nota 1660

december 1985

Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding
Wageningen

ONDERZOEK VERANDERINGEN INHET GRONDWPTERREGIME
RONDOM HET TDEK0M5TIGEZOOMMEER c a .

gegevensverwerking 1984
tevens eindverslag vaststelling nulsituatie

Deel I: tekst

ing.R.H.F.Kramer,

INHOUDSOPGAVE
paginu
1.

INLEIDING

2.

NEERSLRGENVERDRMPING

3.

VERONDERINGENINDERRNDVOORWRRRDEN

4

4.

DE5L00T-ENGR0NDWRTER5TRNDEN

5

4.1

1
3

Rlgemeen

Ei

4.2 Detijclstijghoogtediagrammen

5

4.3

Dt;dwarsprofielen

7

4.4

Dt*correlaliediagrammen

&

4.5

DPbeoordelingvandegemetengrondwalerstanden

12

5.

HETEHLORIDEGEHRLTEVRNHETGRONDUIRTER

13

G.

HETEHLORIDEGEHRLTEVRNHETOPPERVLRKTEWRTER

14

7.

VR5T5TELLINGVRNDENUL5ITURTIEENDEGRONDWATER- 15
5TRNDSVERRNDERINGENLRNG5HETMRRKIEZRRT

8.

7.1

Denulsituatie

7.2

Degrondwaterstandsveranderingen langshet
Markiezaat

5RMENVRTTINGENE0NELU5IE5
GERRRDPLEEGDELITERATUUR
LIJSTVRNBIJLRGEN,FIGURENENTRBELLEN

15
16

17
22

-1-

INLEIDING.
In 1962werd door deDeltadienst van Rijkswaterstaat aan het Instituut
•voorCultuurtechniek enWaterhuishouding de opdracht (overeenkomst
DCD2049)verstrekt tol een grondwateronderzoek inde gebieden rondom
het toekomstige Zoommeer c a .
Deze opdracht omvatte het vastleggen van de uitgangssituatie van hel
grondwaterregime indeze gebieden. Tevens is indeze rapportage ingegaan op de veranderingen inhet grondwaterregime inen rond het Markiezaat van Bergen op Zoom.
Met het Zoommeer wordt indeze studie in tegenstelling tot andere
naamgevingen het gehele toekomstige randmeer langs dewestkust van
Noord-Brabant bedoeld, dat na de realisering van dePhilips- en
Oesterdam in1987zal ontstaan.
Rndere onderdelen van deze compartimenleringswerken aan deOosler-schelde zijn o.a. de bekadingen van het Markiezaat van Bergen opZoom,
dal hierdoor in 1983van deOoslerscheldewerd afgescheiden ende
aanleg van het Bathse Spuikanaal geweest.
Door het instellen van een vast peil op het Zoommeer van ongeveer NPf'
wordt een peiIverhoging van ca 70 cm op hrt benedenpand van de
Roosendaalsche- en SleenbergscheVliet verwacht.Hiervoor worden
inmiddels de nodige aanpassingswerken op de oevers uitgevoerd.
Rite hiervoor genoemde ingrepen kunnen in dedirekte omgeving ervan
leiden tot grondwaterstandsveranderingen die schade kunnen veroorzaken
met name inde landbouw.
Voor het verzamelen van alle benodigde waterstandsgegevens is tussen
september 1980en oktober 1981 eenmeetnet ingericht beslaan uit peilbuizen, sloolpeiImeetpunten en watermonsterpunten.
Dit meetnet staat beschreven in I.C.W.-nota 1305en isweergegeven op
de kaartbijlagen 1en 2 van deze nota.
5inds 1981 worden alle waterstanden tweemaal per maand door Rijkswaterstaat, District Zuid-West van de Directie Waterhuishouding en
Waterbeweging verzameld. De watermonsters van het oppervlaktewater
werden eenmaal per maand verzameld, die van het grondwater inde diepe
peilbuizen indemeeste gevallen een of viermaal per jaar. Voorlopig
worden deze opnamen en bemonsteringen nog tot enmet 1986voortgezet.De directievoering bij het onderzoek berust eveneens bij bovengenoemde dienst van Rijkswaterstaat.
Inmiddels zijn over de tot enmet 1983verzamelde gegevens 3 interimnota's uitgebracht. Inmei 1983 verscheen het eerste verslag over de
meetresultaten van 1981 langs het Markiezaat (I.C.W.-nota 1411).
Daarna werden de gegevens van 1961 en 1982van het gehele meetnet
verwerkt en beschreven in I.C.W.-nota 1508 (april 1984).
Eind 1984verscheen de3e inlerimrapportage over demeetgegevens van
1983 (I.C.W.-nota 1585).
Indit vierde en tevens laatste verslag worden demeetresultaten van
1584gepresenteerd. Daarnaast wordt de gevraagde nutsituatie van de
grondwaterstanden beschreven, gebaseerd op demetingen van 1981 tot en
met 1984.Bovendien wordt aandacht besteed aan de eventuele veranderingen, die langs het inmiddels omkadeMarkiezaat zijn opgetreden.
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ßchtereenvolgens worden behandeld: de gegevens over neerslag enverdamping van het gebied (hfdst.2), de uitgevoerde werken en ingrepen
die demetingen inhet gebied kunnen hebben beinvloed (hfdst. 3), de
gemeten sloot- en grondwaterstanden (hfdst.4), de gemeten chlorideconcentraties van het grond- enoppervlaktewater (hfdst.5 en6)ende
genoemde nulsituatie en veranderingen (hfdst.7 ) .
Inhet laatste hoofdstuk (6)worden zowel de belangrijkstemeetresultaten enconclusies uit de drie voorgaande verslagen als die van deze
nota samengevat.
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NEER5LRGENVERDRMPING.
Sinds de start van dit onderzoek in 1981 zijn deneerslaggegevens ontleend aan5K.N.M.I.-regenstations inde omgeving van het Zoommeer,
t.w. die inThoten, indeRnna Jacoba Polder, inRilland, inBergen
opZoom en in5teenbergen.Deverdamping isberekend uit het
gemiddelde van de door het K.N.M.I.verstrekte cijfers van de verdamping van openwater (Eo)van Vlissingen (district 11)enOudenbosch
(district 12),vermenigvuldigd met een gemiddelde gewasfaktor van 0.7.
Deneerslagsommen van 1981 t/m 1964van deze stations en deverdampingscijfers voor dit gebied staan tesamenmet het 30-jariggemiddelde vermeld in tabel 1.Deneerslagsommen van 1984blijken ruim boven
het 30-jarig gemiddelde te liggen en gemiddeld ook hoger tezijn dan
die van de drie voorafgaande jaren.
De verdamping was in '84met 460mmminder danhet 30-jarig gemiddelde
(494mm). Het totale neerslagoverschot was hierdoor aanmerkelijk hoger
danhet 30-jarig gemiddelde. Infiguur 3a ishet cumulatieve verloop
van de verdamping weergegeven. In figuur 3b ishet cumulatieve verloop
van zowel neerslag als neerslagoverschot vanhet regenstation Tholen
weergegeven.
Inde twee voorafgaande jaarverslagen werd reedsgeconstateerd dat
dit station redelijk representatief geacht mag worden voor degemiddelde neerslaghoeveelheden en -verdeling van het geheleZoommeergebied.
Infiguur 3c isde verdeling van de neerslagoverschotten en -tekorten
per dekade van ditzelfde station weergegeven, tesamen met het verloop
van het 30-jarig gemiddelde.Hieruit blijkt dat vooral indemaanden
januari,mei en september meer neerslag isgevallen danhet langjarig
gemiddelde.Relatief droge perioden kwamen vooral voor indemaanden
april, augustus en inminderemate innovember endecember.
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3. DEVERONDERINGEN VRN DE RRNDVOORWRRRDEN.
In 1964zijn op enkele plaatsen inhet Zoommeergebied werken u5tyevoerd, diemogelijk invloed hebben uitgeoefend op de gemeten waterstanden inde direkte omgeving.
Inhet Bathse Spuikartaal is inmaart 1964gestart met het baggerwerk.
De waterstand inhet hierdoor ontstane kanaalpand bedroeg volgens opgave van Rijkswaterstaat gemiddeld ca NRP met eenmaximale fluctuatie
van 25 cm.Dit niveau iszodanig, dat op basis van de eerder indit
gebied gemeten grondwaterstanden geen verandering inhet grondwaterregime kan worden verwacht.
De opgezogen specie iso.a. aangewend voor het nieuwe uitbreidingsplan
van Bergen opZoom inhet Markiezaat.Door dit opgespoten terrein is
het Markiezaat inmei '64 in tweemeren opgesplitst met ieder een afzonderlijk beheersbaar peil.Op het Markiezaatsmeer tpn zuiden vandit
opgespoten terrein is een peil gemeten dat fluctueerde tussen
NOP -0.10m enNRP H 0.40 m. Zie figuur 60.Ten noorden van dit terrein fluctueerde het peil op de ontstane Binnen Schelde tussen NRP en
NRP +0.50m.
De bouwput vour deBathse Spuisluis aan de oever van deWesterschelde
werd van 30 november 1962 tol enmet 13mei 1964bemalen. De totale
onttrekking schommelde gedurende die tijd rond de400m3/u. Zie figuur
69.
Nabij deKreekraksluizen is op 16 augustus '64een volgende bronbemaling opgestart voor de bouwput van een tebouwen gemaal.Dit gemaal
zat t.z.t.het brakke schutwater uit de Kreekraksluizen naar het
zuidelijke kanaalpand retourneren. Na een periode van geleidelijk oplopen van het debiet bedroeg dit vanaf half oktober ongeveer 430m3/u.
Langs het benedenpand van deVliet is in 1964 voortgang gemaakt met
het aanbrengen van bekadingen en kwelsloten op een gedeelte van de
zuidelijke oever. Dit gedeelte, van Buvensas tot aan de5teenbergsche
Haven, is inwestelijke richting uitgevoerd. Het peil inhet benedenpand van deVliet bij Benedensas was over de6waarnemingsdata inde
winterperiode gemiddeld NRP -0.70m en over de6waarnemingen inde
zomerperiode gemiddeld NRP -0.62.
De getijdebeweging op het toekomstige Zoommeer is in 1964 ondanks de
vergevorderde werkzaamheden aan Philips- enOesterdam, nagenoeg
ongewijzigd gebleven.
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4.

DE 5L00T- EN 5R0NDWPTER5TRNDEN.

4.1 Rlgemeen.
Indit jaarverslag zijn de gemeten waterstanden wederom op3verschillendemanieren gepresenteerd, t.w.:
- Ineen serie tijdstijghooglediagrammen van de inhet meetnet voorkomende peilbuizen en slootpeiImeetpunten (figuren 25 t/m 106)X ) .
- Ineen serie dwarsprofielen van demeetraaien waaruit het meetnet
isopgebouwd^(bijlagen 4 t/m 24) * ) . In deze dwarsprofielen zijn de
gemiddelde winter- en zomerwaterstanden weergegeven.
- Ineen serie correlatiediagrammen van alle gemeten freatische
waterstanden in de landbouwbuizen (figuren 106 t/m 232) * ) .
De inde dwarsprofielen en tijdstijghoogtediagrammen gepresenteerde
stijghoogten van het diepe grondwater zijn op dichtheid gecorrigeerde
stijghoogten.Met behulp van de bekende dichtheden van het voorkomende
grondwater werden de gemeten stijghoogten omgerekend naar een zoetwaterstijghoogtemet als referentieniveau de onderkant van het betreffende filter.
De dichtheden van het bemonsterde grondwater zijn door het District
Zuid-West van deDirectie Waterhuishouding enWaterbeweging bepaald
tesamen met de chtorideconcentraties. Demeeste peilputten zijn
hiervoor in 1964 eenmaal bemonsterd.
4.2 Tijdstijghoogtediagrammen.
Rlle tussen 1november 1963en31 december 1964verzamelde veertiendaagse waterstanden van het gehele meetnet zijn weergegeven ineen
serie tijdstijghoogtediagrammen. Hiermee wordt over deze periode een
overzicht gegeven van de gemeten fluctuaties inzowel de diepe stijghoogtes als inde freatische grondwaterstanden en inde voorkomende
slootpeilen.
Betreffende hel voorkomen van hiaten indeze meetreeksen kan gesteld
worden dat dit meestal een gevolg isgeweest van het tijdelijk verdwenen zijn of niet goed functioneren (verstopping)van een peilbuis.
In 1984werden geen droogstaande peilbuizen aangetroffen.Wel stonden
enkele sloten droog, zoals bij demeetpunten DW2,FW2,JW1 het geval
was (figuren 41,48en55).
Degemeten schorwaterstand van peilbuis F51 (figuur 26) isna juni '64
gemiddeld lager geweest dan de eerder gemeten waterstanden vanaf 1981.
Het waterstandsverschil bedraagt gemiddeld ca 70cm.Een mogelijke
verklaring hiervoor isde diepere stand van het filter na deherplaatsing van de buis op21 juni.
Dit zelfde verschijnsel isbij buis B51 (figuur 25)geconstateerd. De
waterstand, was na het herplaatsen van de buis met een 60 cm diepere
filterstetling in januari 1984ca 25 cm lager dan voorheen.
De overige schorwaterstanden langs het Zoommeer zijn nagenoeg gelijk
gebleven aan de voorafgaande jaren.Rond het omkadeMarkiezaatsmeer
zijn in 1984doorgaans hogere schorwaterstanden gemeten dan in1983
na de sluiting van deMarkiezaatskade,maar lagere dan de waterstanden
uit de nulsituatie.
*)De hier gehanteerde nummers van de bijlagen en figuren corresponderen
met die uit het voorgaande jaarverslag over 1963 (I.C.W.-nota 1565).
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'Door fen vergelijking van het gemiddelde van dena 1 juni 1963gemeten schorwaterstanden met de gemiddelde waterstanden uit de jaren
1901 en 1982, kunnen de verlagingen inhet Markiezaat opnieuw worden
benaderd. Bij peilbuis L51 wordt dan een verlaging van ca25 cm voor
zowel een winter- als een zomersituatie vastgesteld. Voor peilbuis
L52 isdit ca 80cm inde zomer en 10cm indewinterperiode. Bij de
peilbuizen N51 enN52zijn deze verlagingen ongeveer 85 cm resp.40cm
en 70 resp.15cm.
De aldus gevonden verlagingen hebben een voorlopige waarde, omdat niet
van een representatieve nulsituatie isuitgegaan en evenmin nog representatieve waterstanden van de nieuwe situatie bekend zijn.
In figuur 107 iseen overzicht gegeven van de uitgevoerde automatische registraties van de diepe stijghoogten ineen aantal peilbuizen.Meestal ishier hel waterstandsverloop van het tweede filter,
dat indebovenste lagen van het eerste watervoerende pakket steekt,
geregistreerd. De geregistreerde waterstanden indepeilpullen FD4,
JD3 enCD3 staan infiguur 50 samen afgebeeld. Die van peilput 55 in
figuur 73en van peilput 47 infiguur 80 samen met de resultaten van
van dehandwaarnemingen. Inde diepe peilbuizen van CDS,ED2,FD4en
JD3werden nog gelijdefluctuaties gemeten overeenkomend met hetgeen in
voorgaande jarenwerd gemeten. Zie hiervoor o.a. I.C.W.-nota 1508,
bijlage 69. Infiguur 50 zijn deze echter genivelleerd tot gemiddelde
dagwaterstanden.
Het gemiddelde verloop van de freatische waterstanden kan ongeveer
als volgt worden omschreven. Door het natte voorjaar van 1984 (met
uitzondering van demaand april), begonnen de grondwaterstanden eerst
begin juni geleidelijk tedalen naar een lager zomerniveau.
De zomergrondwaterstanden bereikten niet het niveau van de twee voorgaande drogere zomers van '82en '83.De laagste waterstanden werden
indemeeste gevallen eind augustus gemeten. Door een erg natte septembermaand bereikten demeeste waterstanden bij de eerste meting van
diemaand al ongeveer een winlerniveau.
Ingronden met een groter bergend vermogen stegen de waterstanden
langzamer en werd een winterniveau enkele weken later bereikt.
De bronneringen van enkele bouwputten inhet zuidelijk deel van het
studiegebied hebben uiteraard geleid tot een verlaging van vooral de
diepe grondwaterstanden inde omgeving.

De geconstateerde verhogingen weerleggen de eerder gestelde voorlopige conclusie uit I.C.W.-nota 1585 als zou deze bronbemaling nog
geenmerkbare invloed hebben gehad op de gemeten waterstanden.
De bemaling van deze bouwput iseind november 1983opgestart enop

dat moment werden op nog twee andere plaatsen langs het Spuikanaal
bouwputten bemalen, waardoor de invloed ophet grondwaterpeil van
deze drie gelijktijdige bronneringen niet afzonderlijk konworden
vastgesteld. In deperiode van februari 1981 tot enmet november 1382
werden bovendien eveneens bemalingen indeze omgeving uitgevoerd met
wisselende invloeden op de gemeten waterstanden.
Dit betekent samengevat dat met name de diepe grondwaterstanden in
dit gebied voor het eerst in juni 1984 konden worden gemeten zonder
de invloed van grondwateronttrekingen in de omgeving.
Na het opstarten van de bronnering op20 augustus ten behoeve van een
tebouwen gemaal bij de Kreekraksluizen werden inde betreffende omgeving opnieuw verlagingen van de diepe grondwaterstijghoogten gemeten.
Deze bouwput bevindt zich ca 150m ten noorden van peilput 51 inde
Hogerwaardpolder. Indeze peilput werden de grootste verlagingen
gemeten, lot ca5m.Zie figuur 76. Inde overige peilputten inde
Hogerwaardpolder werden kleinere verlagingen gemeten, inpeilput 52
tot 2m (figuur 75)en inde peilputten 53en5D5 tot ca 1m (figuren
71 en73).
Input 54werd een slijghoogteverlaging tot ca 40 cmwaargenomen, maar
inhet freatische niveau werd eveneens een verlaging geconstateerd
van ca30 cm.Zie figuur 72.Dit betekent dat de vertikale stromingsweerstand van hel holocene pakket, dat de scheiding vormt tussen het
freatische en het diepe grondwater, hier betrekkelijk gering is.
Buiten deHogerwaardpolder werden verder verlagingen van de diepe
stijghoogten gemeten inde peilputten 55, 14,PD1, PD2,G-LVS,47,
46, QD1,41,45,G4 en65.Zie respectievelijk figuur 73,74,79, 60,
83, 64, 85en87.
4.3 De dwarsprofielen
Ineen serie dwarsprofielen van demeetraaien langs het Zoommeer,
het Markiezaatsmeer, de Vliet en het Spuikanaal zijn de gemeten gronden slootwaterstanden van een winter- en een zomerperiode geschetst
(bijlagen 4 t/m 24).De wintergrondwaterstanden zijn een gemiddelde
waarde van de acht waarnemingen van november 1983 tot enmet februari
1984; de zomergrondwaterstanden van 1984 zijn een gemiddelde waarde
van de zes waarnemingen vanaf eind juni tot enmet half september.
Naast defreatische waterstanden zijn de tot een zoetwaterstijghoogte
omgerekende waterstanden van het eerste watervoerende pakket weergegeven.De peilbuizen waarin deze waterstanden zijn gemeten, reiken tot
inde bovenste lagen van dit pakket, op een diepte van meestal tussen
deNOP-1Om enNRP-20m.
De waterstanden over 1981 tot enmet 1983werden op identieke wijze
weergegeven inde betreffende bijlagen van de I.C.W.-nota's 1508en
1585, waardoor deze verschillende jaren onderling kunnen worden
vergeleken.
De gecorrigeerde stijghoogten van het diepe grondwater blijken inde
meeste meetraaien ongeveer overeen te komen met die uit de jaren '81
tot enmet '83,afgezien van de verschillen die een gevolg zijn van
de overheersende invloed van het getij.
Echter op plaatsen rond het Markiezaat en langs het Bathse 5puikanaal
worden inhet diepe grondwater stijghoogten gemeten, die duidelijk
afwijken van die van de drie voorafgaande jaren.
Pan deoostzijde van het Markiezaat inde raaienL enM, zijn over hel
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'algemeen lagere stijghoogten gemeten dan in de jaren van de nulsiluatie.Het verschil bedroeg inde diepe peilbuizen van LD1, MD1 en MD2
ca 20 cm en indemeetpunten 49D-38enMD3ca 10cm.
Ten zuiden van het Markiezaat, in raai Nen langs het Bathse 5puikanaal inde raaienP enQ zijn met name indewinterperiode hogere waterstanden gemeten (bijlagen 16, 17en 18).Indeze periodewi'rd
alleen nog grondwater onttrokken t.b.v.de bouwput van de Bathse Spuisluis. In de twee bieraan voorafgaande winterperioden hebben opmeerdere plaatsen langs het 5puikanaal onttrekkingen plaatsgevonden.
Van de freatische grondwaterstanden kan gesteld worden dat deze inde
winter '83/'84 op demeeste plaatsen inhet studiegebied ongeveergt>lijk of iets lager geweest zijn dan de wintergrondwaterstanden van
'62/'83. Inde raaien Men N rond het Markiezaat zijn de freatische
wintergrondwaterstanden echter beduidend lager geweest dan in devergelijkbare winterperioden van '81/'82en '62/'83.
De gemiddelde zomergrondwaterstanden van '84daarentegen zijn op vrijwel alle plaatsen duidelijk hoger geweest dan inde drogere zomers van
'62, '83enweinig hoger dan in dezomer van 1961.
Op de drooggevallen oevers en schorren van het Markiezaat zijn inde
betreffende peilbuizen eveneens lagere winter- en hogere zomergrondwaterstanden gemeten dan inde voorgaande winter ('62/'83)- en zomerperiode (1983).
Inhoofdstuk 7zal verder worden ingegaan op de verschillen van de
winter- en zomergromdwaterstanden tussen de gemeten jaren.
4.4 De correlatiediagrammen.
Vanaf 1januari 1981 zijn alle 14-daagsewaarnemingen inde landbouwbuizen gecorreleerd met een vooraf gekozen referentiebuis uit dezelfde
meetraai.Rlle waterstanden werden inm. t.o.v.NOP tegen elkaar uitgezet. Indebeide voorgaande jaarverslagen (I.C.W.-nota's 1508en
1585) staan de correlatiediagrammen van de waarnemingen van respectievelijk 1981/1982en 1983 afgebeeld.
Inhet verslag over |81/'82betreft dit 1diagram per raai; inhet
verslag over 1963zijn alle diagrammen weergegeven.
Inde correlatiediagrammen van dit eindverslag (figuren 108 t/m 232)
zijn dewaterstanden van 1984 van dezelfde landbouwbuizen weer teyrn
elkaar uitgezet met op de vertikale as steeds de referentiebuis. Inde
diagrammen van de voorgaande jaren zijn de regressielijnen, zowel
rechten als krommen, visueel vastgesteld en overgebracht naar dediagrammen van 1984.
De regressielijn van 1981 en 1982 tesamen isderhalve gebasserd op
een puntenzwerrnvanmaximaal 48waarnemingen, die van 1983op een puntenzwerm vanmaximaal 24 waarnemingen.
Voor demeetraaien L, M enN rond het Markiezaatsmeer heeft de regressielijn van '81/'82betrekking op de zogenaamde nulsituatie, een
periode waarin nog een volledig getij op het Markiezaat heerste.
Deze periode liep tot eind februari 1983, m.u.v. demaanden december
1981 tot enmet februari 1982,waarin het Markiezaat voor de eerste
maal afgescheiden isgeweest van de getijdebeweging op deOosterschelde.De betreffende regressie-lijn vertegenwoordigd hier dus
maximaal 46 waarnemingen.
De regressielijn van 1983betreft een periode uit de nieuw ontstane
situatie,waarin door de omkading van het Markiezaat een nagenoeg
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vasl peil op dit meer isontstaan. Deze periode wordt gerekend vanaf
1 juni 1983.De regressielijn van 1963 ishier dus gebaseerd op
maximaal 14waarnemingen. Het aantal waarnemingspunten van 1964bedraagt in iedere figuur maximaal 24.
De figuren geven een compact beeld van alle waarnemingen tussen 1januari 1981 en 31 december 1964per landbouwbuis en een globaal beeld
van de tussentijds opgetreden veranderingen van het grondwaterregime
t.o.v.een referentiebuis of omgekeerd.
Hierbij dient opgemerkt teworden dat voor het interpreteren van deze
correlatiediagrammen geen statistische berekeningen zijn uitgevoerd,
waarmee denauwkeurigheid van debepaalde regressies en de significantie van veranderingen daarin duidelijker enbeter zouden kunnen
worden aangetoond. Inhet onderstaande zullen daarom alleen deduidelijk visueel waarneembare veranderingen worden belicht.
Tevens zal worden aangegeven welke beperkingen t.a.v.de betrouwbaarheid van de conclusies de gevolgde methode met zich meebrengt.
Inde correlatiediagrammen wordt uit de spreiding van dewaarnemingspunten van 1984 ook een indruk verkregen van de nauwkeurigheid van de
weergegeven regressielijnen uit de voorafgaande perioden. Deze spreiding is indemeeste figuren voor de afzonderlijk beschouwde perioden
ongeveer gelijk,maar de nauwkeurigheid van de regressielijnwordt
mede bepaald door het aantal waarnemingen dat reeds genoemd is.Dit
geldt ook voor gedeelten uil de regressielijn.Daar waar de grootste
concentratie van dewaarnemingspunten ligt, zal de lijn het nauwkeurigst zijn vastgelegd.
Inveel figuren valt daardoor teconstateren dat weliswaar verschuivingen tussen 2 of 3afzonderlijke perioden zijn waar tenemen, maar
dat deze verschillen kleiner zijn of nihil worden naarmate de concentratie van dewaarnemingspunten groter is.
Dit betekent dat de waargenomen verschillen tussen de regressies niet
altijd duidelijke veranderingen van het grondwaterregime inhouden,
maar inbepaalde gevallen een gevolg kunnen zijn van de (grote)spreiding indewaarnemingen, waardoor de betrouwbaarheid van de regressies
gering is.
Duidelijke voorbeelden hiervan zijn o.a. tevinden incorrelatiediairammen van de raaien D,E,F, J, Q, RI enb.
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'zijn.Het vermoeden bestaat echter dat de gehanteerde hoogte vande
bovenkant van buis eFB tussen 10december 1982en 1november 1983
onjuist isgeweest, hetgeen achteraf niet meer is teverifiëren.
Innog enkele andere figuren kunnen duidelijke verschillen worden
geconstateerd tussen regressielijnen uit verschillende perioden.
Bij demeetpunten PF3,PF4 enPF5 enQF6wijken dewaarnemingspunten
van 1984 sterk of van de regressielijnen van '81/'82en 1963 (ziede
figuren 165, 186, 187 en 194).Hiervoor zijn tol op heden noy geen
duidelijke oorzaken gevonden.
In figuur 161 wordt een zeer slechte correlatie waargenomen tussen de
landbouwbuizen KF8en KF5. Dit geldt zowel voor 1984 als voor devoorafgaande jaren.De regressielijn isdoor de grote spreiding van de
waarnemingspunten zeer onbetrouwbaar en een eventuele verandering,
indit geval een mogelijke verlaging inbuis KF5 t.o.v.buis KF6of
omgekeerd ishierdoor niet aan te tonen.
Infiguur 203wordt een groot verschil geconstateerd tussen dewaarnemingspunten van 1984en de beide regressielijnenuit de voorafgaande
jaren.Vanaf het begin van demetingen in 1961 tot enmet 1963werd
reeds geconstateerd dat deze landbouwbuis R1IF3 slecht inspeelde op
dewerkelijke grondwaterstand. Regelmatig werden veel hogere waterstanden gemeten dan inde landbouwbuizen RIIF4enRIIF2aanweerszijden van dit meetpunt.
Waarschijnlijk werd door inspueling van regenwater vanaf het maaiveld
inhet boorgat van de buis een onnatuurlijke schijnwaterspieyel ineen
slecht doorlatend profiel gemeten. In 1984heeft deze buis wel goed
gefunctioneerd.Dewaterstanden waren duidelijk lager en de correlatie
van de waterstanden met die van de referentiebuis RIIF5 was in1984
aanmerkelijk beter dan in de voorgaande jaren.
Bij de landbouwbuizen rond het Markiezaat zijn eveneens verschillen
geconstateerd in de regressielijnen voor de verschillende perioden.
Inde correlatiediagrammen van raai L (figuren 164 t/m 169)kunnen
drie verschillende perioden worden onderscheiden. De nulsituatie is
weergegeven door alleen de regressielijn, dewaarnemingen van 1juni
1983 t/m 31 december 1963eveneens en de waarnemingen van 1984 alleen
door de waarnemingspunten.
In figuur 164 van buis LF1 bevinden zich zowel de regressielijn van
de periode 1 juni t/m 31 december 1983 als demeeste waarnemingspunten
van 1984 links van de regressielijn uit de nulsituatie.
Echter de regressie van 1983blijkt niet gelijk tezijn aan die van
1984. Dit laatste isnog duidelijker het geval inde overige correlatiediagrammen van demeetpunten in raai L.De regressielijnen
van 1983bevinden zich indeze figuren voor een belangrijk deel boven
en links van de regressielijnen uit de nulsituatie, dewaarnemingspunten van 1984 daarentegen aan de andere zijde.Dit betekent dat afgezien nog van de eventuele veranderingen t.o.v.de nulsituatie, de
grondwaterstanden in 1984 inde landbouwbuizen LF2 t/m LF5en LF7
mogelijk hoger zijn geweest dan in 1983 t.o.v.de referentiebuis LF6,
of omgekeerd; inbuis LF6zijn dewaterstanden in 1984 lager geweest
dan in 1983 t.o.v.van de overige meetpunten in raai L.
Voor deoplossing van dit probleem zijn dewaterstanden van buis LF6
van alle drie deperioden gecorreleerd met een ander referpntiemeetpunt, namelijk een sinds 1951 continue waargenomen landbouwbuis inde
Kraayertpolder opZuid-Beveland. Van deze buis 539,die aanvankelijk
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voor het CO.L.N.-onderzoek (1556)geplaatst werd, isuit eerdere
studies gebleken dat de grondwaterstandsfluctuaties hierin een duidelijke relatie met de verdeling van neerslag en verdamping inhet
gebied vertonen. Hierdoor blijkt een betrekkelijk goede correlatie te
estaan met veel grondwaterstandsfluctuaties op andere plaatsen waar
ongeveer eenzelfde verdeling van neerslag en verdamping voorkomt.
De neerslagcijfers van het K.N.M.I.-regenstation te 's-Heerenhoi'k op
Zuid-Bevelond blijken nauwelijks af tewijken van die van Tholen,
waardoor de correlatie tussen dewaarnemingen van buis 539met die van
buis LFBgebruikt mag worden.Zie figuur 233.
Hierin blijkt enerzijds een gering verschil tebestaan tussen deregressielijn uit de nulsituatie en die van dewaarnemingen van 1984,
en anderzijds een veel duidelijker verschil tussen de (denkbeelbeeldige)van 1983en 1984.Dit verschil wordt voor een belangrijk deel
bepaald door twee waarnemingen in 1583 inbuisLFB, die de regress.ie
van 1983 sterk doet afwijken van de regressies van de beide andere
perioden. Worden deze tweewaarnemingspunten in figuur 233 weggelaten,
dan liggen dewaarnemingspunten van 1383en '84ongeveer rond dezetfde
regressielijn of inelkaars verlengden.
Ris dit ook inde correlatiediagrammen van buis LFBmet de overige
meetpunten in raai Lwordt toegepast dan liggen ook hier de regressies
van 1983en 1984 over het algemeen veel dichter bij elkaar.
Wordt nu denulsituatie in figuur 233 vergeleken met de nieuwe situatie van '83/'84, dan is het verschil tussen deze beide regressies niet
erg duidelijk meer. Daarom wordt vooralsnog aangenomen dat het grondwaterregime inbuis LF6 inde nieuwe situatie onveranderd is gebleven.
Bij peilbuis LF1 wordt vervolgens bij vergelijking van de nutsituatie
met de nieuwe situatie een verlaging van de grondwaterstand waargenomen, waarvan de grootte afhankelijk is van de absolute hoogte van het
grondwaterniveau. Voor de karakterisering van deze verlaging kan bijvoorbeeld worden uitgegaan van dewaargenomen verlaging bij de gemiddelde winter- en zomergrondwaterstanden van een referentiebuis.In
paragraaf 7.2 wordt hier nader op ingegaan.
Inde overige buizen van raai L kunnen bij vergelijking van denulsituatie met de nieuwe situatie geen duidelijke significante veranderingen worden afgelezen.
Bij interpretatie van de correlatiediagrammen van dewaarnemingen van
demeetraaien M en N isop bijna identieke wijze gewerkt.
Dewaarnemingen uit de referenliebuizen MF4en NF 9zijn gecorreleerd
met de waarnemingen van buis 539.Zie de figuren 246en 234.
Uit figuur 246blijkt dat dewaterstanden inde als referentiebuis
gebruikte buis MF4 in denieuwe situatie iets gezakt zijn t.o.v.de
nulsituatie; inde zomer ietsmeer dan in dewinter.Uit de drie
figuren 170, 171 en 172met daarin de correlaties van buis MF4met
MF1, MF2enMF3 valt vervolgens af te leiden dat zowel inbuis MF1 als
MF2enMF3verlagingen na de bekading van het Markiezaat zijn opgetreden t.o.v.het referentiemeetpunt MF4,waarin eveneens een verlaging isgemeten. Dewerkelijke verlagingen van deze drie meetpunten
zijn dus iets groter dan uit deze laatstgenoemde figuren valt af te
leiden.Zie ook paragraaf 7.2.
Indemeeste correlatiediagrammen van de waarnemingen van de meetpunten uit raai Nmet die van buis NF3 (figuren 173 t/m 181)wordt een
verhoging t.o.v.dit referentiemeetpunt gevonden of omgekeerd. Ook
in dit geval werd getracht d.m.v.het correlatiediagram van dewater-
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standen van buis NFSmet dit?van buis 539hierover uitsluitsel teverkrijgen.
Infiguur 234blijkt echter een slechte correlatie tussen dewaterstanden van deze buizen tebestaan, waardoor een verschil tussen de
regressies van de oude en van de nieuwe situatie niet goed kan worden
bepaald.
Het isniet erg waarschijnlijk dat de watwerstanden inbijna alle
landbouwbuizen van raai N dewaterstanden inde nieuwe situatie zouden
zijn gestegen ten opzichte van die inde referentiebuis NF3.Het omgekeerde isaannemelijker, namelijk dat de waterstanden allen inbuisNF
iets zijn gedaald, door welke oorzaak dan ook.Daarom wordtvooralr.nc.ig
dit laatste aangenomen, zonder dat dit aantoonbaar isen een mogelijke
oorzaak evenmin isaan tewijzen.Dit betekent tevpns dat voor dewaterstanden inde overige landbouwbuizen van raai Nnog geen significante veranderingen zijn waargenomen.
4.5 De beoordeling van de gemeten grondwaterstanden
De gemeten freatische winter- en zomergrondwaterstanden van 1984zijn
opnieuw getoetst aan de landbouwkundige eisen die hieraan gesteld worden bij verschillend cultuurgebruik.
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OpOverflakkee kwam dit voor indepolder het Oudeland (buis RF6), in
de Krammerpolder (buis BF8)en in deRymon Louisepolder (buis CF5). In
West-Brabant kwam dit voor indeSabina Henricapolder (buizen DF4en
DF5), op de lage delen van deVlietoevers (raaien aen c ) ,indeRuvergnepolder (raai K)en indeRugustapulder (raai L ) .Verder werd dit
geconstateerd indePrins Hendrikpotder op5t.Philipsland (raai G)en
indeHikkepolder opTholen (buisHF5).Zie ook tabel 2.

tabel 2)zijn ontleend aan de opbrengst-ontwateringsdieptecurven van
de betreffende bodemprofielen uit het CD.L.N.-onderzoek (1958). In
I.C.W.-nota 1508,paragraaf 4.6 ishier reeds nader op ingegaan.
Omdat de zomergrondwaterstanden op demeeste plaatsen hoger zijngeweest dan in '81, '62en '83,ontstaat voor 1984volgens deze toetsinj
een iets gunstiger beeld dan inde voorgaande jaren.
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meten inde Rnna Wilhelminapolder (raai B)opOverflakkee en op enkele
andere plaatsen; t.w. nabij deRugustapolder (buis LF1)bij het Scheidestrand (buis MF4), in deHeense polder (buisFF8)en op deVlietoever (buiseF3).
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5.

HETCHLORIDEGEHRLTEW N HETGRONDWPTER.
In 1984zijn demeeste diepe peilbuizen inhet meetnet opnieuweenmaal bemonsterd,omstreeks dezelfde datum als in 1983.Voor demeeste
peilbuizen was dit eind augustus of begin september.
De gemeten chlorideconcenlraties van dezemonsters staan vermeld in
tabel 3.Opnieuw blijken degemeten concentraties zeer weing teverschillen met hetgeen inde drie voorafgaande jaren isgemeten.
Ook rondom het inmiddels bekadeMarkiezaat zijn inde betreffende
peilbuizen nog geen significante veranderingen indechlorideconcentratieswaargenomen.
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6. "HETCHL0RIDE6EHRLTE VRN HETOPPERVLRKTEU/RTER.
In label 4 staan de gemeten chlorideconcentraties vermeld van de in
1384 verzamelde slootwatermonsters. De lokaties van de genummerde
monsterpunten staan weergegeven opeen overzichtskaart met de belangrijkste leidingen en stoten (bijlage2 ) .
Over het algemeen zijn in 1964 iets lagere chlorideconcentraties gemeten dan in 1962en 1983.De hoogste concentraties van 1984werden op
demeeste plaatsen indemaand augustus gemeten. Deze piekwaarden warenmeestal ook lager dan dehoogste concentraties van de watermonsters van 1382en 1983.
Een opvallend lagere chlorideconcentratie werd waargenomen bijmonsterpunt 67. Inde zomers van 1382en 1383werden bij deze kreek op
Flakkee concentraties tot 8 gram/l gemeten.
In 1984werd inmaart een hoogste concentratie van slechts 1.3 gram/l
gemeten.Ook meetpunt 2werden in 1984 veel lagere concentraties gemeten dan in '82en '83.Indeze omgeving zijn voor zover bekend geen
bijzondere veranderingen opgetreden, die een verlaging van dechlorideconcentratie tot gevolg zouden kunnen hebben.
Rond het Markiezaat zijn indeRugustapolder (monsterpunt 57)en inde
Hogerwaardpolder (monsterpunt 70)eveneens opvallende verlagingen van
de chlorideconcentraties gemeten.Hier kan degeconstateerde verzoeting een gevolg geweest zijn van het verminderen van de zoute kwel
vanuit het Markiezaat, na de totstandkoming van debekadingen inmei
1983.
Langs het inaanleg zijnde Bathse Spuikanaal is enige verziltiny
geconstateerd bij monsterpunt 65. De nieuw gegraven kwelsloten langs
dit spuikanaal hebben dewaterhuishouding indit gebied enigszins
veranderd. Langs dit monsterpunt stroomt nu water met een andere herkomst dan inde uitgangssituatie het geval isgeweest, waardoor de
waterkwatiteit veranderd kan zijn.
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7. VP5T5TELLIN6VPN DE NUL5ITURTIEEN DE 5R0NDWRTER5TRND5VERRNDERINGEN
LRNG5HETMPRKIEZRPT.
7.1 DÛ nulsituâtie.
Uil de gemeten freatische waterslanden van de jaren 1981 lot enmet
1964 dienen gemiddelde grondwaterstanden teworden bepaald, die representatief zijn voor een langere reeks van jaren, voorafgaande aan de
waterstaatkundige ingrepen inhet studiegebied.
Voor de omgeving van het Markiezaat isde periode waaruit de gegevens
hiervoor gebruikt kunnen worden nog beperkter.
Deze periode loopt namelijk van 1 januari 1981 tot 1december 1981 en
van half maart 1982 tot enmet februari 1983.
Voor het gehete studiegebied en voor de omgeving van het Markiezaat in
het bijzonder dienen dewaarnemingen daarom gerelateerd teworden aan
een waarnemingsreeks van een groter aantal jaren, zodat de gemiddelde
grondwaterstanden van de nulsituatie hierdoor op een langerewaarnemingenreeks kunnen worden gebaseerd.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van dewaarnemingen van buis 539op
Zuid-Beveland. De betekenis en representativiteit van dit meetpunt is
reeds inparagraaf 4.4 beschreven. Uit de lange reeks continue grondwaterstandswaarnemingen (1951 t/m 1984)van deze buis werd een langjarige gemiddelde zomer- en wintergrondwaterstand bepaald. Vervolgens
zijn dewaarnemingen van een aantal landbouwbuizen uit het Zoommeergebied gecorreleerd met die van buis 539.Hiervoor werd uit iedere
meetraai een buis gekozen, waarvan verondersteld wordt, dat dezeeen
representatief waterstandsverloop voor de betreffende meetraai vertoont en tevens een behoorlijke correlatie met dewaterstanden van
buis 539 heeft.
De waarnemingenreeks, die voor deze correlaties (figuren 233 t/m 256)
gebruikt is,omvat de periode 1november 1982 t/m 31 december 1964.
Voor demeetpunten rond het Markiezaat, t.w. de buizen LF4,MF4en
NF7, betreft depuntenzwerm inde figuren 245,246 en 247de periode
1 juni 1983 tot enmet 31 december 1984.Tevens is indeze figuren
daarbij de regressielijn van deze periode en van de nulsituatie weergegeven.
Op basis van de berekende langjarige gemiddelden van buis 539en de
relaties van de grondwaterstanden van deze buis met die van het meetnet rond het Zoommeer, kunnen de langjarige gemiddelden van de gemiddelde zomer- en wintergrondwaterstanden van demeetpunten inhet
Zoommeergebied worden bepaald.
Ter kontrole op dezemethode kunnen de op soortgelijke wijze gevonden
gemiddelde zomer- enwintergrondwaterstanden van de jaren '81 t/m '84
worden vergeleken met dewerkelijke gemeten gemiddelde waterstanden
van die perioden.
In tabel 5 iseen overzicht gegeven van de gevonden waarden. Onderaan
indeze tabel staan de gemiddelde zomer- en wintergrondwaterslanden
voor de verschillende jaren en de langjarige gemiddelden van buis 539
vermeld. Uit deze getallenrij valt o.a. af te leiden dat de gemiddelde
zomergrondwaterstand van 1984 (NRP -0.11m)het langjarig gemiddelde
(NRP -0.12m)zeer dicht benadert en dat de gemiddelde wintergrondwaterstand van 1982/'83van het meetpunt gelijk isaan het langjarig
gemiddelde (NRP +0.41m).
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Verder blijken de andere zomergrondwaterstanden van 1962 (NPP-0.39m),
1383 (NOP -0.27m)en 1961 (NOP -0.20m)alten lager dan het langjarig
gemiddelde tezijn en wel indezelfde volgorde als over het algemeen
langs,het Zoommeer werd geconstateerd. De gemiddelde wintergrondwaterstand van '61/'62 ligt iets boven het langjarig gemiddelde en die van
'63/'84 er ruim onder.Ook dit stemt overeen met de verschillen, die
in 1981 t/m 1984 langs het Zommeer zijn gemeten.
De verschillen tussen gemeten en uit regressies gevonden waterstanden
en de spreiding van dewaarnemingspunten in de correlatiediagrarnmen
geven beiden een indruk van de nauwkeurigheid en dus ook de betrouwbaarheid van de gevolgde methode en de daaruit voortgekomen resultaten
7.2 De grondwaterstandsveranderingen langs het Markiezaat.
Na de realisering van een beheersbaar peil op het Markiezaat zijn
zoals inparagraaf 4.4 reeds werd opgemerkt, inenkele buizen inde
omliggende gebieden veranderingen inhet grondwaterregime opgetreden.
De grootte van deze veranderingen zal opnieuw met decorrelatiediagrammen uit de vorige paragraaf moeten worden bepaald of uit een combinatie met de andere diagrammen uit paragraaf 4.4.
Van devijf diagrammen (figuren 233,234,245,246en 247), waarin
grondwaterstanden van debuizen rond het Markiezaat gecorreleerd zijn
met die van buis 539, wordt alleen in figuur 246 (buis MF4)een duidelijk verschil tussen de regressielijn van denulsituatie en die van
denieuwe situatie gevonden.
Indit gevat wordt inde nieuwe situatie een gemiddeld lagere grondwaterstand aangetroffen.Dit verschil blijkt hier groter tezijn naarmatede grondwaterstand lager is.
Voor het karakteriseren van de geconstateerde verandering is uitgegaan
van deveranderingen inde langjarig gemiddelde zomer- en wintergrondwaterstanden. Op overeenkomstige wijze als inparagraaf 7.1 kan
dit verschil figuur 246 worden afgelezen.
Bij de referentiebuisMF4 wordt aldus een verlaging van 5cm bij een
gemiddelde wintergrondwaterstand en van 8cm bij een gemiddelde zomergrondwaterstand gevonden.
Indeoverige genoemde figuren zijn geen duidelijk significante veranderingen waarneembaar.
Voor de overige buizen van de raaien L enMworden nu de eventuele
veranderingen vastgesteld m.b.v. de figuren 164 t/m 172en de gevonden
verandering in referentiebuisMF4.
Dit resulteert tot dusverre inverlagingen indebuizen LF1, MF1,MF2
enMF3. Indeoverige meetpunten van deze beide raaien zijn deverschillen minder significant en daardoor te onbetrouwbaar.
Inparagraaf 4.4werd reeds vermeld, dat inde referentiebuis NF9in
denieuwe situatie eenmogelijke verlaging isopgetreden van onbekende
grootte en dat inde overige buizen van raai Nnog geen significante
veranderingen zijn waargenomen.
De aldus gevonden grondwaterstandsveranderingen staan vermeld in

tabel6.
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8. 5PMENVPTTINGENCONCLUSIES (1981t/m1984)
In 1982isinopdracht vandeDeltadienst vanRijkswaterstaat dour
het I.C.W,gestart methetverwerken vandegemeten sloot-engrondwaterstanden envandechlorideconcentratiesvangrond- enoppervlaktewater rondomhet toekomstige Zoommeer c a .
Dit randmeer meteenvast peil vanomstreeks NOPzatdoor desluiting
vandePhilips-endeOesterdam in1987gerealiseerd zijn.
Naast hetZoommeer werd aandacht besteed aandnomgeving vanhet
inmiddels omkadeMarkiezaat vanBergen opZoom, degebieden tariyshet
Bathse Spuikanaal en langshetbenedenpand vandeRoosendaalsche-en
Steenbergsche Vliet, waar in1987eenpeilverhoging vanca70cmverwacht wordt.De ingrepen inaldeze gebieden kunnen leiden totgrondwaterstandsveranderingen indeomgeving endaardoor mogelijke schade
toebrengen aanmetname de landbouw.
Van september 1960totoktober 1961 werd voor ditonderzoek doorhet
I.C.W.eenmeetnet, opgebouwd uitmeetraaien ingericht, datdoor
D.Z.W. vandeDirectie Waterhuishouding enWaterbeweging vanRijkswaterstaat sinds 1981tweemaal permaand wordt waargenomen.
Uit deverzamelde gegevens van1961 totenmet1984diende denulsituatie vandegrondwaterstanden vanaldeze gebieden endeeventuele
veranderingen, dietijdens ennadewaterstaatkundige werken indit
gebied zouden kunnen gaan optreden teworden vastgelegd.
Uit deneerslag enverdamping van '81t/m '84geldend voor station
Tholen isgebleken dat1981 en1984 relatief natte jaren zijn geweest
met totale neerslagoverschotten vanrespectievelijk 420mmen428mm
tegenover 266mmnormaal.Daarentegen was1982een relatief droog jaar
met 147mmneerslagoverschot. 1963 kenmerkte zich vooral door eennat
voorjaar eneendroge zomer.
Inhet studiegebied hebben indeze jaren devolgende werken enveranderingen plaatsgevonden, diedegemeten waterstanden mogelijk
hebben beïnvloed.
Het Markiezaat werd inapril 1983definitief vandegetijdebeweging
opdeClosterscheldeafgescheiden, nadat inmaart 1982door stormde
bijna voltooide kade voor eenbelangrijk deel werd weggevaagd. Inhet
noordelijk deel vanhetMarkiezaat werd in1984eenterrein opgespoten
waardoor eennieuw randmeer, deBinnen 5c.heldevanhet resterende deel
vanhetMarkiezaat werd afgescheiden.
Het peil wordt indebeidemeren nudoor eendoorlaatmiddel beheerst
enbedraagtin beiden omstreeks NRPof iets daarboven.
Indeomgeving vanhet inaanleg zijnde Bathse Spuikanaal zijn sinds
half februari 1981diverse bouwputten bemalen, t.w.voor debouwvan
een rioolwaterzuiveringsinstallatiemet toebehorende leidingen(1981
en 1982), voor hetplaatsen van twee zinkerbundels (1981)envaneen
syfon (1982)onder het spuikanaal envoor debouw vandespuisluisaan
deWesterschelde (december 1982tothalf mei 1984).
Inaugustus 1984werd opnieuw eenbronnering opgestart voor debouw
vaneengemaal bijdeKreekraksluizen.
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Op St.Philipsland werd in 1983en 1964het nieuw ingepolderde deel
van deHeense Slikken incultuur gebracht.Langs het benedenpand van
deVliet zijn in 1981 en 1982de aanpassingswerken op de noordelijke
oever uitgevoerd; in 1983 isdit werk op de zuidelijke oever gestart.
Het peil indeVliet bij Benedensas isgeleidelijk iets opgelopen van
gemiddeld NRP -0.90m in 1981 tot caNOP -0.70m in 1984.
De gemeten sloot- en grondwaterstanden en de gecorrigeerde stijghoogten inhet watervoerende pakket zijn o.a. gepresenteerd ineen serie
dwarsprofielen van allemeetraaien. De geschetste waterstanden zijn
gemiddelden van een vastgestelde zomer- en een winterperiode voor de
afzonderlijke jaren 1981 tot enmet 1984. Deze dwarsprofielen geven
o.a. een inzicht in de stroomrichtingen indebeide seizoenen van
zowel het freatische als het diepe grondwater in relatie met de randvoorwaarden, die tezijner tijd zullen gaan veranderen of inmiddels
zijn veranderd. Daarnaast worden indeze doorsneden de verschillen
zichtbaar tussende jaren 1981 tot enmet 1984.
Indemeeste raaieri langs het Zoommeer en deVliet zijn de diepe
stijghoogten tussen 1981 en 1984 niet noemenswaardig gewijzigd.
Inde omgeving van het spuikanaal zijn door de genoemde bronneringen
indemeeste diepe peilbuizen bijna voortdurend verlaagde stijghoogten
gemeten, waardoor in de jaren 81 t/m 84 hier nauwelijks een ongestoorde situatie kon worden gemeten. Ran de oostzijde van het Markiezaat
werden ter plaatse van de kustlijn inde beide raaien na de omkading
verlagingen inhet diepe grondwater gemeten van ca 20 cm.
Ineen serie tijdstijghoogtediagrammen wordt van ieder jaar een inzicht gegeven in de fluctuaties per meetpunt en de onderlinge verschillen tussen waterstanden die in eikaars omgeving of opverschillende diepten inde bodem worden gemeten. Indeze figuren wordt de
invloed van de tijdelijk veranderde randvoorwaarden zichtbaar. Naast
degenoemde verlagingen inde omgeving van het spuikanaal werd indeze
figuren o.a. de invloed van veranderende slootpeilen onderkend.
Verder kan in deze figuren uit het verschil inniveau en verloop van
stijghoogten, gemeten op verschillende diepten een indruk worden verkregen van de aldaar optredende kwel of wegzijging en de vertikale
bodemweerstand tussen deze lagen.Een geringe vertikale weerstand van
het holocene pakket werd aldus o.a. aangetroffen op plaatsen inde
Ruvergnepolder (peilput KD4), op deVlietoever (peilput aD1)en inde
holocene erosiegeul ten zuiden van het Markiezaat (peilput54).
Op demeeste andere plaatsen werden op deze wijze betrekkelijk hoge
weerstanden van het holocene pakket aangetoond.
Inhet hoge pleistocene zandgebied ten oosten van het Markiezaat komt
een naar het Markiezaat toe hellende vrije waterspiegel inhet watervoerende pakket voor,met daarboven soms lokaal verspreide schijnwaterspiegels op ondoorlatende leemlagen (peilputMD3).
Inde tijdstijghoogtediagrammen werden eveneens de veranderingen van
de schorwaterstanden afgelezen. Inde periode na de afsluiting vanhet
Markiezaat werden verlagingen varieerend van 10 tot 80 cm gemeten,
afhankelijk vanplaatsen seizoen.
Ineen aantal diepe peilbuizen werden voor korte of langere tijd continue registraties van de diepe stijghoogten uitgevoerd, waarmee o.a.
de getijdebeweging inhet diepe grondwater werd waargenomen. Na de omkading van het Markiezaat kwam deze inde omliggende diepe peilbuizen
niet meer voor.
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Ineen verzameling diagrammen zijn de freatische waterstanden uit de
meetraaien gecorreleerd aan die van een vooraf gekozen referentifbui:.,
die inprincipe buiten de invloedssfeer van de uit tevoeren werken
staat.
Voor demeetpunten langs het Zoommeer, deVliet en langs het Spuikanaal isdit voor de jaren 1961/'Ô2, 19Ô3en 1964 afzonderlijk uitgevoerd. Dr regressielijnen van deze correlaties uit de verschillende
perioden blijken bij hoge correlaties meestal niet veel van elkaar af
tewijken.Bij minder goede correlaties komen somi.grotere verschillen
tussen deminder betrouwbare regressies voor.Rfgezien van incidentele
tijdelijke veranderingen bij enkele meetpunten werden over hel algemeen indit deel van het meetgebied geen opvallende veranderingen in
het grondwaterregime inde periode 19Ô1 tot enmet 1964 waargenomen.
De gemeten freatische zomergrondwaterstanden zijn met behulp vanopbrengst-ontwateringscurven van de voorkomende profieltypen, beoordeeld
met betrekking tot de invloed op de gewasopbrengsten. Langs het Markiezaat zijn eerder met het computermodel 5WPCR0de relatieve gewasopbrengsten bij de gemeten grondwaterstanden berekend.
Beide methoden resulteren ingoed met elkaar overeenstemmende relatieve gewasopbrengsten.
Uit de resultaten blijkt een te lage zomergrondwaterstand, waarbij
meer dan 10%opbrengstvermindering optreedt, regelmatig voor te komen
invrijwel alle buizen op droogtegevoelige percelen inhet studiegebied.
De wintergrondwaterstanden werden getoetst aan de gestelde ontwateringseisen. Te hoge wintergrondwaterstanden worden voornamelijk gemeten bij buizen in de polder het Oudeland en indeKrammerpolder op
Overflakkee, in de Sabina Henricapolder, indeRuvergnepolder en inde
Rugustapolder inWest-Brabant, op Philipsland, indeHikkepolder op
Tholen en op de lage oevers langs de Vliet.
Uit demeeste diepe peilbuizen zijn een- of viermaal per jaar watermonsters verzameld, waarvan de dichtheid en het chloridegehalte is
bepaald. Hierdoor werd een inzicht verkregen van het voorkomen van
zoet, brak en zout grondwater inhet gehele gebied.
Het Zoommeer enMarkiezaat bevinden zich ineen overgangsgebied van
brak en zout marien grondwater en een voornamelijk inoost-west richting bewegende zoetwaterstroom vanuit het Brabantse zandgebied. Inde
uitlopers van dit zandpakket, dat mede dewatervoerende laag onder het
zeekleigebied vormt, wordt soms zoet grondwater aangetroffen, zoals in
de staart van Zuid-Bevetand en inde oostelijke delen van Overflakkee
en Tholen.
De fluctuaties in de chlorideconcentraties van het grondwater blijken
meestal zeer gering of nihil tezijn.Na de omkading van het Markiezaat zijn hier nog geen duidelijke veranderingen inde chlorideconcentraties waargenomen.
Op 70 lokaties, verdeeld over het gehele meetgebied, werden eenmaal
per maand slootwatermonsters verzameld, waarvan het chloridegehalte
werd bepaald. Op ongeveer dezelfde plaatsen als inhet grondwater werd
zoet, dan wel brak of zout oppervlaktewater aangetroffen.
Inde kwelsloten^langs het zoute getiidewater en het Markiezaat werden
de hoogste chlorideconcentraties gemeten. Vooral aan de Brabantse
zijde lopen de concentraties landinwaarts sterk terug.

-20-

De concentraties reageren over het algemeen nogal sterk op de neer

De gevraagde nulsituatie en de eventuele veranderingen voor deomgeving van het Markiezaat zijn bepaald met behulp van een referentiebuis
(nr539)in deKraayerlpolder opZuid-Beveland, waarvan een lange
continue waarnemingenreeks sinds 1951 bekend is.
Hiervoor zijn de waterstanden van 1meetpunt per raai en van 3 referentiemeetpunten rond het Markiezaat gecorreleerd met de grondwaterstanden van deze buis.
Uit de lange waarnemingenreeks van buis 539werd het langjarig gemiddelde van een gemiddelde zomer- en wintergrondwatersland berekend.
Met behulp van de betreffende regressielijnen werden hieruit deze
gemiddelden voor een aantal meetpunten van het Zoommeergebied bepaald.
Ter controle hierop werden ook de gemiddelde zomer- enwintergrondwaterstanden voor de jaren '61 t/m '64op dezelfde wijze bepaald en
vergeleken met dewerkelijk gemeten waarden.Uit deze vergelijkingen
blijkt, dat de uit regressies gevonden gemiddelde zomer- enwintergrondwaterstanden en de werkelijk gemeten gemiddelde grondwaterstanden indemeeste gevallen redelijk goed met elkaar overeenstemmen.
Bij meetpunten met grotere verschillen isdit dikwijls een gevolg van
een minder goede correlatie met dewaterstanden van buis 539.
Verder isgebleken, dat de gemiddelde zomergrondwaterstand van 1964 in
buis 539bijna gelijk is aan het langjarig gemiddelde en dat dezomergrondwaterstanden van de jaren 1961, 1963en 1962 indie volgorde
ieder weer lager zijn.
De gemeten gemiddelde wintergrondwaterstand van '62/'63 inbuis 539
was gelijk aan die van het langjarig gemiddelde. Inde winter '61/'62
was de gemiddelde grondwaterstand inbuis 539 hoger en in '63/'64 was
deze lager dan het langjarig gemiddelde.
Deze jaarlijkse verschillen van dewaterstanden inbuis 539 kwamen
goed overeen met datgene, wat over het algemeen inde landbouwbuizen
inhet gehele Zoommeergebied werd gemeten.
Na het vastleggen van denulsituatie werden voor de omgeving van het
Markiezaat de eventuele veranderingen vastgesteld inde nieuwe situatie, na de omkading in 1963.Hiervoor iseen vergelijking gemaakt
tussen de regressielijnen uit de nulsituatie en die van de nieuwe
situatie. In slechts enkele landbouwbuizen werden duideljke verlagingen t.o.v.de nulsituatie gemeten, t.w. inde buizen LF1 enMF1 t/m
MF4.Deze verlagingen zijn bij een gemiddelde zomergrondwaterstand groter gebleken (maximaal 40 cm),dan bij een gemiddelde wintergrondwaterstand (maximaal 12cm).
Inde overige landbouwbuizen rond het Markiezat konden geenduidelijkeveranderingen worden aangetoond.
Van de betrouwbaarheid van de vastgestelde grondwaterstanden uit de
nulsituatie en van de daarna geconstateerde veranderingen zijn geen
gegevens bekend, omdat statistische berekeningen hiervoor achterwege
zijn gelaten.
Een indruk van de genoemde betrouwbaarheid wordt wel verkregen uit de
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spreiding van dewaarnemingspunten in debetreffende correlatiediagrammen en de verschillen tussen de uit regressies gevonden zomeren/of wintergrondwaterstanden en dewerkelijke gemiddelde gemeten
waterstanden.Hieruit blijkt, dat demate van betrouwbaarheid van
de resultaten per meetpunt verschillend kan zijn.
Voor de omgeving van het Markiezaat echter dient met name gerealiseerd
teworden, dat de betrouwbaarheid van de resultaten beperkt is»duur
een betrekkelijk kortemeetperiode van 2 jaar voor de nulsituatie en
tot dusver ook van de nieuwe situatie.
Door dehuidige metingen voort tezeten kan dewaarnemingenreeks van
denieuwe situatie rond het Markiezaat en die van denulsituatie inde
overige gebieden worden verlengd.
De tot nu toe geconstateerde veranderingen rond het Markiezaat zijn
betrekkelijk gering en bestrijken een relatief klein landbouwgebied.
De grootste verlagingen zijn gemeten op de oostelijke oever van hel
Markiezaat waar natuurgebieden en graslandpercelen voor extensief
gebruik voorkomen.
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