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Het Zoommeer
door ir. H. P. de Bokx, plv. hoofd van de Afdeling
Waterbouwkundige Werken Oost Rijkswaterstaat - Deltadienst

1. Inleiding
Nadat eind 1974 in begi nsel was besloten de Oosterschelde af te sluiten door middel van een stormvloedkering, dienden de mogelijkheden tot compartimentering van de Oostersehelde nog nader te wonJen onde rzocht. De Minister van Vcrkeer en Waterstaat heeft de
Commisie Compartimentering Oosterschddc (C.C.O.)
ingesteld teneinde hem, alsmede de provinciale besturen
van Zeeland e n Noord-Brabant, daarover te adviseren.
Naast de taak advies uit te brcng~.:n mt:t betrekking tot
de compartimenteringsmogc lijkh cdc n, kreeg de C.C.O.
mede tot taak het gekozen plan vcrder uit te werken en
de uitvoering van de wcrkt:n te bcgcleidt:n.
Comparimentering is noodzakelijk om de volgende redenen:
de zoetwaterhuishouding van West-Brabant en het
noordelijk deltabckkcn;
de in het traktaat met België inzake de aanleg van
de Schelde-Rijnvcrbinding overe~.:ngckomen getijvrije scheepvaartrou te;
door een verkleining van het getijdegebied van de
Oostersehelde wordt bij een bepaalde doorl aa topening van de stormvloedkering een groter getijvcrschil
gehandhaafd.
Na rapportering van dt: C.C.O. ht:dt de regering in
december 1975 bes loten tot compartimentering vo lge ns
het zogenaamde model C3-kanaal door Zuid -13eveland,
welke beslissing definitief werd door de beslissi ng van
de regering in juni 1976 om een stormvloedkering in
de mono van Je Ooster~chelde aan te le gge n. Dit compartimenteringsmodel houdt in de aanleg van de Philipsdam, tussen St. Philipslanel en de Grcvclingcnuam en
een Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Bevelanti (fig. 1) .
Het compartimenteringsmodel voorziet tevens in een
ombouw van het bestaande kanaal door Zuid-Bevelanel
tot duwvaartkanaaL Om het aantal sluispassages tu sse n
Gent/Terneuzen en Rotterdam niet te vcrmcaclcrcn
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-- er komt een sluispassage in de Philipsda m bij wordt bi] Weml'ldinge de bestaande schutsluis opgeruimd, waardoor het gedempte getij op het kanaal
wordt toegelaten. Door de compartimenteringsdammen
wordt het oostelijk deel van de Oosterschelde, waaronder het Markiezaat van Bergen op Zoom en het Volkcrak afgt:schciden van het getijdegebied.
Onder! ing zijn deze afgescheiden gebieden ve rbonden
uoor de Schelde-Rijnverbinding. Alelus ontstaat achter
de compartimL·nteringsdammt:n een meer. het Zoommeer.
T~.:ncimk het waterpeil en de waterkwaliteit va n het
Zoommeer tt: bcht:crsen. zijn voorzieningen noodzakelijk om zoet water in te laten en overtollig water te lozen.
Aan de noordzijde va n het Zoomme er -is reeds ee n inlaatrniddel aanwezig. in de vo rm van ee n Volkerakinlaatsluis met een \apaciteit van 300 m :l f s onder gemiddelde getijomstandigheden op het Holl andsc h Diep
en ee n Zoommeerpeil van N.A.P. (fig. 2). De kapaciteit
van deze inlaatslui. is desti!ds gebaseerd op een zoet
Zeeuws meer achter een gcsloten Oostcrschelue_
Als lozi ngspunt is gekoze'n voor een lozing vanuit het
;:uideliik deel van het Zoommeer na a r de Westersehelde
nabij Bath . via het zgn . .. Lozingsmiddel Zoommeer''.
Daarhij hebht:n d e volgt:nde overwegingen gegolden:
tt:n hehot:vt: van een kwalitatief bcheer en de primaire ontzilting 7~11 het mogel ijk moeten zijn het
Zoommeer door te spoelen. Dcze / uoorspocl ing kan
alleen dan effekt sorteren wanneer het lozingsmiddel
in het zuiden (0ostcrschelde/ Westerschelde) is gelc gl'n:
lozing op het zo ute Grevelingcnmeer is niet mogeliik. terwijl bij lming op een zoet Grcvelingcnmecr
de kw~tlitcit van ht:t water van het Grevclingenmcer
rechtstreeks gekoppel d wordt aan de kwaliteit van
het doorspoelwater va n het Zoommeer.
Voorts ?al in het laatste geval ten behoeve van het
zuidelijk deel van het Zo~1111111ecr toch oo k c~.:n lozingsmiddel in het zuiden nodig zijn. Overigens kan
een beslissing wut zoet Grevclin ge nmeer nog niet
worden genomen:
als o nt\'~tngen d water komt de Oostersehelde niet in
aa nmerk ing van wege de kwaliteitsei se n (met name
zoutgehalte) \\ :.'l ke ~tan dit water worden gesteld:
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een lnzingsmiddd aan de zuid1.ijde kan zowel voor
het kwaliteitsbehcer ab voor het peilbehe e r dienst
d0e11.

De tr~tcé\ v;tn de Philip\dam. oe~tcrdam met inbegrip
van de omkading van het Markiezaat en het lozingsmiddel zijn reeds va~tgestcld. Vonr het in de Philipsdam
ontworpen ~luizencompkx werd beslist d;tt dit tal be">taan uit ::! duwvaartsluizen met een jachhlui~. met de
moge lijkhei d v~tn uitbreiding met eL·n derde dU\\ va~trt
~lui, en ee n tweede jachtens luis. De bctnnbouw vour de
t\\eede jachtensluis zal geliiktijdig me t het betonwerk
voor de Ie , Ju i~ worden gemaakt.
Voor de ~clllltSIIIi\ in tk oe~tenbm i\ gL' klliL'n voor een
lirtsl uis. Tot due keu1e is heslokn teneinde de zoct watcrbela,ting op de Onsterscheld e en tk znutwaterbdasting op het Zoommeer zo gl'ring nwgl'lijk te hou den. 7.mvel tk Philipsd~tm ab tk Oe-,tL·nLtnt ?ijn reed -.
in uitvoerin11 (IÏ!! . 3 en -l).
Met de aaJ;lcl! ' van het lnzinl!smiddcl 7.oomm eer. hc-,w~t nd e uit ee~1 \llli i k~ t na~tl m~t spui-,Jui~ ILt:tr de \Vc\ te rschekk. is inmiddels ook een aanv:111g gemaakt.
2.

Het waterh ui sh oudku ndig funktioneren
van het Zoommee r.

2. 1 Alge meen
Op het Zoommeer wordt rechhtreeks het overtollig water
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gdnosd van ca I ).700 ha poldergebied van Zeeland,
:--Joord-Brabant en Zuid - Holland . Daarnaast wordt water <tangevocrd door een aantal Brabantse rivieren (figuur )).
De in de tL11n111en ontworpen ~chuhluizen worden voorzien van een zoet zout scheidingssysteem teneinde enerlijd-; de zo c t\\' ~tterhdasting op de Oostersehelde of het
wct\\atcncrlies uit h<.:t Zoommeer en anderzijds de
tou twaterbelasting op het Zoommeer te kunnen minimali\CrL· n. h·n t ekere zout en i'.oet belasting blijft echter altijd aanwezig.
Het ~ysteem houdt in een uitwissel en van de zoute
knl k in.lwud voor een zoete kolk inhoud en omgekeerd
hij l!esiPIL'n deurc11. I kt v crvan~cn van een zoete kolkiniH~ud \\Ptdt .. l c ru~winncn" v~n zoet water genoemd.
,\anl!czicn dit !aast~ niet voor de gehele ko lkinhoud
mog~lijk i\. wordt voor de mut /zoetscheiding zoet waIn vcrbruikt. Bij terugwinnen stijgt de zoutbelasting op
he Zoommccr. ln1.ake het aantal malen dat terugwinnL·n gc\\'en~t ;:t! ;ijn wordt nog nadere studie verricht.
In de \'ll il!elllk Uthcl i ~ een overzicht gegeven van gesc halie z~llltlx~lastingen op het Zoommeer door de
~chutsluize n e n pP lderwaterlozingcn. benevens het zoet\\~ttnvcr l ic\ vi:t de ~c h ut ~ luizcn.
Bii de be rekeninge n van hel chloridegehalte wordt veilil!heidsh~t!ve u itgc~aa n van ongu nst ige schattingen van
het zou tbczwaa r door de schutsluizen omdat omtrent
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Figuur

4. Aanleg

werk e iland Oesterdal/I

ten

hehof'l'l' ' '"" O e.\·tl' r.l"iui.l"da /11 ( 111< h tj o ti! Ha rt Ho/mN•ster) .

de werkelijk omvang nog onzekerheid bestaat. Me t de
bij de schutsluizen toe te passen zout/ zoet scheidingssystemen is namelijk nog geen ervaring opgedaan.
Tabel.
Zoutbezwaar schutsluizen en polderwaterlozingen in
kg Cl -/s en zoetwaterverlies schutsluizen in m:lfs.
ca. 50 %
terugwinnen

zonder
terugwinnen
zoetwaterve rlies
in m:l/ s

zoutbelasting
kg Cl Is

zoetwaterver! ies

zoutbelasting
kg Cl Is

m~ / s

Sluizen
min . gem . ma x.

min . gcm. max.
Philipsdamsluizen (2 duwvaart + 2
jachtensluizen) 2,5

2.5

4,R

Oesterdamsluis
liftsluis
10 x 90 m)

1,2

1,5

Kreekraksluizen
(2 duw vaartsluizen)
0

0,4

1,7

Polderwaterlozingen 4,6 kg C l
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14.2

IO.Y

15.3

20.9

7.5

3.2

Y.7

16.2

8. 1

0,14

17,4

/ s gcmiJdciJc per dekade .

De aanvoer van water door polderwaterlozingen, de
Brabantse riv iere n het neerslagoverschot is meestentijds
geringer in omvang dan het voor de zou t/zoetscheiding
benodigde water dat tevens voor een zekere doorspoeling
van het Zoommeer zorgt (zgn . initiële doorspoeling).
Voor het handhaven van het peil op het meer moet zodoende water via de Volkerakinlaatsluis vanuit het Hollands Diep worden aangevoerd.
ln perioden dat de aanvoer van het water het verbruik
op het meer overtreft kan door lozing naar de Westerschelde via het lozingsmiddel Zoommeer het peil worden gehandhaafd.
Ondanks het nebruik van een zout/zoet scheidingssystccm bij de ~hutsluizen blijft er een zoutbczwaar 'Op
het Zoom meer. Naast dit in de tijd vrijwel konstante
zoutbczwaar is eveneens een zoutlast aanwezig in de
vorm van lozingen van brak polderwater.
Deze zout lasten verhogen het chloridegehalte op het
meer. Om het chloridegehalte te verlagen kan het meer.
afgezien van de altijd- aanwezige initiële doorspoel in$.
worden doorgespoeld door via de Volkerak inlaatsluts
water met een lager chloridegehalte in te laten en nagenoeg gelijkti!dig- via het lozi~gsmiddel naar de Westersche lde water van het Zoommeer af te voeren.
Ter oriëntatie worden in onderstaande tabel nog enige
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Fi{iuur 5. Her Zoommeer.

karakteristieken gegeven van het Zoommeer en enige
andere meren.
Zoommeer na 1985
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2.2 Relatie met de landelijke waterhuishouding
Z oals vcrmeld Lal ten behoeve van de peilhandhaving en
het kwalitcitsbchccr water via de Volkerakinlaatsluis
ingelaten moeten worden . De waterhuishouding van het
Zoommeer is daardoor gekoppe ld aan die van het noordelijk deltabekken en daarmede aan de landelijke wate rh u ishoud ing.
Problemen die hierbij kunnen optreden zijn de beschikbaarheid van Je voor het Zoommeer gevraagde hoeveelheden water en mogelijke nadelige effekien door het
beschikbaar gcstelde water, waarbij met name gedacht
moet word en aa n verzilting op het noordelijk deltabekk en.
Om na te gaan welke hoeveelheden in de periode
I YJJ-1969 a;111 het noordelijk del tagebied onttrokken
hadden kunnen \\oord e n, is een bereke ning gemaa kt me t
de vol gende uitgangs punten :
vi a de Ni e uwe W a terweg za l minimaal 625 m3/s
zoet wate r moeten wo rden afgevoerd ter beteugelin g van de verzilting in het noordelijk deltagebied ;
in Je beschou wde periode zal alle reerst worden voorzien in de rL'Cd s be~t a and e zoetw ate rbehoeften in
Nederland.
Uitga ande van een extra doorspoeling van gemiddeld
50 m:1 's, zoetwatervcrliezen via de schutsluizen , verdamping en zoetwatero nttrekkin gen voor land- en tuinbouw , kan . uitga ande van een vast peil , de benodigde
hocveelheid zoet water voor het Zoommeer gesteld
worden op globa;d I 00 m:l/ s.
Uit de figuur ó blijkt dat de kans dat minder dan
I 00 m: 1fs beschikbaar is het grootst is in de najaarsperinden van droge jaren .
In de niet genoemde jaren was steeds meer dan 100 m3/s
beschikbaar. In de toekomst moet rekening worden geho uden met toename van de waterbehoeften in Nederland. Daar staat tegenover dat er maatregelen genomen
zoude n kunnen worden waarbij in droge perioden rese rves uit het !Jsselmecr zouden kunnen worden benut
te n behoeve van Zuid-West Nederland .
O pgcmc rk t '' ordt dat inzake de landelijke watervoorzienin g. waaronder de beschikbaarheid van zoet water
voor het Zoommecr , een studie, bekend onder de naam
.. Poli cy Analvsis for Watermanagement of the Nethcrlands' ' (P.A.W.N.) gaande is .
In het a lgemeen ka n worden gesteld dat aan de vraag
naar water in het grootste gedeelte van de t ijd zal kunnen worden voldaan, zonder dat dit leidt tot problemen
op het noordelijk deltabckken. Bij lage rivierafvoeren
(zoals in de droge jaren 1959 en 1976) ontstaan echter
wel moe ilijkheden . Ten opzichte van de huidige situatie
zonde r Zoommeer zal dan een extra beroep op het
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Fi{i rtur 6. /Jeschikhaarheid van zoe/IVater voor het zuidelijk
d eltah ekken in de periode 1933- 1969.
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Haringvliet gedaan moeten worden. Dct.c extr~t hoevcclheid water kan gereduceerd worden door het aksepieren
van peildalingen op het Zoommeer e nlof het over~cha
kclcn op het systeem van t<.:rugwinnen.
Konsekwentie van dit laatste is een stijgenllc chloridegehalte op het meer.
Indien te zijner tijd op basis van nog te vcrrichten ~tu
dies gekozen zou worden voor een zoet Grevelingenmeer zal dit ook een claim betekenen op een gedeelte
van het voor het zuidelijk Deltagebied beschikbare
water.
Uit een en ander volgt dat in pcriod~o:n met lage rivierafvoeren een afweging van belangen tusse n noordelijk
en zuidelijk deltabekken zal moeten plaatsvinden. Die
afweging zal mede moeten gcschicden in het kader
van landelijke afwegingen (zoals I.Jssclmccr vcrsus
Zuidwest-Nederland).
Een onzekerheid in het bovcngcschetstè probleem wordt
gevormd door de vraag hoc frekwent het systeem van
terugwinnen gehanteerd dient te worden met het oog
op dalende chloridegehalten in de Ooskrschcldc. Is de
frekwentie daarvan hoog en zodanig dat op het sam~o:n
vallen met lage rivierafvoeren gerek~o:nd mnd worden.
dan dient een belangenafweging pla~tts tè vinden tussen noordelijk deltabekken, Zoomm~o:cr ~o:n Oostcrscheldc. Terzake worden nade re studies verricht.
De kwaliteit van het inlaatwatnuit h~o:t llnlbndsch Diep
word in hoofdzaak bepaald door de waterkwaliteit van
de Rijn. Gebleken is dat er een sterke rebtie lxs ta~tt
tussen het chloride~ehaltc van het inlaatwater en de
omvang van de wat~rafvoer van de Rijn. Het chlorid~o:
,l!Chaltc van het inla;ttwate r kan varii.;rcn tu~ sen 100 L'n
300 mg/1 met ee n gemiddelde van 160 mgll.
Het vcrblijf van het Rijnwater in d~o: Nieuwe Mawc dc
en het Hollandsch Diep heeft een gunstige invl o~o:d o p
de zuurstofbehoefte van het water en het gehalte aan
zwevende stoffen, fosfaat . zware metalen en/.
De kwaliteit van het inlaatwater zal daardoor bekr zijn
dan de kwaliteit van het Rijnwatcr.
3. Het streefpeil
Aan het Zoommeer ZIJn diverse belangen vcrbonden
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welke ciscn wcn~cn ~tclkn aan het peil op het Zoommeer.
,\\s omkrd~o:el van de Schelde-Rijnvcrbinding worden
;tan h~o:t peil op het Zoomntecr ~o:iscn gesteld zoals die
zijn vastgelegd in het Traktaat met België betreffende
die va a rw~.·g.
Daarin '' ab max11num pei l aaneeeevcn N.A.P.
+0.50 men a ls minimum peil N.A.P .-- I.oo m. Afwijkingen als gevolg van windinvloeden zijn daarin niet
opgenomen.
Na rcaliscrin~ van het Zoommeer en de uitvoering van
de b~o:nodigd~ aanpassingswerkcn zullen de Brabantse
rivier~o:n in open vcrbinding met het Zoommeer kunnen
staan. De huidiec schutsluizen (fig. 7). komen dan buiten gebruik. BiT peilen beneden N.A.P. en openstaande
sluizen zal de bevaarbaarheid van deze ri vieren afnemen.
Voor de afwatcrin!.! van het ecbicd van de Brabantse
rivieren di~.: van o~tdshcr tijde-ns de laagwater periode
onder natuurli'k vc rval lozen op het Volkcrak. is een
peil op het Zoommeer gewenst dat ligt rond N.A.P. De
natuurl ij ke afwatering blijft dan mogelijk en wel op zodanige wij1.e Jat in tijden van grote rivie rafvoeren geen
peilsti_igingen op de rivieren optreden die een ove rstrominesecva ar kunn~o:n inhoud~o:n. Uitgevoerde en ontworpen -a~mpassingsplanncn zijn. uitga<~ndc van vrije lozing
van de rivicr~o:n. op een Zoommeerpeil van ;-.J.A.P. gcb;~-;eerd .

R.ekenine is eehoutkn met een hoogstvoorkomende
stand va;1 N.A). +0.50 m. In het bcgi'n van het groci~cizu~o:n is een peil gewenst Jat ongcvc•:r c~o:n decimeter
b~o:neden N.A.P. ligt met het oog op de rietbermen
(llCverhe,chcrminl!) Ltn~s Mark en Dintel.
Opgemerkt wordt dat in het aJvics van J e Raad van
ck Wat crst:t;tt i!llake de wij7c van compartimentering
~t~tat vcrmeld dat .. een zo nauwkeur)ge peilhandhaving
op het Zoomm~o:er op prijs wordt gesteld en wel zodan ig.
dat de natuurlijke afwatering van Noord-Brabant rnogcliik blijft".
De afvoer van de rond het Zoommeer g~o:lcgen polders
is mogelijk tot ~.:en peil van N.A.P. + 0.50 m.
Voor watervoorziening onder natuurlijk verval van aanli!.!l!emlc zuc tc bckk~o:ns (eventueel omkaad Mark iezaat
c ~ ~o f C!r~o:veling~o:nmecr) dient het peil van het Zoommc~o:r 1 à 2 dm hoger te zijn dan het peil van deze bekkcns. Voor het Markiezaat is nog geen streefpe il bekend: het huidige st redpeil op het zoute Grcvelingcnmecr is N.A.P. -0. 20 m. Ten behoeve van de watcrinla~tt naar het Zoommeer via de Volkcrakinlaatsluis
is CL'n peil op het Zoommeer van N.A.P. +0.25 m of
lager gcl\'èllSt.
rk belangen van land - én tuinbouw zijn in beginsel gcdiL· nd met dc a ; tn\O ~T van zoet W<ttcr. Bij c~o:n m~o:eqxil
van K ·\.P. -0.50 m en hoger kan onder natuurlij k
ven ~ti ...·~.: n grucll gebied rond het Zoommeer van water
"ortkn \'llC1J7i~o:n.
Het noordelijk deel van het Zoommeer 7al gelegenheid
kun n~o: n bielkil 1·our ;nwel oever- als watcrrck r~o:atic.
Een va't peil bied t hien·oor de beste kan<.en. De voor;ieningcn hicrVO\lJ'. stci_l!crs etc. zijn ewn~o:ens !!ebaat bij
c~o:n va~t peil I-kt noordelijk deel van het meer is voorts
een belan~r ii ke \ aarweg voor de beroepsvaart en vormt
d~o: verbiJ1din!!SI'(1UtL' 1oor de rekreatievaart tussen het
JHlordc\iik en ;uicklijk deltal!~o:biL·d.
1k t ;uidcli jJ.. 1lc•·l 111 L'I uit;ondcrin_!.! va n het M;trki c;;t~tl. ;a\ \' oornatn~o:liik c~o:n scheepvaartroute: zij n. Uit
èl'n cH'l!punt 1an \·crkl·crsvcilighcid is ter plaatse geen
11at~o:t-rekrcatic ~o:n rekreatievaart gewenst. In het Mar-
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Uit de analysl· bleek het alternatief variabel peil voor
de wat<.:r hu1-.h ou dmg . de inrichting maar voo ral voor het
1111l1eu ongun,tig te zijn . Door de grote, onvoorspelbare
pellllul..tu~ltle~ 1u ll en de mogelijkheden voor stabiele
_ oever- en aquatische ckosystcmc n klein zij n. Als gevolg
h1ervan kunncn kale, erosie gevoelige zones langs de
' ocwrs on t st~1an. die tot een visueel minder aantrekkelijk
landsc hap lc1den .
Van hct altematid peil met seizoenvariaties biedt de
variant hoog ;omc rpcil - laag winterpeil voor de waterhuishouding <~:llltrekkclijkc voorde len. Zo is het waterhcrgclld wnnogl·n hij Llczc variant groot in de periode
dat ook het \\atcrbczwaar een aanzienlijke omvano heeft.
Voorts is in de zomerperiode de watcrvoorzieni~g van
het omnn).!endc gebied cenvouLiig te realiseren.
ln vcrband met het periodiek afsterven van een gedeelte
van de oeverflora en -fauna wordt de kans op ontwikkeling van een stab iele oeverlevensgemeenschap klein.
Daarnaast bcsta~1t de kans dat door het opzetten van
het peil in het voorjaar broedgebieden worden over~pocld.
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Figuur 8. Land-11·a1er sintalie

111eerpet! •·wz 1\' .A .P.

<<111

h('t /uo/1/lll<' t' r hii een
·

kiezaatsmeer is. afhankel ijk van tk bc~tcmmin!.! rekreatic
1110);!e Iijk.
'
In grote delen van het Zoommeer zijn eveneens mogelijkheden aanwez1g voor n~lluur);!chiedcn. mits de waterkwaliteit en pei l hierop in vold oende mate kunnen
worden afges temd. Fig. 8 geeft een indruk van de land water si tu atie bij een meerpeil van N.A.P.
De oever- en wate rplantcn vc!,!ctatics in het Zoommeer
zijn gl'11 <Wt met zo );!Uing ~nogclijkc peilwissclinl.!cn.
Grote en frekwent optredend e pc il fl uktu aties kun'ncn
zoals hi ervoor reeds ter sp rake kwam. leiden tot kale
oeverzone s.
Om nu te komen tot een inzicht in een voor alle helangen aanvaardbaar peilsystccm. zijn de volge nde alternatieven geanalyseerd.
Peil n~et ~eizoe!wanat1es. waarbij de overgang
plaatsvmdt 111 naJ aa r en voor jaar. Het verschil tuss~ n zomer~ en ..winterpeil bedraagt ca 0.50 m. Bij
dl! alternatlef Zl~n twee variante n mogelijk , namelijk:
a. la ag zomerpeil - hoog winterpeil
b. hoog zo merpeil - laag winterpeil.
Vast peil.
Variahel peil met een boven- en o ndcrl.!rcn s.
Onder in vloed van het inl aa t- en uitl~atbchccr kun nen peilvariatics van 0.50 tot 1.00 m op treden.

~
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De var i <~nt hoog winterpeil - la ag zomerpeil biedt goede
perspektleven voor de ontwikkeling van de levensgemeenschap op de ocvers en in het water. Mede daardoor kan een vi~ u ce l aantrekkelijk landschap ontstaan
De bij het hogcrc winterpeil behorende ocververdedigirg
zal in de zome rm aanden het te water gaan van badtrs
en zwemmers ter plaatse van rekreatie-objekten .Jemoei lijkc n.
Uit wa terhui sho udkundi g oogpu nt moet een hoogwinterpeil negatief beoordeeld wo rde n omdat het Naterbergend vcr mogen verminderd wordt in de peri,de dat
de zijdel in gse aanvoe r door polderwaterlozingfll en de
Brabanhe ri vieren het grootst is .
Als gevo lg van het l ar;c~ zomerpeil zal daarmust de watcrvoorzicning van het omlil.!gcndc gcbfcd Norden bcmoeiliikt. jui ~ t in de periode dat daar Jchocfte aan
water is .
Het altcrnaticf vast peil is uit een oogp•nt van waterhui~houdinl.! 7eer goed aanvaardbaar. y,orwaarde daarbij is wel dat het peil omstreeks N.A?. ligt. Zulks in
vcrhand met een natuurli ikc lozing tan de Brabantse
rivieren. In dat geval is zowel de afwaterin g als de
watervoorziening van het omrinr-:nde gebied veilig
l!C~tcld.

Ook voor de inrichtinl! van de orters voor de rekreatie
biedt een vast peil goede mogcli:.:hcclen.
Mi li euku nLii g is dit alternatief ll princioc minder aantrckkcliik ormlat het een min~r natuurlijke situatie is.
Toch zijn er !.!Ocdc mogcliikicdcn voor de ontwikkeling van stabiele oever~ cP aquatische levensgemeenschaopcn. Daarvoor is het ,el noodzakeliik dat de peilvar iatics als .l!cvol!.! van hn bcheer beperkt in omvang
ziin en van korte duu r.
Op erond van de analv~ bliikt ee n vast streefpeil voor
het Zoo mmeer de voor:eur te hebben.
Vcrvoleens is ccn an<'vse vcrricht van een aantal alternaticven voor ee n v<it streefpeiL Bezien ziin de effekIen van de altcrnati.ven op de diverse belangen.
Gebleken is dat ~:t !!cwcnst is dat een vast streefpeil
li l!t tussen N.A .P -0,25 m en N.A.P. +0,25 m.
Een pcilsvs tce1r met een zomer- en winterpeil zal ook
binn en deze w rerstanden moeten li ggen.
l-Iet dcfin it ie-: st rccfncil en pcil svs tccm zal nader vastges teld nHw.::n worden aa n de hand van nadere studies
cn /of prak1jkcrvaringcn.
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Max, gem,C?n min chloridegehalte in het ZoomiJleer per vak
en per seiz:,en als funktie van het kont'• nu doorspoeldebieL
(dekadegemddelden periode 1933-1974).
OoorsJJ:>eldebiet
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kompensatie van

Figuur 9. Max., gem. en min. ch/oridegeh.J 1c in /.o 11111111 eer als
als functie van continue doorspoelde/liet.

4.

Het chloridegehalte

4.1 Algemeen
Het zout of chloridegehalte op het Zoomm ~r wordt in
belangrijke mate bepaald door de znulhcla~ingen via

252

ingelaten en
geloosd naast
benodigd voor de
de schutverliezen.

de schutsluizen en de polderwaterlozingen. Ter verlaging van de optredende chloridegehaltes op het Zoommeer dient te worden doorgespoeld met water uit het
Hollandsch Diep.
Teneinde een inzicht te krijgen in de optredende chloridegehalten op het Zoommeer na 19R5 is een reken-
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Fig.10. Ma x, gem, en min chloridegehalte in vak 2 en 3 en per se i zoen als
funktie van het kontinu doorspoeldebieL
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(dekadegemiddelden periode 1933-1974)
Figuur 10. Idem , m et 5()"; f t'Tli g u·inn t'fl ru n ';.ue rwa t r r.
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•
node! opgezet. Met dit model zijn berekeningen uitgevoerd met gegevens inzake neerslag. rivierafvoercn,
:hloridegchalten, polderwater enz. van de periode
933 - 1974. Het Zoommeer is daarbij in 3 vakken vcreeld (fig. 5).
:ij de berekeningen is uitgegaan van de volgende aanamen:
·- per vak vindt volledige menging plaats ;
er kan voldoende water worden ingelaten via d e
Volkerakinlaatsluis;
de huidige situering van J e polderwaterlozingen
blijft gehandhaafd;
bij de Philipsdamsluizen zijn 3 en bij Je Kreekraksluizen 2 duwvaartsluizen aanwezig .
het Markiezaat van Bergen op Zoom is omkaad;
het chloridegehalte van het inlaatwater is afhankelijk van de afvoer van de Rijn en de Maas (periode
1933- 1974).
(pgemerkt wordt dat de aanname van volledige
D;!nging te gunstig is, anderzijds zal in de toekomst het
c.Joridegehalte van het inlaatwater een verlae.in" ondergan indien in de Elzas minder zout in de R~ijn"'gcloosd
'Mrdt.

4.3 Met terugwinnen van zoetwater bij de
schutsluizen.
In droge perioden bestaat de mogelijkheid dat geen
water beschikbaar is voor extra doorspoeling. Wanneer
nog grotere watertekorten optreden bestaat de mogelijl-.heid om ten behnev · van peilhandhaving op ltet
Zoommeer zoet water terug te winnen bij de schutsluizen. De wenselijkheid van zo'n ingreep moet i.v.m.
de verdere konsckwcnties nog worden onderLocht. De
chloridegehaltes op het Zoommeer zullen door terugwinnen stijgen (hij aanhoudend terugwinnen tot I 000 à
1500 mg/ 1 in vak 2).
Geheel anders is de situaties waarbij zoet water wordt
teruggewonnen te r beperking van de zoetwaterbelasting
op de Oosterschcldc.
Deze situatie ontstaat wanneer het chloridegehalte van
het kustwater onder invloed van onder andere lozingen
via de Haringvlietsluizen zo ver gedaald is dat het chloridegehalte van de Oostersehelde de gewenste waarden
onderschrijdt.
In dat geval vindt het zoutlastverhogende terugwinnen
alleen plaats bij de Philipsdamsluizen en de Oestcrdamsluis. Verwacht mag worden dat dan voldoe nde water
voor doorspoeling b'Cschikbaar is .
In fig. I 0 is voor deze situatie het verloop van het chloridegehalte voor de vakken 2 en 3 weerge geven. zoals
dat -is afcelcid uit de berekcnincen . Ook in dit geval
hliikt dat~ naarmate het doorsp~çldebiet toeneemt het
effekt daarvan op de chloridegehaltes afneemt.
Doorspoeldebicten van I 00- 150 m:lf s leiden in vak 2
tot enige verlaging en in vak 3 tot een behoorlijke verlaging.

42 Zonder terugwin·nen van zoetwater bij de
schutsluizen
lr de hierna opgenomen grafieken (fig. 9) zijn voor de
vcrschillende vakken het verloop van het maximum.
htt gemiddelde en het minimum chloridegehalte wecrgesevenen als funktic van een kontinu extra doorspoeldtbiet in een situatie zonder terugwinnen van zoetwater
er een als maximum veronderstelde zouthelastine. via
5. Het milieu van het Zoommeer
de schutsluizen. Hierbij dient opgemerkt te worde~ dat
5.1
Toxische stoffen en chlorideg~halte
de weergegeven maximale en minimale waarden slechts
éétmaal in de rekenperiode als de kadegemiddelde (geDe waterkwaliteit in het Zoommeer wordt hoofdzakelijk
miidelde over I 0 da!!en) zouden zijn voorgekomen . De
bepaald door de waterkwaliteit van de Rijn. afgezien
aatgegeven gemiddelde waarden zijn de kadegemid- van de in vloed op het chloridegehalte van de Philipsdeen over de beschouwde periode.
dam-. Ocsterdam - en Kreekraksluizen. De verblijfttijd
Uit de !!raficken kan worden afgeleid dat in vak 1 het
van het water in het Zoommeer varieert van ca 70 dageniddeld chloridegehalte varieert van 150-200 mg/1 en gen tot ca 25 dagen bij een kontinue doorspoeling van
natweliiks beïnvloed wordt door het ex tra door;pocl- 0 tot I 00 rn ::fs.
Deze hoge vervcrsingsgraad (korte verblijftijd) zal tot
detiet. Extra doorspoeling heeft hier zelfs een enigszins
cevolg hebben. dat de waterkwalitei t met betrekking tot
venaeend effekt , hetgeen veroorzaakt wordt door het
chloridegehalte van het inlaatwater. Bedacht moet wor~1etal~n. biociden (verdelgingsmiddelen) of sma~kbe
den dat bii de berekeningen is aangenomen dat de in- invloedendc stoffen e .d .. v~ergelijkbaar zal zijn aan die
vlmd van de zoutbelasting op vak
en 3 zich niet uit- welke wordt aangetroffen op het Haringvliet De hoogte
stre<t tot vak 1. Onder invloed van de wind kan echer van de gehalten aan deze stoffen in het water ziin in het
Harin_gvliet niet van dien aard, dat ze gevaar opleveren
uit'>'isseling plaatsvinden waardoor het chloridegehalte
in •ak 1 ook beïnvloed wordt door de zoutbelasting voor de levensgemeenschap in het water. Voor wat bevia je schutsluizen.
~
treft de bodem kan vcrwacht worden, dat de gehalten
Voer vak 2 kan worden afgelezen dat het chloride- aan zware metalen ten gevolge van de belasting met
_geh~lte een duidelijke daling~ ondergaat hij doorspocl- Riinslib zullen toenemen en wel des te meer naarmate
het doorspoeldebiet en/ of de sedimentatie te r plaatse
d"hieten.
Uit 1et vriiwel horizontale verloop van de krommen bij toenemen. Er zal zich een vergeliikbare situatie voorca 100 m3 / s kan worden afgeleid dat met .c rotere door- doen met het Haringvliet. waar sinds de ingebruikname
spotldebieten vrijwel geen verdere verlaging kan wor- van de spuisluizen de gehalten aan zware metalen in de
den verkregen.
bodem langzaam toenemen. Naar de gevol!:!en van dit
Het chloridegehalte in vak 3 staat onder invloed van de verschiinsel wordt momenteel onderzoek verricht.
zoutbelasting oo vak 2 en de zoutlast via de Kreekrak- Uit milieuoogpunt is voor het chloridegehalte nog geen
duideliike bovengrens aan te geven. Wel van worden gesluiz~n en de Oesterclamsluis.
Er bliikt dat door middel van doorspoelin .c het chloride- ~tcld dat tot 300 mg/ l .ceen merkbare gevolgen voor
,!!eh.-:lte in dit vak aanmerkeliik kan worden verlaaQd.
flora en fauna zullen optreden.
Ook bliikt hier echter het afnemend effekt bij een toe- Van 300-600 mg Cl IJ zullen diverse gevoelige soorten
nemend doorspoeldebiet, vooral in het voorjaar en de
niet aanwezig ziin. terwiil vanaf 600 mg Cl - / I de invloed
zomer.
op de levensgemeenschap duidelijk merkbaar zal worden
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en wel C\ts te sterker naarmate het chloride1!ehaltc toen"ecm. De chloridegehalten. gezien als miliet7fakto r, zijn
zonder doorspoeling in het Volkerak en het Kram mer
goed tot redelijk te nocmen e n in he t zuidelijk deel van
het Zoommeer (chloridcgchalte variërend tusse n 550 en
I 050 mgi l) matig tot slecht.
Met doorspoeling is ook het chloridcgehallè in het zuidelijk deel redelijk te noemen.

5.2 Algen ontwikkeling
Algen zijn mikroskopisch kleine plantjes welke hun
voedsel uit het omringende water halen. Naast koo lzuur
en water bestaat dit voedsel uit een hele reeks van mineralen. De groei van de algen is afhankelijk van de
hoeveelhe id voedingsstoffen die in het water voorkomen.
De stof die naar verhouding in de kleinste hocveelheid
aa nwezig is, is daarbij het meest van belang. Deze stof
bepaald de groei van de algen. Meestal is stikstof of
fosfaat groeibepaknd.
Het in het hoge dichtheden voorkomen van algen - ook
wel algenbloei genoemd - is in het Nederlandse oppervlaktewater een algemee n verschijnsel.
Overmatige algenbloei heeft zowel nadelige invloeden
op de gebruiksmogelijkheden van het water, als nadelige
invloeden op de o ntwikkeling van een evenwich tig opgebouwde levensge meensch ap in het oppervlaktewater.
Visueel is een meer. waarin een excessieve algenbloei
optreedt weinig aa ntrekkelijk. Hoge algendichtheden
beperken de lichtdoordringing in het water tot ongeveer
één meter, met gevolg. dat bijvoorbeeld de waterplanten

z ich. bij gebrek aan lich t. niet kunnen handhaven of
vestigen in oeve rdl!1es en dat vissen, die op zicht jagen,
ernstig in hun voedselvoorziening worden belem merd.
Massaal afsterven van ext reem hoge algendichtheden
kan in het wa ta tot zuurstofloosheid leiden, maar dit
verschijnsel is eerder uitzondering dan regel.
In het Rijnwater is fosfaat meestal de faktor die naar
vcrhouding in de geringste hoeveelheid aanwezig is.
De mate van optreden van a lgenbloei houdt dan ook
vcrband met de hoogte van de fosfaatgehalten in het
oppervlaktewater.
Naar mate fosfaat wordt toegevoegd kunnen er ook
meer algen groeien. Het proces, waarbij toenemende
hocveelheden fosfaat in het water le iden tot sterkere
algenbloei word t eutrofiëring genoemd .
Gezien het te ve rwachten fosfaatgehalte ziet het er naar
uit. dat het Zoommeer een overeenkomstige kwalifikatie zal krijgen in verband met algenbloei, als andere
voedse lrijke Nederlandse meren, zoals het Brielse meer,
het Veluwemeer en het Drontermeer. Opgemerkt wordt
dat de m a te waarin algenbloei voorkomt echter van
meerdere faktoren afhankelijk is (o.a. licht en menging
van het water).
Berekeningen wijzen uit, dat grote doorspoeldebieten in
staa t zijn tot een red uk tie van de kans op algenbloei,
maar d at dit geen ga rantie kan bieden voor het volledig voorkomen daarvan .

FiRuur 11. D e Eendracht met mogelijke zoetwaterinlaat voor
Tholen. I luchtfoto Sillf:hoom en Peters).
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