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Samenvatting
In 2001 is de bouw van het Emssperrwerk gerealiseerd: een beweegbare kering in de
Eems nabij Gandersum. De bouw van het Sperrwerk had twee redenen. Ten eerste dient
het voor de veiligheid tegen stormvloeden en ten tweede maakt het scheepvaart
mogelijk voor schepen met een grote diepgang doordat water stroomopwaarts van de
kering tijdelijk wordt opgestuwd tijdens perioden van sluiting.
Door het gebruik van het Sperrwerk kunnen er ongewenste effecten optreden in het
Eems-Dollard gebied. Via waarnemingen (monitoring) moet worden nagegaan welke
effecten op zullen treden. Voorts zal zowel de Duitse als de Nederlandse overheid in
staat moeten zijn om antwoorden te geven op vragen en op kritiek. Een goede
monitoring levert hiervoor de informatie.
De doelstelling van dit onderzoek is te constateren of sluiting van het Sperrwerk van
invloed is op de waterkwaliteit op Nederlands grondgebied. De waterkwaliteit is in dit
onderzoek direct gerelateerd aan de ecologische effecten (de effecten op flora en
fauna). Omdat deze effecten in het veld moeilijk meetbaar zijn, voor de ecologische
effecten de volgende indicatoren gekozen: saliniteit, zuurstof en troebelheid.
In overleg met de Duitse betrokkenen is afgesproken dat de waterkwaliteitsmetingen op
Nederlands grondgebied (de Dollard) ook door Nederland uitgevoerd worden.
In maart 2001 (van 26 februari t/m 15 maart) heeft een zogenaamde T 0-meting plaats
gevonden, waarbij het Sperrwerk gedurende de gehele meetperiode geopend was. In
november 2002 (van 1 t/m 15 november) is een meting uitgevoerd bij gesloten
Sperrwerk. Vanwege de beperkte voorbereidingstijd is de naam T 1/2-meting toegekend.
Tijdens de T0-meting zijn de drie indicatoren op drie locaties in de Dollard bepaald:
Groot Gat Noord, Geise en Hoogzand. Tijdens de T1/2-meting zijn deze drie indicatoren
bepaald op de locaties Groot Gat Noord, Geise en Dollard Zuid.
De volgende conclusies worden getrokken:
1. De gemeten indicatoren zijn onderhevig aan een complexe interactie van
verschillende processen. Ondanks deze complexiteit zijn er duidelijk herkenbare
patronen in het temporele verloop van de indicatoren. Ook voor verschillen
tussen meetstations zijn verklaringen mogelijk. Opgemerkt wordt dat er
vanwege de genoemde complexiteit geen echte T0-meting mogelijk is: de
situatie tijdens een sluiting zal nooit een exacte herhaling zijn van een situatie
zonder sluiting.
2. De sluiting van het Sperrwerk heeft op basis van de hier geanalyseerde
gegevens geen waarneembaar effect op de drie indicatoren zuurstof, saliniteit
en troebelheid in de Dollard. Zowel getijafhankelijke fluctuaties in de
indicatoren als het gedrag op de wat langere termijn worden niet
waarneembaar beïnvloed. De sluiting van november 2002 viel echter samen
met een bijzondere windsituatie, waardoor de waterstand sterk daalde en veel
golfactiviteit was. Dit domineerde de eventuele effecten van het Sperrwerk.
3. Tijdens de T1/2-meting is onvoldoende lang gemeten bij het station Geise.
Hierdoor is het niet geheel uit te sluiten dat er geen waarneembare effecten
van het Sperrwerk zijn in het noordelijk deel van de Dollard, het deel dat het
dichtst bij het Sperrwerk gelegen is.
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4.

De verschillen in gedrag (variatie en trend) van de indicatoren tussen de
meetstations zijn niet erg groot: grote of extreme verschillen in gemiddelde
waarden of variatie zijn niet gevonden.

De volgende aanbevelingen worden gedaan:
1. Het verdient aanbeveling bij een volgende sluiting van het Sperrwerk de
metingen te herhalen. Hiervoor zijn de volgende redenen:
 De T1/2-meting is geen volledige herhaling van de T0-meting geweest
(conclusie 3).
 De sluiting van november 2002 viel samen met een bijzondere windsituatie
(conclusie 2)
 Er is geen echte T0-meting mogelijk (conclusie 1): een extra meting (T1), zo
mogelijk in een ander seizoen dan tijdens T0 of T1/2, biedt daarom meer
inzicht en zekerheid t.a.v. de conclusies.
2. Op basis van de duidelijk aanwezige overeenkomsten kan het aantal
meetstations in principe verminderd worden. Aanbevolen wordt het tussen
Dollard Zuid en Geise gelegen station Hoogzand te laten vervallen..
3. Aangezien het effect van het Sperrwerk op lange termijn vrijwel zeker afwezig
is, kan de meetperiode van 15 dagen in principe ingekort worden. Toch zou,
gezien aanbeveling 1, een eerstvolgende meting bij voorkeur wel 15 dagen
moeten beslaan.
4. Gezien de niet significante effecten van het Sperrwerk op de fysische
indicatoren is het voorlopig niet nodig onderzoek te doen naar biologische
indicatoren.
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1

Inleiding

In 2001 is de bouw van het Emssperrwerk gerealiseerd: een beweegbare kering in
de Eems nabij Gandersum (zie bijlage 1). In het vervolg wordt de kering aangeduid
als Sperrwerk. De bouw van het Sperrwerk had twee redenen. Ten eerste dient het
voor de veiligheid tegen stormvloeden en ten tweede maakt het scheepvaart
mogelijk voor schepen met een grote diepgang doordat water stroomopwaarts van
de kering tijdelijk wordt opgestuwd tijdens perioden van sluiting. De sluitingen t.b.v.
de scheepvaart zijn afhankelijk van de oplevering van grote cruise-schepen in
Papenburg (ca. een maal per jaar).
Door het gebruik van het Sperrwerk kunnen er in principe ongewenste effecten
optreden in het Eems-Dollard gebied. Uit de Duitse milieu-effect-rapportage en
diverse aanvullende onderzoeken kwam naar voren dat er op Nederlands
grondgebied geen significante effecten verwacht werden. Indien dit toch het geval
zal zijn, dient het gebruik aangepast te worden. Ook is tussen beide landen
afgesproken om via waarnemingen (monitoring) te controleren of er (geen)
effecten op zullen treden.
Voorts zal zowel de Duitse als de Nederlandse overheid in staat moeten zijn om
antwoorden te geven op vragen en kritiek. Een goede monitoring levert hiervoor de
informatie.
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2

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is te constateren of sluiting van het Sperrwerk van
invloed is op de waterkwaliteit op Nederlands grondgebied. De waterkwaliteit is in
dit onderzoek direct gerelateerd aan de ecologische effecten (de effecten op flora
en fauna). Omdat deze effecten in het veld moeilijk meetbaar zijn, zijn voor de
ecologische effecten de volgende indicatoren gekozen: saliniteit, zuurstof en
troebelheid.
In overleg met de Duitse betrokkenen is afgesproken dat de
waterkwaliteitsmetingen op Nederlands grondgebied (de Dollard) ook door
Nederland uitgevoerd worden.
In maart 2001 heeft een zogenaamde T0-meting plaats gevonden, waarbij het
Sperrwerk gedurende de gehele meetperiode geopend was. Hierover is van Duitse
zijde een rapport1 verschenen, waarin ook meetgegevens van de T 0-meting op
Nederlands grondgebied (Dollard) worden getoond. In november 2002 is een
meting uitgevoerd bij gesloten Sperrwerk. Omdat dit geen volledige herhaling van
de T0-meting was, is deze meting de T1/2-meting genoemd.
In dit rapport zullen de metingen T0 en T1/2 op Nederlands grondgebied zo volledig
mogelijk worden getoond, beschreven en geanalyseerd.
Normen en beoordeling
Voor zuurstof wordt de MTR-waarde van 5 mg/l gehanteerd, die niet
onderschreden mag worden (vierde Nota Waterhuishouding).
Voor saliniteit en troebelheid bestaan geen normen, maar sluitingen van het
Sperrwerk t.b.v. scheepvaart mogen geen nadelige effecten op de waterkwaliteit en
ecologie hebben. Hiervoor zal de T0-situatie het referentiekader zijn. Dit kader is
voor de saliniteit, ondanks de grote variatie a.g.v. de verplaatsing van zoet en zout
water en de seizoensvariatie, waarschijnlijk wel aan te geven, maar voor de
troebelheid kunnen slechts globale waarden gegeven worden.

J. Jensen, T. Frank en C. Mudersbach, 2002. Dokumentation und Untersuchungen zur
Begleitung der Beweissicherungsmessungen Emssperrwerk (Null-Messung). Forschungsstelle
Wasserwirtschaft und Umwelt, Universität Siegen, Project WBL 156 D, 28-3-2002. (in
opdracht van NLWK Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz
– Projektteam Emssperrwerk)
1
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3

Metingen

Om aan informatie over de indicatoren te komen zijn metingen noodzakelijk. De
meetgegevens zijn ingewonnen door de Meetdienst van de Directie NoordNederland. Een overzicht van alle metingen en meetlocaties wordt gegeven in
bijlagen 1 en 2.
De gemeten parameters zijn: temperatuur, geleidendheid, zuurstof, troebelheid,
waterstand en op sommige locaties de stroomsnelheid. De saliniteit is berekend aan
de hand van geleidendheid en temperatuur m.b.v. de Unesco-formule (bijlage 3).
Tijdens de T0-meting zijn de drie indicatoren troebelheid, saliniteit en zuurstof op
drie locaties in de Dollard bepaald: Groote Gat Noord, Geise en Hoogzand. Tijdens
de T1/2-meting zijn deze drie indicatoren bepaald op de locaties Groote Gat Noord,
Geise en Dollard zuid.
Tijdens de T0-meting is er gemeten van 26 februari t/m 15 maart 2001. Vanwege
het feit dat Rijkswaterstaat zeer kort op de hoogte was van een sluiting van het
Sperrwerk in november 2002 moest een T1/2-meting vluchtig worden voorbereid.
De meetperiode van de T1/2-meting was van 1 november t/m 15 november 2002.
De sluiting verliep volgens tabel 1.
Datum
Start
Einde
Activiteit
2-11-2002
9:05
9:50
Sluiting Sperrwerk
3-11-2002
7:02
9:04
Regeling waterstanden: het Sperrwerk wordt iets geopend
3-11-2002
19:57
22:00
Opening Sperrwerk (1 m per half uur)
Tabel 1: Schema sluiting Sperrwerk november 2002
Tijdens de T1/2-meting is de wind van grote invloed geweest op de waterstanden.
De relevante windgegevens zijn afkomstig van het KNMI (bijlage 4).
In de paragrafen 3.1 t/m 3.6 worden de gemeten parameters toegelicht. In
paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de meetfouten en -storingen. Van alle parameters
is elke 5 minuten een waarde gemeten, behalve voor alle waterstanden en alle
parameters van Dollard Zuid voor T0, die een frequentie hebben van 1 keer per 10
minuten.
3.1
Temperatuur
(° Celcius)
De temperatuur werd vóór de meting gekalibreerd met een geijkte thermometer.
De temperatuur vormt een referentie voor de indicator zuurstof. Deze parameters
hebben over het algemeen een negatief verband: wanneer de watertemperatuur
toeneemt neemt het zuurstofgehalte af en omgekeerd.
3.2
Geleidendheid
(mS/cm)
De geleidendheid werd vóór en ná iedere wekelijkse controle gekalibreerd met een
ijkoplossing (0,02 Molair KCl oplossing). De geleidendheid wordt gebruikt voor de
berekening van de saliniteit.
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3.3
Zuurstof
(mg/l)
De zuurstofcontrole is met behulp van Winkler-monsters genomen tijdens de
metingen. Deze werd door de meetdienst getitreerd zodat een juiste correctie naar
saliniteit-gecompenseerd kon worden gemaakt. Zie hiervoor het rapport
‘Zuurstofhuishouding in de Waddenzee’ (DNN-ANW 99.01).
3.4
Troebelheid
(mg/l of ntu)
De troebelheidsensor werd gekalibreerd met een aluminiumoxyde-oplossing voor
de instelling van het juiste meetbereik.
Voor een indicatie van zwevende stofgehaltes werden er tijdens de T0-metingen
monsters genomen ter bepaling van de zwevende stof.
De watermonsters zijn door het bureau Tauw geanalyseerd. Met deze
monsterwaarden en de meetwaarden zijn de ijklijnen van 2001 bepaald waarmee
de troebelheidsdata konden worden omgezet naar zwevende stofgehalten (van ntu
naar mg/l). In bijlage 5 zijn de ijklijnen in een grafiek geplot.
Van de T0-meting zijn de ijklijndata bekend van de locaties Groote Gat Noord (0 cm
en –250 cm t.o.v. NAP), Geise (0 cm t.o.v. NAP) en Hoogzand (0 cm t.o.v. NAP).
Van Groote Gat Noord (-130 cm t.o.v. wateroppervlak) is wel de troebelheid
gemeten maar de bemonstering is onbekend. Voor de berekening is alleen gebruik
gemaakt van het sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63 m. Dit betekent
dat alleen het slib is meegenomen, geen zand. Slib heeft de grootste invloed op
troebelheid. De trendlijnen zijn door het 0-punt gedwongen om negatieve waarden
in mg/l te voorkomen. De ijklijnen zijn afzonderlijk geplot en met elkaar vergeleken
in een grafiek. Zoals in bijlage 5 te zien is liggen de richtingscoëfficiënten voor
Groote Gat Noord en Hoogzand rond 1 terwijl voor Geise een waarde rond 2
aanwezig is. De richtingscoëfficiënt (vermenigvuldigingsfactor) voor de sensor van
Groote Gat Noord op NAP-250 cm is 1,07 en voor die van Groote Gat Noord op
NAP 1,26. Voor Geise is 2,18 gevonden en voor Hoogzand 1,03.
Van de T1/2-meting zijn de ijklijndata niet aanwezig omdat er geen monsters
genomen zijn. Daardoor is vergelijking met T0 qua zwevend stofgehalte niet
mogelijk.
3.5
Waterstand
(cm t.o.v. NAP)
De T0-waterstandsgrafiek met de drie locaties: Oterdum, Reide en Dollard Noord
(bijlage 8) wees uit dat de waterstand op deze drie locaties een zelfde verloop heeft.
Dollard Noord echter, ligt het meest dichtbij de andere meetlocaties en is daarom
gebruikt voor de analyse van de T0-metingen.
Voor de analyse van de T1/2-metingen zijn de waterstanden van Dollard Zuid
genomen. De waterstandsgrafiek met de vier locaties: Dollard Noord, Reide,
Nieuwe Statenzijl en Dollard Zuid wees uit dat de waterstand op deze vier locaties
een zelfde verloop heeft (bijlage 12). Dollard Zuid is echter het dichtstbijzijnde
meetstation dat de gehele meetperiode weergeeft en is daarom voor de analyse van
de T1/2-metingen gebruikt. Opgemerkt wordt dat het laagwaterverloop tijdens de
sluiting wordt beïnvloed door het spuien in Nieuwe Statenzijl waardoor een
verhoging optreedt. Bovendien is de minimale waarde die door de sensor gemeten
kan worden –2.20 m t.o.v. NAP. In Groote Gat Noord (NAP) kwam de sensor
steeds boven water a.g.v. het getij waardoor een groot deel van de
waterstandsmetingen is weggevallen.
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Het hoogwaterverloop tijdens de sluiting wordt veroorzaakt door de oostenwind,
die voor een verlaging zorgt. Rond 3-11-2002 12:00 uur is er een tijdelijke
verhoging te zien. Dit hangt waarschijnlijk samen met een verandering in
windsnelheid in combinatie met het reguleren van de waterstand bij het Sperrwerk.
3.6
Stroomsnelheid en -richting
(m/s resp. ° t.o.v. N)
De stroomsnelheid is alleen gemeten tijdens de T 0-meting op de locaties Groote Gat
Noord, Hoogzand en Geise.
3.7
Meetbeperkingen
Niet alle data blijken geschikt te zijn om te kunnen analyseren. Ten eerste de T 0meting:
 In Hoogzand zijn door batterijuitval de metingen gestopt na 1-3-2001.
 De troebelheidmetingen in Geise zijn gedeeltelijk weggevallen.
 Door storingen is de stroomsnelheidmeting van Groote Gat Noord
onbetrouwbaar. De stroomsnelheidmetingen bij Hoogzand en Geise
hebben last van droogval. In de figuren is hiervoor niet gecorrigeerd.
 Een storing trad op in Groote Gat Noord (NAP-250 cm) vanaf 7-3-2001
waardoor alleen de korte meetperiode kon worden beschouwd.
Tijdens de T1/2-meting zijn er ook een aantal beperkingen:
 De metingen in Geise waren van zeer korte duur en liepen van 21:00 uur
op 3 november tot aan 0:43 uur op 4 november.
 Door storing aan de registratieapparatuur te Nieuw Statenzijl zijn er geen
spuihoeveelheden gemeten.
Verder zijn bij een aantal metingen tijdens zowel de T0- als de T1/2-meting de
uitschieters als gevolg van het verwijderen en/of plaatsen van de sensor verwijderd.
Voor de perioden van droogval van het instrument zijn de geregistreerde waarden
voor temperatuur en zuurstof verwijderd.
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4

Aanpak data-analyse

Om aan te kunnen tonen of het Sperrwerk van invloed is op de waterkwaliteit via
de drie gekozen indicatoren is een referentietoestand noodzakelijk. Een
referentietoestand, waarbij de waterkwaliteit niet beïnvloed wordt door de sluiting
van het Sperrwerk, geeft de ‘natuurlijke’ toestand van de indicatoren weer. Het
natuurlijke proces kan op die manier in beeld worden gebracht.
Echter, het probleem is dat in dit geval een referentietoestand niet een zuivere
referentietoestand kán zijn. Dat heeft te maken met de tijdschalen en de variatie
van de natuurlijke invloeden. De situatie zal namelijk nooit gedurende een bepaalde
periode tweemaal precies hetzelfde zijn. Dit komt door de invloed van factoren als
springtij-doodtij-cyclus, seizoen (temperatuur en rivierafvoer) en wind. De T0meting kan dan ook niet één op één met de T1/2-meting worden vergeleken.
Toch is er geprobeerd aan de hand van een T0-meting een beeld te vormen van het
natuurlijke proces m.b.t. de indicatoren. De beïnvloeding van seizoen en springtijdoodtij-cyclus kunnen gedeeltelijk aangegeven worden omdat er
temperatuurmetingen gedaan zijn en de springtij-doodtij-cyclus bekend is. In de
literatuur is veel informatie beschikbaar over fysische processen in het Eems
estuarium (o.a. WSA Emden/RIKZ, 2001) 2.
Om de meetgegevens te kwantificeren zijn er drie mogelijkheden.
1. De meest objectieve manier.
Op deze manier worden de meetgegevens kwantitatief beschreven in
termen van trend en fluctuatie. Hierbij kan de invloed van de sluiting
worden onderzocht door te analyseren of de fluctuatie dan wel de trend
hierdoor kwantitatief beïnvloed worden. De fluctuaties tijdens en na de
sluiting kunnen worden vergeleken met de fluctuaties voor de sluiting en
met de T0-situatie.
2. Een zuiver visuele methode.
Door visuele inspectie van de gegevens kan geconstateerd worden of er
zich onverwachte veranderingen of onregelmatigheden voordoen in het
verloop van de parameters. Hierbij kan men denken aan schokken in het
verloop of aan maximale waarden tijdens eb of vloed die duidelijk afwijken
van die in de vorige of navolgende getijperiode.
3. Een combinatie van 1 en 2.
Het is erg lastig om voor een relatief korte periode een trend te berekenen
en vervolgens te verwijderen en bovendien is de trend meestal kleiner dan
de fluctuatie. Bij deze methode worden wel de gemiddelden en fluctuaties
gekwantificeerd om niet alleen afhankelijk te zijn van visuele inspectie. De
gemiddelden en fluctuaties geven een indicatie of er tijdens of na de sluiting
significante wijzigingen optreden.
Voor dit onderzoek is de derde methode gebruikt omdat de meetreeksen relatief
kort zijn.

Zie hiervoor o.a. Werkgroep Dollard, 2001. Literatuurstudie over storten van baggerspecie
in de Mond van de Dollard. WSA-Emden, RIKZ, werkdocument RIKZ/AB/2001.615x. Hierin
staan veel literatuurverwijzingen.
2
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Hoe langer de geanalyseerde periode, hoe groter het vertrouwen in de correctheid
van het gemiddelde en de fluctuatie. De maximaal te analyseren periode beslaat de
meetperiode van 15 dagen. M.b.v. een relatief korte periode uit de T0-meting kan
de onderlinge afhankelijkheid van de parameters in een getijcyclus worden
vastgesteld. Zes getijcycli lijken voldoende om een juist beeld te krijgen. Eventuele
toevallige afwijkingen in deze periode kunnen worden gedetecteerd en als zodanig
worden benoemd. De korte meetreeks (uit T0-meting) is als volgt gedefinieerd:
start: 26-2-2001 9:20 uur, einde: 1-3-2001 12:00 uur. De startdatum is gelijk aan
de datum waarop de metingen begonnen zijn.
Voor de periode waarin het Sperrwerk voor bepaalde tijd gesloten was, is er inzicht
nodig in de afwijkingen in de gemeten parameterwaarden t.o.v. de T 0-waarden.
Hierbij is er van uitgegaan dat de T0-meting als referentie bruikbaar is, rekening
houdend met andere natuurlijke invloeden tijdens de T0-meting.
Het effect van het Sperrwerk kan op korte en lange termijn worden bekeken. Het
kan namelijk zo zijn dat er gedurende een korte periode zeer veel invloed is maar op
de langere termijn niet meer. De periode die nodig is voor herstel speelt hierbij een
rol. Om de reactie van de parameters op de sluiting waar te kunnen nemen zal de
korte periode enkele getijden voor en na de gesloten periode moeten beslaan. De
hiervoor gekozen korte meetreeks uit de T1/2-meting bevat de gesloten periode van
het Sperrwerk en loopt van 1-11-2002 0:00 uur tot aan 5-11-2002 0:00 uur. Door
de data ook op lange termijn te bestuderen wordt duidelijk of er wel of geen herstel
is van de oorspronkelijke situatie, voor de sluiting. Hierbij dient ook rekening te
worden gehouden met bijvoorbeeld de springtij-doodtij-cyclus, wind en de
zoetwaterafvoer in Nieuw Statenzijl.
Omdat de informatiebehoefte voor de twee situaties, de T0-situatie en de T1/2situatie, verschillend is, wordt deze per situatie uitgewerkt.
T0-situatie:
1. Door het analyseren van een korte periode worden afhankelijkheden tussen
de gemeten parameters en daarmee tussen de indicatoren (saliniteit,
zuurstof, troebelheid) opgemerkt. Deze relaties kunnen worden beschouwd
als natuurlijke mechanismen.
2. Door het analyseren van de parameters over de gehele meetperiode kan
een eventuele natuurlijke trend worden waargenomen waarmee ook tijdens
de T1/2 rekening dient te worden gehouden. Hierbij valt te denken aan de
invloed van springtijdoodtij, wind en seizoen. Hiervoor dienen per
meetstation alle parameters over de gehele meetperiode te worden
vergeleken.
3. Er is behoefte aan het onderling vergelijken van de meetstations, en wel om
twee redenen:
a. Om te beoordelen of het juiste aantal meetstations is gekozen.
Wanneer de stations op de verschillende locaties dezelfde
resultaten geven voor de parameters kan er wellicht tijdens de
vervolgmetingen op minder plaatsen gemeten worden. Het aantal
en de locaties hangen af van de spreiding van de effecten in het
meetgebied.
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Er dient overigens in de bepaling van het aantal meetstations wel
rekening te worden gehouden met het uitvallen van meetsensoren
en meetfouten.
b. Om lokale en grootschalige ruimtelijk effecten te detecteren. Hierbij
moet o.a. rekening gehouden worden met de invloed van wind, de
zoetwateraanvoer en de Geiseleitdamm. De Geiseleitdamm heeft
een bijzondere invloed op de waterbalans tijdens eb en vloed in de
Dollard en omgeving. Er vindt namelijk stuwing plaats totdat het
waterpeil hoog genoeg is om over de dam te stromen.
Voor deze analyses is per parameter de gehele meetperiode gewenst.
T1/2-situatie:
1. Door per meetstation naar de korte periode van alle parameters te kijken
(rond de gesloten periode) kan de reactie op het sluiten van het Sperrwerk
in detail worden waargenomen.
2. Wanneer vervolgens de gehele meetperiode per meetstation wordt
bekeken kan er worden geconstateerd of de sluiting een langdurig, tijdelijk
of geen gevolg heeft op het totale verloop voor de betreffende parameter.
3. Door per parameter de verschillende meetstations tijdens de korte periode
te vergelijken kan worden geconstateerd of de mogelijke effecten
ruimtelijke spreiding vertonen.
4. Door per parameter de meetstations voor de gehele periode te vergelijken
kan worden geconstateerd of het effect van de sluiting qua herstelperiode
verschilt per meetstation.
In tabel 2 wordt de benodigde informatie uiteengezet, met verwijzing naar het
hoofdstuk en de bijlage met figuren waarin dit behandeld wordt.
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Meting
T0-meting

Wat?
1. Per meetstation alle parameters

Periode
Hoofdstuk Bijlage
6 getijcycli
5
6

2. Per meetstation alle parameters
3. Per parameter alle meetstations

15 dagen
15 dagen

6
7

7
8

T1/2-meting 1. Per meetstation alle parameters

6 getijcycli

8

9

2. Per meetstation alle parameters
3. Per parameter alle meetstations

15 dagen
6 getijcycli

9
10

10
11

4. Per parameter alle meetstations

15 dagen

11

12

Tabel 2: Indeling van benodigde informatie voor analyse met verwijzing naar
hoofdstuk en bijlage
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Doel
Onderlinge
afhankelijkheid
parameters
Natuurlijke trend
Ruimtelijke
spreiding en
effecten
Onderlinge
afhankelijkheid
parameters
Natuurlijke trend
Ruimtelijke
spreiding van
sluitingseffecten
Ruimtelijke
spreiding van
sluitingseffecten
op natuurlijke
trend
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5

Afhankelijkheid van parameters onderling (T0)

5.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het gedrag van de parameters geanalyseerd. Hierbij gaat het
om het verloop van de parameters (waarden en verandering van waarden) en ook
om de onderlinge afhankelijkheden tussen de parameters.
Met dit doel zijn van de T0-meting de indicatoren (saliniteit, zuurstof en troebelheid)
per meetstation geanalyseerd. De drie indicatoren zijn per meetstation bij elkaar in
één grafiek geplot voor een periode van zes getijden. De resultaten zijn te zien in
bijlage 6.
5.2
Beschrijving parameters
De saliniteit vertoont een zelfde patroon als de waterstand. Een stijging van de
waterstand geeft een stijging van de saliniteit en omgekeerd. De maximale en
minimale saliniteitswaarden volgen resp. de hoog- en laagwaterstand.
De troebelheid laat een sterke verhoging zien na zowel de laag- als de
hoogwaterkentering. Tijdens hoog- en laagwater is de troebelheid het laagst
waarbij tijdens hoogwater de troebelheid lager is dan tijdens laagwater.
De zuurstof vertoont een periodiciteit die overeenkomt met die van het getij. Bij
zowel hoog- als laagwater is het zuurstofgehalte relatief laag. Bij laagwater is het
gehalte lager dan bij hoogwater. Het zuurstofgehalte laat echter ook veel
(hoogfrequente) onregelmatigheden zien.
5.3
Afhankelijkheid
Uit de data blijkt dat zowel de saliniteit, de troebelheid als ook de zuurstof
afhankelijk zijn van de getijperiode. Terwijl de saliniteit het patroon van de
waterstand volgt, vertonen troebelheid en zuurstof een ‘dubbele frequentie’ t.o.v.
de waterstand. De waterstand wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de getijwerking
(astronomische krachten) en daarnaast kan de wind voor een tijdelijke algemene
verlaging of verhoging zorgen. De stroomsnelheid is in het estuarium vooral het
gevolg van de waterstandvariaties. De rivierdebieten zijn over het algemeen klein
t.o.v. de getijdebieten. Wel zorgt de zoetwateraanvoer voor grote verschillen in
saliniteit en dichtheidsstromen, die het netto transport van stoffen sterk
beïnvloeden.
De verhoogde saliniteit tijdens hoogwater is te verklaren a.d.h.v. het toestromende
zoute zeewater. De gradient beweegt tijdens hoogwater in stroomopwaartse
richting en tijdens laagwater in stroomafwaartse richting vanwege de
zoetwateraanvoer vanaf de Eems.
De toename van de troebelheid c.q. het slibgehalte na de kentering is vooral het
gevolg van de resuspensie door toename van de stroomsnelheid en turbulentie. De
afname voorafgaand aan de kentering is het gevolg van bezinking tijdens geringere
stroomsnelheden.
De hoeveelheid zuurstof in het water is afhankelijk van wind en temperatuur. Een
verlaging in temperatuur of een toename in wind, en daarmee golven, zorgen voor
een verhoogde hoeveelheid zuurstof. Aan het wateroppervlak manifesteren zich
windgolven waardoor een verhoging van de hoeveelheid zuurstof ontstaat. De
vloed- en ebstroming met verschillende temperatuur zorgen voor de temporele
variaties in zuurstof.
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6

Natuurlijke trend (T0)

6.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke natuurlijke trend in de parameters van de
T0-meting aanwezig is. De drie indicatoren (saliniteit, zuurstof en troebelheid)
worden wederom per meetstation in één grafiek geplot maar nu over de totale
meetperiode. De resultaten zijn te zien in bijlage 7.
De beschouwde periode is lang genoeg om springtij en doodtij te onderscheiden.
De springtij-doodtij-cyclus bij Delfzijl tijdens de T0-metingen is in tabel 3
uiteengezet. De kenmerken van doodtij zijn een minimale hoogwaterstand en een
maximale laagwaterstand, waarmee de getij-amplitude minimaal is. Voor springtij
geldt het tegenovergestelde: de hoogwaterstand is maximaal en de laagwaterstand
minimaal, waardoor de getij-amplitude maximaal is.
Datum
Getij
26-2-2001
Springtij
6-3-2001
Doodtij
12-3-2001
Springtij
Tabel 3: Springtij en doodtij tijdens de meetperiode in 2001
6.2

Beschrijving stations

Groote Gat Noord
Wat direct opvalt in de grafieken van Groote Gat Noord is de verandering in diverse
parameters rond 8 maart. Zowel de saliniteit als de zuurstof en de temperatuur
nemen vanaf die datum aanzienlijk toe. Voor de troebelheid is dit effect niet
duidelijk zichtbaar.
De amplitudes van de parameters nemen in de periode tussen 6 en 8 maart
aanzienlijk af om vervolgens weer toe te nemen. Met name de troebelheid laat dit
duidelijk zien. Dit is conform de veranderingen in de waterstandsamplitude t.g.v. de
springtij-doodtij-cyclus. Verder laten de parameters een regelmatig patroon zien
zonder uitschieters.
Geise
De parameters zuurstof en troebelheid in Geise vertonen duidelijk de invloed van
springtij en doodtij, maar verder zijn er geen opzienbarende veranderingen. De
gemiddelde saliniteit laat een lichte stijging zien.
De temperatuur vertoont als enige parameter een duidelijke toename rond 6 maart
en bovendien een plotseling sterke daling vanaf 12 maart.
Dollard Zuid
De data van Dollard Zuid tonen veel gelijkenis met die van Groote Gat Noord.
Zowel de waterstand als de temperatuur en de geleidendheid vertonen een
toename vanaf 8 maart. De variaties van de gemiddelde saliniteitswaarden nemen
toe vanaf deze datum.
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6.3
Natuurlijke trend
De variatie in troebelheid en saliniteit is duidelijk afhankelijk van de springtij-doodtijcyclus. Opvallend zijn de veranderingen in de parameters saliniteit, temperatuur en
zuurstof rond 8 maart. Mogelijk speelt de wind hier een rol, omdat gedurende vele
dagen voor 8 maart de wind uit zuidoostelijke richting kwam en na 8 maart uit
zuidwestelijke richting (bijlage 4). Deze windverandering is waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de veranderingen in laagwaterstanden rond 8 maart.
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7

Vergelijking van meetstations (T0)

7.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden per parameter de gemeten waarden van de meetstations
met elkaar vergeleken. De behoefte aan het onderling vergelijken van de
meetstations heeft twee redenen:
1. Om te beoordelen of het juiste aantal meetstations is gekozen. Wanneer de
stations op de verschillende locaties dezelfde resultaten geven voor de
parameters kan er wellicht tijdens de vervolgmetingen op minder plaatsen
gemeten worden. Er dient overigens in de bepaling van het aantal
meetstations wel rekening te worden gehouden met het uitvallen van
meetsensoren en meetfouten.
2. Om lokale en grootschalige ruimtelijke effecten te detecteren. Hierbij moet
o.a. rekening gehouden worden met de invloed van wind, de
zoetwateraanvoer en de Geiseleitdamm.
Voor deze vergelijking is per parameter de totale meetperiode geanalyseerd. De
grafieken zijn in bijlage 8 te zien. Uit de gegevens zijn per parameter en per station
enkele statistische gegevens afgeleid over de meetperiode: de gemiddelde waarde,
de standaard deviatie en de v.c. (de variatiecoëfficiënt, i.e. het quotiënt van
standaard deviatie en gemiddelde).
7.2
Troebelheid
In de troebelheidgrafiek zijn de waarden en een zwevend gemiddelde over 48 uur
van de locaties Groote Gat Noord (NAP-250 en NAP), Hoogzand en Geise uitgezet.
Dit is gedaan omdat de lange-termijn-trend in de momentane gegevens niet
zichtbaar is. Alle vier locaties vertonen hetzelfde verloop met in de periode tussen 6
en 8 maart een verlaging van de gemiddelden en kleinere variaties.
Tabel 4 geeft de statistische gegevens weer. Het gemiddelde van Groote Gat Noord
(NAP-250 cm) is beduidend hoger dan dat van Groote Gat Noord (NAP). Bedacht
moet worden dat de afgeleide waarden voor de stations met sensoren op NAP
wegens droogval niet gebaseerd zijn op continue reeksen. De getijgemiddelde
waarden kunnen hierdoor afwijken van de waarden in de tabel. De grootte van de
afwijkingen zijn niet bekend. De afwijking zal echter beperkt zijn gezien het beeld
van de continue reeksen en de aanwezigheid van extreme waarden in de metingen
(troebelheid heeft een twee-maal zo grote frequentie als de waterstand). De v.c. is
op alle vier locaties relatief groot: 37 – 61 %.
Locatie Troebelheid T0

Gemiddelde
Standaard deviatie
(mg/l)
(mg/l)
Groote Gat Noord NAP–250 cm
407
225
Groote Gat Noord NAP*
256
155
Hoogzand NAP*
293
151
Geise NAP*
387
142
Tabel 4: Statistische gegevens troebelheid T0 alle stations gehele meetperiode,
waarbij *=onderhevig aan droogval

18

Variatiecoëfficiënt
0,55
0,61
0,52
0,37

RIKZ/AB/2003.610x

7.3
Saliniteit
De saliniteitsgrafiek vertoont een eenduidig patroon op de verschillende locaties:
een licht stijgende lijn met een kleine afname rond 8 maart.
Tabel 5 geeft de statistische gegevens weer. De vier locaties geven ongeveer
dezelfde gemiddelden (8 – 11 mg/l) en de v.c. is 19 – 26 %. Ook hier geldt dat
sommige sensoren onderhevig zijn geweest aan droogval waardoor in de tabel de
gemiddelde waarden worden overschat en de standaard deviatie onderschat t.o.v.
getijgemiddelden. Verder geldt dat de sensor Groote Gat Noord (opp-130 cm) als
enige geen vaste hoogte heeft maar meebeweegt met de waterstand.
Locatie Saliniteit T0

Gemiddelde
Standaard deviatie
(‰)
(‰)
Groote Gat Noord NAP–250 cm
10,9
2,6
Groote Gat Noord NAP*
11,2
2,1
Groote Gat Noord opp–130 cm
10,7
2,3
Dollard Zuid NAP–250 cm
9,5
2,5
Hoogzand NAP*
7,9
1,5
Geise NAP*
8,8
1,9
Tabel 5: Statistische gegevens saliniteit T0 alle stations gehele meetperiode, waarbij
*=onderhevig aan droogval

VariatieCoëfficiënt
0,24
0,19
0,21
0,26
0,19
0,22

7.4
Zuurstof
In de zuurstofgrafiek vertoont de locatie Groote Gat Noord (opp-130 cm) tot aan 9
maart een afwijkend gemiddelde t.o.v. de andere locaties. Deze ligt zo’n 2 mg/l
onder dat van de andere stations. Vanaf 8 maart komen de waarden van de
verschillende stations samen.
In tabel 6 is ook te zien dat het gemiddelde van Groote Gat Noord (opp-130 cm)
lager is dan op de andere drie locaties. De gemiddelde waarden variëren van 10 tot
12 mg/l. Door droogval kunnen de getijgemiddelde waarden enigszins afwijken van
de waarden in de tabel. De v.c. is relatief klein, 4 tot 10 %.
Locatie Zuurstof T0

Gemiddelde
Standaard deviatie
(mg/l)
(mg/l)
Groote Gat Noord NAP–250 cm
11,6
0,5
Groote Gat Noord opp–130 cm
9,9
0,7
Hoogzand NAP*
11,9
1,2
Geise NAP*
11,6
0,6
Tabel 6: Statistische gegevens zuurstof T0 alle stations gehele meetperiode, waarbij
*=onderhevig aan droogval
7.5
Vergelijking stations
Op alle locaties reageren de indicatoren op de verandering in het getij, zowel de
dubbeldaagse cyclus als de springtij-doodtij-cyclus. Verder spelen wind en golven
een rol, maar de effecten hiervan zijn vaak moeilijk te traceren in de gegevens.
Locaal is ook de afstand tot de rivier van belang: de locale saliniteit en de
troebelheid worden mede bepaald door de positie van de meetlocatie in de
estuariene gradiënt van respectievelijk de saliniteit en de troebelheid. Daarnaast
moet bij de vergelijking van de stations rekening gehouden worden met de hoogte
van de sensor: sommige hangen op NAP en vallen gedeeltelijk droog. Dit is van
invloed op de statistische gegevens, waardoor niet alle stations of posities van
stations met elkaar te vergelijken zijn.
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De troebelheid is over het algemeen groter nabij de bodem. Het verschil in
troebelheid tussen de twee sensoren van Groote Gat wordt hierdoor verklaard. De
troebelheid bij Geise is hoger dan bij Hoogzand en Groote Gat Noord (NAP). Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat de waterdiepte bij Geise geringer is. Het slib
moet zich dan verdelen over een geringere diepte, terwijl tegelijkertijd de invloed
van golven op de slibopwerveling groter is.
De standaard deviatie van de troebelheid is bij alle stations hoog, wat duidt op een
grote variabiliteit. Deze variatie is vooral het gevolg van de variatie in
stroomsnelheid en de bezinkeigenschappen van sediment.
De saliniteit wordt bepaald door de menging van het zoute zeewater met het zoete
rivierwater. Hoogzand en Geise liggen het meest dichtbij de zoete uitstroom en
ondervinden daardoor het minste invloed van de zoute hoogwater toevoer
waardoor de saliniteit hier iets lager is. De standaard deviaties zijn relatief niet zo
groot als voor de troebelheid en variëren niet sterk van station tot station.
De zuurstof wordt onder andere bepaald door de aanwezigheid van
oppervlaktegolven. Bij veel golven komt er meer zuurstof in het water. Er is echter
geen verklaring voorhanden voor het verschil in zuurstofgehalte van beide sensoren
van Groote Gat Noord. Opvallend is dat de standaard deviaties relatief klein zijn. Dit
duidt erop dat het zuurstofgehalte niet sterk fluctueert en dus niet sterk beïnvloed
wordt door de hoog- en laagwater aanvoer, zoals de bij saliniteit wel het geval is.
De stijging in temperatuur van alle stations vanaf 8 maart lijkt zich te weerspiegelen
in de stijging in saliniteit, maar niet in een daling van zuurstof.
De invloed van de Geiseleitdamm is volgens de Duitse metingen1 zodanig dat er
tijdens vloed water over de dam de Dollard in stroomt en tijdens eb over de dam de
Dollard uit stroomt. Uit de stroommetingen van station Geise blijkt dat er ter plaatse
rond hoogwater zowel stroming vanaf (aan het eind van de vloedfase) als naar de
dam (tijdens het begin van de ebfase) optreedt (bijlage 8) en bevestigen daarmee
de Duitse metingen. Bij Hoogzand verloopt de stroming op vergelijkbare wijze.
Alles overziende worden de volgende conclusies getrokken:
1. Tussen de meetstations zijn verschillen aanwezig in het gedrag van de
indicatoren. Locale invloeden van stroomsnelheid, golfwerking en
zoetwateraanvoer zijn hiervoor bepalend. De verschillen tussen de stations
lijken overigens niet erg groot: grote of extreme verschillen in variatie zijn
niet gevonden.
2. Op basis van de duidelijk aanwezige overeenkomsten in het gedrag
(variatie en trend) van de indicatoren van de verschillende meetlocaties kan
het aantal meetstations in principe verminderd worden. Het tussen Dollard
Zuid en Geise gelegen station Hoogzand zou kunnen afvallen.
3. Vanwege de geringe extra inspanning en mogelijke storingen bij één van de
sensoren kan men bij Groote Gat Noord het meten op 2 niveaus
handhaven.
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8

Sluiting Sperrwerk in detail per meetstation (T1/2)

8.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de indicatoren tijdens de sluiting van het Sperrwerk
geanalyseerd.
Door per meetstation naar de korte periode van alle parameters te kijken (rond de
gesloten periode) kan de reactie op het sluiten van het Sperrwerk in detail worden
waargenomen. De grafieken worden in bijlage 9 getoond, met daarin weergegeven
het tijdschema van sluiten en openen. De grafieken tonen de waarden van de
verschillende parameters tijdens de T1/2-meting van 24 uur voor tot 24 uur na
sluiting van het Sperrwerk.
De metingen van Geise beslaan niet meer dan 3,5 uur. Om deze reden wordt Geise
hier buiten beschouwing gelaten.
8.2
Waterstand
Opvallend is dat in de periode dat het Sperrwerk gesloten was de waterstand sterk
daalt. Zowel de hoog- als laagwaterstanden nemen af met ongeveer 1 m. Dit is
echter niet het gevolg van de sluiting3. Op 2 en 3 november is er sprake van een
relatief sterke (zuid-)oostelijke wind, waardoor er een flinke verlaging ontstaat in de
Dollard. Dit effect is overigens niet locaal: uit opgetreden waterstanden (bijlage 13)
blijkt dat de stations Delfzijl, Huibertgat en ook het ver weg gelegen Lauwersoog
alle een vergelijkbare daling laten zien. Op 4 november neemt de wind sterk af en
draait naar het noordoosten. Hierdoor nemen de waterstanden weer toe tot hun
normale niveau.
8.3
Groote Gat Noord (opp-130 cm)
De zuurstof neemt toe vanaf het moment van sluiten en laat weer een afname zien
op het moment van openen. De saliniteit vertoont een gemiddelde toename tijdens
de meetperiode. Tijdens de gesloten periode lijkt het patroon iets rustiger: kleinere
hoogfrequente fluctuaties. De troebelheid vertoont een golvende beweging tijdens
de metingen waarbij het gemiddelde in de gesloten periode relatief hoog is.
In tabel 7 worden de gemiddelden, standaard deviaties en variatiecoëfficiënten van
de drie perioden weergegeven. Bedacht moet worden dat deze gebaseerd zijn op
relatief korte perioden van ongelijke duur m.b.t. hoog- en laagwaters. De daling
van de gemiddelde saliniteit is hierdoor in tegenspraak met de visuele waarneming
van een stijging. De periode voor de sluiting is relatief kort, waardoor de statistische
gegevens van die periode niet erg betrouwbaar zijn.

De modelstudies van BAW van 1996 (Gutachten Hydraulische Voruntersuchungen für ein
Stau-Sperrwerk in der Tideems) en 1997 (Veränderung der Ttorckenfalldauer im
Dollartgebiet), die i.h.k.v. de bouw van het Sperrwerk gemaakt zijn, laten zien dat sluiting
van het Sperrwerk een zeer geringe invloed heeft op de waterstanden in de Dollard. Door de
sluiting kan getijamplitude in de Dollard iets toenemen: een paar cm tot wellicht een dm
verschil is mogelijk.
3
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T1/2 Groote Gat
Open voor sluiting
Gesloten Sperrwerk
Open na sluiting
Noord
gem.
st.dev. v.c.
gem.
st.dev. v.c.
gem.
st.dev. v.c.
Zuurstof (mg/l)
10,2
0,2
0,02
11,5
0,5
0,04
11,3
0,4
0,04
Saliniteit (‰)
12,7
1,7
0,13
11,8
1,7
0,14
10,9
1,9
0,17
Troebelheid (NTU)
166
89
0,54
277
147
0,53
224
167
0,75
Tabel 7: Statistische gegevens T1/2 Groote Gat Noord (opp-130 cm) direct voor, na
en tijdens sluiting
8.4
Dollard Zuid
De saliniteit vertoont hetzelfde patroon als de waterstand; een dalend gemiddelde
tijdens de sluiting en een verhoging tijdens en na het openen van het Sperrwerk.
De troebelheid laat een golvend patroon zien met de hoogste waarden tijdens de
gesloten periode.
De zuurstof vertoont vanaf de sluiting een gemiddelde verhoging. Na opening is het
gemiddelde weer iets afgenomen maar nog wel hoger dan voor de sluiting.
In tabel 8 worden de statistische gegevens van de drie perioden weergegeven.
Opvallend is de hoge v.c. van de troebelheid voor de sluiting. Waarschijnlijk wordt
deze veroorzaakt door de het feit dat de periode relatief kort is (1,5 getijcyclus) en
er tijdens de vloed voorafgaand aan de opening flinke uitschieters zijn.
T1/2 Dollard Zuid

Open voor sluiting
Gesloten Sperrwerk
Open na sluiting
gem.
st.dev. v.c.
gem.
st.dev. v.c.
gem.
St.dev. v.c.
Zuurstof (mg/l)
9,9
0,5
0,05
10,7
0,8
0,07
10,3
0,6
0,06
Saliniteit (‰)
10,8
1,8
0,17
9,9
1,4
0,20
9,9
0,5
0,05
Troebelheid (NTU)
150
281
1,87
381
177
0,46
352
172
0,49
Tabel 8: Statistische gegevens T1/2 Dollard Zuid (NAP-250 cm) direct voor, na en
tijdens sluiting
8.5
Invloed Sperrwerk tijdens en direct na sluiting
Zoals vermeld is valt de sluiting samen met een sterke oostenwind, waardoor de
waterstand sterk daalt. De sluiting is echter niet verantwoordelijk voor deze daling.
De wind heeft nog een effect: de golfactiviteit neemt toe. Deze toename heeft
zowel gevolgen voor de troebelheid als de zuurstof (zie hieronder).
De indicator zuurstof laat een verhoging zien tijdens de sluiting. Door de toename
in golfactiviteit neemt de turbulentie aan de oppervlakte toe en vindt er meer
menging van lucht en water plaats. Hierdoor neemt de zuurstofopname door het
water toe. De sluiting zelf heeft geen waarneembaar effect op de zuurstof. Na
opening daalt de zuurstof in zeer geringe mate. Waarschijnlijk is dit het gevolg van
verandering in golfactiviteit en niet van de aanvoer van zuurstofarm water. Uit een
Duitse presentatie van gegevens over de rivier de Eems (op 23-1-2003 t.p.v. het
Sperrwerk) bleek dat de zuurstof op de Eems tijdens de sluiting ook op de rivier
toenam. De v.c. komt met waarden tussen 4 en 7 % redelijk overeen met de
waarden in de T0-situatie.
De troebelheid neemt toe tijdens de sluiting voor beide stations. De toename in
golfactiviteit leidt tot meer opwerveling van fijn sediment in ondiepe gebieden. In
de Dollard leidt dit tot forse verhogingen van de troebelheid. Bekend is dat deze
verhoging nog enkele dagen na een periode met sterke wind kan aanhouden.
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De invloed van de sluiting op de variatie in troebelheid is niet duidelijk
waarneembaar. De v.c. blijft in de buurt van 50 %, zoals ook in de T 0-situatie
gemeten is.
De saliniteit van Groote Gat Noord laat een geringe toename zien onder invloed
van het Sperrwerk. Dit klopt met de verwachting omdat met de sluiting van het
Sperrwerk de zoetwatertoevoer vanuit de Eems wordt afgesloten, waardoor minder
zoet water met zout water gemengd wordt en daarmee de saliniteit toeneemt. De
variatie in de saliniteit verandert echter nauwelijks, maar wordt iets groter na
opening. De v.c. is 14 tot 17 %, hetgeen lager is dan tijdens de T 0-situatie met ca.
21 %. Dit hangt mogelijk samen met een geringere zoetwateraanvoer in de T0situatie. Hierover zijn geen gegevens maar de gemiddelde saliniteit is in de T 0situatie duidelijk lager.
De saliniteit van Dollard Zuid daalt tijdens sluiting. Dit kan verklaard worden
doordat tijdens de sluiting via Nieuwe Statenzijl zoet water is gespuid, waarschijnlijk
meer dan normaal vanwege het extreme laagwater, of vanwege de geringere
hoeveelheid zout water.
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de sluiting van het
Sperrwerk geen duidelijk waarneembaar effect gehad heeft op de indicatoren
zuurstof, troebelheid en saliniteit. Echter, tijdens de sluiting heeft zich een sterke
oostenwind voorgedaan die geleid heeft tot een forse waterstandsverlaging en
sterke golfactiviteit en daardoor het eventuele effect van het Sperrwerk overheerst
heeft.
Op het station Geise is onvoldoende gemeten tijdens de T1/2 -situatie. Omdat dit
station het dichtst bij het Sperrwerk ligt is onduidelijk of er überhaupt geen effect
van het Sperrwerk gemeten kan worden. Aanbevolen wordt om bij een volgende
meting in ieder geval voldoende lang te meten bij Geise.
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9
Sluiting Sperrwerk gehele meetperiode per
meetstation (T1/2)
9.1
Inleiding
Wanneer de gehele meetperiode per meetstation wordt bekeken kan er worden
geconstateerd of de sluiting een langdurig, tijdelijk of geen effect heeft op het
totale verloop voor de betreffende parameter. In het vorige hoofdstuk is reeds
geconstateerd dat het effect van de sluiting op korte termijn niet uit de
waarnemingen valt af te leiden. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat dit op lange
termijn wel het geval. Omwille van volledigheid, zorgvuldigheid en ter vergelijking
met de T0-situatie worden de gegevens hier toch behandeld.
In bijlage 10 zijn de grafieken van de T1/2-meting over de gehele periode
uiteengezet. De springtij-doodtij-cyclus rond de meetperiode wordt in tabel 9
weergegeven.
Datum
Getij
31-10-2002
Doodtij
6-11-2002
Springtij
14-11-2002
Doodtij
Tabel 9: Springtij en doodtij tijdens de meetperiode in 2002
9.2
Groote Gat Noord (opp-130 cm)
De saliniteit laat getijgemiddeld een golvende beweging zien. Vanaf 10 november
treedt een duidelijke daling op. Op dat moment dalen ook de hoog- en
laagwaterstand. Waarschijnlijk hangt dit samen met de verandering van
windrichting van NW naar ZO. Hierdoor wordt het zoute water meer richting zee
gedrongen.
De zuurstof vertoont een duidelijke toename tijdens de gesloten periode van het
Sperrwerk en neemt daarna in een sinusbeweging langzaam weer af, maar daalt
binnen de meetperiode van 15 dagen niet tot de beginwaarde van voor de sluiting.
De troebelheid heeft een heel groot bereik tijdens deze meting. Het patroon lijkt de
springtij-doodtij-cyclus te volgen met een groot bereik vanaf springtij en een sterke
afname naar een klein bereik bij doodtij.
In tabel 10 worden de statistische gegevens weergegeven. De v.c.-en zijn
vergelijkbaar met die van de T0-situatie.
T1/2 Groote Gat Noord

Periode van 15 dagen
gem.
st.dev. v.c.
Zuurstof (mg/l)
11,2
0,5
0,04
Saliniteit (‰)
11,5
2,5
0,22
Troebelheid (NTU)
254
171
0,67
Tabel 10: Statistische gegevens T1/2 Groote Gat Noord (opp-130 cm) gehele
meetperiode
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9.3
Dollard Zuid
De zuurstof en de saliniteit vertonen hetzelfde beeld als bij Groote Gat Noord.
De troebelheid vertoont een licht schommelend patroon waarin de springtij-doodtijcyclus minder goed herkenbaar is dan bij Groote Gat Noord.
In tabel 11 worden de statistische gegevens weergegeven. De v.c.-en zijn
vergelijkbaar met die van de T0-situatie.
T1/2 Dollard Zuid

Periode van 15 dagen
gem.
st.dev. v.c.
Zuurstof (mg/l)
10,5
0,6
0,06
Saliniteit (‰)
8,5
3,7
0,43
Troebelheid (NTU)
353
175
0,50
Tabel 11: Statistische gegevens T1/2 Dollard Zuid gehele meetperiode
9.4
Invloed Sperrwerk op lange termijn
Zoals op basis van het vorige hoofdstuk verwacht mocht worden zijn effecten van
het Sperrwerk op de lange termijn niet waarneembaar. De invloed van springtijdoodtij en wind domineren. De saliniteit, die een goede indicator is voor de aanvoer
van Eems-water, wordt na opening van de kering niet plotseling lager om
vervolgens via een geleidelijke stijging weer een normale waarde aan te nemen. De
troebelheid laat ook geen naijl-effecten zien. De zuurstof neemt na opening een
lagere, maar normale waarde aan.
Ook hier geldt dat bij het station Geise onvoldoende gemeten is tijdens de T 1/2situatie om effecten volledig uit te kunnen sluiten.
Zoals in tabel 12 en 13 te zien is, zijn de variaties in de indicatoren in de T 1/2-situatie
vergelijkbaar met de T0-situatie. Getoonde locaties waren niet onderhevig aan
droogval. In Groote Gat Noord (opp –130 cm) zijn de hoeveelheden zuurstof en
saliniteit toegenomen t.o.v. de T0-situatie.
Voor de saliniteit tijdens T1/2 in Dollard Zuid (opp –250 cm) geldt een gemiddelde
afname van 1,0‰ t.o.v. T0. De relatief kleine veranderingen in gemiddelde waarden
kunnen worden toegeschreven aan de springtij-doodtij-cyclus en de wind, zoals ook
uit de grafieken in bijlagen 8 en 10 is op te maken.
Groote Gat Noord
T0
T1/2
opp –130 cm
gem.
st.dev.
v.c.
gem.
st.dev.
Zuurstof (mg/l)
9,9
0,7
0,07
11,2
0,5
Saliniteit (‰)
10,7
2,3
0,21
11,5
2,5
Troebelheid (NTU)
254
171
Tabel 12: Statistische gegevens T0 en T1/2 Groote Gat Noord (opp-130 cm) gehele
meetperioden
Dollard Zuid
T0
T1/2
opp –250 cm
gem.
st.dev.
v.c.
gem.
Zuurstof (mg/l)
10,5
Saliniteit (‰)
9,5
2,5
0,26
8,5
Troebelheid (NTU)
353
Tabel 13: Statistische gegevens T0 en T1/2 Dollard Zuid (opp-250 cm) gehele
meetperioden
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10

Sluiting Sperrwerk in detail per parameter (T1/2)

10.1
Inleiding
Door per parameter de verschillende meetstations tijdens de korte periode te
vergelijken kan worden geconstateerd of de meetstations verschillend reageren op
de veranderingen. Hoewel in hoofdstuk 8 gebleken is dat er overeenkomsten zijn,
wordt hier de nadruk gelegd op een de vergelijking van de stations. De
bijbehorende figuren zijn weergegeven in bijlage 11.
10.2
Saliniteit
Vanwege de te verwaarlozen meetperiode van Geise kunnen alleen de waarden van
Dollard Zuid en Groote Gat Noord (opp-130 cm) met elkaar worden vergeleken.
De saliniteit bij Dollard Zuid is duidelijk lager dan bij Groote Gat Noord (opp-130
cm). Tijdens de sluiting en direct daarna is het verschil zelfs groter dan voor de
sluiting. Dit verschil kan samenhangen met enerzijds de afstand tot de
zoetwaterspui bij Nieuwe Statenzijl en anderzijds de verlaagde waterstand tijdens de
sluiting, waardoor meer gespuid kan worden.
10.3
Troebelheid
De troebelheid van Groote Gat Noord (opp-130 cm) en Dollard Zuid vertonen
duidelijk overeenkomsten qua trend en getijvariatie.
10.4
Zuurstof
De zuurstofhoeveelheden van Groote Gat Noord (opp-130 cm) en Dollard Zuid
hebben een duidelijk verschillend patroon en verschillende waarden. Pieken en
dalen zijn dikwijls tegengesteld en Dollard Zuid kent lagere gehaltes. Een verklaring
voor het verschillende gedrag is hier niet voorhanden. Ook de temperatuur reageert
verschillend (zie ook bijlage 11). Mogelijk speelt hier de zoetwateraanvoer via
Nieuwe Statenzijl een rol, gezien de lage saliniteit bij Dollard Zuid. Aangezien er in
Groote Gat Noord geen effect is waar te nemen en het dalen van de
parameterwaarden op de lange termijn doorgaat kan er geconcludeerd worden dat
dit geen effect van de sluiting kan zijn. Een nadere verklaring is niet relevant in dit
kader.
10.5
Verschil in reactie per meetstation
Tussen de waarden en het gedrag van de indicatoren zuurstof en saliniteit van de
meetstations zijn duidelijke verschillen aanwezig. Deze verschillen hebben vooral te
maken met verschillende locale omstandigheden, zoals de afstand tot de
zoetwaterbronnen. De troebelheid van beide stations laat geen opvallende
verschillen zien.
Een verschil in effect t.g.v. het gebruik van het Sperrwerk is niet waar te nemen.
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11 Sluiting Sperrwerk gehele meetperiode per parameter
(T1/2)
11.1
Inleiding
Door de meetstations per parameter voor de gehele periode te vergelijken kan
worden geconstateerd het effect van de sluiting qua herstelperiode verschilt per
meetstation. In hoofdstuk 9 is reeds ingegaan op het gedrag van alle parameters
per meetstation. Hier ligt de nadruk op een de vergelijking van alle stations per
parameter. Door de korte meetperiode van Geise wordt deze niet beschouwd. De
bijbehorende figuren zijn weergegeven in bijlage 12.
11.2
Saliniteit
Net als voor de korte periode (hoofdstuk 10) geldt voor de lange termijn dat de
saliniteit bij Dollard Zuid duidelijk lager is dan bij Groote Gat Noord (opp-130 cm).
Het lange-termijn-gedrag is echter vergelijkbaar: een hoge saliniteit tijdens
hoogwater en een lagere saliniteit tijdens laagwater.
11.3
Troebelheid
De troebelheid van Groote Gat Noord (opp-130 cm) en Dollard Zuid vertonen
duidelijk overeenkomsten qua gedrag op lange termijn. Om dit te illustreren is een
trendlijn toegevoegd op basis van het zwevend gemiddelde over 25 uur waarmee
de toename in troebelheid op beide stations in beeld wordt gebracht.
11.4
Zuurstof
De twee meetstations volgen op lange termijn (getijgemiddeld en langer) hetzelfde
patroon, waarbij de waarden in Dollard Zuid gemiddeld lager liggen dan de
waarden in Groote Gat Noord (opp-130cm).
11.5
Lange termijn effect per meetstation
De meetstations laten een vergelijkbaar lange termijn gedrag zien voor alle
parameters (incl. temperatuur). Wel zijn er verschillen in gemiddelde gehaltes. Dit
beeld komt redelijk overeen met dat van de T 0-meting.
Effecten van het Sperrwerk op lange termijn zijn niet waarneembaar.
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12

Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt de invloed van het Sperrwerk op de drie indicatoren
(saliniteit, troebelheid en zuurstof) in de Dollard besproken a.d.h.v. de voorgaande
hoofdstukken. Getracht is op basis van de T0-meting een beeld te verkrijgen van de
processen en de indicatoren in een ongestoorde toestand. De T1/2-meting, die
geanalyseerd is, vond plaats tijdens sluiting van het Sperrwerk en is gebruikt om het
effect van het Sperrwerk na te gaan. Ook is nagegaan of het meetprogramma
voldoende omvangrijk is geweest.
De volgende conclusies worden getrokken:
1. De gemeten indicatoren zijn onderhevig aan een complexe interactie van
verschillende processen: het dubbeldaagse getij, de springtij-doodtij-cyclus,
de wind (zowel de sterkte als de richting), de golven en de
zoetwateraanvoer van de Westerwoldse Aa via Nieuw Statenzijl bepalen
het verloop van de indicatoren. Ondanks deze complexiteit zijn er duidelijk
herkenbare patronen in het temporele verloop van de indicatoren
(bijv.hoge saliniteit, zuurstof en troebelheid tijdens hoogwater). Ook voor
verschillen tussen meetstations (bijv. gemiddeld lagere waarden op locatie
Dollard Zuid) zijn verklaringen mogelijk. Deze verschillen zijn het gevolg
van de afstand tot de zoetwateraanvoer, sensorhoogte, waterdiepte en
golfinvloed. Vanwege de genoemde complexiteit is er geen echte T0meting mogelijk: de situatie tijdens een sluiting zal nooit een exacte
herhaling zijn van een situatie zonder sluiting m.b.t. weersomstandigheden,
getijhoogten en zoetwateraanvoer.
2. De sluiting van het Sperrwerk heeft op basis van de hier geanalyseerde
gegevens geen waarneembaar effect op de drie indicatoren zuurstof,
saliniteit en troebelheid in de Dollard. Zowel de variatie c.q.
getijafhankelijke fluctuaties in de indicatoren als het gedrag op de wat
langere termijn worden niet waarneembaar beïnvloed en stemmen overeen
met de ongestoorde situatie. De sluiting van november 2002 viel echter
samen met een bijzondere windsituatie, waardoor de waterstand sterk
daalde en veel golfactiviteit was. Dit domineerde de eventuele effecten van
het Sperrwerk.
3. Tijdens de T1/2-meting is onvoldoende lang gemeten bij het station Geise.
Hierdoor is het niet geheel uit te sluiten dat er geen waarneembare effecten
van het Sperrwerk zijn in het noordelijk deel van de Dollard, het deel dat
het dichtst bij het Sperrwerk gelegen is. Uit o.a. de waarnemingen tijdens
de T0-meting is gebleken dat er over de Geiseleitdamm een
wateruitwisseling is tussen de Dollard en het Emder Vaarwater.
4. De verschillen in gedrag (variatie en trend) van de indicatoren tussen de
meetstations zijn niet erg groot: grote of extreme verschillen in gemiddelde
waarden of variatie zijn niet gevonden.
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De volgende aanbevelingen worden gedaan:
1. Het verdient aanbeveling bij een volgende sluiting van het Sperrwerk de
metingen te herhalen. Hiervoor zijn de volgende redenen:
 De T1/2-meting is geen volledige herhaling van de T0-meting geweest
(conclusie 3).
 De sluiting van november 2002 viel samen met een bijzondere
windsituatie (conclusie 2)
 Er is geen echte T0-meting mogelijk (conclusie 1): een extra meting (T1),
zo mogelijk in een ander seizoen dan tijdens T0 of T1/2, biedt daarom
meer inzicht en zekerheid t.a.v. de conclusies.
2. Op basis van de duidelijk aanwezige overeenkomsten kan het aantal
meetstations in principe verminderd worden. Aanbevolen wordt het tussen
Dollard Zuid en Geise gelegen station Hoogzand te laten vervallen.
Vanwege de geringe extra inspanning en mogelijke storingen bij één van de
sensoren kan men bij Groote Gat Noord het meten op twee niveaus
handhaven.
3. Aangezien het effect van het Sperrwerk op lange termijn vrijwel zeker
afwezig is, kan de meetperiode van 15 dagen in principe ingekort worden.
De meetperiode kan dan minimaal bestaan uit 2 getijcycli voor de sluiting,
de gesloten periode, en 4 getijcycli na de opening. Gezien aanbeveling 1
zou een eerstvolgende meting bij voorkeur wel 15 dagen moeten beslaan.
4. Gezien de niet significante effecten van het Sperrwerk op de fysische
indicatoren is het voorlopig niet nodig onderzoek te doen naar biologische
indicatoren.
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Bijlagen

Werkdocument RIKZ/AB/2003.610x

Bijlage 1

Kaart met de meetlocaties

Bijlage 2

Overzicht metingen T0 en T1/2

T0-meting van 26-2 tot 15-3-2001
Lokatie

Positie
X
Y

Diepte
t.o.v. N.A.P.

Oterdum

263.832 593.212

4.50 -

sensorMeetperiode Te meten
hoogte
per getij
parameters
t.o.v. N.A.P.
Waterstanden

Reide

268.956 592.898

3.50 -

Waterstanden

Dollard Noord

272.999 592.248

3.50 -

Waterstanden

Groote Gat Noord

272.170 593.715

4.50 -

2.50 -

gehele getij

0.00

6 uren

Sensortype Opmerkingen
10.01.2001
Probleem met hoogtebepaling.

T., Geleid., Troeb. Hydrolab
Opgel.zuurstof
Str.snelh. en richt. NSW
T.,Geleid., Troeb. Hydrolab
Opgel.zuurstof

Str.snelh. en -richting onbetrouwbaar.

Groote Gat Noord

272.952 592.318

Ecoplot (Donarloc. GROOTGND )
1972-heden (RIKZ)

Groote Gat Noord

272.082 593.729

4.50-

wateropp.vl.
1.30-

gehele getij

T.,geleid., Troeb.
Opgel.zuurstof

Hydrolab

Sens. aan boei, 1.30 m. onder wateropp.vl.

Dollard Zuid

273.380 590.270

4.00 -

2.50 -

gehele getij

Temp. en geleid.

WTW

Voormalig ecoplot (RIKZ)
(1972-1987)

Hoogzand

276.169 592.355

1.55 -

0.00

7 uren

Hoogzand nz.

276.218 592.385

0.85-

0.04+

7 uren

T., Geleid., Troeb. Hydrolab
Opgel.zuurstof
Str.snelh. en richt. NSW

Hoogzand zz.

276.180 592.274

0.97-

0.08+

7 uren

Str.snelh. en richt. NSW

Geise

274.055 593.645

1.35 -

0.00

7 uren

T., Geleid., Troeb. Hydrolab
Opgel.zuurstof

Geise zz.

274.057 593.608

0.60-

0.06+

7 uren

Str.snelh. en richt. NSW

Registratie tot 8/3 20.10u.

T1/2-meting van 1-11 tot 15-11-2002 (sluiting van 2-11 9:50 uur tot 3-11-2002 22:00 uur)
locatie

positie x positie y diepte
(m NAP)

Groote Gat Noord
(boei)

Geise

Dollard Zuid

273380

gemeten parameters

sensortype meetperiode

1,3 m. onder
oppervlak

temperatuur
geleidendheid
troebelheid

multiprobe 1-11 13:50 t/m 15-11 10:15
multiprobe
multiprobe

1,3 m. onder
oppervlak

temperatuur
geleidendheid
zuurstof
troebelheid

multiprobe 1-11 13:50 t/m 15-11 10:20
multiprobe
multiprobe
multiprobe

eerst: gem. diepte
later 3 punten in
de verticaal

temperatuur
geleidendheid
zuurstof
troebelheid

multiprobe 3-11 21:00 t/m 4-11 00:44
multiprobe (tijdens opening Sperrwerk)
multiprobe
multiprobe

vaste diepte tov
oppervlak

temperatuur
geleidendheid
troebelheid

multiprobe 3-11 21:00 t/m 4-11 00:40
multiprobe (tijdens opening Sperrwerk)
multiprobe

getij
temperatuur
geleidendheid
zuurstof
troebelheid

1-11 00:00 t/m 15-11 09:00
multiprobe 1-11 15:10 t/m 15-11 09:20
multiprobe
multiprobe
multiprobe

590270
2,5 m onder NAP

Reide

268956

592898

getij

1-11 00:00 t/m 04-11 10:40

Dollard Noord

272999

592248

getij

1-11 00:00 t/m 04-11 08:40

Nieuw Statenzijl

276540

584310

getij
debiet (spui gegevens)

1-11 00:00 t/m 15-11 23:50
1-11 t/m 5-11

Bijlage 3
De saliniteit

Berekening Saliniteit

S [‰] wordt volgens Rijkswaterstaat Voorschrift4 berekend:

S  a0  a1 Rt

0, 5

 a2 Rt  a3 Rr

1, 5

2

 a4 Rt  a5 Rt

2, 5

 Sd

waarin

a 0 = 0,0080
a1 = -0,1692
a 2 = 25,3851
a 3 = 14,0941
a 4 = -7,0261
a 5 = 2,7081
Sd 
waarin

t  15
0,5
1, 5
2
2, 5
 b0  b1 Rt  b2 Rt  b3 Rt  b4 Rt b5 Rt 
1  0,0162 t  15 

b0 = 0,0005
b1 = -0,0056
b2 = -0,0066
b3 = -0,0375

b4 = 0,0636
b5 = -0,0144
t = gemeten temperatuur van het zoute water in C
Rt = de verhouding van de geleidendheid van het gemeten zoute water tot de geleidendheid van
zeewater met een praktische saliniteit van 35,0000, bij een temperatuur van 15 C en een druk van 1
atm.

4

Rijkswaterstaat Voorschrift, H.A.J. v. Rodijnen (RIZA) nr 913.00.W008 november 1997 versie 1.0

Bijlage 4

Windgegevens Station Eelde

Datum

Windrichting Windsnelheid
Windsnelheid
Windrichting
[0 ° = Noord] Daggemiddelde Max. uurgemiddelde
[JJJJMMDD] [90 ° = Oost]
[m/s]
[m/s]
[sector]
T0-meting
20010226
227
2,8
5
ZW
20010227
139
4
6
ZO
20010228
70
3,6
6
O
20010301
48
3,5
4
NO
20010302
46
3,3
5
NO
20010303
51
3,6
5
NO
20010304
78
4,8
6
O
20010305
128
2
3
ZO
20010306
119
3,6
5
ZO
20010307
147
3,9
5
ZO
20010308
134
3,5
9
ZO
20010309
219
5,8
8
ZW
20010310
215
4,6
6
ZW
20010311
218
5,3
8
ZW
20010312
244
6,5
11
ZW
20010313
231
6,3
9
ZW
20010314
274
5,4
9
W
20010315
252
1,7
3
W
T1/2-meting
20021101
182
2,4
4
Z
20021102
108
4,7
7
O
20021103
122
4,1
8
ZO
20021104
60
2
4
NO
20021105
111
2,3
4
O
20021106
177
5,4
8
Z
20021107
270
3,2
5
W
20021108
209
6
9
ZW
20021109
321
4,9
8
NW
20021110
152
3
5
ZO
20021111
245
3,2
5
ZW
20021112
197
5,9
7
Z
20021113
193
5
7
Z
20021114
160
4,5
6
Z
20021115
141
1,9
4
ZO

Bron: KNMI (behalve sector windrichting).
N.B. de windsnelheid te Eelde is niet gelijk aan die in de Dollard maar geeft een goede indicatie.

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 6 (vervolg)

T0 Groote Gat Noord 0 cm NAP
Temperatuur [gr C]
Saliniteit [‰]

Waterstand [cm t.o.v. NAP]
200

20

150

18

100

16

50

14

0
26-02-01 0:00

26-02-01 12:00

27-02-01 0:00

27-02-01 12:00

28-02-01 0:00

28-02-01 12:00

1-03-01 0:00

12
1-03-01 12:00

-50

10

-100

8

-150

6

-200

4

-250

2

-300

0
Datum en tijd
Waterstand

Saliniteit

Bijlage 6 (vervolg)

Temperatuur

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 6 (vervolg)

Bijlage 7

Bijlage 7 (vervolg)

Bijlage 7 (vervolg)

Bijlage 7 (vervolg)

Bijlage 7 (vervolg)

T0 Troebelheid
Troebelheid [mg/l]
1200

1000

800

600

400

200

0
26-02-01 0:00

28-02-01 0:00

2-03-01 0:00

4-03-01 0:00

6-03-01 0:00

8-03-01 0:00

10-03-01 0:00

12-03-01 0:00

14-03-01 0:00

16-03-01 0:00

Datum en tijd

Troebelheid [mg/l]

Groote Gat Noord -250 cm NAP

Hoogzand

576 per. Zw. Gem. (Groote Gat Noord -250 cm NAP)

576 per. Zw. Gem. (Hoogzand)

1200

1000

800

600

400

200

0
26-02-01 0:00

28-02-01 0:00

2-03-01 0:00

4-03-01 0:00

6-03-01 0:00

8-03-01 0:00

10-03-01 0:00

12-03-01 0:00

14-03-01 0:00

16-03-01 0:00

-200
Datum en tijd
Groote Gat Noord 0 cm NAP

Geise

576 per. Zw. Gem. (Geise)

Bijlage 8

576 per. Zw. Gem. (Groote Gat Noord 0 cm NAP)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 8 (vervolg)

Bijlage 9

Bijlage 9 (vervolg)

Bijlage 9 (vervolg)

Bijlage 9 (vervolg)

Bijlage 10

Bijlage 10 (vervolg)

Bijlage 10 (vervolg)

Bijlage 10 (vervolg)

Bijlage 11

Bijlage 11 (vervolg)

Bijlage 11 (vervolg)

Bijlage 11 (vervolg)

Bijlage 11 (vervolg)

Bijlage 12

Bijlage 12 (vervolg)

Bijlage 12 (vervolg)

Bijlage 12 (vervolg)

Bijlage 12 (vervolg)

Bijlage 13

