PLATFORM

land, isdelaatstejaren geregeld sprakevan
wateroverlast.
De Matk enVliet lozen vrij ophetVolkerak enhetZoommeet. Vóór de totstandkom i n g vanhetmeer in 1987werd alleen bij laag
water geloosd; bij waterstanden boven de middenstand stonden desluizen bij Dintelsas
(Mark) en Benedensas (Vliet) dicht. Sinds1987
staan desluizen permanent open.

Hoetoekomstgerichtis het
waterbeheer:
hetMark/Vliet-systeem
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Regionale watersystemen zijn mde loopvan tic rijd sterk veranderd. Grote veranderingen staan nog
voorde deur. Ditgeldtin hel bijzondervoor regionale watersystemen in Deltagebieden, lu dit artikel
wordt voor hetstroomgebied van deMark ende f tiet ut wcst-Brabant nagegaan wat deeffecten zijn
van deaanpassingen die deajgelopen tweeeeuwen zijn uitgevoerd. Dieworden vergeleken metde
ejjeeteu van deveranderingen diede komende vijftig jaar verwacht worden. De bedoeling istweeërlei:
ecu indruk krijgen van deomvang van dekomende veranderingen in relatie tot eerdere veranderingen
énher verkrijgen van een indruk o|de thans in het waterbeheer ingezette veranderingen qua intensiteiten richtinggoede keuzes zijn.
Hetstroomgebied van Mark enVlietligt in
het westen van de provincie Noord-Brabant.
Het iseengrensoverschrijdend stroomgebied:
44.000ha liggen in België,terwijl de overige
97.000ha inNederland liggen. Het stroomgebied bestaat uit eenzwak hellend zuidelijk
Pleistoceendeel van ongeveer 100.000ha.Langs
deBelgischNederlandse grens ligt het gebied
opzo'n 20à25 meter boven NAP. De stedenband van Breda,Etten-Leur en Roosendaal
(afbeelding 1)ligtongeveer opNAP.Ten noor-

Ajh. 1:

den daarvan liggen polders, zo'n 40.000 ha, op
NAP-hoogte of iets daaronder.
Het stroomgebied vandeMark enVliet is
klein. De afvoeren indeMark k u n n e n zeer snel
toenemen. Binnen 24u u rk u n n e n de waterhoogten inh e tstedelijk gebied van Breda stijgen van ongeveer NAP,denormale waterhoogte, totkritische hoogten vanongeveer 2m +
NAP.Vooral in Breda, opdeovergang vanhet
hellende zandgebied m e thetvlakke polder-

HetstroomgebiedvandeMarkenVliet.
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De geschiedenis
Het watetsysteem in west-Brabant isvan
recenteoorsprong 4 '.Totaan het beginvan de
jaartelling hadNederland eengesloten kustlijn.
Daarachter lagen inZeelanden west-Brabant
drassigekleigebieden,waaropdikkeveen pakketten warenontstaan.Dooideverstoorde
afwatering had hetveenookdewathogergelegenzandgronden in west-Brabantbedekt.De
zeebegon rond het beginvan dejaartelling het
land binnen tedtingen.Nadateenmaal de
gesloten kustlijn doorbroken was,versnelde het
procesdoordat deveenlagen diehet landschap
bedekten eengemakkelijke prooiwarenvoorde
zee. Rond hetjaar 1000na Christus bercikrede
zeedegrenzen vanhet huidige west-Brabant.
Indecirca500jaar diedaarop volgden,werd het
huidige landschap inwcst-Brabant gevormd
met zijn kreken,rivierenen beken. Daarbij
drongdezeeviasteedsverder het land binnen,
watsomsgepaard gingmetgrote rampen (SintElisabeth vloed!).Doordeveenwinningopgroteschaal(alsbrandstofvoordeVlaamse steden
en voordezoutwinning) hielpdemens het binnendringen van dezeeeen handje.
Omstreeks 1800ontstaan veel klachten
over inundaties bovenstrooms van Breda.Ook
de bevaarbaarheid van deMark was achteruit
gegaan.Tot het midden van de zeventiende
eeuw konden dezeeschepen van dietijd viade
Mark tot Hoogstraten in het noorden van België komen, maar deaanlegvandijken had de
ruimte voor deMark beperkt, waardoor het
getijvolume afnam en derivier verzandde.
Vanwegedezeproblemen werd in 1804het
'Hoogheemraadschap van deMark en Dintel'
opgericht. Het hoogheemtaadschap baggerde
jaarlijks beide rivieren en nam debouw van
een sluis in demonding van deDintel tet
hand. Na een mislukte poging-de sluis
bezweek-kwam in 1827desluis bij Dintelsas
gereed (ziekaart).
De toekomst
Dan nu detoekomst. De beschouwde
periode strekt zich uit tot 2050. Gedurende
dezeperiode zullen deklimaatsverandering en
deurbanisatie doorzetten,zaldedtainagebasis
van het stroomgebied wellicht veranderen en
het Volkerak-Zoommeer mogelijk weer brak
worden.
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Nu de leeftijdsverdeling van het grondwater met dediepte bekend is,kan de kwaliteit
van het dieperegrondwater worden vergeleken
met dehistorische stikstofbelasting aan maaiveld (afbeelding 4).Uitde tritium/heliummetingen blijkt dat de grondwateraanvulling
uit deeerstejaren van DeMarkezich nu op
circa acht tot tien meter dieptezou moeten
bevinden.Uit indicatieve modelberekeningen
bleek dat debovenste 20metergrondwater op
debetreffende meetlocaties afkomstig isvan de
bovenstrooms gelegenMarke-percelen.Op
grotere diepte is het grondwater afkomstig van
verder weggelegen landbouwpercelen die niet
meer tot DeMarke behoren.
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Vergelijking lee/tijdsbepalinggrondwater middels driemethodes. 'Errorbars'tonen inX-richting de nauwkeurigheidvan detritium-helium Icejrijdsbepaiing, in deY-richting delengtevan het petlbuisjïlter.
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Uit twee informatiebronnen is vastgesteld
hoede nitraatconcentraties in degrondwateraanvulling op DeMarke veranderd zijn sinds
de start vande proefboerdcrij in 1989:
Sinds 1990zijn door het RIVMjaarlijks
nitraatconcentraties gemeten in het
bovenstegrondwater op circa 50locaties
bovenstrooms vande in dir onderzoek
gebruikte puttens).Dezemetingen zijn
naar de diepte getransformeerd op basis
van de leeftijdsverdeling (zwarte blokjes in
afbeelding 4);
Met het model SPREAD^isvoorde periode
1950-1990eenreconstructie vande nitraatuitspoelinggemaakt opbasis vanCBS-en
LEI-gegevensvoor landbouwgronden in de
provincie Gelderland1).Voorde periode
1990-1999isdie nitraatuitspoelingsprognoseaangevuld metgegevensvanDeMarke.
Deresulterende concentratie-tijd-grafiek is
vervolgens met behulp vande leeftijdsverdelingvan het grondwater op verschillende
dieptes,omgezet ineen concentratie-diepre-grafiek. Dit isweergegeven met eenstippellijn in afbeelding 4.
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nitraat profielvoorspeldo.b.v.RIVMmetingen inhet bovenstegrondwater op de Marke(1990-1999)
nitraat profielvoorspeldo.b.v. stikstofbelastingprovincieGelderland 0950-1999)enopde Marke(1990-2000)
nitraat profielgemeten(2001)opdeMark«

Ajb.4:

Vergelijkingtussendegemetennitraatconcentraties m hetdieperegrondwatervanDeMarke(dichtelijn),de
naardedieptegetransjormeerdeRIVM-metingenvan hetbovenstegrondwater(blokjes)eneenprognosevan
dehistorischestikstojbelastmgvoordeprovincie GelderlandwaarinheteffectvandeMarkeisverdisconteerd
(stippellijn}.De mtraatreductiecapaciteitvanhetsediment(linker balk)isbepaaldmetoxidatieproeven.

verificatie van indicatieve modelberekeningen
met Flownet?;,alsmede berekeningen volgens
een analytische formule dieookgebruikt is
voorde fit vandetritiummetingen in het
eerder besproken voorbeeld uit NoordBrabant.
Demet tritium-helium gemeten grondwaterleeftijdcn blijken op DeMarke goed
overeen tekomen met de berekeningen vol24
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gens deanalytische oplossingen het Flownetmodel (afbeelding 3).Uit deafbeelding blijkt
dat de tritium/helium-methode vooreen specifieke locatieeen snelledatering van het
grondwater mogelijk maakt met behulp van
een beperkt aantal metingen. Voor een
betrouwbare datering van het grondwater met
tritium wastot op heden altijd een compleet
tritium-dicpteprofiel uit een minifilterput
noodzakelijk.

Alswedegemeten concentraties in het
dieperegrondwater vergelijken met de prognose,blijkt dat deze tot circazeven meter diepte redelijk goed overeenkomen, maar dat op
een diepte van circaacht meter de gemeten
nitraatconcentratie lager ligt dan de voorspelde.Indat dieptebereik zouden weop basis van
de prognose grondwater met hoge nitraatconentraties verwachten die samenhangen
met het landbouwkundig gebruik uit deperiodevóór deMarke.Delagere nitraatconcentraties worden wellicht veroorzaakt door (onvolledige)nitraatreductie opcirca acht meter
diepte. Dit wordt bevestigd door redox-reactiviteits-experimenten dieeen matige nitraatreductiecapaciteit aangeven (afbeelding 411)).De
reductie isblijkbaar niet compleet. Op17
meter diepte bevindt zicheen laagmet reactief
organisch materiaal met een hoge nitraatreductiecapaciteit.Vanafdiediepte isde nitraatreductie compleet.
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Samenvattend helpendetritium-heliummetingen opdeproefboerderij duidelijk om
hettransport vannitraatnaarhetdiepere
grondwater betertebegrijpen entekwantificeren.Zondergrondwaterdateringzoudende
conclusiesoverondergrondse nitraatreductie
eenhoogspeculatiefkarakterhebben.
Onzekerheden in de datering
Aangeziendetritium/helium-leeftijd van
hetgrondwater wordtgedefinieerd alsdereistijd vanafdegrondwaterspiegel tothet
bemonsterdemeetpunt,dientgecorrigeerdte
wordenvoordereistijd doordeonverzadigde
zone.Indehiergepresenteerdecasesvarieerde
dediktevandeonverzadigdezonevancirca
ééntotmaximaalzesmeter.Hiervooriseen
extrareistijd van0.5meterperjaargeschat
welkeisopgeteldbijdetritium/helium-datering.Ditbrengteenextraonzekerheid met
zichmee.Eentweedeonzekerheid bijdeze
dateringstechniek vormtdebemonstering,
waarbij nietaltijd istevoorkomendathetzeer
vluchtigehelium-gasontsnapt.Ditkanzowel
tijdens bemonsteringalsinhetaquiferzelf
optreden.Ookkandeleeftijdsbepaling worden
verstoorddoormengingvanjonggrondwater
metzeeroudgrondwater,alisdatinverband
metdekortewaarnemingsfilters onwaarschijnlijk. Omuittesluitendatdergelijkeverstoringen totonjuiste leeftijdsbepalingen leiden,kaneenaantalcontrolesopdedataset
wordenuitgevoerd.Zokunnendemeetresultaten wordenteruggerekend naardeoorspronkelijketritiumgehalten ininfiltrerend regen-

water,omdezetekunnenvergelijkenmethistorischegegevenshiervan.Tevenskanaande
hand vandeverhoudingvanverschillendeisotopenwordengecontroleerd ofontgassing
heeft plaatsgevonden2'8).

Aeschbach-Herrig W.,P.Schlosser, M.Stute, H. Simpson,

Conclusies
Detritium/helium-methodeisveelbelovendvoortoepassingintrendanalyseenuitspoehngsstudies.Deenigenadelenzijndelastigebemonsteringwaarvoorgespecialiseerd
personeelnodigisendehogeeenmaligekosten
vanbemonsteringenanalyse.Uitderesultaten
blijktdattritium/helium-dateringduidelijk
betrouwbaarder isdantritium-datering,zeker
wanneergeencompleet tritium-diepteprofiel
aanwezigis.Kwaliteitsveranderingen kunnen
nugoedwordenaangetoonddoordegemeten
tijdreeksen teschalennaarleeftijd. Aanbevolen
wordtdanookomeendergelijkedateringeenmaliguittevoerenbijelkmeetprogramma dat
eropgerichtisomtrendsinwaterkwaliteitaan
eenhistorischebelastingteknopen.Hoeeerder
demetingen beschikbaarzijn,desteeerder
kunnendemeetresultaten geïnterpreteerd
wordenvoordeevaluatievanbeleidsmaatregelenenautonome ontwikkelingen.
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