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Dit onderzoek naar het beperken van het inlaten van water naarhet gebied VoorneWest is door DLO-Staring Centrum (SC-DLO) uitgevoerd in opdracht van het
WaterschapDeBrielseDijkring (WBD)enhetZuiveringsschap Hollandse Eilanden
en Waarden (ZHEW). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode maart 1994 t/m
oktober 1995en werd begeleid door een commissie die de volgende samenstelling
had:
ing. S.L. Dob
drs. R. van Gerve
ir. R.D. Groen
L. Mol
ir. J.W.B. Nienhuis (vz)
Het onderzoek is uitgevoerd
ir. W.H.B. Aarnink
H. Breunissen
ir. J. Drent
A. Grent
dr. Ph. Hamaker
ir. J.M.P.M. Peerboom
M. Wijnsma

- WBD
- ZHEW
- ZHEW
- WBD
- WBD
door de volgende medewerkers van SC-DLO:
- berekeningen model DUFLOW
- veldwerk
- waterkwaliteit
- veldwerk
- waterkwaliteit, berekeningen model SWAP
- projectleider, waterkwantiteit
- veldwerk

Een speciaal woord van dank is verschuldigd aan L. Mol van het waterschap voor
het verstrekken van gegevens over de waterhuishouding en assistentie bij het
veldwerk en aan G. Slijkhuis van het zuiveringsschap voor het verstrekken van
analysegegevens. HetInformatica Centrum voorInfrastructuur enMilieu (ICIM)in
Rijswijk verleende medewerking door de broncode van het programma DUFLOW
ter beschikking te stellen.
Het onderzoek is gefinancierd door het WBD en het ZHEW, daarin gesteund door
een bijdrage via de bijdrageregeling regionaal integraal waterbeheer (REGIWAgelden).

Samenvatting

Aanleiding en doelstelling
InhetIntegraalWaterbeheersplan Zuid-Holland Zuid(IWBP-ZHZ)endeuitwerking
daarvan inhet Meerjarenplan Waterschap De Brielse Dijkring (MWBD) zijn onder
meer de volgende doelstellingen voor de planperiode 1992-1997 geformuleerd:
- hetterugbrengenvandeaanvoervaneutrofiërende stoffen doorhetbeperkenvan
deinlaat van gebiedsvreemd water enhet verminderen vandeuit-en afspoeling
van meststoffen;
- het handhaven van chlorideconcentraties van maximaal 200 mg/l, 600 mg/l of
1000 mg/l in deelgebieden binnen Voorne-West waar aan het oppervlaktewater
de functie gietwater glastuinbouw respectievelijk beregeningswater akkerbouw
of water voor veedrenking is toegekend (fig. 2.1).
De eerste doelstelling hangt samen met de ecologische functie die overeenkomstig
het beleid van de rijksoverheid aan alle watersystemen is toegekend. De tweede
doelstelling is toegespitst op de agrarische belangen.
Verkennend onderzoekindeperiode 1992-1993heeft aangetoond datindebestaande
situatie intensieve doorspoeling vanuit het Brielse Meer plaatsvindt. Voor VoorneWest ging het voor geheel 1992 om tenminste 40 miljoen m3. Bij de totale
oppervlakte van 8500 ha komt dat neer op 470 mm. Hoofddoelstelling van het
vervolgonderzoek was dan ook om de mogelijkheden aan te geven om het inlaten
van water en het doorspoelen te beperken en om de gevolgen daarvan voor de
waterkwaliteit en voor de land- en (glas)tuinbouw aan te geven. Hierbij is de
chlorideconcentratie (Cl-concentratie) van het oppervlaktewater de voornaamste
sturende factor enzijn destikstof-enfosforconcentraties (N-enP-concentraties) de
belangrijkste randvoorwaarden.

Werkwijze
Uitgaandevanderesultatenvanhetvooronderzoek endehoofddoelstelling isbesloten
om het vervolgonderzoek te richten op:
- hetontwikkelenentoetsenvanmodelinstrumentarium voorhetkwantificeren van
de water- en Cl-huishouding van Voorne-West;
- het toepassen van het modelinstrumentarium om verschillende scenario's voor
hetinlatenvanwaterenhetdoorspoelenvandepoldergebiedenvanVoorne-West
te evalueren.
Om dit te realiseren zijn de volgende activiteiten onderscheiden:
- het opzetten van een meetprogramma, aanvullend op de bestaande
meetprogramma's van het waterschap en het zuiveringsschap, om gegevens te
verzamelen waaruit water- en nutriëntenbalansen voor geheel Voorne-West en
subgebieden daarbinnen kunnen worden afgeleid;
- het opzetten en toetsen van enerzijds een model om de water- en Cl-belasting
van het oppervlaktewater te kwantificeren en anderzijds een model om de
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-

-

stroming en het verloop van Cl-concentraties in het oppervlaktewatersysteem te
simuleren;
het opzetten en doorrekenen van verschillende scenario's voor het verminderen
van het inlaten van water en voor het sturen van het water binnen het gebied,
gebruik makend van genoemde modellen;
het uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot de gevolgen van
veranderingen in de stikstof- en fosforconcentraties
van het
hoofdwaterlopensysteem bij het werken volgens die scenario's.

Het meetprogramma is uitgevoerd in de periode vanaf mei 1994 t/m april 1995, dus
gedurende een periode van één jaar. De metingen met betrekking tot de
waterkwantiteit vonden plaats op alle punten waar water vanuit het Brielse Meer,
het Spui van Brielle en het Haringvliet wordt ingelaten, op de afvoer via gemaal
Trouw en verder op een aantal stuwen en duikers binnen het gebied. De metingen
met betrekking tot de waterkwaliteit omvatten de vaste programma's van het
waterschap (wekelijkse bepaling van Cl-concentraties voor ca. 70 monsterpunten)
en van het zuiveringsschap (maandelijkse bepaling van N- en P-concentraties voor
16monsterpunten). Daarnaast zijn in hetkader van dit onderzoek enkele aanvullende
bemonsteringen uitgevoerd.
Het modelinstrumentarium bestaat uit twee afzonderlijke maar op elkaar aansluitende
simulatiemodellen. Het eerste model (model SWAP) berekent per dagtijdstap de
belasting van het oppervlaktewater met drainwater en chloride. Om met dit model
te kunnen rekenen is Voorne-West geschematiseerd door het gebied op te delen in
eenheden van 25 ha. Elke eenheid wordt uniform verondersteld en gekenmerkt door
bodemgebruik, bodemtype, kwelintensiteit en drooglegging (polderpeil ten opzichte
van maaiveld). Als resultaat van berekeningen met het SWAP-model worden geloosde
hoeveelheden drainwater (in m3 per dag) en chloride (in kg chloride per dag) voor
elke eenheid van 25 ha verkregen.
Het tweede model (model DUFLOW) betreft het oppervlaktewatersysteem van
Voorne-West. Het oppervlaktewatersysteem is geschematiseerd tot een netwerk van
takken (alle belangrijke watergangen) en knooppunten (waterinlaatpunten, stuwen,
gemalen, punten waar watergangen samenkomen of zich splitsen). Met dit model
wordt de waterbeweging in het netwerk en het verloop van Cl-concentraties in de
knooppunten berekend. De waterbeweging en Cl-concentraties zijn afhankelijk van
de ingelaten hoeveelheden water en daarnaast van de belasting binnen het gebied
door de lozingen van drainwater en chloride. Dââr ligt dekoppeling van de resultaten
van de SWAP-berekeningen met het DUFLOW-model.
Resultaten van demeetprogramma's met betrekking tot dewaterkwantiteit en kwaliteit
zijn gebruikt om het modelinstrumentarium te calibreren en te toetsen.

Scenario's voor het beperken van de waterinlaat en doorspoeling
Bij het definiëren van scenario's staan Cl-concentraties in relatie tot de
functietoekenning aan het oppervlaktewater voor beregening in land- en tuinbouw
en voor veedrenking centraal. Het gaat om de volgende richtwaarden:
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- 200 mg/l als bovengrens bij de functietoekenning gietwater glastuinbouw;
- 600 mg/1 als bovengrens bij de functietoekenning beregeningswater voor
akkerbouwgewassen;
- 1000 mg/l als bovengrens bij de functietoekennning water voor veedrenking.
Defunctietoekenning isuitgewerktinheteerdergenoemdeIntegraal Waterbeheersplan
Zuid-Holland Zuid en het Meerjarenplan waterschap De Brielse Dijkring, samen
verder aangeduid als het IWBP-ZHZ. De functietoekenning binnen Voorne-West
volgens figuur 2.1 is daaraan ontleend.
In het vooronderzoek is gebleken dat Cl-concentraties in de bestaande situatie,
aangeduid als scenario 00, bijna overal en steeds beneden de richtwaarden
overeenkomstig de functietoekenning volgens het IWBP-ZHZ blijven. Het inlaten
van water wordt bepaald door de vraag vanuit het gebied, vooral de vraag van de
glastuinbouw.Waardewaterhuishoudkundige infrastructuur daartoe mogelijkheden
biedtwordtdievraaggehonoreerd,óókalshetgaatomglastuinbouwbedrijven buiten
de twee gebieden waar de functietoekenning gietwater voor de glastuinbouw van
toepassing is.
Bijhetopstellen vanscenario's 01t/m04isuitgegaan vaneen steedsverder gaande
aanpassingvandeeisendieaandeCl-concentratiesvanhetoppervlaktewater worden
gesteld. De daaruit resulterende scenario's zijn als volgt te omschrijven:
- scenario 01: bewust sturen van de waterinlaat en doorspoeling gericht op het
handhaven van Cl-concentraties van maximaal 200 mg/l voor alle
glastuinbouwbedrijven binnen Voorne-West die oppervlaktewater als gietwater
gebruiken, voor zover tenminste de waterhuishoudkundige infrastructuur dat
mogelijk maakt; sturen op richtwaarden van 600 en 1000 mg/l elders
overeenkomstig de functietoekenning volgens het IWBP-ZHZ (fig. 2.1);
- scenario 02: bewust sturen van de waterinlaat en doorspoeling gericht op het
handhaven van Cl-concentraties van maximaal 200, 600 en 1000 mg/l, geheel
overeenkomstig de functietoekenning volgens het IWBP-ZHZ (fig. 2.1);
- scenario 03:Cl-concentratie van 200mg/l alsrichtwaarde vervallen en voorde
desbetreffende twee glastuinbouwgebieden (fig. 2.1) vervangen door de
richtwaarde van 600 mg/l; sturen oprichtwaarden van 600en 1000mg/lelders,
overeenkomstig de functietoekenning volgens het IWBP-ZHZ;
- scenario 04:Cl-concentratie van 200 mg/l als richtwaarde vervallen; sturen op
richtwaarden van 600 mg/l voor gebieden met overwegend bouwland en
1000 mg/l voor gebieden met overwegend grasland, opbasis van gegevens van
het waterschap over het actuele bodemgebruik.
Het laten vervallen van de richtwaarde van 200 mgAin de scenario's 03 en 04 is
ingegeven door de gedachte dat oppervlaktewater in steeds mindere mate gebruikt
zalwordenalsbronvangietwaterindeglastuinbouw doordatbedrijven overschakelen
op regenwater en/of leidingwater. De richtwaarde van 600 mg/l in deze twee
scenario'sbeperktzichtotdeperiodemeit/maugustusomdatberegeningindeopen
grond alleen in die periode aan de orde is.
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Resultaten veldonderzoek
Uit gegevens van de meetprogramma's zijn water- en stoffenbalansen voor
Voorne-West afgeleid voor de periode mei 1994 t/m april 1995.Resultaten daarvan
zijn opgenomen in de tabel, uitgedrukt in zowel totale hoeveelheden voor geheel
Voorne-West als in hoeveelheden per ha. De toevoer van water en stoffen via het
inlaten van water vindt plaats direct vanuit het Brielse Meer (75%van totaal), vanuit
het Spui van Brielle (22% van totaal) en vanuit het Haringvliet via Hellevoetsluis
(resterende 3%). De afvoer vindt plaats via gemaal Trouw (90% vanuit
bemalingsgebied Groot Voorne-West, 10% vanuit Klein Voorne-West). Het verschil
tussen afvoer en toevoer is aangeduid als interne belasting, dat wil zeggen, de
belasting van het oppervlaktewater die binnen de grenzen van Voorne-West
plaatsvindt. Deinterne belasting heeft voor water betrekking op het neerslagoverschot
(verschil tussen neerslag en verdamping, ca. 90% van het totaal van 38,5 miljoen
m3 volgens de tabel) en op kwel (resterende 10%). Voor chloride en de nutriënten
gaat het om de volgende bijdragen van enerzijds uit- en afspoeling en anderzijds
kwel:
- voor chloride isdekwel bepalend (meer dan 90% van het totaal van 16,8 miljoen
kg volgens de tabel) en de uit- en afspoeling ondergeschikt (minder dan 10%);
- voor stikstof is de uitspoeling bepalend (80 à 90% van het totaal van
445 duizend kg volgens de tabel) en de kwel ondergeschikt (20 à 10%);
- voor fosfor is de betekenis van kwel en uit- en afspoeling minder zeker maar
waarschijnlijk van dezelfde orde van grootte (beide 50% van het totaal van
26 duizend kg).
Tabel Water-, chloride- en nutriëntenbalansgegevens voor Voorne-West (8500 ha), voor de
gehele balansperiode vanaf mei 1994 t/m april 1995, voor de bestaande situatie (scenario 00)
Water
6

H) m

J

Chloride (Cl)
6

Stikstof (N)

Fosfor (P)
103 kg kg/ha

mm

10 kg kg/ha

10' kg kg/ha

Afvoer via bemaling
Toevoer via inlaat

75,7
37,2

890
435

21,3
4,5

2505
530

527
82

62,0
9,6

31,5
5,2

3,7
0,6

Interne belasting

38,5

455

16,8

1975

445

52,3

26,3

3,1

Deinterne belasting is dus voor zowel chloride als denutriënten groot in verhouding
tot de bijdrage via het ingelaten water. Bepalend voor de kwelintensiteit is de
hydrologie van het gebied. Bepalend voor de uitspoeling is het meststoffenverbruik
in de land- en tuinbouw. Beide moeten als een gegeven beschouwd worden dat niet
ofnauwelijks beïnvloed wordt door het beperken van de waterinlaat en doorspoeling
volgens de scenario's 01 t/m 04.
Een ruwe schatting laat zien dat van de totaal ingelaten hoeveelheid water van
37 miljoen m3 hooguit 10% daadwerkelijk wordt verbruikt voor beregening en
peilhandhaving (compensatie van de verliezen via open-waterverdamping en
infiltratie). De overige 90% draagt bij tot de bestrijding van de interne verzilting.
Denaar verhouding zeer beperkte benutting van het ingelaten water voor beregening
en peilhandhaving illustreert de betekenis van de zoute kwel binnen Voorne-West
waar, op grond van de functietoekenning gietwater glastuinbouw, hoge eisen worden
gesteld aan de Cl-concentratie van het oppervlaktewater.
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Resultaten scenarioberekeningen
In allescenarioberekeningen isuitgegaan vaneen vastdebiet van200l/s (6 miljoen
m3perjaar) datviagemaalWeijerse naardehogergelegenpeilgebieden (Stuifakker
en Helhoek) wordt verpompt. De relatief lage Cl-concentratie van het
oppervlaktewater in die gebieden rechtvaardigt de aanname dat dat debiet zonder
negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit teruggebracht kan worden tot 100 l/s
(3 miljoen m3 per jaar). Die reductie is achteraf op de resultaten van de
scenarioberekeningen in rekening gebracht en verwerkt in de volgende resultaten:
- scenario 01: bewust sturen van kiepstanden van inlaatduikers en stuwen op
Cl-concentratiesvan 200 mg/lvoordeglastuinbouwvoorzoverdehydrologische
infrastructuur wateraanvoer mogelijk maakt, maar zonder verdere beperkingen
ten aanzien van de ligging van de glastuinbouwbedrijven binnen Voorne-West,
en sturen oprichtwaarden van 600en 1000 mg/l elders, leidt tot een beperking
van de waterinlaat met 20% ten opzichte van de bestaande situatie;
- scenario 02: bewust sturen van kiepstanden van inlaatduikers en stuwen op
Cl-concentraties van 200, 600 en 1000 mg/l, met strikte toepassing van die
richtwaarden op de deelgebieden binnen Voorne-West als aangegeven in het
IWBP-ZHZ(fig. 2.1),leidttoteenbeperkingvandeinlaatmet40%ten opzichte
van de bestaande situatie;
- scenario's 03en04:het geheel vervallen vanderichtwaarde van 200mg/l voor
het sturen van kiepstanden van inlaatduikers en stuwen geeft volgens de
modelberekeningen geen significante verdere beperking van de inlaat.
Derekenresultaten voordescenario's03en04zijn nietrealistisch.Datishetgevolg
van het overschrijden van de grenzen van de mogelijkheden tot het toepassen van
het DUFLOW-model. Het verruimen van die mogelijkheden zou een aanzienlijke
extrainspanning vereist hebbenenwasinhetkadervanditonderzoekniet haalbaar.
Langs andere weg is beredeneerd dat bij het vervallen van de richtwaarde van
200 mg/l in werkelijkheid een vermindering van de inlaat ten opzichte van de
bestaande situatie met tenminste 70% haalbaar moet zijn.

Interpretatie van resultaten
De resultaten van het onderzoek als geheel zijn geïnterpreteerd in het licht van de
waterkwaliteit, hetoperationele waterbeheer, dekostenenbatenendebelangenvan
land- en tuinbouw.
Indebestaande situatievoldoendeCl-concentratiesvanhetoppervlaktewater meestal
enbijna overalruimschoots aanderichtwaarden volgens defunctietoekenning voor
zoverhetdebelangen vanland-entuinbouw betreft. Andersligtdatmet betrekking
totdenormenvoordestikstof-enfosforconcentraties. Deconcentratiesaanstikstof(N)
enfosfor (P)vanhetingelatenwatervoldoenmeestaljuistaandegrenswaardenvolgens
deEvaluatienota Water (1994):2,2mg/lvoortotaal-N en0,15 mg/lvoortotaal-P.De
concentratiesvanhetoppervlaktewaterliggendaaropdemeesteplaatsenmeestalduidelijk
boven:degewogengemiddeldeconcentratiesvanovertolligwater,datviagemaalTrouw
wordtgeloosd,zijn7,0mg/lvoortotaal-Nen0,4mg/lvoortotaal-P.BinnenVoorne-West
komenplaatselijkduidelijkhogereconcentratiesvoor,metpiekenvan10à 15mg/lvoor
totaal-Ninhetwinterhalfjaar enpiekenvan2à4mg/lvoortotaal-Pinhet zomerhalfjaar.
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Elke vermindering van de inlaat en doorspoeling zal leiden tot een stijging van
Cl-concentraties. Bij het huidige niveau van de interne belasting met nutriënten via
kwel en uitspoeling zal óók de eutrofie van het oppervlaktewater toenemen, vooral
dââr waar het verminderen van het inlaten van water tot minder doorspoeling leidt.
Hogere concentraties aan stikstof en fosfor kunnen algenbloei, overmatige groei van
waterplanten en vorming van kroosdekken in de hand werken. Als gevolg daarvan
nemen de kansen op vissterfte en stankoverlast toe, vooral in de zomerperiode.
Het verminderen van de inlaat leidt tot een besparing op de variabele kosten van
bemaling, van minimaal ƒ 1 2 500 voor scenario 01 tot maximaal ƒ 50 000 voor de
scenario's 03en 04.Zeker zo belangrijk vanuit het oogpunt van kosten en baten zijn
het noodzakelijke maaionderhoud en de inspanningen die gemoeid zijn met het sturen
van het ingelaten water en de controle op het verloop van Cl-concentraties. In
principe moet bij het werken volgens de scenario's 01,02,03/04 in die volgorde met
steeds minder maaionderhoud kunnen worden volstaan omdat het gaat om een steeds
verder gaande afname van tetransporteren hoeveelheden water. Haalbare besparingen
zijn moeilijk inte schatten en zullen in depraktijk proberenderwijze moeten blijken.
Het scherp sturen op Cl-concentraties van 200 mg/l volgens de scenario's 01 en 02
kan juist extra personele inzet vereisen. Het gaat daarbij vooral om de frequentie
waarmee inlaatduikers en stuwen bijgestuurd moeten worden en waarmee controle
op Cl-concentraties moet plaatsvinden. In scenario 01 is dit aspect belangrijker dan
in scenario 02. In scenario 01 zijn er immers geen beperkingen wat de ligging van
de glastuinbouwbedrijven binnen Voorne-West betreft. In scenario 02 daarentegen
is de richtwaarde van 200 mg/l alléén van toepassing op de glastuinbouwconcentratiegebieden bij Vierpolders en tussen Brielle en Oostvoorne.
Vermindering van de waterinlaat en doorspoeling treft speciaal de glastuinbouw. In
de bestaande situatie is de teeltoppervlakte onder glas waar oppervlaktewater als
gietwater wordt toegepast ca. 100ha. Een stijging van Cl-concentraties tot 200 mg/l
volgens scenario 01 leidt op de desbetreffende bedrijven tot een hoger
meststoffenverbruik en dus tot hogere productiekosten. Bij gevoelige teelten is ook
directe zoutschade niet uit te sluiten. Het plaatselijk (scenario 02) of geheel
(scenario 03/04) wegvallen van oppervlaktewater als bron van gietwater dwingt de
desbetreffende glastuinbouwbedrijven tot het gebruik van regenwater en/of
leidingwater. Dat vereist aanzienlijke investeringen en leidt tot hogere jaarkosten.
Deeindconclusie uit het onderzoek isdat bij strikte toepassing van richtwaarden voor
Cl-concentraties volgens het IWBP-ZHZ (dat wil zeggen: bij het werken volgens
scenario 02) in principe een beperking van de inlaat van water met 40% haalbaar
is. Het realiseren daarvan leidt tot een toename van Cl-concentraties en een toename
van de eutrofie van het oppervlaktewater. Dat is nadelig voor de glastuinbouw en
zal plaatselijk tot problemen met de waterkwaliteit kunnen leiden. Tegenover
besparingen op de kosten van maaionderhoud en bemaling staan de noodzakelijke
extra inspanningen van het waterschap in termen van het sturen van het ingelaten
water door bediening van kunstwerken en de controle op het verloop van
Cl-concentraties.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
UitgaandevanhetIntegraalWaterbeheersplanZuid-HollandZuid (Waterbeheersplan,
z.j.) en deuitwerking daarvan inhet Meerjarenplan waterschap DeBrielse Dijkring
(Meerjarenplan, z.j.) streeft het waterschap naar het beperken van de waterinlaat
vanuit het Haringvliet, de Bernisse enhet Brielse Meer naardepoldergebieden van
Voorne-Putten. Het inlaten van water vindt plaats ten behoeve van het peilbeheer
enhetbestrijden vandeverziltingvanhetoppervlaktewater. Detehandhaven peilen
zijn vastgelegd in peilbesluiten. De richtwaarden voor de chlorideconcentraties
(Cl-concentraties)zijngekoppeld aangebruiksfuncties dieaanhet oppervlaktewater
zijntoegekendvolgensgenoemdWaterbeheersplan enMeerjarenplan, verder samen
aangeduid als het IWBP-ZHZ. Er wordt gestreefd naar het beperken van de waterinlaat tot die hoeveelheden dienoodzakelijk zijn ompeilen tehandhaven en aan de
richtwaarden voor de Cl-concentraties te voldoen.
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) heeft medio 1993inopdrachtvanhet Waterschap
DeBrielseDijkring (WBD)enhetZuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden
(ZHEW)eenverkennendonderzoekuitgevoerdnaardewaterinlaat voorhetbeheersgebied van het waterschap (Steenvoorden et al., 1993). Bij dat onderzoek is de
bestaande situatieglobaalgeanalyseerd voorwatbetreft dewater-enCl-huishouding
van de poldergebieden van Voorne-Putten. Daarnaast is aandacht besteed aan de
kwaliteit van het water van het Brielse Meer als bron van water dat naar de
poldergebieden wordt ingelaten.
Uit het verkennend onderzoek bleek dat met name naar deelgebied Voorne-West
(gebied ten westen van Kanaal door Voorne) grote hoeveelheden water gedurende
hetgehelejaarwordeningelaten.Deperspectievenvoorhetverminderenvandeinlaat
leken daarom speciaal voor dâtgebied gunstig. Daarom blijft dit vervolgonderzoek
geheel tot Voorne-West beperkt.

1.2 Probleemstelling en doel van de studie
HetpoldergebiedvanVoorne-WestwordtvanuithetBrielseMeerenhetHaringvliet
gevoed met gebiedsvreemd wateromdevastgestelde peilen tehandhaven enom de
verziltingvanhetoppervlaktewater tegentegaan.Momenteelishetwaterschapgoed
in staat om door het inlaten van water en het doorspoelen de Cl-concentraties van
het polderwater op een niveau te houden dat voldoet aan de richtwaarden volgens
defuncties die aanhetwater zijn toegekend. Voor deconcentraties aan stikstof (N)
en fosfor (P) in het gebied geldt dat zich in de bestaande situatie nergens ernstige
eutrofiëringsproblemen voordoen.
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De glastuinbouw stelt verreweg de hoogste eisen aan deCl-concentraties bij gebruik
van het oppervlaktewater als gietwater. Een belangrijk deel van de inspanning van
het waterschap iser momenteel op gericht om, naast de gebieden met geconcentreerd
voorkomende glastuinbouw, ook de meer verspreid liggende glastuinbouwbedrijven
van Cl-arm water te voorzien voor zover daar behoefte aan bestaat en voor zover
de infrastructuur dat mogelijk maakt. Dit laatste isbezien vanuit het IWBP-ZHZ niet
vereist, omdat alléén in degebieden metgeconcentreerd voorkomende glastuinbouw
de functie gietwater voor glastuinbouw aan het oppervlaktewater is toegekend. De
andere agrarische sectoren in het gebied (tuinbouw in de open grond, akkerbouw
en veeteelt) stellen veel minder stringente eisen aan de Cl-concentratie van het
oppervlaktewater. Bij hethuidige beheer worden derichtwaarden voor deze sectoren
dan ook zelden overschreden.
In zowel het beleid van de rijksoverheid (Derde Nota Waterhuishouding, 1989) als
in het provinciaal beleid (Waterhuishoudingsplan, 1991) en de concrete uitwerking
daarvan in het IWBP-ZHZ wordt gestreefd naar het verminderen van de toevoer van
gebiedsvreemd water. In het gebied van het WBD vormen daarnaast de beschikbaarheid van water in de toekomst en de kosten van onderhoud en bemaling redenen om
te streven naar vermindering van de waterinlaat. Hierbij mag echter geen onaanvaardbare verzilting en/of eutrofiëring in het hoofdwaterlopensysteem optreden.
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is dan ook het vaststellen van concrete
mogelijkheden van een aangepast waterinlaatregime voor het gebied Voorne-West,
waarbij minder water ingelaten wordt vanuit het Brielse Meer, zonder dat de
bestaande belangen op onaanvaardbare wijze geschaad worden. Hierbij is de
Cl-concentratie van het oppervlaktewater de voornaamste sturende factor en zijn de
stikstof- en fosforconcentraties (N- en P-concentraties) de belangrijkste
randvoorwaarden.

1.3 Eerder onderzoek
In het midden van de jaren '80 heeft het toenmalige Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding (ICW) in opdracht van deprovincie Zuid-Holland een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd naar de wateraanvoerbehoefte van deZuid-Hollandse eilanden
en waarden (ICW, 1988). Het studiegebied besloeg het gehele deel van de provincie
Zuid-Holland ten zuiden van de Lek en de Nieuwe Waterweg. Er zijn toentertijd
modelberekeningen uitgevoerd waarbij is gewerkt met een model voor de onverzadigde zone en het ondiepe grondwater om de belasting van het oppervlaktewater
te kwantificeren, in combinatie met een model voor het oppervlaktewatersysteem
om de waterstromen en het verloop van de Cl-concentraties te berekenen. Met het
oog op demodelberekeningen zijn gegevens met betrekking tot de waterstaatskundige,
bodemkundige engeohydrologische gesteldheid op een systematische wijze verzameld
en toegekend aan oppervlakte-eenheden van 25 ha, aangeduid als vakken.
In dat onderzoek werd geconstateerd dat in het gebied Voorne-Putten een relatief
grote wateraanvoerbehoefte bestaat in verband met dehoge eisen die de glastuinbouw
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aandeCl-concentratievanhetoppervlaktewater stelt.Diestudiewasechterglobaal
van karakter (rekenen met tiendaagse tijdstappen) en niet op het optimaliseren van
het inlaten van water en het doorspoelen gericht. Een belangrijke onvolkomenheid
was verder dat er volgens de modelberekeningen in de zomerperiode geen zoutbelasting vanhetoppervlaktewater plaatsvond terwijl ditblijkens gegevensoverhet
verloop van de Cl-concentraties van het oppervlaktewater in werkelijkheid wèlhet
gevalwas.Ookisdestijds geenaandachtgeschonkenaandeeutrofiëringsproblematiek
die onlosmakelijk verbonden is met de wateraanvoer en doorspoeling.
In het eerdergenoemde verkennende onderzoek van Steenvoorden et al. (1993) is
opbasisvaneenanalysevanmeetgegevensvanhetWBDenhetZHEWeenperspectief geschetst voor het optimaliseren van het inlaten van water en het aanvullende
onderzoekdathiervoornodigzouzijn.Tweeaspectenzoudendaarbijcentraalmoeten
staan:
- het uitvoeren van een meetprogramma om de water-, Cl- en nutriëntenstromen
voor Voorne-West als geheel en voor subgebieden daarbinnen te kwantificeren
en om te komen tot het opstellen van water-, Cl- en nutriëntenbalansen;
- hetuitwerken vanmodelinstrumentarium enhettoepassen daarvan omverschillende scenario's voor het verminderen van het inlaten van water en het
doorspoelen van het oppervlaktewatersysteem te evalueren.
Dezeaanbevelingen hebbengeleidtothetuitgevoerde onderzoekendevoorliggende
rapportage daarvan.

1.4 Onderzoeksaanpak
Het onderzoek als geheel is gericht op het ontwikkelen, toetsen en toepassen van
modelinstrumentarium om verschillende scenario's voor het inlaten van water en
hetdoorspoelen teontwerpen, doorterekenen enteevalueren.Bijdezeaanpak zijn
de volgende activiteiten te onderscheiden:
1 hetopstellenvanwater-,Cl-ennutriëntenbalansen voorVoorne-West alsgeheel
en voor subgebieden daarbinnen, op basis van gegevens van het WBD en het
ZHEW engegevens uit een aanvullend meetprogramma dat inhetkader van dit
onderzoek is opgezet en uitgevoerd;
2 het opzetten en toetsen van een model waarmee de water- en Cl-belasting van
het oppervlaktewatersysteem wordt gekwantificeerd envaneenmodel waarmee
de waterbeweging en de Cl-concentraties in het oppervlaktewater worden
gesimuleerd;
3 hetuitwerkenvanenkelescenario'svoorhetinlatenvanwaterenhetdoorspoelen,
gevolgd door het doorrekenen van die scenario's, gebruik makend van bovengenoemde modellen;
4 hetuitvoerenvaneenrisico-analysetenaanzienvanhetgevaarvaneentoename
van deeutrofiëring vanhet stelsel vanhoofdwaterlopen bij het verminderen van
het inlaten van water en het doorspoelen.
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Ad. 1
In het vooronderzoek is vastgesteld dat de meetprogramma's van het waterschap en
het zuiveringsschap onvoldoende compleet en gedetailleerd zijn om betrouwbare
water- en stoffenbalansen opte stellen. Om in die leemte tevoorzien iseen uitgebreid
debietmeetprogramma opgezet en uitgevoerd om de waterstromen naar, binnen en
vanuit het gebied Voorne-West te kwantificeren. Daartoe is het gebied verdeeld in
vijf subgebieden. Voor elk subgebied zijn voor zover mogelijk alle wateraan- en
afvoerstromen via registratie van waterpeilen en van stuwklepstanden bepaald
gedurende de periode mei 1994 t/m april 1995. Daarnaast is in de twee subgebieden
waar de glastuinbouw is geconcentreerd het verloop van de zoutconcentratie in het
primaire, secundaire en tertiaire waterlopensysteem gevolgd via maandelijkse
metingen. Het zuiveringsschap heeft ten behoeve van het onderzoek in de hoofdafvoerwatergang van deze twee subgebieden continu-bemonsteringen uitgevoerd om
het verloop van de Cl- en nutriëntenconcentraties vast te stellen. Daarnaast is gebruik
gemaakt van de gegevens uit de reguliere meetprogramma's van het waterschap en
het zuiveringsschap.
Ad. 2
Om scenario's voor het beperken van het inlaten van water en het doorspoelen te
kunnen uitwerken is een niet-stationair hydraulisch model voor het gehele oppervlaktewatersysteem van Voorne-West opgezet. In dat model zijn alle relevante aanen afvoerwatergangen opgenomen evenals alle inlaatpunten, kunstwerken binnen het
gebied (stuwen, afsluitbare duikers) en het afvoergemaal. Op verzoek van het
waterschap is uitgegaan van het rekenprogramma DUFLOW (ICIM, 1992) om het
oppervlaktewatersysteem van Voorne-West te modelleren. De modellering is eerst
in een vooronderzoek geoperationaliseerd (Soppe en Van Vessem, 1994).
Het DUFLOW-model vereist per knooppunt en per tijdstap specificatie van de wateren Cl-belasting of onttrekking. Die gegevens zijn gegenereerd met het rekenprogramma SWAP voor het modelleren van het water- en Cl-transport in het
onverzadigde bodemprofiel en ondiepe grondwater. In de SWAP-berekeningen is
uitgegaan van de opdeling van Voorne-West in oppervlakte-eenheden van 25 ha en
van dekarakterisering van dieeenheden volgens heteerdergenoemde ICW-onderzoek
(ICW, 1988).
Calibratie van het modelinstrumentarium heeft plaatsgevonden op basis van de
gegevens van de meetprogramma's van het WBD en SC-DLO voor de periode mei
1994 t/m april 1995.
Ad. 3
In overleg met het waterschap en het zuiveringsschap is een viertal scenario's
opgesteld voor het verminderen van de waterinlaat en doorspoeling. De uitkomsten
zijn geanalyseerd om het waterbesparend effect van de verschillende scenario's en
de gevolgen voor de agrarische belangen in het gebied in te schatten.
Ad. 4
De effecten van de optimaliseringsscenario's op de nutriëntenhuishouding in het
gebied zijn geëvalueerd in de vorm van een risicoanalyse. Hierbij is gekeken naar
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de mogelijke toename van kroosvorming en algenbloei in het oppervlaktewater.
Hiervoor zijn geen modelberekeningen uitgevoerd en blijft het bij een kwalitatieve
beoordeling.

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2geeft eenbeschrijving van Voorne-West. Hierbij komen de geohydrologische, hydrologische en waterstaatkundige situatie alsmede het bodemgebruik,
de functietoekenning aan het oppervlaktewater en de richtwaarden voor de
Cl-concentratiesdiedaarmee samen hangen aandeorde.Hoofdstuk 3beschrijft het
uitgevoerde waterkwantiteitsmeetplan endewaterbalansen die daaruit zijn afgeleid
voorhetgebiedalsgeheelenvoordevijf subgebieden.Hoofdstuk 4heeft betrekking
op de meetprogramma's met betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten en op de
stoffenbalansen dieuitdie gegevens zijn berekend voorchloride, stikstof en fosfor.
Hoofdstuk 5betreft het model SWAP voor het berekenen van de belasting van het
oppervlaktewatersysteem met water enchloride, hoofdstuk 6het model DUFLOW
voor het berekenen van de waterbeweging enhet verloop van Cl-concentraties. De
scenario's voor het verminderen van het inlaten van water en het doorspoelen zijn
uitgewerkt in hoofdstuk 7. In dat hoofdstuk komen ook te resultaten daarvan aan
de orde. In hoofdstuk 8 tenslotte volgt een evaluatie van de resultaten van het
onderzoek als geheel.
Het verdient aanbeveling bij het lezen speciaal bijlage 1en figuur 2.1 bij de hand
te houden omdat daar in de tekst veelvuldig naar verwezen wordt.
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2 Beschrijving van Voorne-West en knelpunten in het
waterbeheer

2.1 Ligging van het studiegebied
DeliggingvanVoorne-Westisaangegevenopbijlage 1.Voorne-Westwordtbegrensd
doordeNoordzeeaandewestzijde,hetHaringvliet aandezuidwestzijde, hetBrielse
Meeraandenoordoostzijde enhetKanaaldoorVoorne.BinnenVoorne-West worden
de bemalingsgebieden Groot Voorne-West en Klein Voorne-West onderscheiden.
Hetgaatomeentotale oppervlakte van 8500ha.HetKruininger GorsendeNieuwe
Ondernemingspolder hebben beide een geheel eigen waterhuishouding en vallen
daarmee buiten het studiegebied.

2.2 Geologische en geohydrologische gesteldheid
De Formatie van Oosterhout is de oudste afzetting die voor de hydrologie van het
gebiedvanbelangis.Dezeformatie opca.NAP - 200misafgezet inhetlaat-Tertiair
envroeg-Kwartair, enmoetgezienwordenalsdehydrologischebasisvanhetgebied
(Van Rees Vellinga et al., 1988).
Boven de Formatie van Oosterhout is een pakket van afwisselend fijne schelphoudende zanden en zandige kleilagen afgezet, behorend tot de Formatie van
Maassluis die evenals de Formatie van Oosterhout van mariene oorsprong is. De
bovengrens van het Formatie van Maassluis wordt voor het gebied Voorne-Putten
op NAP - 60 m geschat (ICW, 1988). Het doorlaatvermogen (&D-waarde) van dit
diepste watervoerende pakket wordt ondanks de grote dikte geschat op niet meer
dan 1000m2/d.Hetrelatief geringedoorlaatvermogen wordtverklaarddoordeveelal
fijnzandige afzettingen in dit pakket.
De Formatie van Maassluis wordt afgedekt door een slecht doorlatend pakket van
klei- en zandafzettingen die worden gerekend tot de Formaties van Tegelen en
Kedichem, met een dikte van 20 à 30 m en een weerstand (c-waarde) van enkele
duizenden dagen. Boven het Kedichem/Tegelenpakket wordt in ICW (1988) één
watervoerend pakket onderscheiden met grofzandige afzettingen van de Formatie
vanKreftenheye endeEemformatie, met een doorlaatvermogen vanca. 1000m2/d.
DeLange (1983)echter maaktonderscheid intweewatervoerende pakketten boven
de Formatie van Kedichem: een dieper pakket bestaande uit de Formatie van
Kreftenheye eneenondieperpakketmetCalais-II-enIll-afzettingen. Voorhetdiepere
pakket wordt een doorlaatvermogen van ca. 1800m2/d gevonden, voor het ondiepe
(anisotrope)pakketeendoorlaatvermogen van 100-200m2/dmetinhetoostenhogere
waarden, tot bijna 1000 m2/d. De beide pakketten worden gescheiden door een
afwisseling vanleem-,(basis)veen-enkleilagenopca.NAP - 20 m.Deze scheidende
lagen hebben tezamen een weerstand van ca. 1000 d, met in het zuiden en oosten
lagere waarden tot ca. 500 d.
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Vanaf een diepte van ca. NAP - 5 mis het gebied bedekt met een weerstandbiedend
afdekkend pakket van deWestlandformatie, bestaande uit klei, veen en fijne zanden.
In het duingebied van Voorne-West ontbreekt deze afzetting. De weerstand van de
deklaag wordt geschat op 600 à 1200 d (De Lange, 1983).
Aangezien het gebied omringd wordt door water, met een peil hoger dan de
polderpeilen binnen de gebiedsgrenzen, is de grondwaterstroming landinwaarts
gericht. Blijkens isohypsenkaarten uit de Lange (1983) en ICW (1988) geldt deze
landinwaarts gerichte stroming voor zowel het diepe als de ondiepere watervoerende
pakketten voor geheel Voorne-Putten. Dit impliceert dat er in geheel Voorne-West
sprake isvan een kwelsituatie, met uitzondering van dehoger gelegen binnenduinrand
en het duingebied zelf.
Het stijghoogteverschil tussen de twee bovenste watervoerende pakketjes (Formaties
van Kreftenheye en Calais) is volgens de Lange (1983) enkele decimeters tot één
meter groot en naar boven gericht. Uitgaande van een weerstand van 1000 d, wijst
dit op een kwel van enkele tienden van millimeters per dag. De Cl-concentraties van
de kwel zijn slecht voorspelbaar omdat kwel optreedt vanuit zowel de richting van
de Noordzee (zout) als vanuit het Brielse Meer (zoet sinds 1950) en vanuit het
Haringvliet. Daarnaast isplaatselijk zoete kwel teverwachten vanuit het duingebied.
Ook in ICW (1988) is aan de hand van de isohypsenkaarten de kwel vastgesteld van
het tweede naar het eerste watervoerende pakket, via berekeningen aan een
orthogonaal netwerk. Voor het gebied Voorne-West zijn waarden vastgesteld van
0,1-0,3 mm/d In het ICW-onderzoek is verder aandacht besteed aan de
Cl-concentraties van de kwelstroom, via bemonstering van het grondwater onder de
hoofdwatergangen en sloten in het gebied. Daarbij zijn Cl-concentraties tot 13 000
mg/l gevonden.

2.3 Waterstaatkundige gesteldheid
2.3.1 Algemeen
Aspecten van de water- en zouthuishouding van Voorne-West worden toegelicht aan
de hand van bijlage 1. Het Kanaal door Voorne begrenst het gebied aan de
zuidoostzijde. In de periode tot 1950 was het gebied geheel omgeven door brak of
zout oppervlaktewater. Met de afdamming van de Brielse Maas in 1950 kwam een
einde aan die situatie en werd het mogelijk zoet water in te laten vanuit het toen
ontstane Brielse Meer. Later, in 1970,werd de Haringvlietdam voltooid waarna ook
zoet water vanuit het Haringvliet kon worden ingelaten.
De waterhuishouding is in het kader van een ruilverkaveling (gestemd in 1974,
uiteindelijk afgerond in 1992)ingrijpend veranderd. Het Brielse Meer en het Kanaal
door Voorne staan nu niet meer in open verbinding. Toevoer van water naar het
Brielse Meer voor peilhandhaving en doorspoeling vindt nu plaats vanuit het
Haringvliet, via het Spui en de Bernisse.
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OphetBrielseMeerwordteenpeilrondom NAPaangehouden.Hetinlaten vanzoet
water naar Voorne-West vindtplaats viaverschillende inlaatpunten rondom Brielle
(bijlage 1:punten 101,106 t/m 110)en bij Zwartewaal (punten 103en 104). Op het
Haringvliet varieert van peil van NAP + 0,2 mtot NAP + 0,7 m. Inlaat van water
vindt plaats via Hellevoetsluis (punt 105).
Vrijwel geheelVoorne-West wordtbemalen doorgemaalTrouwaanhetKanaaldoor
Voorne.Hetgaat omdetwee aleerdergenoemde bemalingsgebieden, aangeduid als
respectievelijk Groot Voorne-West enKlein Voorne-West, diedoor aparte pompen
worden bemalen. Via een afsluitbare duiker onder rijksweg 57 (RW57) bij
Vierpolders staan de beide gebieden met elkaar in verbinding. In de winterperiode
is die duiker afgesloten om wateroverlast in bemalingsgebied Klein Voorne-West
in regenrijke perioden te voorkomen. Het overtollige water wordt op het kanaal
geloosd en afgevoerd richting Hellevoetsluis. Op het kanaal wordt een peil van ca.
NAP - 0,40 m nagestreefd zodat bemaling bij Hellevoetsluis noodzakelijk is. Dat
gebeurt door gemaal Gorzeman.

2.3.2 Waterinlaat en doorspoeling
Deinrichting van Voorne-West isgericht ophethandhaven vanvastgestelde peilen
en het bestrijden van verzilting door zoute kwel. Het gebied is verdeeld in een
vijftigtal peilgebieden waarbij de vastgestelde peilen uiteenlopen van peilen boven
NAPlangs deduinen tot NAP - 2,75 mlangs hetkanaal.Om allepeilgebieden van
water te kunnen voorzien en te kunnen doorspoelen is in het kader van de ruilverkavelingeenuitgebreidencomplexwateraan-enafvoersysteem metautomatische
enhandbediende stuwenenafsluitbare duikers aangelegd. Voorzovermogelijk zijn
het wateraan- en afvoersysteem van elkaar gescheiden. Dit houdt in dat aan- en
afvoerwatergangen elkaar op een aantal plaatsen kruisen, via sifons.
Debelangrijkste inlaatligtbijMolenhavensluis, tennoordenvanBrielle (punt 101).
Volgens het vooronderzoek (Steenvoorden et al., 1993) werd daar in 1992 ca.
43 miljoen m3 water ingelaten. Dit inlaatpunt is uitgevoerd als automatische
afsluitbare duiker.Destandvandeafsluiter wordtgestuurddoorhetbenedenstroomse
peil in de hoofdaanvoerleiding dat wordt gehandhaafd opca. NAP - 0,75 m. Door
het niveauverschil met het Brielse Meer (ca.NAP) stroomt water onder vrij verval
naarbinnen.Erisfeitelijk sprake van een sturing opbasisvandevraag naar water.
Een grote vraag in het gebied betekent een grote onttrekking van water aan de
hoofdaanvoerleiding. Dedaling van het peil in dehoofdaanvoerleiding die daarvan
het gevolg is leidt dan automatisch tot een toename van de inlaat.
DirectbijMolenhavensluis splitstdehoofdaanvoerleiding zichintweetakken.Naar
schatting éénderde deel van het water stroomt in zuidelijke richting via punt 10lb
naar en langs de bebouwde kom van Brielle. Dit water dient vooral voor peilhandhavingendoorspoelingvanhetglastuinbouwgebied directtenwestenvanBrielle.
Lozing op het afvoersysteem vindt plaats via de stuwen S08 en S09 bij Brielle en
S07 en S15 bij Tinte.
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Het resterende deel van de inlaat via Molenhavensluis stroomt eerst in noordwestelijke richting, langs punt 10la en vervolgens in zuidwestelijke richting, langs
Oostvoorne naar Rockanje. Daarvandaan loopt de aanvoerleiding in zuidoostelijke
richting om uiteindelijk tegen de bebouwde kom van Hellevoetsluis te eindigen (bij
stuw S13). De leiding heeft een totale lengte van ca. 12 km en is vooral van belang
voor peilhandhaving en doorspoeling ten behoeve van de glastuinbouw in het gebied
tussen Brielle, Oostvoorne en Rockanje en het hoger gelegen gebied tegen de
binnenrand van de duinen (Helhoek, Stuifakker).
De hoofdaanvoerleiding is verdeeld in verschillende peilvakken. Ter hoogte van de
Rietdijk, tussen Oostvoorne en Rockanje ligt een stuw (S20). Deze stuw wordt
gestuurd door het benedenstroomse peil. Nabij de stuw, aan een zijtak van de
hoofdleiding, ligt een drietal gemalen en pompen waarmee de hoger gelegen strook
tegen de binnenrand van de duinen en tussen Oostvoorne en Rockanje van water
wordt voorzien (punt G3: gemaal Weijerse, vijzelgemaal en pomp). Verderop, bij
Rockanje, wordt het water opgemalen om vervolgens via vrij verval richting stuw
S13 bij Hellevoetsluis te stromen. Aan de hoofdleiding kan op ca. 30 plaatsen water
onttrokken worden, via handbediende inlaatduikers.
Naast de inlaat bij Molenhavensluis zijn nog twee andere inlaatsystemen van belang:
vanuit het Spui van Brielle en vanuit het Brielse Meer bij Zwartewaal. Het
glastuinbouwgebied StiVoorn rond Vierpolders wordt van zoet water voorzien vanuit
het Spui van Brielle, dat in open verbinding staat met het Brielse Meer. Inlaat vindt
in hoofdzaak plaats via twee handbediende afsluitbare duikers (106,108). Het gebied
Klein Voorne-West tussen RW57 en het Kanaal door Voorne wordt van zoet water
voorzien vanuit het Brielse Meer via twee inlaatpunten nabij Zwartewaal (103,104).
Het inlaten van water bij Molenhavensluis en vanuit het Spui van Brielle vindt
gedurende het gehelejaar plaats. Voor de overige punten blijft het inlaten van water
beperkt tot ruwweg de periode mei-september.

2.3.3 Afwatering
De afwatering van Groot Voorne-West loopt via één hoofdwatergang, vanaf de polder
Oosterland ten westen van Brielle en vervolgens langs Tinte richting gemaal Trouw.
De secundaire afvoerwatergangen komen in de vorm van een visgraatstructuur op
de hoofdwatergang uit.
Bij de kruising van de Rietdijk en de Dwarsweg bij Tinte ligt een automatische
klepstuw (stuw SOI) die het bovenstroomse waterpeil op ca. NAP - 1,50 m handhaaft.
Verderop, aan de Achterdijk ten zuidwesten van Vierpolders, is een tweede
automatische klepstuw (stuw S02) geplaatst waarmee een peil van ca.NAP - 1,75 m
wordt gehandhaafd. Deze stuw wordt een aantal keren perdag gestreken, afhankelijk
van hetpeil bovenstrooms.Debemaling van Groot Voorne-West doorgemaal Trouw
is gekoppeld aan het strijken van de stuw. De kiepstand wordt tijdens het bemalen
zodanig bijgestuurd dat een constant debiet in de richting van het gemaal stroomt.
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DegebiedenGrootVoorne-WestenKleinVoorne-WestwordendoorgemaalTrouw
apart bemalen.Volgens hetverkennend onderzoek (Steenvoorden etal, 1993)werd
in 1992in totaal ca. 80 miljoen m3 water uitgeslagen op het Kanaal door Voorne.
In het kader van de ruilverkaveling zijn polderpeilen in het algemeen verlaagd en
profielen van hoofdaan- en afvoerwatergangen vergroot. In veel gevallen echter is
daarbij hettertaireontwateringssysteem nietaangepast,zodatdekavelsloten opveel
plaatsen slechts een geringe waterdiepte hebben. Alle percelen met akker- en
tuinbouwzijnvanbuisdrainagevoorzien,voordegraslandpercelen isdatinmindere
mate het geval.

2.4 Bodemgebruik
Inhetkader vanheteerdere ICW-onderzoekishetbodemgebruik indetail geïnventariseerd naar de situatie in 1983.Voor Voorne-West, exclusief de Ondernemingspolder en het Kruininger Gors, leidde dat tot het volgende:
- agrarisch gebied
5775 ha;
- verhard en gedeeltelijk verhard gebied 1675 ha;
- droog natuurlijk terrein
425 ha;
- open water
175 ha;
- glastuinbouw
150 ha;
- diversen (bos, recreatie)
300 ha.
De totale oppervlakte komt hiermee uit op 8500 ha.
Bij het agrarisch gebied gaathetinhoofdzaak om akkerbouw (granen, suikerbieten
en aardappelen), om grasland, om tuinbouw in de open grond (spruiten, witlof,
bloembollen)enomenkelefruitteeltbedrijven. Deontwikkelingen sinds 1983zullen
hebben geleid tot een afname van het areaal agrarisch gebied en een toename van
het verhard en gedeeltelijk verhard stedelijk gebied.
Vanwegedebetekenisvanoppervlaktewateralsbronvangietwaterisinhet vooronderzoek
(Steenvoordenetal., 1993)speciaalaandachtbesteedaandeglastuinbouw.Volgensde
landbouwtellingvan1991 (CBS,1991)wasdetotaleglasoppervlaktevoordegemeenten
opVoorne-Putten 153ha,waarvanca.60%metgroenteteeltenen40%metsierteelten.
Dieglastuinbouw ligtvrijwel geheelbinnen Voorne-West.

2.5 Functietoekenning aan en gebruik van oppervlaktewater
Waterkwaliteitsdoelstellingen voor het grond- en oppervlaktewater zijn gekoppeld
aan de functies die aan het water zijn toegekend. Blijkens het IWBP-ZHZ gaat het
op Voorne-Putten om de volgende functies:
- functie natuur;
- functie bebouwing;
- agrarische functie.
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De functie natuur is toegekend aan de gehele duinstrook van Voorne-West en aan
een tweetal kleine gebiedjes met een zout of brak karakter: Merrevliet en Holle Mare.
Bij de gebieden met bebouwing gaat het in het bijzonder om het oppervlaktewater
binnen de bebouwde kom van plaatsen als Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne,
Rockanje en Zwartewaal.
Het resterende deel van Voorne-West isagrarisch gebied. Met het oog ophet gebruik
van oppervlaktewater voor beregening of voor veedrenking zijn de volgende
kwaliteitsdoelstellingen voor de Cl-concentratie van toepassing:
- glastuinbouw
200 mg/l;
- tuinbouw in de open grond
300 mg/l;
- akkerbouw
600 mg/l;
- veeteelt
1000 mg/l.
De concentraties zijn te beschouwen als richtwaarden. Immers, de mogelijkheden
tot het realiseren ervan zijn mede afhankelijk van externe factoren waarop de
waterbeheerder weinig of geen invloed heeft, zoals de Cl-concentratie van het
ingelaten water.
In figuur 2.1 zijn de gebieden waaraan de functie glastuinbouw of veeteelt is
toegekend aangegeven met G respectievelijk V. Het gehele resterende gebied heeft
de functie akkerbouw (A), afgezien van de eerdergenoemde natuurgebieden en
gebieden met bebouwing (niet aangegeven). Gebieden met functietoekenning tuinbouw
in de open grond komen niet voor.
In delen van het gebied met een agrarische functie moet rekening gehouden worden
met andere belangen naast die van de land- en tuinbouw. Het gaat om:
- gebieden met een agrarische functie, met daarnaast natuur en/of
landschapswaarden;
- gebieden met een agrarische functie die tevens ecologisch aandachtsgebied zijn.
De desbetreffende gebieden zijn in figuur 2.1 aangegeven met de toevoeging /NL
(voor natuur en/of landschapswaarden) of/EA (voor ecologisch aandachtsgebied).
Volgens het IWBP-ZHZ verdienen de/NL- en/EA-gebieden speciale aandacht waar
het gaat om het verminderen van de diffuse verontreiniging van het grond- en
oppervlaktewater door agrarische activiteiten. Ook zouden onomkeerbare ingrepen
zoveel mogelijk moeten worden vermeden, overigens zonder dat concreet is
aangegeven wat daaronder verstaan moet worden.
Wathetgebruikvanoppervlaktewater betreft verdient deberegening aandacht.Het gaat
daarbijindeeersteplaatsomdeglastuinbouw.Intabel2.1zijngegevensoverhetgebruik
van oppervlaktewater, regenwater en leidingwater als gietwater door de glastuinbouw
binnen Voorne-West opgenomen. Hetbetreft eeninventarisatie diedoorhetzuiveringsschapisuitgevoerd inhetkadervanhetLozingenbesluit Glastuinbouw (1994).Het gaat
omeentotaleoppervlakteonderglasvan 158,3ha(tabel 2.1: 58,8+45,1+8,9+6,0+5,5+34,0
ha). Voor een aantal bedrijven ontbraken gegevens in het overzicht van het
zuiveringsschap.
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A =akkerbouw
V =veeteelt (grasland)
G =glastuinbouw
N =natuurgebied
/NL=met natuur-en/of landschapswaarde
/EA=ecologischaandachtsgebied
• =glastuinbouwbedrijf

Fig. 2.1 Functietoekenning aan het grond-en oppervlaktewater binnen Voorne-West
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