 18 1



 

 

Figuur 29 Geregistreerde waterstand met behulp van een automatische drukopnemer (Diver), met handpeilingen (o) 

 

Figuur 30 Debietschattingen (rood gestreepte lijn is debietschatting op basis van handmetingen) 
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Bijlage 2: Debiet KHN4 
 

Tabel 4 Overzicht handmatige debietmetingen 

 

 

Figuur 31 Afgeleide QH-relatie op basis van handmatige debietmetingen 
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5-7-2013 9:30:00 82,5 7 1 Stroomsnelheid eigenlijk niet te bepalen, hele grove schatting

11-12-2013 15:00:00 38 0

12-10-2013 10:56:00 68 79 1

1-14-2014 12:59:00 53 177 1

1-14-2014 12:59:00 53 184 1

2-13-2014 10:40:00 46 183 1

3-11-2014 10:55:00 51 181 1

3-14-2014 9:30:00 57 0



 

 

Figuur 32 Geregistreerde waterstand met behulp van een automatische drukopnemer (Diver), met handpeilingen (o) 

 

Figuur 33 Debietschatting 
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Bijlage 3: Debiet KHN5 
 

Tabel 5 Overzicht handmatige debietmetingen 

 

 

Figuur 34Afgeleide QH-relatie op basis van handmatige debietmetingen 
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12-10-2013 10:56:00 78 20 1 Meestromend natte profiel lastig te bepalen, conservatieve schatting

12-10-2013 10:56:00 78 45 1 Meestromend natte profiel lastig te bepalen, ruimere schatting

1-14-2014 14:18:00 66 233 0 Profiel is opgeschoond van bladeren , enerzijds door handwerk Rene Peeters, anderzijds door hogere doorstroomsnelheden

1-14-2014 14:18:00 66 165 1

1-21-2014 11:00:00 182 1 Debiet gemeten door René en Christoffel, met behulp van het molentje op diverse plaatsen in het profiel

2-13-2014 11:00:00 65 203 1

3-11-2014 11:23:00 67 168 1

3-14-2014 9:24:00 77 98 1

3-17-2014 13:22:00 87 0 Alleen geringe afstroming vanuit   Nelen



 

 

Figuur 35 Geregistreerde waterstand met behulp van een automatische drukopnemer (Diver), met handpeilingen (o) 

 

Figuur 36 Debietschatting 
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Bijlage 4: Debiet KHN6 
Tabel 6 Overzicht handmatige debietschattingen 

 

 

Figuur 37 Afgeleide QH-relatie op basis van handmatige debietmetingen 
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10-12-13 12:50 89 26 1 Voor installatie knijpstuw, de Nol

10-12-13 13:40 83,5 86 0 Na installatie knijpstuw de Nol, en opschonen sluisje, sluisje op 5,0 cm, debietmeting lijkt een te lage schatting, daarom als onbetrouwbaar

14-01-14 15:00 80 162 1

13-02-14 12:00 82 180 1

20-02-14 10:00 215 1

11-03-14 12:55 75 215 1

17-03-14 14:00 95 1 cm water boven okant knijpgat. Diam 30 cm, geen debietmeting

17-03-14 14:25 62 0



 

 

Figuur 38 Geregistreerde waterstand met behulp van een automatische drukopnemer (Diver), met handpeilingen (o) 

 

 

Figuur 39 Debietschatting 
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Bijlage 5: Overige normen waterkwaliteit 
Normen waterkwaliteit zoals vermeld in najaarsrapportage 2010, bijlage 3 

 

Figuur 40 Normen en doelstellingen oppervlaktewater Groote Meer (anders dan genoemd in figuur4) 

 Bron: Typering 

EU prioritair (Besluit van 30 november 2009, houdende regels 

ter uitvoering van de milieudoelstellingen van de 

kaderrichtlijn water (Besluit kwaliteitseisen en 

monitoring water 2009) 

Zowel jaargemiddelden als 

MAC-waarden 

MTR http://www.rivm.nl/rvs/Normen In principe jaargemiddelde 

normen, tenzij anders vermeld 

bij de norm 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-15.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-15.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-15.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-15.html
http://www.rivm.nl/rvs/Normen


 

Bijlage 6: Waterkwaliteit 2012 -2014 
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