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1 Algemeen  
 
1.1 Voorafgaand traject 
 
 
In 2020 zal de mergelgroeve St. Pieter overgedragen worden aan de stichting 
Natuurmonumenten. Voor deze overdracht zijn afspraken gemaakt aangaande de 
afwerking van de groeve. 
 
De contouren voor de afwerking voor de ENCI zijn beschreven in het Plan voor 
Transformatie uit 2009. Op basis waarvan een tweetal ontgravingsplannen zijn 
gemaakt, te weten Werkplan Mergelwinning uit 2011 & 2012. De hydrologie kreeg 
de benodigde aandacht middels de opdracht aan Bureau Aangepaste Technologie 
(BAT) om in samenwerking met Royal HaskoningDHV (RHDHV) onderzoek te 
verrichten naar het aspect water in de ENCI groeve in relatie tot het Plan van 
Transformatie (PvT).  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het Waterplan 2013 dat 
door zowel ENCI als door Natuurmonumenten als leidend voor de toekomstige 
waterstructuren in de groeve is geaccepteerd. Op basis van deze beslissing is het 
Werkplan Mergelwinning uit 2011 & 2012 door Grontmij herzien in het Werkplan jan 
2015 – dec 2017 uit 2014, hierna te noemen Werkplan 2014 en zijn de 
graafwerkzaamheden aan de hand van dit plan in de groeve doorgezet.  
 
In 2015 heeft BAT desgevraagd een onderzoek uitgevoerd naar de geconstateerde 
waterpeilverlaging van d’n Olifant. Naar aanleiding van de  rapportage Onderzoek 
waterpeil Onder d’n Olifant ENCI 2015 zijn een aantal aanpassingen in de groeve 
doorgevoerd;  
 
Thans wordt door Sweco (voormalig Grontmij) gewerkt aan een nieuwe update van 
het Werkplan. Tijdens het onderhavige onderzoek is het concept hiervan, Extra 
ontgraving 2016, aan BAT ter beschikking gesteld. 
 
 
1.2  Aanleiding 
 
 
Met het voortschrijden van de graafwerkzaamheden in de groeve en de einddatum 
van afwerking volgens PvT in zicht is behoefte ontstaan aan een toetsing van de 
implementatie en haalbaarheid de gestelde doelen van het Waterplan uit 2013.   
 
In situ zijn na het gereedkomen van het Waterplan 2013 een aantal zaken 
waargenomen in de groeve, zoals de waterpeilverlaging in d’n Olifant en meerdere 
lekkages in mergelwanden, die aanleiding geven om te vermoeden dat de doelen 
van het waterplan op punten niet gehaald worden dan wel aangepast moeten 
worden.  
 
Een update van het waterplan uit 2013 is dan ook wenselijk.  
 
Aan BAT is opdracht gegeven deze toetsing uit te voeren in samenwerking met 
RHDHV en dit rapport geeft de resultaten van dit onderzoek weer en bevat tevens 
een geactualiseerde visie  op het Waterplan 2013, zijnde het Actueel Waterplan 
2017. 
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2 Inventarisatie  
 
2.1 Algemeen 
 
 
Naar aanleiding van het vastgestelde Waterplan 2013 én de gewijzigde behoefte 
aan mergel (noot) is het groeveplan aangepast. Op basis van dit actuele groeveplan 
zijnde het Werkplan 2014, wordt thans, digitaal aangestuurd, mergel gewonnen.  
 

Noot: Zoals besproken in een overleg op 22 november 2013 heeft ENCI het recht 
om meer te ontgraven dan in het Werkplan Mergelwinning van 2012 opgetekend, 
echter niet meer dan vastgesteld in het PvT.  Destijds was niet bekend of het 
wenselijk was om meer mergel te winnen. Afspraak is wel dat het waterplan 
gehandhaafd dient te worden. ENCI heeft er voorts voor gekozen –een gedeelte 
van- deze extra (natte) winning toch uit te voeren, binnen de grenzen van het PvT.  
 

Het Werkplan 2014 en de realisatie hiervan tot op heden is in dit onderzoek getoetst 
aan het Waterplan 2013.  
 
 
2.2 Actualiseren Waterplan, Leeswijzer 
 
In het voorliggende rapport is begonnen met een korte samenvatting op kernpunten 
van de eerder geschreven rapporten om de vastgestelde kaders en doelstellingen 
duidelijk te houden. Daarna de onderzoeksresultaten 2016, bevinding en conclusies.  
 
Paragraaf 2.3 
 Het Waterplan 2013, waarvan de haalbaarheid middels dit onderzoek wordt 

getoetst, is op hoofdlijnen beschreven. De indeling in watersystemen volgens dit 
Waterplan is weergegeven.  
 

Paragraaf 2.4 
 Van het onderzoek waterpeil Onder d’n Olifant ENCI 2015 zijn de bevindingen 

van dit  onderzoek beschreven, evenals de maatregelen die naar aanleiding van 
het rapport in de groeve zijn genomen. De bevindingen liggen mede ten 
grondslag aan de middels deze update ontwikkelde nieuwe visie.  

 
Paragraaf 2.5 
 Aan de hand van buitenopnamen, metingen en controle van het vigerende 

werkplan is in het najaar van 2016 de actuele situatie van de waterstromen in 
groeve in kaart gebracht.  
De contouren van de watersystemen zoals beschreven in het Waterplan 
2013 zijn aangehouden teneinde de bevindingen en actuele situatie in de 
groeve per watersysteem te beschrijven. Dit is een enorme hoeveelheid aan 
informatie, die we moeten noteren om volledig te kunnen zijn. 
Per watersysteem is eerst het advies conform Waterplan 2013 beschreven, 
vervolgens de bevindingen middels dit onderzoek. Onder het kopje 
'conclusie 2016' is per watersysteem een resultante van de vergelijking 
weergeven. Daaronder is, indien van toepassing, is de nieuwe visie 
weergegeven onder ‘update 2017’. 
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Figuur 1; onderzoek in de groeve  

Paragraaf 2.6 
 Met de nog steeds actuele doelstelling van het waterplan in het achterhoofd, het 

efficiënt benutten van water en het gescheiden houden van de systemen met 
verschillende waterkwaliteit, is met ruime blik naar de huidige situatie gekeken.  
 
Geconstateerd is dat een aantal in het Waterplan 2013 geprojecteerde 
waterstromen niet meer haalbaar zijn en de voeding van de natuurzwemplas op 
een andere manier is gerealiseerd.  
 
Ten aanzien van de contouren en invullingen van de watersystemen is de visie 
van BAT/RHDHV dan ook gewijzigd ten opzichte van het Waterplan 2013.  
 
Per watersysteem is, indien van toepassing, deze update opgenomen in 
paragraaf 2.5. In paragraaf 2.6 wordt deze gewijzigde visie nader toegelicht. 
 

Paragraaf 2.7 
 De waterhoeveelheden zoals geprognosticeerd in het rapport van 2013 zijn 

geactualiseerd met de huidige kennis van de groeve. In de berekening is ervan 
uitgegaan dat de in dit rapport opgenomen aanbevelingen worden uitgevoerd. 
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2.3 Waterplan 2013 (samenvatting) 

 
In het Waterplan uit 2013 is gesteld dat het op juiste wijze inzetten van de plateau’s 
-en bijbehorende waterstroomgebieden- tot een verbetering van ecologische doelen 
en een grote besparing in pompkosten kan leiden.  
 
De ontgravingscontouren van het Werkplan Mergelwinning 2011 waren de basis van 
het Waterplan 2013. De hoogtelagen, plateau’s, waterpartijen en waterstromen in de 
groeve zijn in dit onderzoek in kaart gebracht.  
 
Op basis van waterkwaliteit en de ligging van bronnen waar water aan de 
oppervlakte komt,  is de groeve onderverdeeld in een 8-tal watersystemen.  
Zie bijlage 1 / figuur 3 
 
Per watersysteem is een hydrologische ketenstructuur ontworpen, waarbij het water 
van de hoog gelegen lagen zo lang mogelijk, hoog in de groeve wordt gebufferd en 
omgeleid. Dit leidt, mede dankzij verdamping en verbruik, tot besparing in 
pompkosten. Water dat niet onderin het groevemeer terechtkomt, hoeft tenslotte niet 
ophoog gepompt te worden. Van een aantal laag gelegen watersystemen is 
gesuggereerd het water zoveel mogelijk te verbruiken om de overloop naar het 
groevemeer te minimaliseren.  
 

In het rapport is de waterbehoefte van 
de natuurzwemplas onderkend en de 
hoog in de groeve gelegen 
watersystemen zijn hierop aangepast. 
Dit zijn waterstroomgebieden met 
kwalitatief goed (grond-)water.  
De hoger gelegen waterpartijen bij Bér 
fungeren als centrale buffer om de 
continuïteit van het  peil van de 
natuurzwemplas te garanderen.  
Door de hoge ligging van deze buffers 
in de groeve kan water met minimaal 
energieverbruik uit de groeve gepompt 
worden. De opvoerhoogte is 
verwaarloosbaar in vergelijking met het 
oppompen van water uit het diep 
gelegen groevemeer.  
  

Figuur 2; Buffers Bér, Natuurzwemplas en gedeelte van het groevemeer 
 
De watersystemen zijn van verschillende kwaliteit.  
Door deze  zoveel mogelijk gescheiden te houden, wordt ruimte gegeven voor de 
ontwikkeling van hoogwaardige waterbiotopen in gebieden die onder invloed van de 
(meest schone) (grond-)waterstromen staan, met een doorvoer naar de 
natuurzwemplas.  
Gebleken is dat het water uit delen van de voormalige groeve, die in het verleden 
zijn aangevuld met dekgronden en restproducten uit de cementindustrie, met name 
de zuidzijde, van ‘mindere’ kwaliteit is. In het plan is beschreven dat voorkomen 
moet worden dat dit water in het groevemeer terechtkomt.  
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Uit het Waterplan 2013 
“De crux hierbij zit in het zo veel mogelijk koppelen van de verschillende terrassen en 
onderdelen van het watersysteem en het gericht inzetten van b.v. de objecten onder d’n 
Olifant en het natuurbad. Hierdoor kan een samenwerkende ketenstructuur en 
bufferfunctie ontstaan. Door het benutten van deze kansen en het vast houden van 
gebiedseigen water zullen de vegetatie en inrichting door de seizoenen heen stabieler 
worden en hiermee het eindbeeld van het Plan van Transformatie een duidelijke 
meerwaarde geven” 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                          Oehoe Vallei 
 
 
                                              Groevemeer 
 
 
                                              Natuurzwemplas         buffers  Bér 
     
 
 
 
 
 
 
Figuur 3:  De bronnen & watersystemen  conform Waterplan 2013 
 

 Het water van de Onder d’n Olifant is relatief mineraalarm, voornamelijk hemelwater, 
evenals de waterpartijen in de Oehoevallei.  

 Bron 01 bevat relatief veel kalium, wellicht afkomstig uit de dekgrond zuidelijk van de 
groeve.  

 De bronnen 2 t/m 6 en 8 in Ws4 en Ws5 hebben van de ‘beste’ waterkwaliteit. Het zijn 
de kwelplaatsen  van grondwaterstromen uit het westelijk gelegen Jekerdal. 

 Bronnen  07 en 13, Ws6 onderin de groeve, bevatten fosfaat, waarschijnlijk afkomstig 
uit het voormalig dekgronden (silexstort aan de noordzijde ??). 

 De bron 09, eveneens onderin  bevat relatief weinig kalk en lijkt in verbinding te staan 
met de dekgrondberging langs noordwand (tussen Olifant en Oehoe-vallei). 

 De meest ‘vervuilde’ plaats is het water uit bron 14, aan de voet van de visvijver, met 
erg veel kalium en chloride. Wellicht door aanvullingen bovenstrooms van de visvijver 
met dekgrond en andere materialen.  

 Globaal kan geconcludeerd worden dat er 4 watertypen aanwezig zijn 
o Zuidelijk, water uit dekgrond bron 1 & 14 
o Westelijk, het meest schone (grond)water uit de bronnen 2 t/m 6, 8 en 12 
o Noordelijk hemelwater in vijvers en kwelwater uit voormalig stort 
o Oostelijk Maaswater (niet als zodanig geanalyseerd)  
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2.4 Onderzoek waterpeil Onder d’n Olifant ENCI 2015 (samenvatting) 
 
 
In de zomer van 2013 is geconstateerd dat het waterpeil in Onder d’n Olifant was 
gedaald met circa 70 cm, het grondwater in de Oehoe Vallei was eveneens gedaald. 
Het grondwater in het gebied vanaf de Oehoevallei tot Onder d’n Olifant staat met 
elkaar in verbinding middels een voormalig silexstort. Dit silexstort is met 
mergelwanden afgescheiden van lager gelegen gebieden.  
 
Bij het onderzoek is geconstateerd is dat de voeding naar het gebied is verminderd. 
Met name door de ontgraving van ‘de kloof’ voor de Oehoe Vallei (Zie ook Ws 3) is 
de toestroom van grondwater verbroken, alsmede door de gladde afwerking van de 
kalkgraslandhelling minder regenwater zal infiltreren, omdat dit water sneller 
oppervlakkig de helling afstroomt en dan in de diep delen van de groeve terecht 
komt.  
Daarnaast zijn lekkages in de afscheidende mergelwanden aangetroffen; water 
stroomt door een aantal silexlagen op hoogtes van circa 39 + NAP uit het silexstort 
naar de lager gelegen gebieden. Dit heeft directie invloed op het waterpeil in Onder 
d'n Olifant.  
 
Ook is geconstateerd dat het (lager) afgraven van plateau’s in de groeve 
consequenties heeft voor de waterhuishouding van hoger gelegen lagen; de 
hoeveelheid lekwater stijgt naarmate de wanden hoger worden. Met name het water 
met een zeer goede waterkwaliteit, uitermate geschikt voor hoogwaardige 
waterbiotopen en de voeding van de natuurzwemplas in WS3 verdwijnt door de 
verminderde weerstand in de ondergrond naar de lager gelegen lagen.  
 
Naar aanleiding van dit rapport zijn er aanpassingen in de groeve doorgevoerd.  
Zo wordt nu water verpompt vanuit het diep gelegen groevemeer naar Onder d’n 
Olifant. Het peil van Onder d'n Olifant is hiermee met circa 1 meter gestegen.  
Daarnaast is een greppel gegraven aan de voet van de kalkgraslandhelling om het 
afstromend water van de helling te laten infiltreren in het grondwater van het 
voormalig silexstort.  
 
 

 
 

Figuur 4: Waterpartij Onder d’n Olifant met een lage waterstand  



9 
 

2.5 Bevindingen in de groeve (2016) 
 
 
Als eerste is het Werkplan 2014, het ontgravingsplan op basis waarvan de laatste 
jaren kalksteen in de groeve is gewonnen, vergeleken met het Waterplan 2013. 
Geconstateerd is dat in de contouren van het Werkplan 2014 in grote lijnen 
overeenkomen met die van het Waterplan 2013.  

 
Figuur 5:  Werkplan 2014 met daarop ingekleurd Waterplan 2013 én de bronnen 
zoals waargenomen in 2016 
 
De contouren van de watersystemen zoals beschreven in het Waterplan 2013 zijn 
dan ook aangehouden teneinde de bevindingen en actuele situatie in de groeve per 
watersysteem te beschrijven.  
 
Per watersysteem is eerst het advies conform Waterplan 2013 beschreven, 
vervolgens de bevindingen middels dit onderzoek.  
 
Onder het kopje 'conclusie 2016' is per watersysteem een resultante van de 
vergelijking weergeven.  
 
Daaronder is, indien van toepassing, de nieuwe visie weergegeven onder ‘update 
2017’ 
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Watersysteem 1  

 
Figuur 5: Watersysteem 1 
 
Waterplan 2013:  
Het waterstroomgebied aan de zuidzijde van de groeve, met als laagste punt de 
visvijver, is een deel van de groeve dat in het verleden is aangevuld en afgewerkt.  
Op de scheiding tussen dit gebied en de groeve is een bestaande kalksteenrug 
aanwezig tot een hoogte van circa 45 +NAP. In de zuidwand van de groeve is een 
‘bron’ aangetroffen (bron 14) waaruit lekwater uit dit gebied, door de kalksteenrug 
heen, de groeve instroomt. Het debiet van deze lekkage is relatief hoog, circa 
44.000 m3 per jaar! Het is niet wenselijk om dit met kalium en chloride vervuilde 
water in de groeve te laten stromen. De bron/lekkage is gelokaliseerd op een hoogte 
van circa 38.60 +NAP, waarmee afvoer naar de overgangszone (38 +NAP) tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
Bevindingen:  
De zuidwand van de groeve is, ter plaatste van de in 2013 aangetroffen bron 14, 
aangevuld met los materiaal. Het lekwater uit dit gebied dat in 2013 op 38.60 +NAP 
geconcentreerd uit de groeve kwam, treedt thans diffuus uit de aanvulling. Het 
lekwater wordt verzameld in een voormalig pompbekken van waaruit het water, via 
een gemaakte doorbraak op een hoogte van circa 25 +NAP omlaag het groevemeer 
in stroomt. Uit de kade langs de visvijver treedt nog spaarzaam water uit, echter te 
weinig om efficiënt verschil te maken. 
 
 
Update 2017 
Bron 14 dient vrijgemaakt te worden en het water, mits er op een hoogte van 
circa 38.50+ nog water uit de zuidwand treedt, middels een technische 
oplossing (bv een levada) transporteren naar de overgangszone en daar te 
verbruiken dan wel af te voeren. Dit water is niet geschikt voor afvoer naar 
Onder d’n Olifant!  
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Watersysteem 2 

Dit is het hoogst gelegen watersysteem in de buitenste groeverand en bestaat uit 
een aantal delen; 

 Ws2A west; Buitenrand west >49 +NAP (rood) 

 Ws2A noord; Buitenrand noord > 49 + NAP (bruin) 

 Ws2B; Vanaf Oehoe vallei tot en met d’n Olifant met een aantal waterpartijen 
(oranje met blauwe vlakken) 

 Lekkages in de kloof voor de Oehoe Vallei, de buffers, het natuurzwembad, de 
noordwand van groeve en het groevemeer 
 

 
 
Figuur 6: Watersysteem 2  
 
Waterplan 2013:  
De buitenranden liggen hoog in de groeve, boven de 49 m +NAP en ligt daarmee 
ruim boven de grondwaterstand. Er zijn hier dan ook geen bronnen aanwezig. Zoals 
gesteld in het waterplan is afstroming van het regenwater van deze lagen naar de 
Oehoe vallei wenselijk om het waterpeil van het voormalig silexstort bij regenval aan 
te vullen.  
De waterketen vanaf de Oehoe Vallei tot en met d’n Olifant, die ondergronds 
verbonden is door het voormalig silexstort en bevat een aantal waterpartijen.  
 
Bevindingen Ws2Awest:  
De buitenrand west >49 +NAP is relatief smal en het regenwater kan niet naar de 
Vallei stromen. Tot op heden zijn geen sporen aanwezig van over de rand stromend 
regenwater naar lagere gelegen gebieden, waaruit geconcludeerd kunnen worden 
dat regenwater grotendeels infiltreert dan wel verdampt.  
 
Bevindingen Ws2Anoord; 
Het noordelijk deel van deze buitenrand is nog niet geheel afgegraven. Het is nog 
steeds wenselijk en mogelijk om neerslagwater van dit gebied naar de Oehoe Vallei 
af te voeren. Wellicht is dat mogelijk middels een greppel. 
Het afstromend oppervlak is verkleind van 11,7 5 ha naar circa 5 ha.  
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Figuur 7: nog verder af te graven buitenrand nabij ‘Groeve de Schark’  
 
Bevindingen Ws2B: 
Zoals beschreven in het rapport van 2015 was het waterpeil van Onder d’n Olifant 
gestaag gedaald. Thans wordt water uit het diepe deel van de groeve in de 
waterpartij gepompt, waardoor het waterpeil in de waterplas weer voldoende hoog 
is. Tevens is destijds, en nu weer, geconstateerd dat de buitenwanden van dit 
watergebied op diverse plaatsen lekkages vertonen ter plaatse van aanwezige 
silexlagen.  
Een gedeelte van dit lekwater komt ten goede van de buffers Bér en het 
natuurzwembad. Tussen de wanden van buffers Bér en het Natuurzwembad zijn 
eveneens lekkages aangetroffen. De buffers Bér zijn de gehele onderzoeksperiode 
maximaal gevuld, zonder dat een toevoer is geregeld conform Waterplan 2013. Het 
natuurzwembad krijgt zelfs zoveel water door deze lekkages dat een overloop is 
gemaakt op 36.57+NAP. Het teveel aan water kan dan overstorten naar het 
groevemeer. 
 
Aan de voet van de kalkgraslandhelling is recent een ruime greppel gegraven om 
het van de gladde helling afstromende water op te vangen en als nog te laten 
infiltreren in de voormalig silexstort. Dit naar aanleiding van de bevindingen van het 
rapport uit 2015.  
 
Meerdere lekkages aan de voet van de terrasrand 50+, waarschijnlijk uit het 
Jekerdal, hebben ervoor gezorgd dat een waterrijk biotoop is ontstaan, vooral 
achterin de kloof nabij de Oehoe vallei. De kloof is afgegraven tot een hoogte van 
46 +NAP en middels een helling verbonden met het lager gelegen terras. 
 
In de groeve zijn sterk watervoerende lekkages / bronnen (nr. 7 en 13) 
waargenomen die in 2013 ook al een hoog debiet hadden. Wellicht dat door het 
pompen van water in d’n Olifant deze lekkage verergert, of dat door -
onvermijdelijke- erosie de waterstromen vergroten.  
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Figuur 8 & 9: waterstromen uit bronnen 7 en 15  
 
 
Conclusie 2016 Ws2B:  
Het waterplan uit 2013 is hier niet meer haalbaar; er is te weinig voeding vanuit 
WS2A en de lekkages naar lager gelegen delen van de groeve zijn groter dan eerst 
aangenomen. Er moet water in Onder d’n Olifant gepompt worden om de 
waterstand op peil te houden. 
 
Update 2017 
Er is een kringloop van water ontstaan; water wordt vanuit het diep gelegen 
groevemeer in Onder d’n Olifant wordt gepompt, dit water lekt vervolgens door naar 
het ondergrondse silexdepot. Vanuit dit depot stroomt water via silexlagen in de 
mergelmuren de buffers Bér en vervolgens de natuurzwemplas in, door de sterk 
watervoerende bronnen onderin de groeve en de overloop van de natuurzwembad 
stroomt een deel van het water rechtstreeks groevemeer weer in. Waarna het water 
weer ophoog gepompt wordt in Onder d’n Olifant. 
Deze kringloop is een watersysteem op zich en niet meer verbonden met het 
westelijk deel van de groeve.  De waterkwaliteit in de waterplassen zal onder 
invloed van de kwaliteit van het groevemeer ‘veranderen’.  
 
Het water dat achter in de kloof (Ws3) nabij de Oehoe Vallei uit de voet van de 
50+ rand lekt, komt  uit het grondwatersysteem van het Jekerdal. De kloof 
fungeert nu als (freatische) drainagebasis van dat systeem. De voormalige 
oostwaartse afstroming vanaf het Jekerdal richting de silexstort en de Maas is 
hiermee onderbroken. We concluderen hiermee dat een waterscheiding 
ontstaan tussen vorengenoemde kringloop bij Onder d’n Olifant en de 
omgeving van de Oehoe Vallei.  
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Watersysteem 3 
 
Waterplan 2013:  
Dit watersysteem ligt hoog in de groeve en alleen het water uit bron 1 kan over deze 
laag in de richting van de buffers Bér afstromen. Verder zijn geen bronnen 
aanwezig. De bron heeft een relatief hoog debiet van water dat afkomstig is uit 
deklagen in het zuiden. Het water is van beperktere kwaliteit (kaliumrijk) en kan 
benut worden om de buffers Bér te vullen. Het is niet wenselijk dit water te 
vermengen met het schonere water op de 37 +NAP laag. Daarnaast kan deze 
terras-keten van circa 10 ha gebruikt worden voor (regen)water buffering in 
gebieden met diverse vegetaties. 
 
Werkplan 2014 
Het watersysteem is, middels het aangepast groeveplan, globaal verdeeld in twee 
hoogtelagen; De hoogste rand loopt langs de gehele westzijde van de groeve tot en 
met de kloof voor de Oehoe Vallei in het noorden op een hoogte van 46 á 47 +NAP 
(lichtblauw) De laag 44-42 (blauw) is in principe de verbinding tussen bron 01 en de 
buffers ‘Ber’ (donkerblauw). 

 
Figuur 10: Watersysteem 3 
 
 
Bevindingen:  
De hoogst gelegen laag ligt boven de grondwaterstand en heeft aldus geen 
bronnen, echter aan de voet van de 50+ rand nabij de Oehoevallei lekt water (de 
kloof), afkomstig uit het voormalig silexstort en grondwater. Er is nu wel een 
ecologisch zeer interessant waterrijk gebied ontstaan. (Zie figuur 13).  
 
De bron 1, aan de zuidzijde, ontspringt op een hoogte van van 44 +NAP, echter 
stroomt nu af naar een plas op een hoogte van 42.60+ NAP. Thans wordt dit water 
middels buizen onder de werkpaden door afgevoerd naar een lager gelegen deel 
van de groeve en stort over in het groevemeer.  
 
Het middengebied voor de ‘oblisken’ is recentelijk afgewerkt,  er manifesteren zich 
reeds natte plekken, hetgeen duidt op ophoog komend (grond)water.  
 
De buffers ‘Ber’ nabij de natuurzwemplas, die met elkaar in verbinding staan worden 
thans gevoed met lekwater uit de omringende rand van 50 +NAP 
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Figuur 11: lekkages door mergelwanden ter plaatse van silexlagen 
 
 
Conclusie 2016,  
Het waterplan 2013 is in principe voor deze laag nog haalbaar, echter in samenhang 
met de gewijzigde visie tov de omliggende gebieden, niet meer wenselijk.  
 
Update 2017 
Het regenwater dat valt op het westelijke deel van de hoogst gelegen rand (46 á 47 
+NAP) dient zolang mogelijk vastgehouden te worden op deze hoogte. Een grove 
afwerking is wenselijk om infiltratie en buffering te stimuleren. De randen verhogen 
en/of de laag zodanig onder een helling afgraven dat het water aan de binnenzijde 
blijft staan.  
 
 

 
 
Figuur 12: voorbeeld grove afwerking 
 
Het water van bron 01 lijkt kwalitatief minder geschikt voor de ontwikkeling van hoge 
natuurwaarden en de kwantiteit is hoog. Vanuit de conclusie in dit onderzoek dat 
het natuurzwembad niet door water uit de groeve gevoed hoeft te worden én 
het schonere (grond)water uit de kloof voor de Oehoevallei ook naar deze laag 
gevoerd kan worden, achten wij het wenselijker dat het water uit bron 1 langs 
de zuidzijde naar de overgangszone wordt getransporteerd. Wellicht is het 
mogelijk om de bestaande buizen die thans onder de werkwegen liggen te 
handhaven en het water middels een greppel af te voeren naar de overgangszone. 
Van daaruit kan het naar de Maas afgevoerd worden.  
 
Het water dat achter in de kloof (Ws3) nabij de Oehoe Vallei uit de voet van de 
50+ rand lekt, komt  uit het grondwatersysteem van de Oehoevallei en 
omgeving. De kloof fungeert nu als (freatische) drainagebasis van dat systeem. De 
voormalige oostwaartse afstroming vanaf het Jekerdal richting de silexstort en de 
Maas is hiermee onderbroken. Ter plaatse van de kloof aan de voet van de Oehoe 
Vallei lekt (grond)water uit het silexstort onder de Vallei. In de kloof, zoals deze nu 
afgewerkt is, inclusief de greppel aan de voet van de hoge westwand, is nu wel een 
fraai kwel- en doorstroombiotoop ontstaan, buitengewoon geschikt voor de 
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ontwikkeling van Kalkmoeras. Wij adviseren dit gebied te handhaven zoals het nu is 
en spontane ontwikkeling ruimte te geven.  
 
 
Overtollig regenwater zal naar de lager gelegen laag 44-42 +NAP afstromen, echter 
niet meer in de richting van Bér, maar naar de andere kant, naar het middengebied 
van de laag 44-42, waar het regenwater zo lang mogelijk vastgehouden dient te 
worden. Bijvoorbeeld door de buitenranden van dit gebied te verhogen.   
De verbinding met buffers Bér vanuit deze laag komt hiermee te vervallen 
 
 

 

Figuur 13: Fraai waterrijk biotoop in de kloof naast de Oehoe Vallei  

 

 
 

Figuur 14: Oehoe Vallei met aan de rechterzijde de kloof  
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Watersysteem 4  
 
Waterplan 2013:  
Dit watersysteem fungeert als voeding voor het natuurzwembad. De laag wordt 
gevoed door de diverse bronnen aan de westkant van de groeve en het water is van 
zeer goede kwaliteit. Dit water dient een verbinding te hebben met het natuurbad. 
Het natuurbad fungeert hierbij als opslag en regulier orgaan voor dit zuivere water. 
Het grootste gedeelte echter (90%) dient in de laag gebruikt en verdampt te worden. 
Het water op deze terras-keten is bruikbaar voor de ontwikkeling van 
kalkmoerassen. 
 

 
 
Figuur 15: Watersysteem 4 
 
Bevindingen:  
De laag is recentelijk dieper ontgraven en de bronnen 2 en 3 aan de rand, zoals in 
2013 zijn aangetroffen, zijn verdwenen. De bronnen 4 en 5 zijn wel nog terug 
gevonden, maar door de recente bewerking van het gebied zijn deze (nog) niet te 
kwantificeren.  
  
De laag wordt aan oostzijde begrensd met WS 5. In het oorspronkelijk plan zou 
deze laag tot een hoogte van 33 +NAP afgegraven worden. ENCI heeft besloten 
extra mergelwinning uit deze en onderliggende lagen te halen. Hierdoor is het 
hoogteverschil met WS 4 beduidend groter geworden en zijn er, tussen bron 8 en 
bron 12, diverse lekkages in de wand ontstaan. Het (kwalitatief goed) bronwater van 
deze laag lekt via deze wand weg naar de dieper gelegen laag (Ws5). De laag Ws 4 
is veel droger geworden dan aanvankelijk voorzien.  
 
Conclusie 2016  
Voeding van de natuurzwemplas vanuit deze laag is niet meer mogelijk. Een 
verbinding met het natuurbad op 37 + NAP (Foto corridor) is nog steeds mogelijk, 
maar niet (meer) wenselijk, omdat het water van mindere kwaliteit vanuit de 
natuurzwemplas, dat rijkelijk wordt gevoed uit de lekkende wanden van Onder d’n 
Olifant, over kan stromen naar deze laag. 
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Update 2017:  
De hoeveelheid (bron)water is drastisch verminderd tov de uitgangspunten 
van het waterplan, mede door de lekkende wand. Er zal niet meer voldoende 
water zijn om het natuurbad van (schoon) water te voorzien. 
We adviseren om het water dat nog uit de overgebleven bronnen komt zoveel 
mogelijk in de laag houden voor de spontane ontwikkeling van kalkmoerassen, 
vermits de condities nu niet te dynamisch zijn geworden door het sterker 
afwaterende effect van Ws 5.   
Overtollig regenwater op deze laag kan, na buffering en verdamping, op een aantal 
plaatsen over de rand afstromen naar de lager gelegen lagen. Hiervoor zullen een 
paar overlooppunten gemaakt moeten worden.  
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Watersysteem 5 A, B en C   
 
Waterplan 2013:  
Dit watersysteem is, evenals watersysteem 4, van uitstekende kwaliteit, maar ligt 
veel lager in de groeve. De laag is daardoor niet meer te verbinden met het  
natuurbad. De terras-keten kan als kalkmoerassen, met verschillende kenmerken, 
worden ingevuld. 
 

 
 
Figuur 16: Watersysteem 5 
 
Bevindingen:  
Deze waterketen is lager afgegraven dan voorzien in het waterplan en verdeeld in 3 
gebieden met verschillende hoogtes. Aan de zijde van de laag 4 tot een hoogte van 
30 +NAP (Ws5B) en aan de zijde van de groeve wordt de waterketen ontgraven tot 
25 +NAP (Ws5B) en het laagste gedeelte wordt afgegraven tot 20 +NAP (Ws5C).  
De lekkages van schoon bronwater uit Ws4 zijn groter dan in het waterplan 2013 
voorzien;  de wanden vertonen over een grote lengte lekkages ten gevolge van de 
diepere ontgraving en dus minder weerstand.  
De laag 37+ (Ws4) is daardoor nagenoeg droog.  
De laag op 30+ NAP staat thans vol met schoon (grond)water.  Door de verdere 
verlaging van deze laag trekt die veel meer grondwater dan eerder was voorzien. 
Tegelijkertijd is het verdampende oppervlak relatief beperkt. De eerder beoogde 
verdamping op Ws 4 (nu drooggevallen) en 5 ( veel meer water door extra 
toestroming) is bijgevolg minder effectief geworden. 
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Figuur 17: geheel links de bouwweg naar de 20/25+ laag, de 30+ laag gevuld met 
water en rechts de grove afwerking van de 44-42+ laag 
 
Bron 8 geeft nog water op een hoogte van circa 4 meter vanaf de terrasbodem. De 
wand tussen bron 8 en bron 12 bevat veel lekkages, veelal sterk watervoerend.  
 
 
Conclusie 2016 / Update 2017:  
De randen van deze laag zodanig inrichten dat een permanente waterlaag van 
maximaal 15 cm ontstaat ten behoeve van verdamping. Overtollig bron- en 
regenwater zal, na gebruik / buffering / verdamping, middels openingen in de 
randen via Ws5B en Ws5C uiteindelijk in het groevemeer stromen. 
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Watersysteem 6 
 

Figuur 18: Watersysteem 6 
 
 
Waterplan 2013 
Dit watersysteem is tamelijk voedselrijk omdat het gevoed wordt vanuit aangevulde 
gebieden (geroerde deklaag van o.a. löss etc). 
Het is van belang om het water dat hieruit afstroomt niet te mengen met schonere 
watersystemen. Er dient speciale aandacht te komen dit water binnen een eigen 
gebied te verdampen of te lozen. De hogere voedselrijkdom zorgt naar verwachting 
voor een relatief eutrofe moerasontwikkeling.  
 
Bevindingen 
De lekkages in de wanden op een hoogte 
van 34-35 +NAP vanuit de 37 +laag zijn 
groter geworden en ook de bron 7 lijkt meer 
af te voeren.  
Een bron van voedselrijk water (snelle 
plantengroei) is ingemeten (bron 15) 
 
Er is een overloop van het natuurbad op 
36.57+  gerealiseerd van waaruit het water 
eveneens over deze laag de groeve in 
stroomt.   
Figuur 19: overloop natuurbad 
 
Conclusie 2016 / Update 2017 :  
Een geïsoleerde verwerking is moeilijk te 
realiseren, doch het water uit bron 7/15 
en uit de overloop van de 
natuurzwemplas gereguleerd naar het 
groevemeer.  Geaccepteerd zal moeten 
worden dat de hoeveelheid water dat hier 
uit de bronnen 7, 9, 13 en 15 stroomt 
snel in het groevemeer terechtkomt.  
Wellicht is met een begroeiing op de helling rondom bron 9 de waterkwaliteit 
te verbeteren.  
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Watersysteem 7 
Silex stort 
 
Waterplan 2013:  
Het regenwater dat op het silexstort valt zal door het open karakter van het 
gesteente direct naar het diepste gedeelte van de groeve gaan. Een leeflaag kan 
weliswaar voor een zekere mate van verdamping zorgen, doch de verwachting is 
dat deze factor beperkt is. Het aanwezige water is afkomstig van neerslag. Thans 
stroomt het water van bron 1 daar / langs deze silexberg naar het groevemeer.  
 
Bevindingen 2016:  
Het silexdepot is beduidend groter geworden en is nadrukkelijk aanwezig in het 
groevelandschap. Volgens het Werkplan ‘Extra ontgraving 2016’  worden aan de 
zuidzijde toeritten voorzien naar enerzijds de terrassen aan de westzijde en voor de 
overgangszone wordt een toerit naar het groevemeer gerealiseerd. De silex uit het 
silexsort zal hiervoor gebruikt worden. Het depot wordt hiermee afgevlakt en minder 
nadrukkelijk aanwezig.   
 
Conclusie 2016 / Update 2017 : 
Het water uit de zuidzijde van de groeve wordt uit de groeve geleid, zie Ws 1 
en 3. Het bron- en regenwater uit het gebied van de toeritten en silexdepot zal 
in het groevemeer terechtkomen. 
 

Watersysteem 8 

Onderste groevemeer 
 
Waterplan 2013 
Het meer onder in de groeve is voornamelijk de resultante van de waterstromen die 
uit de eerder beschreven watersystemen overblijven en hier in het diepste punt 
verzamelen. Er zal ook nog een zekere mate van kwel zijn. De kwaliteit van het 
water is momenteel matig. Dit komt mede doordat al het water op dit moment 
gemengd en versneld afstroomt naar het meer.  
Het is verstandig om het meer belaste water bij de toekomstige inrichting extern te 
lozen (zie bv systeem 6). Daarnaast kan (deels van buiten) aangevoerde 
opvulmateriaal dat in groeve nodig is ook van invloed zijn op de toekomstige 
waterkwaliteit. 
 
Bevindingen  
Thans wordt water vanuit het groevemeer naar d’n Olifant gepompt. (44.000 m3 in 
de laatste paar maanden!)  
 
Update 2016 / 2017 waterplan  
Er zal meer water uit het groevemeer gepompt moeten gaan worden dan in het 
waterplan voorzien, met name omdat minder water op de lagen vastgehouden 
kan worden. Ook de lekkages uit het silexstort onder d’n Olifant zijn groter 
dan voorzien.  
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Watersysteem 9 
Maaswater 
 
Vanuit de oostwand is er sprake van een beperkte hoeveelheid water waarbij een 
min of meer direct beïnvloed vanuit de Maas plaatsvindt. 
Dit water komt in het toekomstige plan direct uit op de overgangszone en is gepland 
om hierbij als gebruikswater te functioneren. Het dient gescheiden te blijven van de 
rest van de groeve. 
Bevindingen: geen 
 
Update 2017:  
Water uit de bron 1 & 14 transporteren naar de overgangszone. Als dit water 
hier niet gebruikt kan worden is lozing in de Maas een oplossing. 
 
 
 

 
 
 
Figuur 20 Luchtfoto groeve  
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2.6 Watersystemen anders ingedeeld 
 
In het waterplan ENCI 2013 zijn de verschillende watersystemen in de groeve op 
hoofdlijnen beschreven. Er is hierbij een onderverdeling gemaakt op basis van 
waterherkomst en kwaliteit, waterstromen en ontgravingscontouren.  
 
Ten aanzien van de contouren en invullingen van deze watersystemen is de visie 
van BAT /RHDHV gewijzigd ten opzichte van het Waterplan 2013 
 
De doelstelling van het waterplan, het efficiënt benutten van water en het 
gescheiden houden van de systemen met verschillende waterkwaliteit is nog 
steeds actueel.  
 
Een aantal significante waarnemingen liggen ten grondslag aan deze gewijzigde 
visie; 
o De hoogteligging van de verschillende terrassen is op punten gewijzigd.  
o Het watersysteem met het kwalitatief mooiste water Ws4 is opgedroogd, 

hetgeen niet alleen nadelig is voor de voeding van de natuurzwemplas, maar 
ook voor de geprojecteerde hoogwaardige kalkmoerassen ter plaatse. Het 
grootste deel van dit water stroomt nu door de kalksteen wanden heen naar het 
lager gelegen watersysteem Ws5. Deze hoeveelheid water komt nu in het 
groevemeer terecht, hetgeen het te verpompen waterhoeveelheid vergroot.   

o Er is een kringloop ontstaan van water tussen Onder d’n Olifant, de buffer Bér, 
de Natuurzwemplas en het groevemeer; De natuurzwermplas behoeft nu geen 
voeding meer vanuit de groeve.  
 

In de gewijzigde visie wordt de groeve verdeeld in een drietal gebieden; 
Zuidwand, Grondwaterstroomgebied en Kringloop Onder d’n Olifant. 
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Water uit Zuidwand;  
 
Water uit de zuidelijke rand / wand van de groeve bij voorkeur niet vermengen met 
de watersystemen van de groeve. 

 
Het afvoeren van het water uit bron 01 
en bron 14 van de groeve naar de 
overgangszone heeft een tweetal 
voordelen; Dit water, uit bronnen die 
hoog in het gebied liggen, hoeft niet uit 
het diep gelegen groevemeer omhoog 
gepompt te worden, hetgeen de 
pompkosten beperkt. Daarnaast is het 
wenselijk om dit, licht vervuilde, water 
uit de kringloop Onder d’n Olifant te 
houden.  
 
Ter plaatse van de overgangszone zijn 
reeds voorzieningen getroffen om 
water uit de industrie en uit bron 14 te 
bufferen en voorts af te voeren naar de 
Maas. Gecontroleerd moet worden of 
deze voldoende groot  zijn 
gedimensioneerd om ook het water uit 
bron 1 te verwerken! 
 
 
 

Figuur 21 Afvoer van water aan de zuidwand 
 
Indien het gebied rondom de bron wordt afgegraven om de geprojecteerde toegang 
naar het groevemeer te maken, is grote kans aanwezig dat het water door 
verminderde weerstand een andere weg vind omlaag de groeve in en dit niet meer 
op een hoogte van 38+ is af te voeren.  
 
We adviseren, om ter plaatse aan de geprojecteerde inrit naar het groevemeer, aan 
de zuidwand een rand van minimaal 20 meter breed te laten zitten op een hoogte 
van 38 +Nap (oranje gemarkeerd in figuur 21).  
 
Op deze rand kan een afvoergoot of kanaal (‘levada’) gerealiseerd worden voor het 
transport van het water uit de bronnen 1 en 14 naar de industriezone.  
De inrit verschuift dan ook 20 meter verder naar het noorden.  
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Grondwaterstroomgebied  
 
De bronnen en waterpartijen aan de west- en noordzijde van de groeve staan onder 
invloed van het grondwater uit het Jekerdal en het water is van goede kwaliteit. Het 
gebied van de Oehoe Vallei hoort hierbij, evenals de kloof aan de voet van de Vallei. 
(Het Jekerdal ligt ten westen van de ENCI-groeve.  De grondwater-stromingsrichting 
is NNO gericht) 
o We gaan hier uit van een waterscheiding ter plaatse van de voormalige silexstort 

aan de noordzijde (Ws2B) met enerzijds de grondwaterstroom uit het Jekerdal 
en anderzijds de kringloop van groevewater aan de oostzijde.  

o Regenwater kan zoveel mogelijk op de lagen Ws3 en 4 gehouden worden door 
het realiseren van een verhoogde buitenrand of het gebied naar binnen toe te 
laten aflopen.  

o De huidige afwerking van de kloof (Ws3) en de daar aanwezige kwelcondities 
lijken al redelijk optimaal voor de ontwikkeling van een kalkmoeras. Aanleg van 
sleuven en greppels wordt hier sterk afgeraden. Op basis van een beknopt 
hydrologisch transect-onderzoek naar het heersende waterregime kan hier de 
inrichting zo nodig worden geoptimaliseerd.  

o Overtollig (regen)water uit de kloof kan tussen de Obelisken door naar het de 
lager gelegen gebied geleid worden. Ook hier is een greppel niet wenselijk, 
maar het terrein hellend naar het gebied tussen de Obelisken afwerken.  

o Het gebied rondom de bronnen 4, 5 en 17 (Ws4)glad afwerken zodat ook hier 
een optimale situatie voor een kalkmoeras kan ontstaan. Overloop van overtollig 
(regen)water gecontroleerd naar de lager gelegen lagen voeren, om 
uitspoelingen en erosie te voorkomen.  

o De waterrijke lagen van Ws5 kunnen, met een waterdiepte van circa 15 cm, 
uitstekend dienen als verdampingszones, al of niet in combinatie met 
kalkmoeras-ontwikkeling. Het overtollige water komt helaas dan toch in het 
groevemeer terecht en zal omhoog gepompt moeten worden. 
 

o We achten het niet wenselijk dat de overige gebieden, met natte en kwetsbare 
natuur, door wandelaars betreden worden.  

o Afhankelijke van de gekozen natuurdoelen zullen zeker bepaalde natte en 
kwetsbare plaatsen toegankelijk moeten zijn voor onderhoud o.a. kleine (maai) 
machines.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 22:  Grondwaterstroomgebied  
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Kringloop Onder d’n Olifant  

De oostzijde van de groeve wordt gekenmerkt door waterpartijen die met elkaar in 
verbinding staan.  
Groevewater wordt opgepompt om de waterpartij Onder d’n Olifant op peil te 
houden.  
 
Door de silexlagen in de afscheidende mergelwanden worden van hieruit de buffers 
Bér de vervolgens natuurzwemplas gevoed. De buffers Bér staan thans tot aan de 
rand vol met water. Zonder maatregelen zal het water over de rand heen stromen 
en zullen de randen versneld eroderen.  Wij adviseren om in de mergelwand 
tussen de buffers Bér en de natuurzwemplas op 42+ een verbindingsbuis aan 
te brengen die boven de natuurzwemplas oversteekt, om te voorkomen dat het 
water langs de wanden naar beneden stroomt.   
 
Vanuit de natuurzwemplas kan overtollig water via de gerealiseerde overloop naar 
het groevemeer overstromen. We adviseren om ook hier de overloop los te 
maken van de benedenstroomse wand door een soort van waterspuwer te 
maken, om te voorkomen dat de onderliggende wand niet versneld erodeert. 
 
In een lager gedeelte van de groeve stroomt water via de bronnen 7 / 13 
ondergronds weer terug de groeve in.  
 

 
Figuur 23: Kringloop Onder d’n Olifant    

 
 
 
 
 
 
 

  
groevemeer 

Natuurzwembad en 
       Buffers Bér  
 

         Onder d’n Olifant 
 

 
 
Water uit groevemeer    

 Onder d’n Olifant 
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2.7 Waterhoeveelheden  

In het onderzoek van 2013 is een globale inschatting gemaakt van debieten van de 
aanwezige bronnen. Deze debieten zijn, samen met de neerslag op de 
verschillende terrassen, in een berekening opgenomen. Voorts is een inschatting 
gemaakt van het waterverbruik in de verschillende gebieden door beplanting en 
verdamping. Resumerend is waterhoeveelheid die onderin de groeve terecht komt 
weergegeven, enerzijds zonder maatregelen, anderzijds met de maatregelen zoals 
voorgesteld in het rapport van 2013. Zie bijlage 6 

Dezelfde berekeningstabel is gebruikt voor het actualiseren van de hoeveelheden in 
2017. De bevindingen van 2016 zijn in de tabel verwerkt, zoals het verdwijnen van 
een aantal bronnen op laag 4 en de toename van bronnen op laag 5. Daarnaast zijn 
ook de nieuwe inzichten, zoals de kringloop van water rondom d’n Olifant en de 
grondwaterstromen aan de westzijde en de voorgestelde afvoer vanaf bron 01 uit de 
groeve, in de berekening verwerkt. Zie bijlage 7 

Bij vergelijken van de twee tabellen blijkt; 

 Dat zonder verbruik van water in de lagen volgens de berekening per jaar  
o Volgens Waterplan 2013  934.248 m3 water in de groeve komt 
o Volgens Update 2017  792.336 m3 water in de groeve komt 

 Door het minder effectieve gebruik van water op de lagen in de 
waterhoeveelheid die in het groevemeer terecht komt anders  

o Volgens Waterplan 2013  238.910 m3 water in het groevemeer 
o Volgens Update 2017  333.606 m3 water in het groevemeer 

 
In de nieuwe situatie (2017) is in totaliteit minder water in de groeve aanwezig is dan 
in 2013 (optelsom water uit bronnen en neerslag). Hoofdzakelijk doordat het water 
uit de bronnen 01 en 14 rechtstreeks wordt afgevoerd naar de industriezone, van 
waaruit logischerwijs dan meer afgevoerd moet worden. Daarnaast zijn een aantal 
bronnen opgedroogd (2 & 3). 
 
Als we kijken naar het –mogelijk-  verbruik van water in de systemen, blijkt dat 
beduidend minder water ín de groeve verbruikt kan worden door beplanting en 
verdamping. Uiteindelijk komt dus meer water in het groevemeer terecht en 
zullen de pompkomsten hoger uitvallen dan eerder geprognosticeerd.  
 

  

 
Figuur 24: pomp in het groevemeer 
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3 Update 2017  
  
3.1 Samenvatting  
 
De huidige en thans geprojecteerde toestand van de waterketens, zoals beschreven 
in het waterplan, met de waterbronnen zoals die in 2013 zijn waargenomen, zijn 
middels visuele controle, hoogtemeting en debietmeting getoetst aan de 
haalbaarheid zoals bedoeld in het waterplan. Hierbij zijn een aantal afwijkingen ten 
opzichte van de doelstellingen in het waterplan geconstateerd. 
 
In het Waterplan 2013 is (oa) gesteld dat de verschillende watertypen die in de 
groeve voorkomen  gescheiden kunnen blijven.  
 De waterpartij Onder d’n Olifant verbonden via het silexstort met de Oehoevallei 

bestond voornamelijk uit regenwater.   
 Het (grond) water met de hoogste kwaliteit uit Ws 4 zou ingezet worden voor het 

voeden van het natuurbad (op 37+NAP).  
 Water van matige kwaliteit uit bron 1 aan de zuidzijde van de groeve, zou via de 

laag Ws 3 naar de buffers Bér (op 42 +NAP) geleid worden. 
 
Het scheiden van de watertypen rondom de buffer en het natuurzwembad is niet 
meer haalbaar door de waargenomen lekkages in de wanden en het veranderen 
van bronnen; De doelstelling van het waterplan, het efficiënt benutten van 
water en het gescheiden houden van de systemen met verschillende 
waterkwaliteit is nog steeds haalbaar, doch wordt nu op een andere manier 
ingevuld; Er zijn opnieuw 3 watersystemen te onderscheiden.  
 
 
 Water uit de zuidwand 

 
In afwijking van het waterplan is het wenselijk om het water aan de zuidzijde van de 
groeve naar de overgangszone te leiden, zodat dit water het watersysteem niet 
belast en niet omhoog gepompt hoeft te worden. Het gaat dan om het water uit de in 
het verleden aangevulde gebieden aan de zuidzijde dat de bronnen 1 & 14 naar 
buiten treedt.  

 
 Het grondwaterstroomgebied in het westen 

 
Het westelijk deel van de groeve staat onder invloed van de grondwaterstroom uit 
St. Pieter. Op de hoogste lagen in de groeve (Ws 2 en het westelijk deel van Ws 3) 
zijn geen bronnen aanwezig. De waterpartijen in de Oehoe Vallei en de lekkages in  
Kloof aan de voet van de 50 +NAP worden gevoed door de grondwaterstroom uit 
het Jekerdal, evenals de bronnen op de lager gelegen gebieden Ws 4 en Ws 5. 
De bronnen van Ws 4, zoals in 2013 gelokaliseerd en gekwantificeerd, zijn 
grotendeels verdwenen doordat Ws 5 (veel) lager is afgegraven en water door de 
wanden tussen Ws 4 en Ws 5 lekt.  
 
De destijds veronderstelde debieten van voeding naar het natuurbad zullen dan ook 
niet gehaald worden en blijken ook helemaal niet meer nodig. 
 
Grote kansen voor hoogwaardige natuurontwikkeling (Kalkmoeras) lijken zich vooral 
aan te dienen in de kloof (Ws3) voor de Oehoe Vallei en het gebied voor de 
Obelisken van Ws 4 (bronnen 4&5). Een verbinding van deze gebieden aan de voet 
van ‘de Schark’ is wenselijk. Voor de ontwikkeling van kalkmoerassen is een vrij 
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gladde afwerking wenselijk. We raden het af om wandelpaden in deze gevoelige 
gebieden te situeren.  

Een overloop van regenwater kan via de wanden geregeld worden. 

In de 3 afzonderlijke terrassen van Ws5 is ontwikkeling van kalkmoerassen 
mogelijk. De grote hoeveelheid bronwater op deze lagen zal echter grotendeel 
afstromen naar het groevemeer. Overloop van water dient in de wanden geregeld te 
worden om uitspoelingen te voorkomen.  

 

 Het gebied Onder d’n Olifant, Voeding buffers Bér en natuurzwembad en het 
groevemeer vormen nu samen ‘Kringloop Onder d’n Olifant’. 

 
De waterpartij Onder d’n Olifant ligt boven het zuidelijk deel van een silexstort. Het 
hoger gelegen noordelijk deel van dit silexstort is thans egaal afgewerkt tot 
kalkgraslandhelling met aan de voet een greppel om afstromend regenwater te 
infiltreren. Aan de noordzijde grenst dit silexstort aan de Oehoevallei.  

Middels het onderzoek uit 2015 is geconstateerd dat het silexstort tussen d’n Olifant 
en de Oehoe Vallei meer water verliest dan eerder aangenomen door de diepere 
afgravingen die er recent pal naast tot stand zijn gekomen. De lekkages naar de 
buffers Bér en de natuurzwemplas en het vlak daaronder gelegen diepste deel van 
de groeve zijn sterk toegenomen. Dit alles leidde tot een structurele verlaging van 
het waterpeil in het silexdepot en d’n Olifant. 

Het waterpeil van dit gebied, zichtbaar in de waterpartij Onder d’n Olifant, wordt 
thans kunstmatig hoog gehouden met opgepompt water uit de groeve. Het waterpeil 
in het silexdepot tussen Onder d’n Olifant is hiermee ook verhoogd. Er is hierdoor 
een waterscheiding ontstaan tussen het silexdepot onder Onder d’n Olifant enerzijds 
en de grondwaterstroom aan de noordwestelijke zijde van de groeve, waartoe de 
Oehoe Vallei behoord, anderzijds. Deze scheiding bevind zich in het gebied ter 
plaatse van het silexdepot onder de kalkgraslandhelling.   
 
Door de lekkages in de scheidingswanden tussen het gebied Onder d’n Olifant en 
de buffers Bér komen waterverliezen uit dit systeem deels ten gunste van de 
natuurbaden op 42 en 37 +NAP. De watertoevoer door deze lekkages is voldoende 
om de waterplassen op peil te houden 
 
De waterkwaliteit van dit watersysteem wordt echter nadelig beïnvloed door de 
wateraanvulling vanuit het diepe groevemeer.  
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3.2 Aanbevelingen 
 
Gestreefd moet worden om de lagen met de beste waterkwaliteit (Ws 3, Ws5 en 
lokaal Ws 4) geïsoleerd te houden. Deze lagen zijn, met de kloof (Ws3), het meest 
geschikt voor de inrichting van unieke kalkmoerassen. Om de ontwikkeling van 
kalkmoerassen te bevorderen zijn onderstaande richtlijnen opgenomen. De 
inrichting vergt zowel hydrologisch als morfologisch maatwerk. 
 
Overloop van regenwater naar onderliggende lagen regelen in de wanden, waarbij 
rekening gehouden wordt met uitspoeling van deze wanden. 
 
Het regenwater van de lagen Ws2 en Ws3 zo hoog mogelijk in de groeve houden, 
zoals al in het waterplan 2013 gesteld, door een grove afwerking van de lagen en 
het verhogen van de randen; Vanuit Ws2A afstroming van regenwater realiseren 
naar de Oehoe Vallei.  
 
In de gebieden van Ws3 en Ws3A het waterverbruik optimaliseren door infiltratie, 
verdamping en beplanting, overtollig regenwater afvoeren naar de laag Ws 4. 
Wellicht kan met een greppel de relatief smalle corridor langs de obelisken op 42 
+NAP gepasseerd worden. Deze greppel kan tevens gebruikt worden om lekwater 
aan de voet van de 50 +NAP uit de kloof naar de laag Ws4 gevoerd worden. 
 
Debieten 
Uit het groevemeer zal meer water omhoog gepompt moeten worden dan in het 
waterplan voorzien, omdat het verbruik in de lagen Ws 3 en Ws 4 lager zijn dan in 
2013 verondersteld. Een gedeelte van dit water wordt thans in d’n Olifant gepompt 
ter compensatie van deze lekkages.  
 
Al met al zijn de meeste doelstelling van het waterplan gehaald, doch de aandacht 
mag niet verslappen. 
 

Globale afwerkingsvereisten ten gunste van Kalkmoeras-ontwikkeling 

 
o Indien de ontwikkeling van kalkmoerassen wordt nagestreefd moet bij de eindafwerking 

worden gezorgd voor de volgende condities: 
o - voedselarm maar kalkrijk water. 
o - zeer oppervlakkig afvloeiend water (waterdiepte: +0 - 3 cm), geflankeerd door zones met 

zeer hoge bodemvochtcondities. De afstroming van water mag op jaar basis slechts zeer 
kortstondig worden onderbroken. Volledige uitdroging mag zich echter niet voordoen. 
Inundaties zijn zeer kortstondig (dagen). 

o - Lokaal kan de aanwezigheid van permanent dieper water (>10 cm) zorgen voor ontwikkeling 
van kranswieren. 

o - een dunne lemige toplaag (voedselarm: max 10-20 cm) kan gunstig zijn voor de 
vochthuishouding en de vegetatieontwikkeling 

 

o De natte zones zijn gevoelig voor bosopslag, in het bijzonder wilgen. Dit vraagt vanaf het 
begin om een beheer dat bosopslag grotendeels tegengaat: bijv. beweiding met geiten, en/of 
aanvullend maaibeheer. Dat laatste is alleen mogelijk bij een vrij egale afwerking van het 
maaiveld. Voor kalkmoeras prevaleert echter een maaibeheer. 

 


