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I. INLEIDING
DoorRijkswaterstaatwordt overwogenomhetaantal schutsluizen
indeZuid-Willemsvaart teverminderen,hetkanaal tevertredenvan
25tot40mendediepte tevergroten,van2,30mtot3»50m.Hierdoorzalwordenbereiktdatde capaciteitvanhetkanaalwordtverruimd endedoorvaarttijd ingekort.Tevenswordtgedacht aaneenomleiding tenoostenvande stadHelmond,binnenwelke stadgeenmogelijkhedenbestaanvoordemodernisering vanhetkanaal.Opdeze
wijze zalde130jaaroudeZuid-Willemsvaart aangepastwordenaande
eisenwelkedoorde scheepvaart aaneenmodernkanaalwordengesteld.
Doorverruimingvanhetkanaalende sluizenwordt tevensbereikt
datgrotere schepenkunnenpasseren.Ditvoordeelzalnaarverwacht
wordtde industriële ontwikkeling endebedrijvigheid inhetgebied
grenzend aanhetkanaalbevorderen.
Voorts lijkthetniet onwaarschijnlijkdataandemeerdan100
jaar oude sluizenenanderekunstwerkenindenaaste toekomstkostbare onderhoudswerkenzullenmoetenplaatsvinden.
Het opruimenvaneenaantalsluizenhoudtinhetverlengenvan
dekanaalpanden.Opeenaantal oudepandendientdaaromhetkanaalpeiltewordenverlaagd tothetpeilvanhetbenedenstroomsgelegen
lagerepand.Ditbetekentdathetpeil opdeeerstgenoemdekanaalpanden+ 2mzalwordenverlaagd.Bovendienzullenerkortetrajectenzijnwaardezeverlaging zelfs4mzalbedragen,aangeziende
plaatsvandenieuwe sluizenzichenigehonderdenmetersstroomopwaartsvande oudebevindt.
Gevreesdwordt,ennietzonderreden,datdergelijkeforse
peilverlagingennietzondergevolgenzullenblijvenvoor de landbouwgrondenterweerszijdenvanhetkanaal.
Derhalvewerd doorRijkswaterstaattothetInstituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding hetverzoekgericht tewillennagaaninwelkematedeeerdervermeldepeilverlagingendegrondwa-
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terstanden inde aangrenzende gronden,en daarmede de landbouw zullenbeïnvloeden. Op 1mei 1958vond eeneerstebespreking plaats
tussendeherenir.VanderDoes,HoofdingenieurvanhetArondissement
's-HertogenboschvanRijkswaterstaat,deheerBenard,oudWaterbouwkundigAmbtenaarbijdezeDienstendeherenir.Visser enir.Kouwe
vanhetInstituutvoor Cultuurtechniek enWaterhuishouding. Besloten
werd darir.Kouwehet onderzoekvoorhetInstituutzouuitvoerenin
overlegmetdeheerBenard.
Opgrondvanbeschikbaregegevens omtrent:degrondwaterstanden
ontleend aanhet onderzoekvande CommissieOnderzoekLandbouwwaterhuishouding Nederland enaandeBodemkaartvanNederland (Nebo-kaart
stadiumD)enmetgebruikmakingvandebekenderivierpeilenvande
Aakoninfebruari 1959eeninterimrapportwordenopgesteld,getiteld
"Voorlopigrapportbetreffendede invloedvanmogelijke peilverlaging
opeenaantalpendenvandeZuid-Willemsvaart inNoord-Brabant opde
grondwaterstand vandeaangrenzendegronden".
Zoalsuitditdefinitieverapport zalblijkenzijnde conclusies
waartoe inhetvoorlopigrapportgekomenwerd,ingrote lijnengelijkgebleven.
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-3II.HETONDERZOEK
Teneindedegesteldevraag tekunnenbeantwoordendiendeneen
aantalgegevens terbeschikking testaan.Zoalsinhetvoorgaande
reeds werd uiteengezetkondendezevooreendeelgeputwordenuit
deresultatenvanreedsverricht onderzoek,bestaand kaartmateriaal
engegevensdiedoordeRijkswaterstaatwerdenverstrekt.Daarechterdegegevens omtrentdegrondwaterstanden ontleend zijnaanhet
CO.L.N.-onderzoek,datnaarbekend magwordenverondersteld,gewerkt
heeftmeteennetvanwaarnemingspuntenmeteendichtheidvan1waarnemingspuntper +100ha,diendenenigemeergedetailleerdegrondwaterstandswaarnemingen,inhetbijzonder indenaaste omgevingvan
hetkanaal,tewordenverzameld.
Eenanderbelangrijkpuntwordtgevormddoordegesteldheid van
de ondergrond.VTatmeergedetailleerd inzichthieromtrentwerd als
gewenstbeschouwd,aangeziendegeologischekaartgeenverdereinformatiegeeftdande laagdiktevandeverschillendegeologischeformatieseneenglobale opgavevanhetmateriaalwaaruitdezezijnopgebouwd.
Opeenenkeleplaatswerdenenigemonstersgestokenuitde s u b laag,welkezichopdekanaalbodembevindt enwerddedoorlatendheid
bepaald.
Meergepreciseerdwerdendevolgendegegevensverzamelds
1.Grondwaterstanden:Aande C O .L.N.-gegevenswerdendegemiddelde
winter-enzomergrondwaterstand ontleend.
In13raaienwerd éénmaal inhetvoorjaarenéénmaal indezomerin
boorgatendegrondwaterstandwaargenomen.Vanafhetkanaalgerekend
werdendeeersteboorgatengeplaatst op+5en10mafstandvanafde
bermsloot,waarna onderlingeafstanden tussendeboorgatensteeds
groterwerdengenomen.Doelwas omnategaanofeventueelkweluit
ofnaarhetkanaaldegrondwaterstand thansreedsbeïnvloedt.
Bijelkkanaalpand,waarvanhetpeilzalv/ordenverlaagdwerdentwee
raaiengelegd;éénraai openigeafstandbovendesluisaanhetbenedenstroomse eindenéénraaievenbenedende sluisaanhetbovenstroomse eindvanhetkanaalpand.Desituatievandezeraaienstaat
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-4weergegeven opde overzichtskaart vanfiguur IA,terwijlfiguur6
dedwarsprofielenmetgemetengrondwaterstandenvoorstellen.
2.Dekanaal-enrivierpeilen;Depeilenvandeverschillendekanaalpandenzijnsteedsconstant.Eventuelefluctuatiesdaarvanzijnverwaarloosbaarkleinengeziendeuitstekendepeilbeheersing slechts
vanzeerkorteduur.Dekanaalpeilenwerdenontleend aandeopgave
vanBijkswaterstaat,evenalsdepeilenwelkenauitvoeringdermoderniseringswerken zullenwordenaangehouden.Deze oudeennieuwe
peilenendeverschillendaartussenstaanvermeld inbijlage 1.
DepeilenvandeAazijnindetijdendatnietgestuwdwordt
aanbelangrijkewisselingen onderhevig.Inverband metdedoelstellingvandit onderzoekzijnslechtsde stuwpeilenvanderivierin
dezomervanbelang.Indewinterwordtderivier nietgestuwd of
wordt ergestreefd naar eenzelfdemogelijk ietslager stuwpeil.Hetzelfdegeldtvoorperiodenvangrotewaterafvoer indezomer.De
maandenapriltot enmet junizijnpotentieeldrogemaanden.Deneerslagwordt intoenemendematedoordeverdamping overtroffen,hetgeenzichuitineengestadigdalendegrondwaterstand.Teneinde een
tesnellewaterafvoer tevoerkomenwordtindie tijdenderiviergestuwd.Alsrepresentatiefvoorhet zomerstuwpeilvandeAawerddat
vandemaand junibeschouwd.UitdedoorhetWaterschap "HetstroomgebiedvandeAa "beschikbaargesteldegegevensvandezelfregistrerendepeilschalenwerd zogoedmogelijk:het junistuwpeilvande
rivierbepaald.Hierbijwerdendepeilenvanderivierpandenwaarrich
eendergelijkepeilschaalnietbevindtdoor interpolatievastgesteld;
geïnterpoleerdjterd metbehulpvaneenvooriedere stuwgeschattespronghoogte.Mogelijkkunnendepeilenvanenkeleriviervakken
wathoger liggendanhierwordt aangenomen.Tijdenshet onderzoek
washetpeildaarvaninverband metuitvoeringvanherstelwerkzaamhedendrastischverlaagd.Bijlage 2geeft eenoverzichtvandeze
stuwpeilenterwijldenummersvandestuwenmetdebijbehorende peilentevensopfiguur IAwordenvermeld.
Degegevensvandebestaandeende toekomstigekanaalpeilen,
hetjunistuwpeilvandeAa endegemiddelde zomergrondwaterstand
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-5bijhetkanaaltracéstaanvermeld infiguur IB.Hierbijwerdendus
hetlengteprofielvanderivier opdatvanhetkanaalgeprojecteerd.
Inbijlage 1wordendeverschillen tussenhetnieuwekanaalpeil en
dezomergrondwaterstandvermeld.
3.Hetonderzoeknaardediepere ondergrond.Metdeboorstellingvan
het Instituutwerden 17diepboringenverricht tot30à40meterdiepte.DezeboringengenummerdHF102tot enmetNll8staanaangegeven
opfiguur IA.Perraaiwerden1-3 boringengedaan.Deboorprofielen
staan schematischweergegeven infiguur2.Vandezeboringenwerd
tevensgebruikgemaakt omdaarininsamenwerking methetArchiefvan
GrondwaterstandenT.N.0.2-3waarnemingsfiltersaantebrengenop
verschillende diepten.Dezewerdenzoveelmogelijkinlagenvanverschillende samenstellinggeplaatst,veelalgescheidendooraangetroffenkleilagen.Depositievandefilters staat eveneens infiguur 2
bijdeboorprofielenaangegeven.
Vanallegrondlageniniedereboringwerdengeroerdegrondmonstersgenomen.IndeboringenN 105,N114enN115werdmeteensteekapparaat tevenseenaantal ongeroerdemonstersgenomen? teneinde
hieraandedoorlaatfactor tekunnenbepalenv

Doordr.N.A.deRidder,geohydroloogvanonsInstituut,zalin
eenapartverslag overdezeboringenwordengerapporteerd.Indit
rapportzullenslechtsdiegegevensvermeldworden,diedirectsamenhangenmetdegesteldevraag.
4.Bemonsteringvandekanaalbodem.Daarinhetinterimrapportreeds
geconcludeerdwerd tot eenzeer slechtdoorlatende kanaalbodem,werdendaaruit optweeplaatsenmonstersgestoken.Dezeplekkenzijngelegenop150en3OO mbovenstroomsvansluis4« Vandezemonsters
werd dedoorlatendheidbepaald.Defoto,ziefiguur3?geefteen
lengte-doorsnedevanvijfvandezemonsters.
5»Deteverwachtenschadetengevolgevandewijzigingvandehydrologischetoestand.Naardeschadeveroorzaaktdoorwateronttrekking
ofkwel,welkedelandbouwzalkunnenondervindentengevolgevande
verlaging ofverhogingvandegrondwaterstandenvandeaanhetkanaal
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-6grenzendegronden,werdgeenspeciaalproefveldenonderzoekverricht.
Dezoneswaarbinnendedalingenrespectievelijk stijgingenvan
degrondwaterstanden zullenoptreden,werdenbepaald aandehandvan
deisohypsenkaartvanfiguur IA.Daarnawerdenmetbehulpvan gegel)
vens ontleend aanhetmeergenoemde CO.L.N.-onderzoek schattingen
verrichtvande teverwachtenschadevoorde landbouw.Dezestaan,
voor zoverzijdirectaandepeilveranderingen ophetkanaalkunnen
wordengeweten,gerecapituleerd perkanaalpandvermeld opbijlage 1.
Eierbijisuitgegaanvanhetgrondgebruikzoalsthanswordt
aangetroffen.Degrondenlangsde Zuid-Willemsvaartwaaringrondwaterdalingenof-stijgingenzullenplaatsvindenzijnoverwegend als
grasland ingebruik.VelegrondengelegentussenderivierdeAaen
hetkanaaleneendeelvandegebiedentenwestenvanhetkanaal
zullenongeschiktwordenvoorhetgebruikalsgrasland tengevolge
vandegeringehydrologischekwaliteitenvandegrond.Debetreffendegebruikerskunnenwel overschakelenopdeteeltvanbouwlandgewassen,dochzullenelders compensatie moetenvindenvoorhetverloren
geganegraslandareaalvanhunbedrijf.Bijdeopgegevenschadebedragenwerd metdeuitdeze situatievoortvloeiendekostengeenrekeninggehouden.Bijdeberekeningvangemiddeld jaarlijksteverwachtenschadewerd uitgegaanvaneengemiddelde opbrengstdepressie
voorhetgehelegebied langshetbetreffendekanaalpandwaaropeen
grondwaterdalingzichzalvoordoen.Alsbruto-opbrengst voorgoed
graslandwerd aangehoudeneenbedragvan f 1000,—/ha.
Bijbeschouwingen omtrent opbrenstdepressies,diegeledenworden
tengevolgevaneentediepe oftehogewaterstand,dient steedsrekeninggehoudentewordenmettweefactoren.Indeeersteplaatsis
erde schadeveroorzaakt doordewaterhuishoudkundige toestand van
degrond zelf.Toortsiserinde tweedeplaatsdeongelijke ligging
vanhetmaaiveld.Bijdiepegrondwaterstanden speeltdezefactor
geen rol,dochinde omgevingvanhetoptimumenhet"natte"traject

l)
ir.J.J.Kouwe:DelandbouwwaterhuishoudingindeProvincieNoordBrabant.Eapportnr.11vande CommissieOnderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland,T.N.0.1958.
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-7vande opbrengst ontwateringsdiepte-curve isditwel hetgeval.
Deze invloedbestaathieruit,datde lagedelenvaneenperceelte
natendehogedelen tedroog zijn,Be optimale opbrengstzaldaardoor steedslager liggendande theorethischmaximaalmogelijke.
Eenverdereverhogingvanhet opbrengstniveaukandanalleenbereikt
wordendoor egalisatievanhetbetreffendeperceel enhetvervolgens
realiserenvandemeestgewenste grondwaterstand.
Zonder egalisatie zalde ongelijke liggingvanhetmaaiveld
dustotgevolghebbendat eenzekere opbrengstdepressie zelfsdoor
middelvangrondwaterpeilregeling niet opgehevenkanworden.Dit
zouuiteraardwelmogelijkzijndoor toepassingvandekunstmatige
beregening.Dezeblijvende opbrengstdepressiewordt opgrondvan
1 *)

onderzoekeldersverricht geschat op7$e&dientdusbijdevaststellingvandeschadewelkedekanaalwerkenzoudenkunnenveroorzakeninrekening tewordengebracht.
Demeestegrondenwelkedoor eenkanaalpeilwijziging zullen
wordenbeïnvloed,hebbenvolgenshetC.O.L.N.-onderzoekeenwaterhuishoudkundige toestandwelkealsvoldoendewordtbeschouwd.De
verdrogingskaart geeftdaarvoorgeenopbrengstdepressie aan.Op
grond vanbovenstaande overwegingenwordt indeze studieechteraangenomen,datdezegronden tengevolgevande ongelijke liggingvan
hetmaaiveld eenopbrengstdepressiehebbenvan jfo, welkedusvanhet
opgrondvandeCO.L.N.-gegevensgeschatte depressie-percentage
dient tewordenafgetrokken,teneinde hiermeedegemiddeldejaarlijkseschadetekunnenberekenenwelkeuitsluitend hetgevolgis
vandekanaalpeilveranderingen.

l)
ir.J.J.Kouwe:The influence oftheunevenness ofthe landsurface
onthepossibilities ofsubsoil irrigationasamethod ofsupplementary irrigation.
Nognietgepubliceerd.
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III.DEALGEMENE BESCHRIJVINGVANDEGEVOLGENVANPEILVERANDERINGEN EN
VANDEVERNIEUWINGVANHETKANAAL
1.Inleiding
DeZuid-Willemsvaartwerd opNoord-Brabantsgebiedvoor eenbelangrijkgedeeltevanzijntracégegravenopdewestelijkedalhelling
vanderivierdeAa.Overhetalgemeenbedraagtdeafstand tussenhet
kanaal enderivier slechtsenkelehonderdenmeters.Eenuitzonderinghieropvormthet traject tussende sluizen3en4 entussende
sluizen5 en6.Dezebeidetrajectenvormenalshetware"bochtafsnijdingen".
Uitdevergelijking tussendekanaalpeilenendegrondwaterstanden-ziefiguur IAenbijlage 1-blijkt,datmenernaargestreefd heeft omaandebovenstroomse eindenvandekanaalpanden
diepe insnijdingen tevoorkomen.Inhetalgemeenishierhetkanaalpeilnogevenbovenofgelijkaandewintergrondwaterstand vande
aangrenzendegronden.Dithoudtvoorts indathetkanaalpeil aanhet
benedeneind vaneenpand omstreeks 2meter ofmeerhoger ligtdande
zomergrondwaterstand.TentijdevanhetgravenvandeZuid-Willemsvaartzullendegrondwaterstanden echterwelwathogergeweestkunnenzijndanthanshetgeval is.DeverbeteringvandeAaendeverbeteringvandewaterafvoervanhetgebied zullenertoehebben bijgedragen,datdegrondwaterstanden thanswellicht gemiddeld 0,5 m
lagerzijnkomenteliggen.
Uitfiguur IBblijktdathetzomerstuwpeilvandeAa 1-3 mlager ligtdanhetkanaalpeil.Dewaterstand inderivierzalondanks
sterke stijgingenvanhetpeilvrijwel steedslagerblijvendandat
vandeZuid-Willemsvaart.
Debeidegeschetste omstandigheden,namelijk:lageregrondwaterstandenenlagererivierpeilendandievanhetkanaal,hebbenertoe
bijgedragendathetkanaalnooit inbelangrijkematedrainerend heeft
kunnenwerken.Nahet totstandkomenvandeZuid-Willemsvaartplaatselijkwellicht optredendekwelisdoorhetdichtslaanvandekanaalbodemenvande taludsgeleidelijkverdwenen,ofalthans inzeer
sterkemateverminderd.
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_9Nadatdepeilverlagingen enoverigewerkentot stand gekomen
zullenzijn,zalhetkanaal indemeergenoemde pandenevenwel steeds
drainerend gaanrortonendaar
"oijnietalleenwater onttrekkenaande
aangrenzendegronden,doch ookaanderivierdeAa enaanhetafleidingskanaalhijBoerdonktussenstuw4a enSluisB.Opanderekanaalpanden,waarvanhetpeilgelijk"blijft,dochwaarvandesublaag op
dekanaalbodemverwijderdwordt zaldit,zoalslateruiteengezet zal
worden,neerkomen opeen"schijnbarepeilverhoging" eneensterke
verminderingvandeweerstandvanhetkanaaltegenwaterverlies.Een
versterktekwelzaldushiervanhetgevolgzijn.
Alvorensdegevolgenvandepeilverlaging ende"schijnbarepeilverhoging"voorde omgevingvanhetkanaalvoor iederpand afzonderlijktebespreken,verdient hetaanbeveling omaandehandvanenige
theorethischebeschouwingen overdehydrologische achtergrond vandie
gevolgeneenindruk tekrijgenhoehetprocesvandeinvloedvande
peilwijzigingenzichvoltrekt.
Voorde stromingvanwatervanuit ofnaareenopenwaterloop is
deradialeweerstand,diedaarbijondervondenwordt,vanbelang.
Voorgrotebrederivierenenkanalen isdezeweerstand inderegel
klein,dochinhetgeval,zoalszichbijdeZuid-Willemsvaartvoordoet,wordtdeweerstand tegenwaterverliesuithetkanaal inhoofdzaakgeleverd doorde slechtdoorlatende sublaag.Bijwateropname
doorhet.kanaalspeeltdeze laagechter geen rol omdathetbinnenstromenvanwateruitdebodeminhetkanaalhetdichtslibbendaarvanverhindert.
Depeilverandering vanhetkanaal zalvooraldoordit omdraaien
vandestroomrichting.vanhetgrondwaterveranderingvandegrondwaterstand inde omgevingveroorzaken.Eenbeschrijving zal

gegeven

worden opwelkewijzeditprocesvandeverlaging, c.q.verhoging,
zichinprincipevoltrekt«,
Tenslotte zalbeschrevenwordenopwelkewijzedegebieden,waarbinneneengrondwaterstandsveranderingnogpraktische betekenisheeft,
werdenafgeleid uitde isohypsenkaartvanhetgrondwatervlak.
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-102.Deradialeweerstand vanhetkanaal
Reedswerd meldinggemaaktvanbemonsteringvandekanaalbodem
envandeaanwezigheid vandeslechtdoorlatendehumeuze sublaag
diezichopdebodemheeftgevormd.Dateendergelijke laagaanwezig
zouzijnwerd duidelijk tijdensdebestuderingvandegegevensop
grondwaarvanhetinHoofdstukIvermeldeVoorlopigeRapportwerd
opgesteld.Hetwerd echtergewenstgeachtaandezeveronderstellingen
watmeerzekerheid te geven doorhetverrichtenvanenkelewaarnemingen.
Destromingvanwatervanennaarwaterlopen? inditgevalde
Zuid-Willemsvaart,wordtmedebeheerstdoorderadialeweerstand.
Dezeweerstandwelke eengrondwaterstroomondervindt ishetgevolg
van eensteedstoenemende concentratievanstroomlijnennaarmatede
l)
natte omtrekdichtergenaderdwordt.DoorERNST werd vooreenwaterloopmeteenveelgroterebreedtedandieptevoorderadialeweerstand
w devolgendeformulegegeven:
_nh_

nb
4D

4D

1
w=i-itk
In- ^ e -2e"
waarin:
w =radialeweerstand indagen/m

k -dedoorlaatfactorvandegrond inm/dag
b=debreedtevanhetkanaal opdewaterspiegel inm
D =dediktevanhetgrondpakketinm
e =hetgrondtalvandenatuurlijke logarithme
Vullenwevoordeverschillendegroothedenwaarden inzoalsin
tabel 1weergegeven,danvolgendaaruitdewaardenvoor k.w.:

l)
Drs.L.P.Ernst:"Hetberekenenvanstationairegrondwaterstromingen,welke ineenverticaalvlakafgebeeld kunnenworden".
1954» Rapport IVv.h.LandbouwproefstationenBodemkundigInstituutT.N.0.teGroningen.
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Tabel1
Deradialeweerstandwvanhetkanaalbijverschillende
waardenvandedikteDvanhetwatervoerendegrondpakketen
dedoorlaatfactorK
deradialeweerstandwvoor
D

k.w.

k =2m/dag

25

+0.03

+ 0.015

30

+0.13

40

+ 0.20

+ 0.06
+ 0.10

60

+0.34

0.17

k=5m/dag

+ 0.006
+ 0.026
+ 0.040
+ 0.07

Dezegegevenshebbenbetrekking opeenhomogenewatervoerende
laag,eneensymmetrische stromingstoestand.Metbehulpvandezeformulekaneengoed inzichtwordenverkregen iade ordevangrootte
vandegezochtefactoren.
Voor laagdiktengeringerdan +24misderadialeweerstandnegatief.Bij,een,dikteD=40mbedraagtderadialeweerstand nog
slechts0.10-O.O4dagen/meter.De conclusie isdat,geziendelage
waardenvanderadialeweerstand vanhetkanaal,bijdevoorkomendegroteverschillen tussenkanaalpeil engrondwaterstand welke
wel 1.5 à2mkunnenbedragen,grotewaterverliezenzoudenmoeten
optreden,dievrijweluitsluitend bepaald zoudenv/ordendoordedoorlaatcapaciteit vandegrond (kD-waarde).Kwelverschijnselenzouden
dan indeaangrenzendegrondenwateroverlastveroorzaken.
Daardezefeitenzichniet indiematevoordoen isdevoorde
hand liggende conclusie,datdezichopdekanaalbodem bevindende
sublaag eengeringedoorlatendheid heeftendaardoor eenbeschermende
werkinguitoefent.
Dezeveronderstellingwordtbevestigd door eenzeventalongeroerdemonstersgestokenbijsluis4uitdesublaagdiezichopde
kanaalbodembevindt.Deresultatenvandezebemonstering zijnsamengevat intabel2,terwijl enkelemonstersstaanafgebeeld opfiguur3«
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Deverti.aleweerstand cvandesublaag opdeboderavande
Zuid-Willemsvaart,berekend uitdoorlaatfactor-bepaling
aanongeroerdemonsters
monster nr.
k

N 102 N 103 N.104 N 105 N 106 H 107 N 108

(cm/dag)

2.1

lengtemonster
(cm)

26

c=D/k(dagen) 12

2.1

1.1

47
22

5.6

45
41

2.2

0.9

53
10

52
24

0.1

50
56

26
260

Uitbovenstaandegegevens laatzichdegemiddeldeverticale
weerstand cvandesliblaagberekenen.Hiervoorwordtgevonden
425/7=60dagen.BeschouwtmendeuitkomstvanmonsterN 108als
extreem ennietrepresentatief,danwordtgevonden c=27,5dagof
afgerond 30dagen.
De totaleweerstandw vanhetkanaaltegenwaterverlieskanbeschouwdwordenalsopgebouwd uitderadialeweerstandvolgensde
waardenvantaoel1endeweerstand vandesliblaag:
w =W

kan + W s l i b

Hierinisw ... =—=.001.15dagen/m
omtrekvanhetkanaal),
ö (u=natte
slib u
' v
Voor eendiktevandedoorstroomde laaggelijk40menk=
=2m/dagvolgtmetdeberekenderadialeweerstandvantabel 1.
w = 0 . 1 + 1 . 1 5 =I.25dag/m
Dezewaardemoetvoor eenkanaalmetdeafmetingenvandeZuidWillemsvaartalszeerhoogwordenbeschouwd.
Hetgemiddeldepeilverschil tussenhetkanaalendegrondwaterstandbedraagt tussendesluizen2en3ca.1m.Ditbetekenteen
waterverliesuithetkanaalvanl/l.25=0,8m/dag.m',meteen
maximum indezomervan 1,2m/dag.m'eneenminimum indewinter
van0,4 m/dag.m'.Opeentotale lengtevande Zuid-Willemsvaart
binnenNoord Brabantvan55kmbedraagthetgemiddeldewaterverlies
dan0,8x55*000/86400=0,51m^/sec. (max.0,76 enmin.0,25 m 3 / s e c ) ,
DoorhetvergrotenenverdiepenvandeZuid-Willemsvaart zal
ookdeweerstand daarvankleinerworden,aangeziendenatte omtrek
vandehuidige26mvergrootwordt tot ca.45m»DoorDEBIDDER
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-13wordt inzijnrapportgesteld,datdeFormatievanKedichem,dieop
ca. 60m-N.A.P.begint,alsdebasisvanhetwatervoerend pakket
magworden"beschouwd,voorhetgevaldat geen kleilagen ondieper in
hetprofielalsafsluitende laagmogenwordenaangemerkt.Onderdie
omstandigheden isbijeendiktevanditwatervoerende grondpakket
D =80mde eigenlijkeradialeweerstand,berekendvolgensdeformulevanblZolO,gelijkaan0,15 à0,06 dagen/m terwijlvoorD=
= 3 5 isw« 0.Aannemendedattezijner tijdweer een30cmdikke
sublaag meteenverticalev/eerstand c=30dagenaanwezig zalzijn
danzaldeweerstandw ..,daardoorveroorzaaktbedragen30/45=
slib

'

0,66 dagen/m.Ermagdusverwachtworden,daterbijgelijkblijvendedrukverschillen eenblijvendgroterehoeveelheidwateruithet
kanaalzalkwellen»
3.Deinvloedvandepeilverandering vanhetkanaal opdegrondwaterstand
Dequantificeringvandeinvloedvandepeilverlagingvande
Zuid-Willemsvaart opdegrondwaterstanden inde omgeving ervanvormt
eengecompliceerd vraagstuk.Teneinde eventuele schade toegebracht
aande landbouw tekunnenbegrotenishetnodigvoor iederpunt de
verlagingvandegrondwaterstand tekennen.Theoretischstrektde
peilverlagingvanhetkanaalzichuit totdeeerstvolgendebelangrijkerivier.Indienzichtussenhetkanaalendezeriviergeen
drainerende slotenbevinden,danzalbijdenieuwe evenwichtstoestand,dienalangetijdbenaderd wordtdeverlagingvandegrondwaterstand evenredig metdeafstand tothetkanaalafnemenenbijde
eerstvolgenderivier totnulnaderen.
Tussenhetkanaal endeeerstvolgendedrainerenderivierbevindt zichechtereengebied,waarinveelalwel eennetvandrainerende slotenaanwezig is.Deze slotenvoeren onderinvloedvande
regenval eendeelvandeneerslag af,terwijlhet overigedeeldoor
de ondergrond rechtstreeks op'dedrainerenderivierenafvloeit.Er
zalonderinvloedvaneenalgemenegradientvanhetgrondwater evenwijdigaande stromingsrichtingvandierivierenookwateruithet
beschouwdegebiedwegstromen,dochmenkanechterbijwijzevanbenaderingaannemendat eenzelfdehoeveelheid uit eenaangrenzendbovenstroomsgelegengebiedweerwordtaangevoerd.Onderdezeomstan180/1162/35/13

-14dighedengeldtdusdatde overtollige neerslag,waaronder dus-verstaanwordtdatdeelvandeneerslag dattotafvoerI:or.t(neerslagverdamping),voor eendeeldoordedrainerende slotenenvoorhet
overigedeelrechtstreeksdoorderivierenaanhetgebiedwordt
onttrokken.Infiguur4 staatdeze situatie opschematischewijze
aangegeven,uitgaandevaneenstationairgedachtegemiddelde toestando
Wanneer nuhetkanaalpeilverlaagdwordt zoalsopdefiguur
staataangegeven,danzalditbenedendegemiddelde grondwaterstand
komenteliggen.Hetgevolg isdathetkanaalwatergaat onttrekken
aande omgevdng.Aanvankelijkzaleensterkverhang inhetgrondwaterbestaan,waardoor deonttrekking intensief zalzijn.Evenwel
zaldeverlaging zichopsteedsgrotereafstandvanhetkanaaldoen
gevoelen,waardoor hetverhang endaarmeedewateronttrekkinggeleidelijkaanzalafnemen.Ditprocesisopdefiguurweergegeven
doordegestippeldelijntjes.
Hetgevolgvandegrondwaterstandsverlaging is,dat opeen
steedsbrederwordende strookgrond de slotenzullendroogvallen.
Ditheeftweer totgevolgdatdehoeveelheid overtollige neerslag
diedoordezeslotenwerd afgevoerd,thansalsextravoedingaan
hetdiepegrondwater tennuttekomt endegeleidelijk afnemende
onttrekkingdoorhetkanaal intoenemendemategaat compenseren.
Tenslottezaldeze compensatievolledig zijnwanneer overeenzekerebreedteBalle slotenzijndrooggevallen,waarnaweer eenstationaire evenwichtstoestand isbereikt.
Inwezenisdesituatienatuurlijkgecompliceerder danhier
werdvoorgesteld.Vooreerstzalhetvoorkunnenkomendat over een
zekere strookgronddegrondwaterstand welverlaagdwordt,dochdat
de slotennietgeheeldroogvallenendusnog,zijhet inmindere
mate,eendeelvandeovertolligeneerslagblijvenafvoeren.Inde
tweedeplaatszijnerdeseizoensinvloeden,^vaarbijdeverdamping
eenbelangrijkerol speelt enwaarbijde overtollige neerslag
wisselt.Indezomer zaldestrookBwaarbinnende slotendroogvallen,brederwordentengevolgevandeverminderde neerslag en
detoegenomenverdamping.Indewinterneemtdeneerslag toeen
valtdever'dampinggeleidelijkaanweg,zodatde strookBsmaller
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-15wordtendrooggevallen slotenweerwatergaanafvoeren,waarnaweer
eennieuweevenwichtstoestandbenaderdwordt»
Dezelfdebeschouwing kanwordengehoudenvoorhetgevalde
slechtdoorlatende sliblaagopdekanaalbodemwordtverwijderd hetgeen,zoalseerderwerduiteengezet;,neerkomt opeen"schijnbare
verhoging"vanhetkanaalpeiltenopzichtevandegrondwaterstand.
Hetgevolgzalzijneenkwelstroomvanuithetkanaalnaardeomgeving eneenverhogingvandegrondwaterstand.Ditheeftweertot
gevolg eenintensievere afvoerdoorhet slotenstelsel.Ookindit
gevalzaldegröndwaterstandsverhogingbeperktblijvenbinneneen
strookgrond meteenzekerebreedte.Het zalduidelijkzijndatde
dichtheid,deafvoercapaciteit ende onderhoudstoestand vanhet
slotennetgrote invloed hebbenopdebreedtevandezebeïnvloede
strookgrond.Evenwelmagverwachtwordendatzichopdeversekanaalbodemgaandewegweer eensliblaagzalvormenwaardoorderadiale
weerstand toeneemt endekwelendaarmeedeinvloedssfeervanhet
kanaalafneemt.Ookinhetgevalvaneenpeilverhogingvanhetkanaalzullende seizoensinvloeden zichdoengeldendoorhetsmaller
enbrederwordenvandebeïnvloede strookgrond.Deverdampingdoor
deplantenzalechter indezomer eenbelangrijke rolblijvenspelen.
Voorhetvaststellenvande schadeveroorzaaktdoordepeilveranderingenophetkanaalzijnalleende evenwichtstoestandenvan
belang.Aanhetfeit,datdeevenwichtstoestanden alsgevolgvan
wisselende omstandighedenbijdeverschillende pandennaeenkortere oflangere tijdwordenbereikt,wordthier stilzwijgend voorbijgegaan.Erwordt slechtsrekeninggehoudenmet eensituatiedieals
gemiddeldevoor eenreeksvanjarenkanwordenbeschouwd.
4.Deafleidingvandegebiedenmetgrondwaterstandsveranderingen
uitde isohypsenkaart
Voorhetvaststellenvandeverlaging ofverhogingvandegrondwaterstanden inde omgevingvanhetkanaalwerdgebruikgemaaktvan
eenmethodedieuitgaatvande isohypsenkaartvoordebestaande
toestand.De isohypsenvoordegemiddelde zomergrondwaterstanden,
werdenmetbehulpvandegegevensdiedoorhet onderzoekvande
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CommissieOnderzoek LandbouwwaterhuishoudingNederlandT.N.O.ter
beschikkingkwamen,voorhetgebiedvandeZuid-Willemsvaartbepaald-Figuur IAbrengt deze inbeeld.Tevenswerdenopdezekaart
ingetekend allekanaalpeilen ende zomerstuwpeilenvandeverschillendevakkenvanderivierdeAa endeafwateringskanalen.
Vervolgenswerdfiguur5vervaardigd,waarbijdegemiddelde
toekomstige nieuwe situatie staataangegeven?teweten:denieuwe
kanaalpeilenenhetnieuwegemiddeldebeloopvandeisohypsen,zoalsdatzichzal instellen onder invloedvandewateronttrekkende
werking envandekweluithetkanaal.
Degebiedenwaarinverhoging enverlagingvandegrondwaterstandenwordtverwachtzijnmetverschillende arceringenaangegeven.
Bijdezefiguur isverondersteld.,datdepeilenvandeAa ende zijriviertjesdaarvangeenwijzigingenzullenondergaan,zodatdeze
alsnatuurlijkebegrenzingenvanhetbeïnvloedegebiedkunnenworden
beschouwd.
Doorhetzichopnieuwvormenvaneenslechtdoorlatende sii-blaagopdebodemvanhetkanaalzullendegebiedenwaaringrondwaterstandsstijgingenwordenverwachtgeleidelijkinkrimpen.
Evenwelmagverwachtv/orden,dattegendegevolgenvandekwel
uitdeZuid-Willemsvaart maatregelenzullenwordengetroffeninde
vormvankwelsloten indenaaste omgevingvanhetkanaal enhetverbetereneneventueelaanvullenvanhetbestaande slotennet inhet
gebied.
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-17IV, DEMOGELIJKSGEVOLGENVANDEPEILVEELAGINGVOORDEAFZONDERLIJKE
KANAALPANDEN
Indithoofdstuk zalvoor iederkanaalpand een.beschrijving
gegeven wordenvan:
dealgemene situatie;
de opbouwvande ondergrond,zoalsuitdediepboringenis
gebleken;
degrondwaterstanden,dekanaal-enrivierpeilenj
deverdrogingstoestand,zoalsdiemetbehulpvandebeschikbaregegevensvaltvasttestellen;
de teverwachtenschade;
A.Hetkanaalpand tussendesluizen2en3
De algemene situatie
DeZuid-Willemsvaart istussende schutsluizen2en3gelegen
aanderandvanhetdalvandeAa,dathiervlak enbreed is.Het
kanaalende rivier lopenvrijwel evenwijdig,terwijlde onderlinge
afstandvarieertvan ca.150mbijhetmiddengedeelte tot500mbij
debeide sluizen (ziefiguur IA).Aandezuidzijdevanhetkanaalis
eenbermslootgelegen,dietottaakheeftdewaterafvoervandeaangrenzendegrondenteverzorgen endieeendeelvanhetuithetkanaal
kwellendewater opvangt.
De opbouwvande ondergrond
Terverkrijgingvaneeninzicht inde opbouwvande ondergrond
werdenboven sluis2één (N118,ziefigurenIAen2)enbeneden
sluis2driediepboringenverricht (N115»N 116enN 117).Uitde
boorprofielenblijkterverschil tebestaantussendeeerstgenoemde
boring endedrieandere.Indebuurtvansluis2bedraagtdedikte
vandefijnzandige endusmatigdoorlatende laag (k«0,5 -2,50 m/dag)
ongeveer 16m.Eenleemlaagvangeringedikte (+0,5 m)werdgevondenop3,5 à4mbenedenmaaiveld envoortseenop18mdiepte,terwijl tussen22en26m ondermaaiveld eenk}.eilagencomplexvoorkomt
datvermoedelijk samenhangtmetde opdezedieptegevondenkleilagen
bijsluis3Aanhetboveneindevanditkanaalpandwerdenbetrekkelijkdikke
kleilagenondiepinhetprofiel aangetroffen,terwijlopca.24m onder
maaiveld een5à6mdikkleilagencomplexwerd doorboord,IndeboringenN 115enN117komt op13mdieptenogeenkleilaagvoorvan
ca. 1,5 mdikte.
180/1162/35/17
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Uithetrapportvan.DERIDDER blijkt,datde op26mdieptevoorkomendekleilaagvermoedelijkeengroteverbreidingheeft,terwijlop
grondvandehodemkaartditzelfdegezegd kanwordenvandeleemformatiewelke opgeringediepte aanwezig is.Tanalleoverigeinhet
hoorprofielaangetroffen leem-ofkleilagenvalt omtrentdeverbreidingnietsmetzekerheid tezeggen.V/ileenklei- ofleemlaagin
hydrologisch opzichtvoordegrondwaterbewegingvanbetekeniszijn,
dandientdeze overeengrootgebied eenaaneengesloten laagte
vormen.
Daardebovenste leemlagendoorhetkanaaldoorsnedenworden
ofzullenwordenenomtrentdeverbreidingvanandere storendelagennietveelbekend is,dient errekeningmeegehoudenteworden,
dat onderhetkanaalpand tussende sluizen2en3dergelijkestorende lagenopgeringedieptenietvoorkomenendatdegrondwaterstromingbetrekkelijk onbelemmerdkanplaatsvindentussenmaaiveld ende
kleilaagwelke op26mdieptebegint.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Hetkanaalpeilvanhet onderhavigepandbedraagt 6,53 m+N.A.P.
IndeAa isongeveermiddentussendebeidesluizeneenstuwaanwezig.Hetpeilindezomerophetrivierpandbenedendestuwis
ca.3,80m,terwijlditbovende stuw ca.4>80m+N.A.P.bedraagt.
Erbestaatduseenpeilverschilvan1,70 a 2,70mtussenhetkanaalenzomerstuwpeilvandeAa.DewinterpeilenvandeAazullengemiddeldgenomennietveelafwijkenvandezomerpeilen,daardewat-erafvoermetdestuwengeregeldwordt.Evenwelkunnenderivierpeilen
tengevolgevaneenabnormalewatertoevloed zowel indezomeralsin
dewinterbelangrijkhoger liggen,zoalstussen10en14oktober
I960hetgeval isgeweest,toenbovenenbenedende stuwwaterstandenwerdengemetenvanca.6,30 men5,30m+N.A.P.Dehogewaterstandeninderivier zijnvoorhet onderhavige probleemvoordegevolgenvanpeilverlagingvanhetkanaalnietvanbelangenzullen
danookverderbuitenbesprekingblijven.
Uitdegrondwaterstandskaarten vandeCO.L.N.valt optemaken
dathetgebied tenzuidenvanhetkanaalpand indewinterhogegrondwaterstandenheeft,namelijkminderdan0,40mbenedenmaaiveld.
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-19Indezomerzakkendeze totietsmeerdan1m"benedenmaaiveld.Ten
noordenvanhetkanaal,inde"betrekkelijksmalle strookdustussen
hetkanaal endeAawordenongeveerdezelfdewaardenvoordegrondwaterstandengevonden.
Figuur IAgeeftdeplaatsenweerwaar ineentweetaldwarsraaienhet"beloopvandegrondwaterstand werdbestudeerd (ziefifuur6,raai 1en2).
Inraai 1,die ca.500mbovenstroomsvan sluis2isgelegen,
werdendegrondwaterstandenvan18-3-1959 e*i16-6-1959 ingetekend.
Hethogekanaalpeilvan6,53 m+N.A.P.heeftweinig ofgeeninvloed.Vankwel isvrijwel geen sprake.Dezomerstand isvlak"bij
hetkanaal ca.4,70m+N.A.P.,eenverschilmethetkanaalpeilvan
ca.1,80m.De invloedvandeAa ophetgrondwater isslechtswaarneembaar ineenstrookterbreedtevan ca.30m.
Indediepboring N118,welke inraai 1isgelegen,opeenafstandvan50mvanhetkanaal enop300mvanafdeAa,werden3
buizengeplaatstmetfiltersoprespectievelijk1,5,16en29monder
maaiveld.Hetblijktdatdestijghoogte indemiddelste filter (zie
figuur 2 ) , datzichop16mondermaaiveld bevindt steeds ca.0,20m
lagerisdaninde stijghoogtevanhetgrondwater inhet ondiepe
filter.Destijghoogte inhetdiepstefilter,datzichop29m-m.v.
bevindt,isindewinterhoger enindezomer lagerdandieinde
anderefilters.De ondiepekleilaagblijktduseenzekereafsluitendewerking tehebben.
Deinvloedvandepeilverlaging opdegrondwaterstandvaltop
temakenuitdevolgendegegevens:
grondwaterstand indezomer

4»70m

toekomstigkanaalpeil

4»48m

zomerstuwpeilAa

3,65 m

Erzalduseenverschilvan0,20mbestaantussenhetkanaalpeil
endezomergrondwaterstand.Hetkanaalzalsteedswateronttrekkend
werken,hetgeenaanleidingzalgeventotietslagerezomergrondwaterstanden.
De strookgrondenwaaropdezegrondwaterdalinggaat optredenzal
tenzuidenvanhetkanaalbetrekkelijksmalzijn,wellicht 150à
100mbreed.TussenhetkanaalendeAazaldezedaling echter
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-20groterzijn.Het lijktnietuitgeslotendatzoweldewinter-alsde
zomergrondwaterstand ca.0,5 mlager zullenkomenteliggen.
Terplaatsevanraai2,welke ongeveer500mbeneden sluis3
isgelegenwordt eengeheelandere situatieaangetroffen.Uitfiguur 6blijktdatdev/intergrondwaterstandnietbeïnvloedwordtdoor
hethogekanaalpeil,dochdatde zomergrondwaterstand overeen
breedtevan100mtengevolgevankweluithetkanaal eenzekereverhoging ondergaat.Aangeziendegrondwaterstand indezomerreeds
1,50m-m.v.bedraagt:,heeftdezeverhogende invloedvanhetkanaalgeenpraktischebetekenis.
Daarhetgebied indeomgevingvan sluis3bekend isdoorde
voorkomende leemlagen,werdenindebestaanderaaieendrietaldiepboringenverricht,(N 115,N116enN117)waarinweerwaarnemingsfilterswerdengeplaatst op2m,18m en32a35mondermaaiveld (respectievelijkdebuizenIII,IIenI,zieookfiguur 2 ) . Dediepste
filters staandusonderhetkleilagencomplexwaarvandetopongeveer
25m-m.v.ligt.Uitdefiguurvanraai2blijktdatde stijghoogte
vanhetdiepegrondwater indediepefilters steeds15a25 emhoger
isdan'indebeide anderefilters,terwijlde stijghoogte inhet
middelstefilter steeds omstreeks 0,10 mhogerisdaninhetondiepste.DewaarnemingenindefiltersvanN115 tonenaandatdekleilagenopeendieptevan25minderdaad alsafsluitende laagkunnen
wordenbeschouwdjhetgrondwater onderdeze laagwordt nauwelijks
beïnvloed doordewateronttrekkingdoordeAa.
Verwachtwordtdatdekanaalbodemindetoekomst ca- 1m +U.A.P.
komt teliggen,hetgeenbetekentdathet leemlagencomplex,datondiep inhetprofielaanwezig is,doorsnedenzalworden.Deverandering indetoestandwordtweergegevendoorvergelijkingvandevolgendepeilen:
zomer-grondwaterstand

5>50m +H.A.P.

toekomstig kanaalpeil

4>48m

"

zomer-stuwpeilAa

4?90m

"

Hetblijkt,dathetkanaalpeil 1m lagerdandezomergrondwaterstandkomt teliggen.Bovendien ligtditpeilnog ca.0,30mlager
danhet stuwpeilvandeAa.Bijdezetoestand zalnaarhetkanaal
duseenhoeveelheidwateruitdeAa toestromen.Inperiodenvanhoge
180/1162/35/20
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Deteverwachten schade
Degrondenterweerszijdenvanhetkanaalbestaandeelsuit
goedvochthoudende bodemtypen,deelsuitgrondenvanmindere hoedanigheden.Hetgebied tergroottevan38Ohawaarineengrondwaterstandsdalingwordtverwacht,staataangegeven opfiguur5-Eengroot
deelhiervan,ca150ha,ismetpopulierenbegroeid.Hoedeze cultuur opdezichwijzigendehydrologische omstandighedenzalreageren
isnietbekend.Doordehogegrondwaterstandenmageenondiepebewortelingverondersteldworden.Eengrondwaterstandsdaling zalgroeistagnatiekunnenveroorzaken,waarvandebomenzichechterwelweer
herstellenzullen,zodatdeschadenietalsblijvendbehoefttewordenaangemerkt.
De overige230hazalvoor circadehelfteenoogstdepressie
lijdenvan20$envoordeanderehelft 10$,zodatdezegemiddeld
l^fo zalbedragen.Naaftrekvan7%blijvendedepressie,resulteert
eenschadevangemiddeld 8fo.
Wordtdebruto-opbrengst op f 1000,-/hagesteld,danbetekent
depeilverlagingvanhetkanaalpand eenopbrengstdepressie van
230x8/IOO x 1000=+/ 184OO,-gemiddeld per jaar (ongerekend de
populierendus).

B.Hetkanaalpand tussendesluizen3en4
De algemene situatie
Tussende sluizen3en4 looptdeZuid-Willemsvaartnietmeer
doorhetdalvandeAa.Deafstand tussenhetkanaal enderivier
wordtgroter.Dezebedraagtbijsluis 3nog300m,doch istothalverwege hetkanaalpand aangegroeid tot 1500m enisbijsluis4nog
1000m.IndeAabevindt zichongeveer terhoogtevandebuurtschap
Beug eenstuwinderivier,waarvande spronghoogte ca.1,40mbedraagt.
De opbouwvande ondergrond
LangshetpandvandeZuid-Willemsvaartwerdengeendiepboringenverricht,zodat omtrentde opbouwvanhetbodemprofiel nietveel
tezeggenvalt.Ervalthoogstens teinterpoleren tussendeboringenbijsluis3eneenboringwelkebijVeghelgelegen is.Alsvrij
I8O/II62/35/2I
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zekermagwordenaangenomendathetpakketzwaklemige ofnietleerahoudendematigfijnezandenookweer ca.13- 15mdikis,waarna
grofzandigmateriaalTOIgtmeteenlaagdiktevaneveneens 13- 15m.
Onderdezelaatste laagwordtmeeraangetroffendeformatiewaarin
tussensluis2en3hetdikkekleilagencomplexwerd aangetroffen.
Ervaltnietmetzekerheid tezeggenofdit complexookaanwezigis
indeondergrondvanhetkanaalpand tussensluis3en4«
Jegrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Degemiddelde zomergrondwaterstandenindenaaste omgevingvan
hetkanaalliggenindewinter tussen 0,20 en0,40m ondermaaiveld,
dochzakkenindezomerwegtotdieperdan1,40m,behalveinde
omgevingvanYeghelwaar zeomstreeks 1mondermaaiveldzijn.
Hetkanaalpeilbedraagt 8,52 m +N.A.P.,terwijlhetgrondwater
indezomerlangshetkanaaltracé"ligt tussen5>70mbijsluis3en
7,60mN.A.P.bijsluis4»Erbestaatduseenpeilverschil tussen
deZuid-Willemsvaart enhetgrondwater,dat0,92 mbijsluis4 ©n
2,72mbijsluis3bedraagt.
HetzomerstuwpeilvandeAa,dat langsdittrajectdusmeerdan
1000mtenoostenvandeZuid-Willemsvaart;stroomt,bedraagtca„5m+
+benedenstroomsvanstuw3en6,40 m +N.A.P.bovenstroomsvandeze
stuw.Hetpeilverschilvan2en3,5 mgerekend overeenafstandvan
1000mzalgeenwaterverliesvanbijzondere omvangteweegbrengen.
Beheersend ishierhetdirectepeilverschil tussenhetkanaal ende
grondivaterstanden.Er zalvooralbijsluis3onder invloedvanhet
peilverschil indezomervan2,70mveelwater uithetnieuwekanaalkwellennaardeomgeving.
De teverwachtenschade
Infiguur5werddesituatieweergegeven,afgeleid uitdeisohypsenkaartvoor eenversekanaalbodem.Hetareaalwaarbinnengrondwaterstijgingen mogenwordenverwacht,beslaat omstreeks600ha.
Hiervanwordthetzuidelijkvanhetkanaalgelegengebiedvan250ha
grotendeels ingenomen.doorpopulierenbossen.
Het tennoordenvanhetkanaalgelegengebied,+350hagroot,
bestaatdeelsuitdroogtegevoelige beekdalgronden endeelsuitredelijkgoedvochthoudendebodemtypen.Degrondwaterstandenkunnen
hier indezomer zakkentotmeerdan 1,40mbenedenmaaiveld,zodat
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een geringe grondwaterstandsverhoging voor deze gronden dus een
voordeel zal kunnen opleveren. Bij de bestaande toestand bedraagt
de opbrengstdepressie ca. ifo.
V/anneer geen maatregelenworden genomen omwateroverlast te
voorkomen,bijvoorbeeld door een doelmatig onderhoud en aanvulling
van het bestaande slotennet,dan zal de schade door de kwel uit het
kanaal bij eengeniddelde oogstdepressie van + 15^,waarvan dus na
aftrek van de eerder genoemde 1$ ca. 8fo overblijft,bedragens•
350x 8/1OOx 1000 =/ 28 000,- per jaar,waarbij de oppervlakte
beplant met populieren buiten beschouwing is gelaten.

C.Het kanaalpand tussen sluis4 en 5
De algemene situatie
Het kanaalpand is ongeveer 5>5km lang. Bij sluis 4,welke ter
hoogte vanVeghel is gelegen-,is de rivier de Aa ongeveer 1000 meter
van het kanaal verwijderd, doch op 1000 meter ten zuiden van deze
sluis naderen rivier enkanaal elkaar tot op enkele tientallen meters
en lopendan over een afstand van 2500m praktisch even?/ijdigaan elkaar. Op het punt bij Keidonkwaar de Aa inde richting van Erp van
de Zuid-Willemsvaart afbuigt,begint het afwateringskanaal van de
Kleine Aa.
Inhet gebied ten zuiden van het kanaal komen geen waterlopen
van betekenis voor,behoudens de Kleine Aa.
Je opbouw van de ondergrond
Op twee plaatsen langs het kanaal werden diepboringen verricht.
Bij de boerderij gelegen ter hoogte van kilometerpaal 107vlak bij
stuw4 inde Aa vond boring F 114 (raai4> figuur IA en 6)plaats
terwijl op enige afstand beneden sluis 5 éénboring opde kanaaldijk
(N112)en een (N 113)op +400 m tenwesten van het kanaal werd
verricht.
Deze boringen verschillen onderling enigszins. In boring N 114
werden geen leem- ofkleilagen aangetroffen ondieper dan 27m. Het
profiel bestaat op die plek uit 16m fijnzandig materiaal met weinig
ofgeen slibbestanddelen,waarnagrof zand volgt. Inde boringen
M 112 en N 113 werdenwel fijnzandige en slibhoudende lagen aange-
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troffen,terwijlinlaatstgenoemde boring opeendieptevan3,5 m
eenca.1,75 mdikkekleilaagwerd doorboord.
Dezedrieboringendemonstrerendewisselvalligheid vande
profielen opkorteafstanden.Hetgrondprofiel indeboringenN112
enN113aangetroffenkanalsmaatgevendwordenbeschouwdvoorhet
kanaalpand tussenbeidesluizen.
Jegrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Hetpeilvanhetpand tussensluis4en5bedraagt 10,57m
+N.A.P.hetwelktot8,52m +N.A.P.verlaagd zalworden.AlszomerstuwpeilenvandeAawerdenaangehouden+6,80 mbenedende stuw4s
welke ongeveermiddentussende sluizenisgelegen,en+8,20m
bovendeze stuw (ziebijlage 2). Indenabijheid vansluis5hevindtzichinhetafwateringskanaalvanBoerdonkindewegnaar
Keidonkde stuw4Ametpeilenvan 8,40men9>60m +N.A.P.Tussen
depeilenvanhetkanaalenerzijds endeAaenhetafwateringskanaalanderzijdsbestaanthansdv.sbelangrijkeverschillen:van
+4mhijVeghel tot2,30mbijKeidonk (ziefiguur IB).EenpeilverlagingvandeZuid-Willemsvaart van2mzaldezepeilverschillen
belangrijkreduceren.Benedenstuw4 indeAablijft echtereen
peilverschilvan 1,70mbestaanbijeenonderlingeafstand tussen
deZuid-Mllemsvaart endeAavanhoogstens 300m.Aanvankelijk
magdusmeteengrootwaterverlies naardeAawordengerekend.
DeC.O.L.N.-grondwaterkaartengevenvoordegrondenindenabijheidvanhetkanaal indewintergrondwaterstandenvan0,200,40mbenedenmaaiveld tenzuidenvanhetkanaal.Degrondenten
noordenvanhetkanaalzijninde omgevingvanVegheldieper ontwaterd,toteendieptevan 1,20 à1,40mondermaaiveld.Inde
zomerperiodedaalthetgrondwater tot1,00 à1,40menmeer onder
maaiveld,terwijlenkelehoge oudebouwlandentochnoggrondwaterstandendieperdan2mblijvenhouden.
Infiguur 6,raai3totenmet5werdendeop10/4enl8/6'59
indeboorgatengemetengrondwaterstanden ingetekend.Ookdeinde
diepboringenop28/6en14/12'60gemetenpeilenstaanvermeld.De
standenvandediversefilters.zijnweeraangegevenmetdecorresponderenderomeinse cijfers» Ookdezefigurentonenaan,datde
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Bijeenverlagingvanhetlcanaalpeilvan10,57mtot8,52mzal
ditnieuwepeil over ca.2/3 vanhet.pand hogerdandegemiddelde
zomergrondwaterstand komente liggen,zodatditlangsdittraject,tengevolgevandeverstoringvandeafsluitendesliblaag opdekanaalbodem,indenaaste omgevingnogeenzekere,zijhetgeringe,verhogingvandegrondwaterstand tengevolge zalhebben.
Ongeveervanafhetpuntv/aarzichde stuw4 (ziefiguur la)in
deAabevindt,,komthetnieuwekanaalpeil lagerdandehuidige zomergrondwaterstand teliggen,welkverschil tot ongeveer 1à1,5 m
bijsluisBaangroeit.Indegrondengelegen langsditgedeeltevan
hetkanaalkanduseenzekeregrondwaterstandsdaling wordenverwacht.
Hetgebied zal echter slechtskleinzijn.
HetpeilvanhetafleidingskanaalvanBoerdonkbovenstuw4A
komtinde zomer ongeveer eenmeterhoger teliggendanhetpeilvan
deZuid-Willemsvaart.Waterverlies uitditafleidingskanaalmagdan
ookwordenverwacht.
Se teverwachten schade
Degronden langshetkanaalbestaan inhoofdzaakuit lagezandgrondenmet eenhumeuze laagvanmeerdan0,40mdikteenvoorts
uit enkele complexenmiddelhoge oudebouwlandenbijdebuurtschap
Zijtaart enbijKeidonk.Ditzijnoverhetalgemeengrondenvanredelijkgoedekwaliteit.Erdoetzichdanookgeendroogteschadevan
betekenisvoor.Slechtsinde omgevingvandenieuwesluisBkomt
verdrogingvoor opde ontginningsgronden,diehiernogjuistde
doorhetkanaaltebeïnvloeden strookgrondenraken.
Uithetvoorgaande isreedsgebleken,datdewijzigingvanhet
peilvandeZuid-Willemsvaart slechtsbeperkt zalblijventoteen
kleingebiedvan ca.50hatenwestenvanhetkanaalgelegentussen
sluisBenhetpuntwaardeAa afbuigtnaarErp.Ditgebied heeft
thanseenopbrengstdepressievan ca 10$.Indienhetpeilvanhet
afleidingskanaalvandeKleineAaongewijzigdgehandhaafdblijft,
zaldeschade tenoostenvandeZuid-Willemsvaartvermoedelijkverwaarloosbaar geringzijn.
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Zoudeze situatie echter ingrijpendveranderen,doorbijvoorbeeld hetafleidingskanaal opdeZuid-Willemsvaarttelatenafwateren,danzaldepeilverlaging ookinde omgevingvanKeidonkdroogteschadeveroorzaken,eveneensopeenoppervlakvan ca.50ha,waarvan
thansdegemiddelde opbrengstdepressie ookea. löfo bedraagt.Indat
gevalzalintotaal 100havandroogtetelijdenhebben.Wordtde
schade opgemiddeld 15$gesteld endenormalebruto-opbrengst op
f 1000,-/ha,danzaldegemiddelde jaarlijkse schadenaaftrekvan
dehuidige opbrengstdepressie 100x5/100x 1000=/5000,-bedragen.
D.Hetkanaalpand tussensluis ^ en 6
Jealgemene situatie
TerhoogtevanBoerdonkwordtdeKleineAadoormiddelvaneen
grondduiker onderdeZuid-Willemsvaart geleid.Opditpuntbegint
aandenoordoostzijdevanhetkanaalhetafwateringskanaalvanBoerdonk,datdewaterafvoervandeKleineAaverzorgt endat openige
tientallenmetersafstand evenwijdig aande Zuid-Willemsvaart inde
richtingvan sluis5 loopt.DerivierdeAabevindtzichopgrote
afstand vanhetkanaal enkanverderbuitenbeschouwingblijven«.
Hetgebied langshetkanaaltussensluis5enBoerdonkisvrijvlak.
BijBoerdonkbevindtzichechter eenvanzuidoostnaarnoordoost lopendehogerug.Tussendezerug enDonkishetgebiedveelminder
vlak?hogebouwlandpercelenwordengescheidendoor lagegrondenwaarinzichdiversekleinewaterlopenbevinden.
Deopbouwvande ondergrond
Ooklangsditpand zijngeendiepboringenverricht.Aangenomen
kanwordendatzich geen groteafwijkingenindealgemeneopbouw
voordoen.WordendeboringenvanN110,N111enN113vergeleken,
danvalt opdatinalledrie op ca.3mdiepte een1,5mdikkekleilaagvoorkomt,zodatde kansbestaatdatdeze ooklangshet tussen
dezeboringengelegentracévandeZuid-Willemsvaartaanwezigis.
Hetnieuwekanaalzoudanmeteendieptevan3>5mdezekleilaag
nognietdoorsnijden.Zoals echterreedsmeerderemalenisopgemerkt
bestaat overdeaan-ofafwezigheid vanzulkeenkleilaag geen zekerheid.
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-27Hetfijnzandigegrondpakket heeft langsditkanaalpand een
diktevanca.17m,waaronder danweer eenca.7mdikke laaggrofzandigmateriaalvoorkomt,alvorensdeformatiewordtbereiktwaarintussende sluizen2en3dedikkekleilagenwordenaangetroffen.
DezewerdenindeboringenN111nietaangeboord.Het isderhalve
nietwaarschijnlijkdatdergelijkekleilagenmet eenzekereuitgestrektheid zullenvoorkomen,zodataangenomenkanwordendathet
watervoerend grondpakket eengrotedikteheeft.
Jegrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Degrondwaterstanden inhetgebied langshetpand tussende
sluizen5en6vandeZuid-Willemsvaartbewegenzichinhetgebied
tussensluis5e &Boerdonkindewinter tussende0,40en0,70mondermaaiveld,terwijl ietsverder tenoostenvanhetkanaal een
complexgrondenligtmetnog ietshogerewintergrondwaterstanden.
Indezomerkomengrondwaterstandenvoor tussen1men1,40monder
maaiveld,plaatselijknog ietsdieper.DehogerugbijBoerdonk
heeftindewinter enindezomerdiepegrondwaterstanden,zodanig
datdezehetgehele jaardoordieperdan 1m ondermaaiveldblijven.
Tenzuidenvandezerug ligthetgebied,waarvanreedsgemeld
werd,dathetbetrekkelijkgeïsoleerdehogebouwlandkoppenheeft
binneneengrilligpatroonvan lagegronden,waar zichookdewaterloopjesbevinden.De lagegrondenhebben 'swintersgrondwaterstandentussen0,20 en0,40m enindezomer omstreeks0,70mondermaaiveld.Inde hogebouwlandenzijndegrondwaterstanden inhetalgemeenca.0,70mdieper.
Eenverhogingvandegrondwaterstand tengevolgevankweluit
hetnieuwekanaalzallangsdehele lengtevanhetpand zekererisico'smetzichbrengen,slechtsvoordegrondenopdehogerugbij
Boerdonkbestaathiervoor geen gevaar.
De.gemiddeldezomergrondwaterstand langshet tracevandeZuidWillemsvaart beweegt zichlangsditpand tussen9?70men12,70m+.
Bijhethuidigetevens toekomstigekanaalpeilvan12,75m+N.A.P.betekentditdatereenschijnbareverhogingzaloptredenvan3mbij
sluis5,terwijl.ditverschilbijstuw4binhet afleidingskanaal
vanBoerdonk 1,70mbedraagt enbijdelagegrondennabijdegrondduikervandeKleineAa 1m.Aanvankelijkzaldusopeennietonbe-
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langrijkekwelgerekend moetenworden.
Toortsdienthier niet onvermeld te"blijvendathetpeilverschiltussendeZuid-Willemsvaart enhetafleidingskanaalvanBoerdonktussensluis5 enstuw4-b3>10menbovendeze stuw 1,50mbe-draagt.Gezienhetfeitdatdeafstand tussenheidekanalen slechts
50-100mbedraagtmageengrootwaterverliesvanuitdeZuid-Willemsvaartnaarhetafwateringskanaalwordenverwacht.Blijfthetafwateringskanaal intactdanzoudendegrondentenoostendaarvanvaneen
grondwaterstandsverhogingweinig ofgeenhinder ondervinden.
De teverwachten schade
Degrondentussensluis5 enBöerdonkbestaanvooral tenwesten
vanhetkanaaluitmiddelhoge zwaklemigefijnzandige ontginningsgronden,waarop thans geen oogstdepressiesvanbetekenisvoorkomen,terwijltenoostendaarvan,inde omgevingvanKeidonk,deelshumeuze
deelsweinig humeuze enlemige lagebodemtypenvoorkomen,eveneens
zonder oogstdepressiesvanbelang.OpdehogerugbijBöerdonkzelf
komenhogezwaklemige oudebouwlandenvoorwelkegemiddeld jaarlijks
opbrengstdepressies ge-ven van ca.15$«Tenzuidenvandezeweg treft
meneengebied aanvanhumeuze lagegrondenenhogere oudebouwlanden.
Eenzekeregrondwaterstandsverhoging indezomerbijdeontginningsgrondenzouwelvoordelig zijn,dochvoorde lagegrondenzouden
daaruit spoedignadeligegevolgenvoortvloeien.
Wanneerhet afwateringskanaalvanBöerdonkgehandhaafd blijft
langshetnieuweverbredekanaal,danzal opdegrondentenoosten
vandeZuid-Willemsvaart entennoordenvanBöerdonkgeen schadevan
betekenisbehoeventewordenverwacht.Vervaltditkanaaldanzouop
eenoppervlaktevan ca.130ha,naaftrekvan Tfoblijvende opbrengstdepressie tengevolgevande terreinsongelijkheidjeenschadevangemiddeld yfokunnenoptredentenbedragevan0,03 x 130x 1000=
=/ 3900,-gemiddeld perjaar.
TenwestenvandeZuid-Willemsvaart entussendehogerugvanBaordonkenDonkzullengrondwaterstandsverhogingen zekerverwacht mogen
worden.Indiendaartegen'geenvoorzieningengetroffen worden zalde
schadegemiddeld eveneens yfobedragenca.op250ha of0,03 x250x
x 1000= f 7500,-gemiddeldper jaar.Inhet ongunstigstegevalzou
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van38OhalangshetbesprokenpandvandeZuid-Willemsvaart mogen
wordenverwacht..

E.Hetkanaalpand tussensluis6endenieuwe sluisC
De algemene situatie
Vanaf sluis6zalvolgensdeplannenhetkanaaleennieuwtracévolgenteneinde tenoostenvanHelmond tewordenomgeleid.Hierbijzalsluis 6komentevervallenzodathetkanaalpeilverlaagd zal
wordenvan14,95mtot 12,75m+N.A.Po Eennieuwe sluis Czalgebouwdworden opca.2000mbovenstroomsvansluis 6.
DerivierdeAastroomthier openkele tien-tothonderdtallen
metersafstand evenwijdigaanhetkanaal.TerhoogtevanBeekbij
het landgoed "Eykenlust"bevindt zicheenstuwinderivier.Derivier stroomtdanverder innoordelijkerichting,zichdaarbijvan
hetkanaalverwijderend.Voorde stuwbegint eenafleidingskanaal
dat overeenafstand van500mparallelvlaklangsdekanaaldijk
loopt omdaarna tenoostenomDonkheenbuigenddoormiddelvaneen
aflaatwerk indeZuid-Willemsvaart uittemonden.
De opbouwvande ondergrond
Bijditkanaalpandwerden2diepboringenverricht,N111inde
noordelijkekanaalbermenN110op600mtennoordoostendaarvan.
N111isgelegen ophetpuntwaarhetafwateringskanaalweervande
Zuid-Willemsvaartafbuigt inderichtingvanDonk.Indezeboring
werd opeendieptevan3meenca,2mdikkekleilaagaangetroffen.
InM110begint eveneens opongeveer3mondermaaiveld eenkleilagencomplex, dathierechter intotaal4,5 md-ikis.Onderdeze
kleilagenkomtweerhetgewonezwakleemhoudendematig fijnzandige
pakketvoor toteendieptevan20m ondermaaiveld.Eendergelijke
kleilaagwerd ookinboringN109aangetroffen,zodathetaannemelijklijkt ominditgebied eenminofmeer samenhangend kleilagencomplexteveronderstellen.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Het toekomstigkanaalpeil enhethuidige zomerstuwpeilvande
Aa enhetafwateringskanaal zijnalleongeveergelijkaan12,75m
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ca.O,75mhoger.
Degrondwaterstanden tenopzichtevanmaaiveld indeomgeving
vanhetkanaaltracévariërenvan0,70 -1,40mindezomertot
0 -0,40 mindewinter»
Infiguur 6,raai 6,zijndegrondwaterstandenwaargenomenop
18-6en10-4-1959weergegeven.Tevenswerdenaangegevendewaarnemingenindepeilfilters op28-6 en28-11-1960,welkeindediepboringenwerdengeplaatst.Dewaterstand inde ondiepepeilbuisvan
boringN111staat sterkonder invloedvanhetafwateringskanaal en
deZuid-Willemsvaart,zodat tenaanzienvandeinvloedvandeop
enigemetersdiepte aangetroffenkleilaagv/einiggezegdkanworden.
Depeilwaarnemingeninboring N110 geven zelfsbijdewinterwaarneming slechtskleinepeilverschillen tussendiepe enondiepefilters
tezien.Het op3meterdieptebeginnende ca.455mdikkekleilagencomplexblijktdusweinig invloed tehebben,zodatdaaraan ookgeen
grotebetekenis alsafsluitende laagkanwordentoegekend.
Uithetbeloopvandegrondwaterspiegel aande oostzijdevanhet
kanaalblijktdat erweinigwateruithetkanaalkwelt.Dekanaalbodem isdusookhierweer slechtdoorlatend.
Degevolgenvoordeaanliggendegrondengelegentenwestenvan
hetkanaalvaneenpeilverlagingvan14>95mtot12,75m+N.A.P.
werdenzogoedmogelijkweergegeven infiguur5°Degevolgenvoorde
grondentenoostenvanhethuidigekanaaltracézullenafhangenvande
wijzigingen inde loopvandeAadieeventueel zullenwordenaangebracht.Hetverlengenvanhetpand tussensluis5en6totaande
nieuwe sluisCopentdemogelijkheid omeenaflaatwerkindeAate
construerenbijdenieuwe sluisC.Hierdoor zouhetafleidingskanaal
tussendestuwbij"Eykenlust" enDonkkunnenkomentevervallen.
Inditgevalzal ooktenoostenvanhetkanaaleengrondwaterdaling
mogenwordenverwacht.Blijftde situatie zoalsdiethans isdanzullendeAa enhetafwateringskanaal,indiendepeilenblijvenzoalsze
thanszijn,destrookgrondenwaaropgrondwaterstandsdalingen zullen
voorkomenbeperkentotdiegrondengelegentussenderivierdeAaen
hetafleidingskanaalendeZuid-Willemsvaart.
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Deteverwachtenschade
Degrondenlangshetkanaaltracé"bestaaneendeelsuitmiddelhoge lemige oudezandbouwiandcn, lageleemhoudende zandgronden en
hetbeekdalcomplex.Vooralde laatstegroepvanbodemtypen isgevoeligvoor eengrondwaterstandsdaling.De overigezijndatinveel
minderemate.
Reedsthanskomenopdegronden langshetkanaal oogstdepressies
voordoor tehogegrondwaterstanden inhetvoorjaarenindezomer.
Eenzekeredalingdaarvankanderhalveeenvoordeel"betekenen.Daar
dehuidige zomergrondwaterstandenongeveer overeenkomenmethet toekomstigekanaalpeilwordtgeennoemenswaardige schade tengevolge
vandepeildalingverwacht.Dewintergrondwaterstanden indedirecte
omgevingvanhetkanaalzullenwellicht ietswordenverlaagd,doch
ditzalslechtstenvoordelevandesituatiewerken.Bovendienkomt
ervoorhetgebied tenwestenvandeZuid-Willemsvaart nogbij,dat
velegrondenvoordewoningbouwbestemdworden.
Resumerend kandusvastgesteld worden,datgeennadeligeinvloedenvandepeildaling ende tracéverleggingvande Zuid-Willemsvaart
voordegrondengelegentussensluis6ensluisCwordenverwacht.
F.Hetkanaalpand tussendenieuwe sluizenCenD
Dealgemene situatie
YanafsluisCtotsluisDvolgtdeZuid-Willemsvaart eengeheel
nieuwtracé,sluit terplaatsevanhetpuntvan samenvloeiingvande
Aa endeBakelseAa ophettracévaneerstgenoemderivieraanen
volgtdezedantot sluisDdie opongeveer500mtenzuidenvande
spoorlijnHelmond-Deurnegebouwd zalworden.
IndeAakomenbinnenhettoekomstigkanaaltraject tussende
sluizenCenDdriestuwenvoor,waarvanstuw10gelegenisonderde
brug indewegvanAarlenaar Bakel,dus ca.500mtenwestenvan
hetnieuwekanaaltracé,terwijl stuw 11bijdeDierdonkse Beemden
opongeveer 900m stroomopwaartsvanhetpuntvansamenvloeiingmet
deBakelseAa isgelegen.Opditpuntvansamenvloeiingkomt erin
deBakelseAaeveneenseenstuwvoor.Tenslotte isstuw 12gelegen
onderde spoorbrug indelijnvanHelmond naarDeurne (ziefiguur LA).
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Langshetnieuwekanaaltracéwerdentweediepboringenverricht,
N IO9gelegen900mtenoostenvanhetpuntvanuitmondingvanhet
WilhelminakanaalindeZuid-Willemsvaart enN 108ca.500mten
noordenvandemeergenoemde spoorlijnbrug overdeAa.
Vanhetgebied tenoostenvanHelmond isvrijveel omtrentde
ondergrond bekend uitdiepboringentenbehoevevanhetpompstation
vandewaterleiding aldaar.BoringN108komtmetdeandereboringen
vrijwel overeen.Op3-5m ondermaaiveld komeninditgebied leemofkleipakkettenvoorvr.n3 - 4 meterdikte.Dieperinhetprofiel
komennogmeerdere leem-ofkleilagenvoorvanwisselendedikte.De
grofzandige formatievanVeghelbegint ongeveer op20meterbeneden
maaiveld.
OokinboringN109wordt openigemetersbenedenmaaiveld een
dikkekleilaag aangetroffen,terwijlevenals inboringN 108dieper
inhetprofielnogmeerkleilagenvoorkomen.Ookhierbegintdegrofzandige laag opomstreeks20m ondermaaiveld.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
DeZuid-Willemsvaart zal ophetnieuwe tracétussendesluizen
CenD eenpeilkrijgenvan 14*95m+N.A.P.Dezomerpeilen inde
diverseriviervakkenvandeAazijnongeveer alsvolgt (ziefiguur
IBenbijlage 2)
stuwEykenlust-stuw Aarle
stuwAarle

12,75-13>00m+N.A.P.

-stuwDierdonkseBeemden 13,80- 14,00m +N.A.P.

stuwDierdonkse Beemden- stuwSpoorlijn15,10-15,30m+N.A.P.
stuwSpoorlijn-sluisD

16,00- 16,10m +N.A.P.

Eenkanaalpeilvan 14>95m+houdt in,datdittotdestuw11bij
deDierdonkseBeerodanbovenhetrivierpeil zalkomenteliggen.Na
dezestuwtotdiewelke onderde spoorbrug isgelegen,ishetpeil
eenweinig lager ennadeze laatstestuwongeveer 1mlagerdanhet
zomerstuwpeilvanderivier.
Degrondwaterstanden langshetnieuwekanaaltracévansluisC
tot.de stuwbijdeDierdonkseBeemdenzijnindewinterhogerdan
0,40mondermaaiveld enindezomer0,40 - 1,00mondermaaiveld.
Opdit traject ligthetkanaalpeil 1-2mhogerdandegrondwaterstanden.
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-33Vanafde stuwbijdeDierdonkse Beemdendoorsnijdt hetkanaaltracé,dathier zoalseerder uiteengezetwerd,samenvaltmetdatvan
deAa-omleiding tenoostenvanHelmond,hogegronden,waarvande
grondwaterstanden indewinterdieperdan0,70 à1,00meninde
zomerdieperdan 1,40m"benedenmaaiveld zijn.Hetkanaalpeil isin
ditgedeeltevanhet tracé0,50mtotl,50mlagerdanhetrivierpeil,
zodatdewateronttrekkendewerkingvandetoekomstigeZuid-^/illemsvaart opzijnomgeving sterker zalzijndandievandeAathans.
Raai7vanfiguur 6is500m tenzuidenvanhetpuntgelegen,
waarhetWilhelminakanaal metdeZuid-Willemsvaart samenkomt.Ingetekend zijndegrondwaterstanden gemeteninboorgaten op10-4en
8-7-1959°BoringN 109isi&dezeraaigelegen opca.900mtenwestenvanhetkanaal.Indezeboringwerdenvier waarnemingsfilters
geplaatst opverschillende diepte.Tussendefiltersbevindenzich
kleilagen (ziefiguur 2). Deweergegevenwaarnemingenzijnverricht
op28-6en28-II-I96O.Erbestaat tussendewaarnemingenvande
stijghoogtevanhetwater indeverrchillende lagen (filtersIt/m
IV)eenvrijwel constantpeilverschil.Deverschillende inhetprofielvoorkomendekleilagenhebbenduseenzekereafsluitendewerking.
De stijghoogtevanhetgrondwater infilter Iblijkt tijdensdeperiode tussen28-6en28-H-I96Ovrijwel constant0,20mhoger tezijn
daninfilter IIenca.0,30mhogerdaninfilter III,dochhetverschilinstijghoogtevanhetgrondwater indefilters IenIVfluctueert onder invloedvanderegenval endeafvoerdoordeAaenhet
slotenstelselvan0,48mop28-6tot0,80mop28-10,omdanweergeleidelijkterug telopentot0 ? 68m op28november.Eenstoring inde
ondergrond dievoorhetgeschetstebedragvanhetgrondwaterverantwoordelijk ismoet nietuitgeslotenwordengeacht.Eenduidelijker
aanwijzingdaarvoor ontbreekt echtervooralsnog.De situatiemaakt
voortsnogduidelijkdat ervanuitdegrofzandige lagen (filter i)
eenverticaalnaarbovengerichte stromingscomponentaanwezig is.De
doorlaatfaktorenvandekleilagenbepalendehoeveelhedenwaterdie
uitdedieperegrondlagenomhoogkwellen.Deze omstandigheid biedt
mede eenverklaring voordehogegrondwaterstandeninhet
gebied,waardoor eendicht slotennetnoodzakelijk is.Deaanwezigheidvande op6mdieptevoorkomendekleilaag enhetslotennetver-

180/1162/35/33

-34klaart ookhetkleinepeilverschil tussendeAaenhetgrondwater
openigeafstandvanderivier.Ditfeitendatvanhetrelatief
grotepeilverschil tussende stijghoogtevanhetgrondwater infiltersIIIenIVvanhoringN 109rechtvaardigtde,zijhetvoorzichtige,conclusiedatdeeerdergenoemde ondiepekleilaagbeschouwd mag
wordenalseenslechtdoorlatende laag,diezichovereenzekere
niet teverwaarlozen oppervlakteuitstrekt.
Baai8kruistdeAaopeenpuntca.250m"benedenstroomsvan
destuwbijdeDierdonkseBeemden.Opvallend ishierhetsteileverhangvandegrondwaterspiegel bijdeAa.Ditverschijnselkomtnog
sterkernaarvorenbijraai9>welke opca.500mtennoordenvan
despoorlijngelegenis.DitzoueropwijzendatdeAaeengroot
stroomveld aansnijdt.Degevolgtrekking hieruit iseengeringeafsluitendewerkingvandeinhetprofielvoorkomendekleilagen.Deze
zoudenderhalvemeereenlensvormigkarakterhebben.Ookdegeringe
stijghoogteverschillen indewaarnemingsfiltersvanboringN108
wijzenindezerichting.
Deteverwachten schade
VanafsluisCtotaanhetpuntwaardeBakelseAaindeAa
uitmondt loopthet toekomstigekanaaltracédoor lagegronden,waarinzoalsuiteengezethogegrondwaterstandenkunnenvoorkomen,doch
waaropthansgemiddeld jaarlijksgeenopbrengstdepressiesgroter
dan10$voorkomen.Hetkanaalpeilzalopdittraject1-2mhoger
komenteliggendandegemiddelde zomergrondwaterstand.Deverse
kanaalbodem zaldanaanleiding geven totkwelnaardeaangrenzende
gronden.Eenverhogingvandegrondwaterstand indeze omgevingzal
danaanleiding geven totwateroverlast.Infiguur5 staat aangegeven
inwelkgebied eengrondwaterstandsverhoging magwordenverwacht.
Ditgebied zalcirca150hagrootzijn.'•Wanneerhiertegen geen

af-

doendemaatregelenwordengetroffendanzullendaardoor opbrengstdepressiesvangemiddeld 20$kunnenoptreden,zodatde jaarlijkse
schade,weer naaftrekvan7$blijvendedepressie,ca.150x 1000x
x 0,13 = f 195 0 0 , — bedraagt.
Inhetgebied tussendeBakelseAaensluisD loopthetkanaal
langshetbestaandeAa-tracé,waarbijkanaal-enrivierpeilweinig
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-35verschillen.Degrondwaterstanden inditgebied zijnreedsdiep,
terwijl eenbelangrijkdeelvandegrondenvoordewoningbouwbestemd zalworden.Degrondwaterverlaging doorhetkanaal ineengebiedvan ca.100hateweeggebracht zullengeennoemenswaardige
schadeaande landbouwveroorzaken.

G.Hetkanaalpand tussendenieuwe sluisD endenieuwesluisE
Dealgemene situatie
Yanaf sluisD loopthet toekomstigekanaaltraject inderichting
vandebocht indeZuid-WillemsvaarttenzuidenvanStipdonk en
sluitdaarweer ophetbestaande tracéaan.DeAa-omleiding bijHelmond loopthier op150-400mafstand tenwestenvanhetnieuwe
kanaaltracé*enkruistdittweemaalmeteenpaarwijdebochten.
Nahetpuntwaar hetnieuwekanaaltracév/eerde oudeZuidWillemsvaartvolgt stroomtdeAa op250-300mtenoostenvanhet
kanaal.BijStipdonkbevindt zichstuw14indeAaenbegint een
afleidingskanaalnaardeZuid-Willemsvaart.Ongeveer 1500mbenedenstroomsvande stuwbijStipdonkbevindtzichindeAahetverdeelwerk 13,opwelkpuntdeAa_omleidingtenoostenvanHelmondbegint.
Denieuwe sluisEzalvermoedelijkgebouwdwordenop+400m
tennoordenvansluis 10,opeenpuntwaardehogegrondenbijLierop
totaandeZuid-Willemsvaart komen.Het oudekanaaltracé ligthierop
hetwestelijke overgangsgebied vanhetdalvandeAanaardehoge
gronden.
De opbouwvande ondergrond
Nabijkilometerpaal 79,9langsdeRijkswegHelmond-Weertwerden
ineenraai loodrecht ophetkanaal inboorgatengrondwaterstandswaarnemingen endriediepboringenverricht.N 105isgelegenaande
westzijdevande opdekanaaldijkgelegenrijksweg,terwijlN106
ca.5OOmtenwesten on N 107 ca.400mtenoostenvanditpunt
gelegenzijn.Indezeboringenwerdenwaarnemingsfiltersgeplaatst
(ziefiguur2 ) .
InN 105enN107werd oprespectievelijk7,5en10m-m.v.
(13m +N.A.P.)eenkleilagencomplexvanenkelemetersdikteaangetroffen,terwijlinboring N106op15mdiepte een leemhoudende
fijnzandige laagvan4mdiktewerd doorboord.Hetgrovezandwerd
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-36op20-23mondermaaiveld aangetroffen (ca.2m +tot 1m- N.A.P.).
Depeilwaarnemingen indefilterstoneneenduidelijkverschil
aantussenN 107tenoostenenN 106tenwestenvandeAa.InU107
isde stijghoogtevanhetgrondwater inhetdiepstefilter tijdens
deperiode28junitot 14december I960gemiddeld 0,30mhogerdan
inhetmiddelste,en0,42 mhogerdaninhet ondiepstefilter.In
"boringN106echterisdestijghoogtevanhetgrondwater inhet
diepstefilter overdezelfdeperiodegerekendgemiddeld 0,41mlager
daninhetmiddelste eninhet ondiepstefilter.InboringN 105,
welkevlaknaasthetkanaal isgelegen,isde stijghoogtevanhet
grondwaterinhetdiepstefilterindeperiode28-6-28-93a4emlagerenindeperiode28september- 14december 6cmhogerdanin
hetmiddelste filter.Destijghoogte inhet ondiepstefilterwordt
sterkbeïnvloeddoorhetpeilvandebermslootwelke langsdekanaaldijk isgelegen.
Deprincipieelverschillende stijghoogteverhouding tussenhet
diepeenhet ondiepewater indewaarnemingsfiltersvanN106en
ET107wijstweer inderichtingvaneenstoringinde ondergrond.
InditgevalkondoorDERIDDER aandehandvaneenmineralogische
analysevandegenomengrondmonsters inderdaad zulkeenstoring
wordenaangetoond.Deze,de"StoringvanAsten",looptmiddentussen
beideboringendoor.
UitdegegevensvandediepboringenN105enN107blijkt,dat
opeenpeilvan ca.14m+N.A.P.kleilagenvoorkomenwaaraaneen
zekereafsluitendewerkingkanwordentoegekend.InN 106zouzulk
eenlaagdieper zittenenwel op ca7m +N.A.P.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Ophet trajectvansluisD totdeaansluiting ophet oudekanaaltracébijStipdonkzalhetkanaalongeveerderivierdeAavolgen.Inde omgevingvansluisDkomenlagegrondwaterstandenvoor,
dochalspoedigwordende laaggelegengraslandentenwestenvan
Brouwhuisdoorkruistmetgrondwaterstandenvanomstreeks 1m-m.v.
indezomer en0,50m-m.v.indewinter.Hettoekomstig kanaalpeil
van18,65m+zaltothetaansluitpunt ophet oudetracé©"ngeve-er
gelijkmetdeterreinhoogte of0,50-0,80mdaarbenedenkomente
liggen.
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Het zomerstuwpeil van de Aavanaf stuw 12 bijde spoorlijn tot
stuw 13 bijhet verdeelwerk v/aarde omleiding rond Helmond begint
is ca. 16,00 m + envanaf dit verdeelwerk tot de stuw 14bij Stipdonk ca. 17,00 m + U.A.P.Het kanaalpeil ligt dus 2,65

m

respectie-

velijk 1,65 m hoger dan het zomerpeil van de Aa. Tussen sluis D en
stuw 14bij Stipdonk ligt de gemiddelde zomergrondwaterstand tussen
16,70m + en 17,90m +N.A.P., zodat het kanaalpeil 0,75 - 2m hoger
is.
Bovende stuw 14bij Stipdonkvolgt de Zuid-Willemsvaart de
westelijke zijde van het dal van de Aa.De afstand tot de rivier bedraagt ca.250 à 300m. De grondwaterstanden inde lage gronden
langs de Aa en het kanaal schommelen indewinter tussen 0,20 en
0,40 m en in de zomer tussen 0,70 en 1,00 m - m.v.De hoge gronden
oostelijkvan het kanaal hebben steeds diepe grondwaterstanden.
Het peil van het kanaal zal inde toekomst worden verlaagd van
20,47 m +tot 18,65 m +N.A.P. Het zomerstuwpeil vande Aa bedraagt
tussen de stuw 14bij Stipdonk ende stuw 15bij sluis 10 ca. 18,40
- 18,60 m + N.A.P.Het kanaalpeil zal echter bij de nieuwe sluis E
ca. 1,85 m lager komen te liggen dande grondwaterstand inde zomer
thans is.Inde buurt van Stip'''-on1:zijndepeilen van het kanaal en
hetgrondwater ongeveer gelijk. Dewintergrondwaterstanden zullen
ca. l m hoger liggen dandie van de zomer,zodat de verschillen daarvan met het kanaalpeil met een overeenkomstig bedrag vergroot worden.
Haai 10van figuur 6geeft het grondwaterstandsbeloop op 3 april
en 3 juli 1959» terwijl tevens de grondwaterstanden van de diepboringenvan 28 juni en 14december i960werden ingetekend. Ook uit
deze figuur blijkt dat er tussen het rivier- enhetgrondwaterpeil op
150à 200m afstand vande rivier eengroot verschil bestaat,namelijk; ca.2 m.
De teverwachten schade
Het kanaalpand tussen de sluizenD enE loopt over een belangrijkgedeelte van zijn lengte langs en door de beekdalgronden van de
Aa. Inhet nieuwe gedeelte,waar het kanaalpeil hoger is dan de zomergrondwaterstand, zalweer gevaar bestaanvan verhoging daarvan,
tenzijdegeëigende maatregelen voor ontwatering worden toegepast.
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-38VJanneergerekendwordtdataanhetAa-tracéendepeilenvanderivier geen grotewijzigingenwordenaangebracht,danzaleengrondwaterstandsverhoging tenoostenvanderivier opeenoppervlakvanca.
80hazichkunnenvoordoen,zoalsinfiguur5 staataangegeven.Indienhiertegenniets ondernomenwordtdankandaarvaneenopbrengstdepressievangemiddeld 15$hetgevolg zijn.Naaftrekvan T?oblijvendedepressie zaleengemiddelde jaarlijkse schadevan80x 1000x
x 0,08 = f 6400,-optreden.
OphettrajectvanafStipdonktotsluisEzaldegrondwaterstandsverlagingmerkbaar zijnop ca.150ha,Hiervanzalechter ca.100ha
schadeondervinden,omdatopde overige50hadegrondwaterstanden
reedste laagzijnomvaninvloed tekunnenzijnopdegewasgroei.
Tengevolgevandedalingvanhetgrondwater zullendezegrondengrotendeelsongeschiktwordenvoorhetgebruikalsgrasland enzalzich
gemiddeld eenopbrengstdepressie van25$voordoen.Doordegebruikers
zalduscompensatievoorhetverliesaangrasland-areaal eldersgezochtmoetenworden.Alsbouwland gebruikt zullendezegrondenminder
vandroogtetelijdenhebben.
Deteverwachtenjaarlijkse schadezalnaaftrekvan jfoblijvendedepressievoorhetgebruikalsgrasland 100x 1000x 0,l8=
= f 8 000,-gemiddeld perjaarbedragen.

H.Hetkanaalpand tussemdenieuwesluisE ansluis11
Dealgemene situatie
DeZuid-WillemsvaartloopttussensluisEensluis11opongeveer 100à150m afstand evenwijdigaanderivierdeAaenligtop
delinkerzijdevanhetAa-dal.Indebochtvanhetkanaaleventen
zuidenvansluis 10bevindt zicheengebiedvanlagegronden,waareen
oudeAa-bocht tenwestenvanhetkanaalisgelegenenwaardeKleine
Aaopaansluit.DeKleineAawordtbenedensluis10doormiddelvan
eengrondduiker onderdeZuid-Y/illemsvaartdoorgeleid enmondt even
benedenstroomsvan

stuw15indeAauit.Inhetkadervanruil-

verkavelingswerkenwerdenindezesituatieverbeteringenaangebracht.
De opbouwvande ondergrond
Langsditkanaalpandwerdengeendiepboringenverricht.Opgrond
vandeboringenN105/107envandebijSomerengelegenboringW104
I80/II62/35/38

-39kanaangenomenwordendatde opbouwvanhetbodemprofieldezelfdeis
alsindezeboringenwerd aangetroffen.Datwilduszeggen©enmatig
fijnzandigebovenlaagvanongeveer 25mdiktewaarinlagenmetmeer
fijnzandig enleemhoudendmateriaal envermoedelijk enkelekleilagen.
Yanaf25m ondermaaiveldgrofzand.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Infiguur IAwerdendegegevensbetreffende degrondwaterstanden
hetkanaalpeilenhetzomerstuwpeilvandeAavermeld.Hetkanaalpeil
bedraagt thans22,48m+,terwijlhetzomerstuwpeilvandeAatussen
de stuwen15en16,diegelegenzijnbijsluis 10,respectievelijk
sluis 11zichbeweegt tussen20,50en20,80m+N.A.P.
Inde toekomst zalhetkanaalpeil tussensluisEensluis11gebrachtworden op22,05m +N.A.P.Ditbetekentdattussendenieuwte
bouwensluisEensluis10 eenverhogingvanhetpeilvan1,58mzal
worden totstandgebracht envoorhetgedeeltevanhetkanaal tussen
de sluizen10en11,eenverlagingvan0,43 m.
Degemiddelde zomergrondwaterstandbijhetkanaalzalnadepeilwijzigingbijsluisSongeveer 1,55 m lagerenbijsluis 11ca.0,15 m
hogerdanhetkanaalpeilkomenteliggen.Degemiddeldewintergrondwaterstand ligt ca.0,50-0,80mhogerdandie indezomer.
De ontwateringsdieptevandeaanliggendegrondenisvoordie,
welkegelegenzijninhetdalvandeAaenbijhetpuntvansamenvloeiingvandeKleineAa,indezomer omstreeksde0,70 à1,00mondermaaiveld enplaatselijkzelfswathoger.Indewinterzijnde
grondwaterstandenmeest hogerdan0,40mondermaaiveld.Dehogegrondentenwestenvanhetkanaalhebbeneendiepere ontwateringdie zelfs
indewinter totmeerdan2,00m ondermaaiveld ligt.
De teverwachtenschade
Zoalsuithetvoorgaandebleekzalopeengrootdeelvanhetkanaalpand eengeringeverlagingvanhetpeiltotstandwordengebracht.
Hetverwijderenvande slechtdoorlatende sliblaagopdekanaalbodem
bijhetverdiepen enverbredenvanhetkanaalzalechterhetzelfde
effecthebbenalseenverhogingvanhetkanaalpeil tenopzichtevande
gemiddeldezomergrondwaterstandmet 1,55 mbijsluis10tot0mvoor
sluis11.
Terplaatsewaar echterhetgrootstebezwaarvanuithetkanaal
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KleineAa opkorteafstand evenwijdig aandeZuid-l'Fillemsvaarten
vormen,indiendebestaande toestand gehandhaafd blijft,eenbegrenzingvaneeneventueel optredend schadegebied.Verwachtraagdan
ookwordendat langshet onderhavigekanaalpand eenbetrekkelijk
smalle strookgrondkanslooptwateroverlast teondervindenvan
kweluithetnieuwekanaal.Bovendienzullendehogegronden,tengevolgevaneenreedsdiepe ontwateringstoestand geen hindervan
eenhogeregrondwaterstand ondervinden.Hetoppervlakaangronden
waar eengrondwaterstandsverhoging wel schadezoukunnenveroorzakenzalca.80habedragen.
Degrondenwelke inhetAa-dal liggenzijnweervanhettype
vanhetbeekdalcomplex.Eenverhogingvandehuidigezichreeds
dichtbijeenoptimale ontwateringsdiepte bevindendegrondwaterstand zalresulteren inwateroverlast,waardoor opeenopbrengstdepressievangemiddeld 2Cffogerekend moetv/orden,waarvan 7%als
blijvend kanwordenaangemerkt.
Wanneergeenmaatregelenter ontwateringwordengetroffenzal
eenschadevan 80x 1000x0,13 = f 10400,-per jaardaarvanhet
gevolgkunnenzijn.
IHetkanaalpand tussensluis11endenieuwe sluisF
Dealgemene situatie
Nasluis11bevindtzichindeZuid-Willemsvaart enindeAa
eenbocht,zodanigdatbeideevenwijdigaanelkaarblijvenlopen.
Hetkanaal isnogsteedslangsdewestelijkedalrandvandeAagelegen,zodatzichtussenhetkanaal endehogegrondenslechtseen
smallestrook lagegrondenbevindt.Dezehogegrondengaanmet
tamelijksteilehellingenindeze lagegrondenover.
Denieuwe sluisP isgeprojecteerd opongeveer 1000mafstand
tenzuidenvandehuidige sluis10.
De opbouwvande ondergrond
Ongeveer middentussendenieuwe endeoudesluiswerd inde
kanaaldijkeenboringverricht tot40mdiepte,waarindriewaarnomingsfiltersv;rrdengeplaatst,zoalsopfiguur2bijN104staat
aangegeven.Indezeboringwerden geen leem-ofkleilagenvanbij-
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-41zonderebetekenisaangetroffen.Hetmatigfijnzandige zanddiluvium
gaat op25mdiepte over inmatiggrofzandige lagenvandeFormatiesvanVeghel envanSterksel,zodathetprofiel tot opgrote
dieptegoeddoorlatendis.
De stijghoogtevanhetgrondwater inhetdiepstewaarnemingsfilter laginjuniI960ca.0,35 mlagerdandieinhetmiddelste
filter,welkverschilmet stijgendegrondwaterstanden afnamtot
ca.0,10mindecembervanhetzelfdejaar.
InjuliI960wasdestijghoogtevanhetgrondwater inhetondiepstefilter0,55mhoger enindecember indat jaar0,05mlager
daninhetdiepstefilter.Inaanmerking nemendedatdebermsloot
vanhetkanaalendekweluithetkanaalzelf,ondanksde opde
bodemvanlaatstgenoemdevoorkomende sublaag, tocheenzekere
invloed uitoefenen opdestijghoogte vanhetgrondwater inhet
middelste enhet ondiepstewaarnemingsfilter,engezienhetfeit
datdeberegeningsputtenvande coöperatieveberegening teSomeren
welke opca.1000m tenwestenvanboringN"104gelegenzijn,eveneensslechtskleine stijghoogteverschillen tussendiepenondiep
water tezien geven,

magwordenaangenomendatzichindeonder-

grond bijhetkanaalpand tussensluis 11ensluisFgeenslecht
doorlatende lagenvanbetekenis overeengroot oppervlakvoorkomen.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
TerplaatsevandeboringN104werd ineenraai loodrechtop
derichtingvandeZuid-Willemsvaart envandeAa op1aprilen
2 juli1959grondwaterstandswaarnemingenverricht inboorgaten (zie
figuur 6,raai 11). Defiguur laatziendat erondanksdesliblaag
opdekanaalbodem tocheenzekere invloed opdegrondwaterstanden
indenaasteomgevingvanhetkanaal istebespeuren,zoalsin
voorgaandeparagraafreedswerdvermeld.Opdegrondentussenhet
kanaalendeAakomenthanshogegrondwaterstandenvoor.Ditis
eveneenshetgeval opde strooklagegrondentussenhetkanaalen
deSomerenseAkkers.Deze strookisechterslechts ca.100mbreed,
terwijlde overgangvandezegrondennaardehogeakkersgepaard
gaatmeteensteilrand.
Hetkanaalpeilbedraagt thans24,98m+N.A.P.?datvande
bermsloot ca.23j20m+.HetzomerstuwpeilvandeAatussendebrug
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-42indeweevansluis 11naarAstenenstuw16tioveûstroomsvandeze
brug zalomstreeks20,80m+bedragen.Begrondwaterstand ter
plaatsevanraai 11bedraagt indezomer ca.23m+U.A.P.Het
toekomstigekanaalpeilzalop22,05m+N.A.P.wordengebracht.
Ditbetekent eenverschilvan 1mmetdethansoptredendesomergrondwaterstandenbijsluis11,datbijdenieuwesluisF isaangegroeid totca.1,65m«
Hetkanaalpeilzalindetoekomst nog ca.1,25 mbovenhet
peilvandeAablijven.
De ontwateringsdieptevandegrondentussendeSomerenseAkkersendeAaisindewintergering.Grondwaterstandenvan0,20-0,30
m ondermaaiveld komenregelmatigvoor.Indezomer liggendeze
0 y 50à0,70Kcl:,tper.
De teverwachten schade
DegrondeninhetdalvandeAabestaanuithetBeekdalcomplex.,
terwijldeaangrenzendehogegrondengevormdwordendoordeleemhoudende oudebouwlanden.Deze laatstenkunnenechterbuitenbeschouwingblijvenomdatdegrondwaterstandendaarvanthansreeds
zodiepzijndatdaarvangeeninvloed opdegewasontwikkelingaanwezigwordtgeacht.DebeekdalgrondentussendeAaendehogegrondenzullenechterdoordeverlagingvanhetpeilvandeZuid-Willemsvaartmetbijna3msterkbeïnvloedworden.Dezegronden lijdenthansinde omgevingvanhotkanaalaanwateroverlastinde
winter,terwijl-indezomerzelfsverdrogingvanhetgrasland op
kantreden.Dichterbijderivier isde situatiegunstiger entredengeenopbrengstdepressiesop.
Deverlagingvanhetkanaalpeilmet ca.3mzalechtervoor
dezegrondenbelangrijkegevolgenhebben,aangezienhierdoorde
grondwaterstand aanzienlijkzalwordenverlaagdwaarvanverdroging
vanhetgrasland hetgevolgzal zijn.Hetoppervlakdathierbijbe- >
trokkenisbedraagt ca.40ha.Wanneerdezegrondenalsgrasland
ingebruikblijvenzalde jaarlijkse schade40$bedragen.Wanneer
dehuidige opbrengstdepressiegesteldwordt opgemiddeld 10$,dan
zaldedoordepeilverlagingvanhet.kanaalveroorzaakte schade
gemiddeld per jaarbedragen0,30x 1000x40=/ 12000,-.
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-43•Wordtechter overgeschakeldnaarbouwlandgewassendanzal
tochnogeenopbrengstdepressievan25$tengevolgevanverdroging optreden opdezegronden.Indatgevalzaldeschade,na
aftrekvandehuidige 10$opbrengstdepressie jaarlijksbedragen
40x 0,15 x 1000=/ 6000,— .Evenweldient tewordenbedacht,
datdeboerendienietbijde coöperatieveberegening zijnaangeslotenhunbouwlandenopdehogediepontwaterdegrondenbij
Somerenhebbenliggenenhungrasland opdelagegrondeninhet
dalvandeAa.Het ongeschiktwordenvandezegrondenvoorgrasland zaldusverdergaande consequentiesvoorhetbedrijfmetzich
brengendanalleenmaardroogteschade.Deze omstandigheid isook
vantoepassing opde overigekanaalpandenwaardebeekdalgronden
tengevolgevangrondwaterstandsverlaging ongeschiktwordenvoor
grasland.BijSomerenbetrefthetslechtsde.kleine oppervlakte
van40ha,zodat inditgevalwellicht opeenvoudigewijze compensatiegevondenkanwordenvoor hetverliesvanhetvoorgrasland ongeschiktgewordenareaal.De coöperatieveberegening op
de SomerenseAkkersheefthetveleboerenmogelijkgemaakthet
graslandvlakbijhuisnaardehogegrondenteverplaatsen,doch
zoalsreedsopgemerktzijnnietallendaarbijaangesloten.
K.Hetkanaalpand tussensluisF ensluis12
De algemene situatie
DeZuid-WillemsvaartenderivierdeAalopenhierweer vrijwel evenwijdig aanelkaar opeenafstandvan150-500m.Hetkanaal isweergelegen langsdewestelijkerandvanhetAa-dal,zodat erzichtussenhetkanaalendemeteensteilrand aandelage
grondengrenzendehogeakkersnogeenstrookterbreedtevan100
à 25Omvande lagegrondenbevindt.
BijSomeren-Eind komendehogebouwlandentotvlakbijdeAa
terwijldittenzuidoostenvansluis 12 ook hetgevalis.
Bijsluis12gaatdeDiepenhoekse LooponderdeZuid-ïfillemsvaartdoor enmondtvervolgensuit indeAa.
IndeAabevindtzichongeveer 1300mtennoordenvansluis
12stuw17.
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-44De opbouwvandeondergrond
LangsditpandvandeZuid-Willemsvaartwerdengeendiepboringenverricht,zodatvolstaanmoetwordenmeteeninterpolatie
tussendeboringN104enN102welke laatstebijsluis 13isgelegen.Opgrondvandezeboringenzouhetmatigfijne zanddiluvium
omstreeks22mdikzijnengelegenopdegrofzandigeFormatievan
Veghel,dieeendikteheeftvan ca.6m.Datzichinde ondergrond
tussensluis10ensluis 12weinig ofgeenstorende lagenvoordoenvalt optemakenuithetbeloopvandeisohypsenindeomgevingvandeAa.Deze lopensterk langsderivier terugenwijzen
opeengrootverhangvanhetgrondwater naarderivier endusop
eenvrijhogeradialeweerstand.Ditbetekentvoortsdathetwatervoerendegrondpakketdikis.Ditbestaatuit ca.20mzanddiluvium,
enkelemetersvandegrofzandigeFormatievanVeghel envoorts
uiteendikpakketvandeFormatievanSterksel,welkelaatste
eveneensgrofzandigis.
De schijnbareverhogingvanhetkanaalpeilzalzichdussnel
inde omgevendegrondenvoortplanten,dochgezienhetpermanente
karaktervandezeverhogingheeftdeze snelheid,erwerdreeds
eerder opgewezen,geenpraktischebetekenis,daaralleendeevenwichtstoestand vanbelangis,
Indegegevensituatie echterzalslechtsdeverhogingvanhet
grondwater inde strooklagegronden tussenhetkanaalendehoge
bouwlandenvanbelangzijn.
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Hetkanaalpeil ophetpand tussensluisFensluis 12bedraagt
thans24,98mN.A.P.dochzalindetoekomstverhoogdwordentot
25,45mN.A.P.Het zomerstuwpeilvanderivierdeAabedraagtca.
21,80-22,00 mN.A.P.totstuw17enbovendezestuwtotsluis
12ca.23,40à23,50mN.A.P.Erbestaatdusthansreedseenpeilverschilvanca.3mrespectievelijk 1,5mtussenhetkanaalen
deAa.NadevernieuwingvandeZuid-Willemsvaart zullendezeverschillenaangroeientot3,5respectievelijk2menmoetdusgerekendworden opeenniet onbelangrijke afstromingvanhetwateruit
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-45hetkanaalnaardeAa.
Hetpeilvanhetgrondwater bijgemiddelde zomerstand ter
plaatsevanhetkanaalbedraagt ca« 24m+N.A.P. (ziefiguur
IA, B ) . NauitvoeringvandeverbeteringswerkenvandeZuidY/illemsvaartzaltenopzichtevandebestaande toestand eenschijnbarekanaalpeilverhoging van 1,45 montstaan.
De ontwateringsdieptevandeaandeZuid-Willemsvaartgrenzendegrondenisindewinterklein,meestalminderdanca.0,40m,
enindezomer ongeveer 0,70 -1,00 mondermaaiveld.EenuitzonderingvormendehogebouwlandendiebijSomeren-Eind totoostelijkvanhetkanaalreiken,dezehebbenreedsgrondwaterstanden
vanmeerdan1,00 à1,40mindewinter endusnogdiepere inde
zomer.
De teverwachten schade
Degrondengrenzend aandeZuid-Willemsvaart zijnweeroverwegendvanhettypevandebeekdalgronden,terwijldehogegronden
vanSomerentotSomeren-Eind behorentotde lemigeoudezandbouwgronden.Geziendediepe ontwateringstoestand vandeze laatstewordt aangenomen,dat eenzekereverhogingvanhetgrondwater
zonderbezwaarkanplaatsvinden.De lagegrondenechterhebben
zoalsreedswerdvermeld eenhogegrondwaterstand,waardoor.op
voorkomende terreinlaagtenzekere opbrengstdepressies tengevolge
vanwisselvochtigheid mogelijkthansreedsvoorkomen.Gemiddeld
wordtde opbrengstdepross'ieggeschatop 1Q$.Yerhogingvandegrondwaterstanden zal opdegehele strookgrondenlangshetkanaalzeker
wateroverlast tengevolgehebben.
Opfiguur5 staatweer aangegeven opwelkgebiedgrondwaterstandsverhogingzaloptredenindiengeendrainage-maatregelenwordenaangetroffen.Vanditgebied zaldanca.150halagegronden
wateroverlast ondervinden,waardoor eenjaarlijkse schadevan 3>Ofo
zal ontstaan.De schadedoordepeilverhogingvanhetkanaalpand
zaldankunnenwordengesteld op0,2x 150x 1000= f 30000,-per
jaar.Hiertegenover staatgeenoppervlaktevanbetekenisaangrondendievaneenverhogingvandegrondwaterstand zullenprofiteren,daarde overgang tussende lagegrondenendehogemeestal
doormiddelvaneensteilrandplaatsvindt.
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-46L.Hetkanaalpand tussen sluis 12en1.3
De algemene situatie
Vanaf sluis12totdeprovincialegrensverwijdert deAa
zich.enigszinsvandeZuid-Willemsvaartvan ca.500mbijsluis
12totca.900mbijsluis 13=DeAavolgthier eennieuwtracé,
datwestelijkvanhet oudedalvanderivier isgelegen.Erkomeninderivier twee stuwenvoor,waarvanstuw18gelegenisop
deplaatswaardeAaweer inzijnoudedalkomt,(ca.1000mten
zuidoostenvansluis 12)terwijl stuw19ca.450mbovenstrooms
vandeeerstgenoemdegelegenis.
TenwestenvandeZuid-Willemsvaart stroomt opeenafstand
van700-1000mevenwijdig aanhetkanaaldeDiepenhoekseLoop
eneenzijtakdaarvandeKievitsLoop.Tengevolgevandebetrekkelijkhogegrondwaterstandenvanhetgebied tussendeAaende
Diepenhoekse Loopiseenslotennetaanwezig env/ordendelaagste
terreingedeeltenzelfsmetgreppels ontwaterd.
Het terreinvertoont eenzwakgolvend karakter metonregelmatigverspreide hoogtenenlaagten.Demaaiveldhoogte tussen
sluis 12ensluis13varieert opeentotaleafstandvan2200m
tussende26en27m +U.A.P.
De opbouwvande ondergrond
2ijsluis 13werdentweediepboringenverricht,waarvanN102
opde oostelijkekanaaloever ongeveer 200mtennoordenvansluis
12enN103 op500mtenoostendaarvanisgelegen.
Indeboringenwerdenweerwaarnemingsfiltersgeplaatst,zoals opfiguur 2-staataangegeven.
InboringN102ishetzanddiluviumca.20mdik.Hierinwerd
opeendieptevan2meengelaagd complexvanklei-ofleemlagen
enlemigfijn.zand aangetroffenmet eentotalediktevan8m.
Hierinkomtvan5 tot 8m ondermaaiveld eenleem- ofkleilaag
voor.Dit complex leemlagenenleemhoudend zandwerd indeboring
TT103nietaangetroffen.Welblekendaarvan0- 15mdieptelemig
fijnzandige lagenvoor tekomen.Ofde inboringKT102aangetroffenkleilaagvan3mdiktezichinwestelijkerichtingnogvoortzet isnietbekend.
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-47Dewaarnemingenvandegrondwaterstanden indewaarnemingsfiltersvanboring N 102tonenaandatdekleilaag,welkezichop
ca.2m ondermaaiveld bevindt eenzekereafsluitendewerkingheeft.
Destijghoogtenvanhetgrondwater inhetdiepste enmiddelste
filterkomenpraktischmet elkaar overeen,dochde stijghoogte
vanhetgrondwater inhet ondiepstefilter isinjuni0,75 men in
december I9600,25mhogerdanindebeideanderefilters.Hierbij
dient echterwel inaanmerkinggenomen tewordendatdeboringop
20muitdekanaaloeverindeberm isgeplaatst,zodathetondiepstefilterbeïnvloedkanwordendoorkwelvanuit hetkanaal.
Defilterwaarnemingeninboring N103zijnzeer onvolledig.
Hetmiddelstefilter isbijdeplaatsing onklaargeraakt enverzand,terwijlhet later bijgeplaatste ondiepefilter slechtsenkelegegevensheeft opgeleverd.
Indezeboringheeftdusalleenhetdiepstewaarnemingsfilter
normaalgefunctioneerd.De stijghoogtevanhetgrondwaterkomt
nauwkeurig overeenmetdievanhetgrondwater inhetdiepstefiltervanboringN102.Uitdeenkelegegevensvanhet ondiepste
filter inN103blijktdatdestijghoogtevanhetgrondwaterdaarinslechtseenkleinverschil teziengeeftmetdie inhetdiepste
filter.Ditzoubetekenendatinhetprofielvandezeboringgeen
storende lagenvoorkomen,hetgeeneenbevestigingbetekentvande
indrukverkregenbijdebeschouwingvanhetboorprofielvanfiguur2,
Degrondwaterstanden,kanaal-enrivierpeilen
Ineentweetalraaienloodrecht ophetkanaaltracéwerdenin
boorgatengrondwaterstandenwaargenomen op31maarten1aprilen
op18junien25 juni 1959« Infiguur 6staandezeraaienonderde
nummers 12en13afgebeeld.Inraai 13werdentevensdestijghoogtenvanhetgrondwater indewaarnemingsfiltersvandediepboringen
op28junien14december I960ingetekend.Defigurenlatenzien
dathetkanaalweinig invloed uitoefent opdegrondwaterstand in
de aangrenzendegronden.Hetgeringeverschil tussendegrondwaterstandenop1april en8juniinhetwestelijkvandeZuid-Willemsvaartgelegendeelvanraai 13moetwordentoegeschrevenaanhet
feitdatdeboorgatentedicht langsdebermslootvaneenweggelegenhebben.
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Degrondwaterstanden tenopzichtevanmaaiveld indegronden
langshetkanaalpand tussensluis12en13liggenindewinter
tussen0en0,40menindezomer tussen0,70en1,40mbeneden
maaiveld.Degemiddelde zomergrondwaterstandbijdeZuid-Willemsvaart tussenbeide sluizenbedraagt 24,00-26,20m +N.A.P.,terwijlhetkanaalpeil 27,01m+bedraagt.Er isdus onderinvloed
vandeDiepenhoekse Loop,eenpeilverschilvan3mbijsluis12
tot0,80mbij sluis 13.Wanneer hetkanaalpeil echterwordtverlaagd tot25,45m+N.A.P.ensluis 13wordtvervangendoorsluis
Gdanzalditnieuwepeilbijsluis 12nog ca.1,45 mhogerenbij
sluisGca.1,05 mlager liggendandehuidigegemiddeldezomergrondwaterstand.Ten opzichtevandehuidigegemiddeldewintergrondwaterstand,die ongeveer 1mhoger ligtdanindezomerzal
hetkanaalpeil overvrijweldegehele lengtevanhetpand lager
komenteliggenenduswateronttrekkendwerken.
DeAadiehier opeenafstandvan500à900mvandeZuidY/illemsvaartstroomt heefteenzomerstuwpeilvan ca.25,50m+
N.A.P.,bovenstuw19,eenpeildatdusongeveergelijkisaan
hetkanaalpeil,zodatditverdergeenrolvanbetekenisspeelt.
Deteverwachten schade
DegrondentenwestenvandeZuid-T.rillemsvaartbestaangrotendeelsuitlagebeekbezinkingsgronden.Dit zijngrondenmeteen
betrekkelijkdunnezwartehumeuze lemigebovenlaag.Hetgebied
tenoostenvanhetkanaalbestaatuitlageenmiddelhogezwartveen ontginningsgronden zonderbolster.Beidebodemtypen,dietengevolgevaneengeringvochthoudend vermogenbehorentotdetypen
dieeenbetrekkelijkhogegrondwaterstand eisen,zijnvooriets
meerdandehelftvandeoppervlakte alsgrasland ingebruik,
waarbijditvoornamelijkderelatieflaaggelegenendusondiep
ontwaterdepercelenbetreft,waarvanereenaantal langsdewestzijdevanhetkanaalvoorkomen.
Dehuidige toestandvanhetgebiedwordt,metbetrekking tot
dewaterhuishoudkundige toestand ervan,alsredelijkgoed beschouwd,
Slechts opdeeerdergenoemde lageplekkenkomtwateroverlastvoor.
Gemiddeldvoorhetgebiedwordtde opbrengstdepressiegeschatop
ca. 79°•Eenverlagingvandegrondwaterstand zaldanooknadelig
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-49blijkentezijnvoordemeestegrondengelegentussendeKievits
LoopendeAa.
Opfiguur5staathetgebied aangegevenwaarop eenzekereverhoging ofverlagingvandegrondwaterstand zaloptreden.Hetgebied
waarop eenzekeregrondwaterstandsverhoging zaloptredenheefteen
oppervlakvanca.50ha.Degemiddelde jaarlijkseopbrengstdepressiediehiervanverwacht magworden,indien geen maatregelenworden
genomen,zal15$bedragen.De schadebelooptdan50x 0,08x 1000=
= f 4 000,-gemiddeld perjaar.
Hetgebiedmetgrondwaterdalingzaleenoppervlakvanca.150ha
bedragenmeteenjaarlijksegemiddelde oogstdepressievan 10$.Indit
gevalzaldegemiddelde jaarlijkse schade,naaftrekvande7$oogstdepressiediethansreedsbestaat,bedragen150x 0,03 x 1000=
=ƒ4 500,-.
Debodemkundige toestandvanhetgebiedmaakthetmogelijkom
percelengrasland indenaasteomgevingvanhetkanaal,waargrondwaterstandsverlagingverdrogingkanveroorzakeninbouwland omte
zettenenvoorhetgrasland elderscompensatiezoeken,gestelddat
ditbinnenhet enkelebedrijfmogelijkzouzijn.
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-50V.SAMENVATTING
OpverzoekvandeRijkswaterstaatwerd.eenonderzoek ingesteld
naardegevolgenvoorde landbouwveroorzaaktdoordeverbreding
enverdiepingvandeZuid-Willemsvaarttussende sluizen2en13
envanpeilverlagingvanenigepandenvanditkanaal,v/elkegepaard gaanmethetdoenvervallenvandesluizen2,4? 6?11en
12enhetbouwenvannieuweengroterebijdehuidige sluizen3 ( A )
5(B), 6 ( C ) ,(D), 1 0 ( E ) , 1 1 ( F )en 1 3 ( G ) . Tevenszalhetkanaalten
oostenvanHelmond omgeleidworden.
Peildalingenvan2-4mopdenieuwekanaalpandenzullentot
gevolghebbendatdeZuid-Willemsvaartwateronttrekkend zalgaan
werken opde omgeving,zodatgrondwaterstandsdalingen hetgevolg
zullenzijn.Anderzijds betekentdeverdieping enverbredingvan
hetkanaalbijgelijkblijvend peil een"schijnbareverhoging"daarvantenopzichtevandegrondwaterstand,aangeziendeslechtdoorlatende sublaagdiezichopdebodembevindtwordtverwijderd,
waardoorkweluithetkanaalnaarde omgeving ennaarderivierde
Aazal optreden.Grondwaterstandsverhogingen zullenhiervanhet
gevolg zijn.Verwachtwordtdatditverschijnsel vantijdelijke
aard zalzijn,omdatzicheennieuwe sublaag opdebodemvanhet
kanaal zalvormen,waardoorhetwaterverliesweer zalafnemen.
Eenonderzoeknaarde opbouwvandeondergrond toteendieptevan40mdoormiddelvanboring leerde,dat slechts tussen
de sluizen2en3gerekend kanwordenopeenslechtdoorlatend
kleilagencomplex opeendieptevan ca.24m,waardoordewateronttrekkendewerkingvanhetkanaal enigermatebeperktzalworden.
Opalle overigekanaalpandenkanverwachtwordendatdebodemtot
eendieptevanminstens40m,dochvermoedelijk totgroterediepte
geen afsluitendekleilagenbevat.Aandeinde langsdezepanden
verrichteboringenaangetroffenkleilagenmaggeenafsluitende
werkingvanbetekenisworden toegekend.Uitgezonderd hiervanmag
wellicht nogworden,de omgevingvandenieuwe sluisC,waar stijghoogteverschillen tussenhetgrondwater inwaarnemingsfiltersop
verschillende dieptewerdengeconstateerd.
Hetnieuwekanaalzaltussende oudesluis2endenieuwe
sluisGnabijdeprovincialegrens opca.19kmlengte eenwater-
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-51onttrekkendewerkinghebbenopde omgeving,tengevolgewaarvanop
ca.620haeengemiddelde jaarlijkse schadevan/57 900,- zal
wordenveroorzaakt.Overeenlengtevan ca.26kmzalhetkanaal
tijdelijkwaterverliezennaarde omgeving totdat eennieuweafsluitende sublaag isgevormd.De schade tengevolgevanwateroverlast,hierdoor opca.1240haveroorzaakt?zal f 109 700.,-gemiddeldper jaarbedragenenzalduseveneenstijdelijkzijn.
Doorhetverbeterenenaanvullenvanhetreedsaanwezige slotenstelsel envandewaterafvoer,door eendoelmatig onderhoud
vanhet slotennet envandewaterlossingenendoorhetgravenvan
kwelslotenkande schadedoorwateroverlast echtergoeddeelsvoorkomenworden.
Het opheffenvande schadedoorwateronttrekking kan,indien
mendezemogelijkheden inoverwegingwilnemen,doorwatervoorzieningbeperktworden.
Deze studieheeftuitsluitend totdoelgehad eenantwoord te
gevenopdegevolgenwelkedepeilverlagingen en-verhogingenvoor
de landbouw zullenhebben.Wat terzakevanhet opheffen ofvoorkomendaarvangedaanzoukunnenworden,werdvoordegevallenvan
peilverhogingwelaangegeven,dochbleefverderbuitenbeschouwing.
Opdeproblemenvanwatervoorzieningwerdderhalve ooknietingegaan.Oftotwatervoorziening zalwordenovergegaankanalseen
bedrijfsmaatregelwordenbeschouwd,waaromtrentdebetrokkenlandbouwersieder individueeleenbeslissingmoetennemen.
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-52LIJSTVANBIJLAGENEWFIGUBEN

Bijlage 1:Overzichtvankanaalpeilen,zomergrondwaterstanden enoppervlaktevandegebiedenwaarop schade zal optreden,alsmededeschadebedragen inguldens.
Bijlage 2°.Gemiddeld zomerstuwpeilvandeAaafgeleid uitgegevensvanzelfregistrerendepeilschalen.

FiguurIA:OverziehtskaartvandeZuid-Willemsvaartmetkanaal-enrivierpeilenenisohypsenvoordegemiddelde zomertoestand.
Figuur IB:LengteprofielvandeZuid-Willemsvaart metkanaalpeilen,rivierpeilenengemiddelde zomergrondwaterstandbijhetkanaaltracé".
Figuur 2: Profielenvandediepboringen langsdeZuid-Willemsvaart.
Figuur3: Ongeroerdemonstersvandesublaag opdebodemvandeZuidWillemsvaartgestokennabijsluis4«
Figuur4 : Eengeschematiseerdevoorstellingvandegevolgenvaneenpeildaling opeenkanaalvoordegrondwaterstanden inde omgeving
daarvan.
Figuur5 : Zuid-Willemsvaart (nieuwesituatie)Gebiedenmetgrondwaterstandsverlagingresp.-verhoging enisohypsenvoordegemiddeldezomertoestand.
Figuur 6: Dwarsprofielenmetgrondwaterstanden.
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