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2.- SAMENVATTING

In het kader van een milieu effecten onderzoek (MEO) 
die wordt uitgevoerd i.v.m. de verdieping van de 
Westerschelde vaarroute is de bodem van twee gebieden 
in de Westerschelde monding bemonsterd in 
september-oktober 1985. Het betreft het gebied "de 
Spleet" en een raai aan de westzijde van de Vlakte van 
de Raan.
In deze notitie worden de abiologische onderzoeks
resultaten gepresenteerd. Het betreft de veldgegevens, 
de bodemprofielbeschrijvingen en de analyseresultaten. 
Enkele van deze resultaten zijn op kaart weergegeven. 
Aldus zijn ze beter toegankelijk, o.a. voor ver
gelijking met de biologische gegevens.
Tevens zijn er histogrammen van vervaardigd, en 
correlatieve berekeningen en variantia analyses mee 
uitgevoerd.
Er is vastgesteld dat de twee gebieden significant 
verschillen voor wat betreft het slibgehalte en de 
sortering. Interessant is om na te gaan wat de gevolgen 
hiervan zijn voor de bodemdieren die leven in deze twee 
gebieden.
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4.- INLEIDING

Ais onderdeel van de verdieping van de Westerschelde 
zal de Wielingen en de Scheur worden uitgebaggerd (Lit. 
8 en 9, Fig. 1) .
Voor de baggerspecie heeft men een nieuwe stortlokatie 
op de Vlakte van de Raan op het oog die ca 15 km ten 
westen van Vlissingen is gelegen. Sinds 21/03/86 draagt 
deze lokatie de naam "de Spleet" (Stronkhorst, 
persoonlijke mededeling).
Indien tijdens het dumpen het maximum van de 
bergingscapaciteit van dit nieuwe dumpingsgebied wordt 
bereikt dan zal worden uitgeweken naar de al bestaande 
stort locatie "SI" nabij Zeebrugge. Deze stortlokatie 
"SI" komt vanwege de te grote afstand niet in 
aanmerking voor dumping van alle bij de verdieping 
vrijgekomen baggerspecie. Voor de geplande stortlokatie 
wordt een mileu-effecten onderzoek uitgevoerd waarvoor
o.a. ter vergelijking ook een raai in noord oostelijke 
richting vanaf de stortplaats "SI" nabij Zeebrugge is 
opgenomen (Sl-Raai). Dit onderzoek betreft een project 
van RWS-DGW-WS-Delta waarbij de afdelingen AOME en AOB 
participeren.
In september-oktober 1985 zijn beide gebieden 
bemonsterd. Voor "de Spleet" is hiermee de uitgangs
situatie vastgelegd.

Het mi 1ieu-effecten onderzoek bestaat voor wat betreft 
de bodem en de bodemdieren uit 4 deelonderzoeken in 
beide gebieden en wel:

- het macrozoöbenthos,
- de meiofauna,
- de zware metaalgehalten van de bodem en
- de bodemsamenstelling.

In deze notitie wordt verslag uitgebracht van het 
laatstgenoemde deelonderzoek. Notitie GWAO-86.427 ging 
vooraf aan deze notitie. Van de zware metaal gehalten 
van de bodem zal verslag uitgebracht worden in notitie 
GWAO-86.501.
De overige deelonderzoeken van het mi1ieu-effecten 
onderzoek betreft (naast het onderzoek naar de 
bodemsamenstelling en het bodemleven) onderzoek naar de 
vogels, de vissen, de waterkwaliteit, etc. De 
resultaten zullen gecompileerd worden in de nota 
"Milieu-effecten van de verdieping 48'/43' Wielingen
- Vlissingen (Lit. 8).
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5.- ONDERZOEKSGEBIED

5■1 Westerschelde monding

5.1.1 Slibgehalten in de bodem

Slib is mede bepalend voor het voorkomen van de meeste 
bodemdieren. In het kader van het project Voordelta 
bodem is ook de bodem van de Westerschelde monding 
onderzocht (Lit. 14). Hierbij is een slibkaart 
beschikbaar gekomen waarin voor de bodemoppervlakte laag 
van 0-15 cm is te zien wat de gehalten aan < 50 um zijn 
in de Westerschelde monding (Fig. 2).
Hier volgt een korte beschrijving ervan:

- Het Westerschelde estuarium is slibrijker dan de rest 
van de Voordelta.
Op de Vlakte van de Raan zijn de hoge suspensie 
gehalten (Vink, persoonlijke mededeling) in de 
waterfase niet gerelateerd aan hoge slibgehalten in 
de bodem. Het slib wordt vanuit de omgeving over de 
vlakte getransporteerd, maar het verloop van de 
getij stroom in samenhang met de absolute grootte van 
de stroomsnelheid voorkomt dat er sedimentatie op
treedt. Hoge slibgehalten worden in de naaste omge
ving aangetroffen ais ook in enkele diepere 
gedeelten van de vlakte. Daar is dat wel moge lijk 
omdat tijdens de kentering het water er minder in be
weging is.

- De bodem van het gebied "de Spleet" blijkt de hoogste 
slibgehalten te hebben met een maximum van ca 85 % 
(D.S.).

- Een sterke accumulatie vindt plaats voor de Belgische 
kust ter hoogte van de Binnen Paardenmarkt. Stro- 
mingsmodellen hebben aangetoond dat er een netto 
transport naar dit gebied plaats vindt.

- De baggerspecie die wordt verkregen bij het op diepte 
houden van de Westerschelde vaarroute en de haven 
van Zeebrugge wordt grotendeels gedumpt op de 
stortingsplaats SI nabij Zeebrugge. Een hoog 
slibgehalte in de bodem aldaar is het gevolg.

- Of de hoge slibgehalten aan de westzijde van de 
Vlakte van de Raan een noordoost gericht transport 
van de op de SI stortingsplaats gedumpte baggerspecie 
impliceert, is niet zondermeer te zeggen. Het slib 
aldaar zou ook van de Vlaamse Banken afkomstig kunnen 
zijn, of een lokale oorsprong kunnen hebben.
Dit laatste geldt waarschijnlijk ook voor de hoge 
slibgehalten in de vaargeul ten zuiden van Walcheren, 
ter hoogte van Zoute lande.
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5.1.2 Bodemligging en morfologische veranderingen

Een beschrijving van het mondingsgebied van de 
Westerschelde qua bodemligging en morfologische pro
cessen, getij stromingen en golfklimaat wordt gegeven in 
Lit. 5. Hierin wordt voor het gebied "de Spleet" m.b.t. 
de bodemligging en de morfologische veranderingen over 
de periode 1966-1982 (de Sl-Raai valt buiten het 
onderzoeksgebied van Lit. 5) de volgende beschrijvingen 
gegeven:

- Bodemligging van het gebied "de Spleet" in 1982/1983

De Spleet is een ondiepe geul die is gelegen aan de 
noordoever van de Wielingen, ten noorden van en even
wijdig aan het Carolusbankje en de Bol van Knokke (dit 
is tevens de zuidelijke begrenzing). Ais noordelijke 
grens is de zuidrand van de Vlakte van de Raan aan te 
houden.
De lengte van de geul (oost-west) bedraagt 7 à 8 km.
De breedte varieert van ca 2500 m (oost) afnemend tot 
ca 1000 m (west, ter hoogte van de Sluissche Hompels). 
De diepte van het geulmidden verandert daarentegen wei
nig over de geul lengte: Tussen -9.5 m en -10.5 m NAP. 
De bodemligging is over het algemeen vlak. In het 
westelijke deel zijn echter kleine bodemribbels aan
wezig (tot ca 0.5 m).

- Veranderingen in het gebied "De Spleet" over de 
periode 1966-1983

Het westelijk- en middendeel van "de Spleet" vertonen 
aanzanding over beschouwde periode (0.5 à 1.5 m). De 
noordoever kenmerkt zich door een variërende ligging en 
steilheid (vooral in het oostelijke gedeelte). In dit 
oostelijke deel wordt de geul smaller en ondieper 
(periode 1972-1982).

Voor wat betreft de getij stromingen blijkt dat het ge
bied "de Spleet" door zijn intermédiare ligging tussen 
de Wielingen en de Vlakte van de Raan ook een inter
mediair stromingspatroon vertoont: In de Wielingen is
de stromingsrichting voornamelijk evenwijdig aan de 
geulas-oriëntatie terwijl op de Vlakte van de Raan de 
stromingsrichting continue varieert.
In het rapport wordt geen relatie gelegd tussen getij- 
stromingen, golfklimaatgegevens en de bodemligging. 
M.b.t. de stromingssterkte kan worden opgemerkt dat bet 
gebied "de Spleet" door zijn relatief diepe ligging 
hydrodynamisch iets rustiger is dan de omgeving. Ook is 
de waterbeweging tijdens de kentering minder in 
vergelijking tot op de Vlakte van de Raan.

GWAO-86.501 7 MvdW



RWS DWG-AOME

- Korte beschrijving Sl-Raai

De Sl-Raai is gelegen aan de westzijde van de Vlakte 
van de Raan langs de IO meter dieptelijn. Uit Lit. 13 
volgt dat in de periode 1970-1985 er hier nagenoeg geen 
sedimentatie dan wel erosie is opgetreden.
De netto stromingsrichting is hier noordoostelijk.

5.2 Sl-Raai en "de Spleet"

5.2.1 Stations

5.2.1.1 Lokaties

- Sl-Raai

Vanaf de dumpingsplaats "SI" nabij Zeebrugge is een 
raai van ca 20 km lengte in noordoostelijke richting 
langs de IO meter dieptelijn uitgezet. Op de raai zijn 
een 25-tal stations regelmatig verspreid uitgezet 
(Fig. 1). Op al deze stations zijn bodem- en 
bodemdierenmonsters genomen.
Overwegingen bij de stationskeuze waren:

- Achterhalen wat de invloed is van de dumpingsplaats 
"SI" op het gebied ten noordoosten ervan.

- De parameter diepte, die van groot belang is voor het 
voorkomen van bepaalde macrozoöbenthos- en 
meiofaunapopulaties zoveel mogelijk constant houden.

- De Spleet

Ca 15 km ten westen van Vlissingen is een oost-west 
georiënteerd gebied van 5 bij 2 km bemonsterd. Hierin 
zijn een 31-tal bodem- en bodemdieren stations "at 
random" verspreid (30 geplande stations en één 
duplo) (Bijlage 1B) .
De overweging bij de sationskeuze was:

- a.d.h.v. de 30 (31) stations een zo representatief
moge lijk beeld vast te leggen van het gebied "de 
Spleet".
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a

- Coördinaten

Met betrekking tot de coördinaten kan nog het volgende 
worden opgemerkt :

Voor ieder stations waren er geplande coördinaten. In 
de praktijk bijkt het echter niet moge lijk te zijn om 
exact op deze locaties een monster te nemen ais gevolg 
van stromingen, ondiepten, etc. Er is daarom in het 
veld genoteerd wat de coördinaten waren van het 
aankomst- en het vertrekpunt. Daar ergens tussen zijn 
de monsters genomen, uit Appendix 2 mag echter blijken 
dat er over het algemeen slechts enkele tientallen 
meters afstand tussen het aankomst- en vertrekpunt 
aanwezig is. Dit geldt ook voor de afstand tussen de 
geplande stations locatie en het aankomstpunt. Bij de 
dataverwerking zal gebruik gemaakt gaan worden van de 
aankomstcoördinaten omdat deze het meest compleet zijn 
en redelijk de werkelijke positie benaderen.

5.2.1.2 Traject

Voor het bodemonderzoek zal het complete bemonsterde 
bodemprofiel worden beschouwd, terwijl voor het 
bodemdieren onderzoek de resultaten behorende bij het 
0-15 cm (t.o.v. maaiveld) zullen worden gepresenteerd. 
Dit laatste omdat de meeste bodemdieren zich in en op 
dit bodemtraject bevinden.

5.2.2 Veldgegevens

5.2.2.1 Diepte t.o.v. NAP

Om te kunnen beschikken over de diepten t.o.v. NAP is 
ais volgt te werk gegaan:
Aan boord zijn de coördinaten, de tijden en de diepten 
t.o.v. het "wateroppervlak" (echolood) behorende bij 
het begin- en eindpunt alsook de windrichting en de 
hoogte van van de deiningsgolven genoteerd.
Met deze gegevens is het moge lijk om de diepte t.o.v. 
het wateroppervlak te corrigeren voor het getij- en 
golfopstuweffeet.
Omdat echter reeds voor andere doeleinden de geplande 
stations waren uitgezet op schaal 1 : 10.000 is m.b.v. 
recente lodingskaarten (1981-1985) de diepte t.o.v. NAP 
voor deze stations afge lezen.
Deze diepten zijn weergeven in Appendix 2, en tesamen 
met enkele andere veldgegevens aanwezig op het HP1000A 
computer systeem ais datafile (Appendix 4A en 4B).
Ter contrôle zijn in Figuur 4 de "diepten t.o.v. 
getijwateroppervlak" (behorende bij de aankomstpunten) 
uitgezet tegen de "diepten t.o.v. NAP" (behorende bij
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de geplande stationslokaties). Uit deze Figuur blijkt 
dat de afwijkingen van de lijn Y=X volledig verklaard 
kunnen worden door het getij-effect (Lit. 7).
De gemiddelde diepte langs de Sl-Raai bedraagt -10.8 
meter NAP. De bijbehorende standaard afwijking is 0.42 
m (crn-1) .
De gemiddelde diepte in het gebied "De Spleet bedraagt 
-9.9 meter NAP. De bijbehorende standaard afwijking is 
1.20 m (on-1).
Voor het overzicht zijn de diepten t.o.v. NAP ook op 
kaart weergegeven (Bij lage 2) .

5.2.2.2 Sedimentatie/erosie sinds 1970

Zoals de diepten t.o.v. NAP behorende bij de stations 
afgelezen zijn van recente lodingskaarten (1981-1985), 
zo zijn ook de diepten t.o.v. NAP afge lezen van 
lodingskaarten uit 1970 (Lit. 13, 14).
Het verschil tussen de diepten uit 1970 en uit 
1981-1985 geeft aan hoeveel er gesedimenteerd dan wel 
geërodeerd is op ieder station gemiddeld over de laat
ste ca 15 jaar.
I.v.m. het geringe aantal waarnemingen dienen de 
hieronder genoemde getalswaarden overigens alleen 
kwalitatief bezien te worden.
Langs de Sl-Raai is er gemiddeld voor alle station 
slechts 0.02 meter gesedimenteerd. De bijbehorende 
standaard afwijking bedraagt 0.34 m.
In het gebied "de Spleet" bedraagt de gemiddelde erosie 
0.03 m. De bijbehorende standaard afwijking bedraagt 
0.63 m.
In Lit. 13 wordt een beschouwing gegeven over het 
theoretische tijdbestek van de 0-15 cm oppervlakte 
laag. Zie aldaar.
Voor het overzicht zijn de sedimentatie/erosie waarden 
op kaart weergegeven (Bijlage 3).

GWAO-86.501 IO - MvdW
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6.- VELDWERK

6.1 Bemonstering

Voor de bemonstering van de bodem is gebruik gemaakt 
van plexiglas buisjes (0 = 3.2 cm). Deze werden in de
meeste gevallen midden in de bodemkern gestoken, die 
m.b.v. de Reineck boxcorer was genomen en waaruit 
tevens de bodemdieren werden gezeefd. Bij enkele 
stations is het bodemmonster in een andere box genomen 
(nr's: 290, 314, 316, 328, 332, 333, 335, 338 en 341A). 
De gestoken bodemkern werd opgemeten, beschreven, 
eventueel uitgelegd in een goot om de gelaagdheid te 
beschrijven (alleen indien gelaagd) en vervolgens 
bemonsterd.
Meestal is de bodemkern gesplitst in een traject 0 tot 
15 cm (t.o.v. het "maaiveld") en een traject > 15 cm . 
Bij zand/slib gelaagdheid zijn deze trajecten nog 
verder opgesplitst.
Op de bemonsteringsf omuli eren zijn de profiel
beschrijvingen weergegeven alsook welke monsters er 
uiteindelijk zijn genomen. I.v.m. het streven om deze 
notitie niet te dik te maken, is er één bemonsterings- 
formulier ais voorbeeld in Appendix 1 opgenomen. De 
gebruikte codering wordt toegelicht in het nu volgende 
voorbeeld :

2001.01500: betekent dat op station 2001 de 
oppervlakte laag van 0 tot 15 cm diepte 
t.o.v. het "maaiveld" is bemonsterd. 

2001.15330: betekent dat op station 2001 de rest van de 
gestoken kern die afkomstig is van 15 tot 
33 cm diepte t.o.v. het "maaiveld" is 
bemonsterd.

6.2 Veldgegevens.

De veldgegevens zijn aan boord genoteerd (Appendix 1). 
Het betreft: datum, tijd, schip, activiteiten, de ge
bruikte technieken, alsook soms enkele opmerkingen.

Alle overige veldgegevens zoals stationslocaties, 
diepte, etc. zijn gecompileeerd en weergegeven in 
Appendix 2.

GWAO-86.428 11 MvdW
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7.- ANALYSES

7.1 Textuur analyses.

7.1.1 Inleiding

Voor de textuuranalyses zijn er twee methoden 
gebruikt. Een gedeelte van de monsters is geanalyseerd 
m.b.v. de vanouds bekende zevenstapel, oplopend van 
fijn naar grof waarmee de (al dan niet minerale) delen 
van een bodemmonster gescheiden kunnen worden in een 
aantal korreldiameterfracties. Met de zeven ais 
klassegrenzen en de zeefinhouden ais klassewaarden kan 
de zeefanalyse direct vertaald worden naar een 
korrelgrootteverdeling (Lit. 6).
Een vrij nieuwe textuuranalysemethode is m.b.v. een 
zogenaamde Malvern. I.p.v. dat de deeltjes worden 
opgevangen op een bepaalde zeef, wordt elk deeltje 
"opgemeten". Dit gebeurt door de deeltjes door een 
laserbundel te laten vallen. In deze bundel veroorzaakt 
ieder deeltje een afbuiging van het laserlicht. De hoek 
van afbuiging is omgekeerd evenredig met de 
korrelgroottediameter. Door het afbuigingsspectrum te 
verdelen in een aantal klassen kunnen de afbuigingen 
per klasse geïntegreerd worden. Met de verkregen 
klassewaarden is weer een histogram te construeren dat 
ook de korrelgrootte verdeling van een bodemmonster 
weergeeft (Lit. IO, 11).

7.1.2 Zeefanalyses 

- Sl-Raai

38 van de 39 monsters (afkomstig van 25 stations) zijn 
droog geklopzeefd over een IO zevenset (420, 300, 250, 
212, 180, 150, 125, 106, 75 en 53 um) zonder 
voorbehandeld te zijn met HC1 (aq) of H202 (aq) 
(Lit. 6).
Het ene monster dat niet op deze wijze is behandeld, 
betreft een slibrijk monster. Van dit monster is alleen 
de < 53 fractie um bepaald. Het monster is hiervoor met 
H202 (aq) behandeld en vervolgens nat gezeefd.
De zeeffracties (in % van hun som) zijn weergegeven in 
Tabel 1. De bij de korre 1grootte-verdeling behorende 
statistische parameters staan in het tweede en derde 
blok van de Tabel. Het tweede blok betreft de 
statistische parameters waarbij alle fracties zijn 
gebruikt voor de berekeningen. Hierbij is t.b.v. de 
bepaling van klassemiddens gesteld dat de < 53 um 
fractie de 53 tot 32 um fractie zou zijn en dat de > 
420 um fractie de 420 tot 600 um fractie zou zijn. In 
het derde blok zijn dezelfde parameters getabelleerd 
maar dan berekend a.d.h.v. de zandfracties (<53 um en > 
420 um weggelaten).
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-De Spleet

Van de 50 bodemmonsters afkomstig van 31 stations zijn 
18 stuks onderworpen aan een zeef analyse. Voor 17 van 
van deze 18 heeft dit de resultaten opgeleverd zoals 
vermeld in Tabel 2. Deze 17 bodemmonsters zijn vanwege 
hun sterk wisselde slibgehalten niet allemaal volgens 
de methode verwerkt zoals die voor de Sl-Raai monsters 
is gebruikt.
Afhankelijk van het slibgehalte is er een bepaalde 
zevenserie gebruikt:

- Voor monsters met slibgehalten lager dan 5% Droge
Stof < 53 um (na droge klopzeving) werd er gezeefd
met dezelfde serie zoals die gebruikt is bij de 
Sl-Raai monsters. Ook nu werden deze slibarme 
monsters niet met HOI (aq) of H202 (aq) voorbe
handeld.

- Bij hogere slibgehalten tot ca 40 % D.S. < 53 um is
er een verkorte zevenserie toegepast (420, 300, 212,
150, 106, 75 en 53 um).

- Bij monsters met slibgehalten > 40 % D.S. < 53 um
werd volstaan met de bepaling van de < 53 um fractie
in % D.S.. Voor deze twee laatste categoriën zijn de
monsters met H202 (aq) voorbehandeld en vervolgens 
nat gezeefd.

De bijbehorende statistiek is getabelleerd in Tabel 2.

7.1.3 Malvern analyses 

- De Spleet

32 van de 50 bodemmonsters zijn geanalyseerd met de 
Malvern. De monsters zijn hiervoor volledig voor
behandeld met H202 (aq) en HOI (aq).
De analyse resultaten zijn uitgedrukt t.o.v. minerale 
delen en staan vermeld in Tabel 2. De bijbehorende 
statistische parameters zijn berekend a.d.h.v. de 48 
tot 872 um fracties.

7.1.4 Vergelijking zeefanalyses met Malvern analyses

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen beide 
methoden: Bij de Malvern wordt de gemiddelde diameter 
van ieder deeltje bepaald, terwijl bij de zeefanalyse 
daarentegen de kleinste diameter van een deeltje 
bepaalt of deze al dan niet op een bepaalde zeef achter 
bl ij ft.
Vanuit hydrodynamisch standpunt verdient de Malvern 
daarom de voorkeur omdat juist de gemiddelde diameter 
mede bepalend is of een deeltje al dan niet wordt ge-
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transporteert!. De kleinste diameter is dat bij lang
werpige deeltjes zeker niet. Bij bolvormige deeltjes is 
er in principe geen verschil tussen beide methoden.

Voor de vergelijking hebben we helaas niet de 
beschikking over duplo bepalingen. Wat echter opvalt is 
dat :
De Malvern analyse resultaten duidelijk verschillen van 
de zeefanalyses ondanks het feit dat deze monsters uit 
hetzelfde gebied komen. Zo geven bijvoorbeeld de 
Malvern analyses een slechtere sortering aan. De 
gemiddelde zeefanalyse sortering in het gebied "de 
Spleet" bedraagt 0.51 (n=12 (6 van de 18 ontbreken)), 
terwijl de sortering berekend a.d.h.v. de Malvern- 
resultaten 0.78 bedraagt (n=32). Of dit betekent dat de 
deeltjes langwerpig of afgeplat zouden zijn, zou 
onderzocht moeten worden.

7.2 CaC03 analyses

- Sl-Raai

Van de monsters afkomstig van de Sl-Raai zijn geen 
CaC03 gehalten bepaald.

- De Spleet

Van de monsters afkomstig uit het gebied de Spleet zijn 
alleen de monsters die ook met de Malvern geanalyseerd 
zijn de CaC03 gehalten bepaald en wel volgens de 
Scheibler methode. De resultaten zijn weergegeven in 
Tabe1 3.

7.3 Organische stof analyses 

- Sl-Raai

Voor de monsters afkomstig van de Sl-Raai zijn geen 
organische stofgehalten bepaald, maar wel berekend. De 
resultaten zijn weergegeven in Tabel 4. In Appendix 3 
is de berekening uiteengezet.

- de Spleet

Alleen voor de monsters die met de Malvern geanalyseerd 
zijn, zijn er organische stof gehalten bepaald (middels 
de natte oxidatie methode). Van de overige zijn de 
organisch stof gehalten berekend. De resultaten van de 
analyses en de berekeningen zijn respectievelijk 
weergegeven in Tabel 3 en 4.
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7.4 Slibgehalten en fijne fracties

In de bodemkunde is het gebruikelijk om bij 
textuuranalyses de slibgehalten op te geven t.o.v. 
minerale delen. Voor de monsters die geanalyseerd zijn 
met de Malvern is dat gerealiseerd (2e kolom van 
Tabel 3). Voor de monsters die de zeefanalyse hebben 
ondergaan was, ais gevolg van de procedure, dit niet 
zondermeer moge lijk.
Voor die monsters zijn ze berekend. Hoe dit is 
berekend, wordt uiteengezet in Appendix 3. De 
resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in de 
laatste kolom van Tabel 4.
Bij de dataverwerking verdient de berekende parameter 
"fijne fracties" (Appendix 3) binnen deze dataset de 
voorkeur t.o.v. de parameter < 50 um (< 48.3 um) t.o.v. 
minerale delen.
Voor vergelijking met andere datasets is wellicht de 
laatste parameter beter te gebruiken.
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8.- RESULTATEN

8.1 Textuur, CaCQ3, Organische stof en fijne fracties

8.1.1 Data

- Alle elata

De statistische parameters behorende bij de zandfractie 
zoals getabelleerd in het laatste blok van Tabel 1 
zijn ingevoerd in het HP1000A systeem en opgeslagen 
ais datafile (/DGW/WEIDEN/DATA/DGW3DUMPS1RAAI.DAT). 
De parameters uit Tabel 2 tesamen met de voorlaatste 
kolom van Tabel 3 zijn opgeslagen in het datafile: 
/DGW/WEIDEN/DATA/DGW3DUMPWIEL.DAT. Beide datafiles zijn 
gecombineerd in het datafile:
/DGW/WEIDEN/DATA/S1RAAI+WIEL_A.DAT.
Dit laatste datafile is weergegeven in Appendix 4C. Om 
te kunnen voldoen aan de MAT file structuur is het 
laatstgenoemde datafile opgesplitst in een _B en _C 
gedeelte.

- Oppervlakte laag data

Over het algemeen is bij de bemonstering de oppervlakte 
laag van 0-15 cm diepte t.o.v. het "maaiveld" ais één 
geheel bemonsterd. Echter bij zand/slib gelaagdheid 
binnen dit traject is het traject opgesplitst. Voor een 
4-tal stations was dat het geval. Met de bijbehorende 
analyses is daarom a.d.h.v. het traject dat de analyses 
vertegenwoordigen een nieuwe analyse berekend die 
representatief is voor het 0-15 cm traject. De 
bijbehorende statistische parameters zijn berekend. 
Aldus is nu voor nagenoeg elk station een voor de 
oppervlakte laag representatieve textuuranalyse bekend 
pius bijbehorende statistische parameters. De CaC03 en 
organisch stof gehalten zijn een gewogen gemiddelde van 
de CaC03 en organisch stof gehalten van de 
afzonderlijke lagen in het 0-15 cm traject. In de 
datafiles onderscheiden deze berekende analyses zich 
door de selectie nr's (voor selectie nr-1 een "1"; voor 
selectie nr-2 een "-9").
De analyseresultaten die allemaal betrekking hebben op 
de oppervlaktelaag zijn in de datafile aangegeven met 
een "1" bij selectie nr-1. Deze oppervlaktegevallen 
zijn geselecteerd en ondergebracht onder de Working 
Directory: /DGW/WEIDEN/MAT/DUMP.OPP
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8.1.2 Kaarten en histogrammen 

- Alle data

M.b.v. de hierboven beschreven datasets zijn kaarten 
en histogrammen vervaardigd. Enerzijds t.b.v. een 
beter overzicht. Anderzijds om de gegevens op een 
wijze te presenteren naar de andere deelonderzoeken 
zodat alle resultaten eenvoudig vergeleken kunnen 
worden.
In Bijlage 4 is weergegeven welke trajecten bij ieder 
station bemonsterd zijn. De letters bij het bemonsterde 
traject geven aan om welk laagje het gaat (A = Ie 
laagje, B = 2e laagje en C = 3e laagje). De getallen 
geven de laagdikte aan.
In Bijlage 5 is aangegeven welke analyse nr's de 
monsters hebben gekregen. In Bijlage 6 t/m 14 zijn alle 
bodemparameters op kaart weergegeven op schaal 
1:141.421 dan wel op schaal 1:35.355. Voor elk gebied 
afzonderlijk en de twee gebieden tesamen zijn voor de 
parameters ook histogrammen vervaardigd. Deze 
histogrammen zijn achter de bijbehorende kaarten 
gevoegd.
Terwijl van de kaarten duidelijk is af te lezen wat de 
variatie is van de bodemparameter in de diepte en in de 
x, y richting, is - omdat de histogrammen behorende bij 
een bodemparameter voor het Sl-Raai gebied, het "de 
Spleet" gebied en deze twee gebieden tesamen onder 
elkaar zijn afgeheeld - in de histogrammen direct af 
te lezen wat de variatie is binnen elk gebied, maar ook 
hoe zich deze variatie verhoudt t.o.v. het andere 
gebied dan wel t.o.v. de twee gebieden tesamen.

Bezien we bijvoorbeeld Bijlage IO dan blijkt dat de 
mediaan langs de Sl-Raai duidelijk uit twee populaties 
bestaat. Op de kaart (Bijlage IO A) onderscheiden deze 
twee groepen zich ook duidelijk van elkaar. De oorzaak 
hiervan is ons onbekend.
De bodemsamenstelling in het gebied "de Spleet" is 
daarentegen zeer gevarieerd (Bijlage 10B) zowel in de 
diepte ais in de x, y richting.
Er kan nog worden opgemerkt dat elke variabele op één 
kaart geplot is, behalve bij de fijne fracties/slib 
kaart (Bijlage 6). Bij deze kaart zijn de parameters 
slib en fijne fracties gecombineerd. In de legende van 
de kaart dan wel in de lijst van bijlagen is kort 
beschreven wat er precies in de kaart is weergegeven. 
Hetzelfde geldt voor de overige kaarten.

- Oppervlakte laag data

Bijlage 15 t/m 25 betreft alle kaarten + histogrammen 
die horen bij de bodemparameters die representatief 
zijn voor de oppervlakte laag van 0-15 cm diepte t.o.v. 
het "maaiveld".
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- Analyse methode

Om niet uit het oog te verliezen dat de bodemmonsters 
op verschillende wijzen zijn geanalyseerd (zeefanalyse 
en Malvern) is voor zowel alle data ais de 
oppervlakte laag data binnen de "de Spleet" dataset nog 
onderscheid gemaakt naar analyse methode (d.m.v. 
symbolen).

8.2 Statistiek

Voor de parameters diepte t.o.v. NAP, 
sedimentatie/erosie, slib + fijne fracties, CaC03, 
organische stof, mediaan, standaardafwijking, skewness 
en kurtosis die behoren bij alle genomen bodemmonsters 
(dus exclusief de voor de oppervlaktelaag berekende 
representatieve bodemparameter) is o.a. een correlatie 
matrix berekend (Lit. 1). Hierbij moet nog worden 
opgemerkt dat de parameter "slib + fijne fracties" is 
opgebouwd uit de parameter < 53 um voor de zeefanalyses 
en dat voor de Malvern analyses gebruik is gemaakt van 
de parameter fijne fracties uit Tabel 3.
Uit deze matrix (Appendix 5A) blijkt dat de parameters 
diepte t.o.v. NAP en sedimentatie/erosie geen verband 
vertonen met andere parameters.

In Appendix 3 hebben we de parameter fijne fracties 
geïntroduceerd om voor de totale dataset over een 
parameter te kunnen beschikken die zou overeenkomen met 
de < 53 um zeeffractie. (Deze fijne fractie parameter
is opgebouwd uit het < 48.3 um gehalte, het CaC03 en
eventueel het organische stof gehalte (afhankelijk van 
de som van deze drie niet de 5 % D.S. overschrijdt)). 
Hierbij is er vanuit gegaan dat de componenten 
organische stof, CaC03 en slib sterk met elkaar 
gecorreleerd waren. Uit Figuur 3 en 4 blijkt dat dit 
inderdaad het geval is.
In de correlatie matrix vinden we deze relaties ook 
weer terug. De correlatie van de parameters CaC03 en 
organsche stof met de parameter "slib + fijne fracties" 
is echter een beetje misleidend in die zin dat de 
laatste parameter gedeeltelijk is opgebouwd uit de 
eerste twee.

Om na te kunnen gaan wat de verschillen zijn tussen de 
twee gebieden en de verschillen tussen de resultaten 
van de twee toegepaste analysemethoden is de complete 
dataset opgesplitst naar gebied en voor het gebied "de 
Spleet" nog eens naar analyse methode. Hierbij zij 
opgemerkt dat er geen bodemmonsters zijn waarvan de 
textuur zowel met zeven ais met de Malvern is
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onderzocht. Voor deze 4 aparte datasets zijn enige 
elementaire statistische gegevens berekend en is er 
eenzijdige variantie analyse toegepast.
De resultaten zijn weergegeven in Appendices 5B t/m 5E, 
6A en 6B.
Ais we de analyse resultaten van de zeefanalyses 
vergelijken met de Malvern analyses, beide voor de 
monsters afkomstig uit het gebied "de Spleet" dan 
blijkt dat er geen significante verschillen zijn 
behalve dan voor de parameters standaard afwijking en 
skewness (Appendix 6A).
De parameter standaardafwijking zou aangeven dat de 
zeefanalyses een beter sortering (x = 0.51; crn-1 = 
0.015) zouden op leveren dan de Malvern analyses (x = 
0.78; crn-1 = 0.19) (Appendix 5D en 5E). De parameter 
skewness van de twee datasets verschillen welliswaar 
van elkaar maar geven toch positieve zandfractie 
scheefheden aan.
Echter er kan, mede gezien het geringe aantal 
waarnemingen voor de zeefanalyses (n=6) t.o.v. het 
aantal waarnemingen voor de Malvern analyses (n=32), 
niet hard gemaakt worden dat de twee methoden ook twee 
soorten analyseresultaten zouden op leveren.

Ais we er nu van uit gaan dat de toegepaste analyse 
methoden geen verschillen hebben geïntroduceerd dan 
kunnen we stellen dat de twee gebieden signifiant van 
elkaar verschillen voor wat betreft het slibgehalte 
(slib en fijne fracties), de sortering en de skewness 
(Appendix 5B).
In de volgende paragraaf zullen deze verschillen 
besproken worden.

8•3 Interpretatie

8.3.1 Bodemparameters

In Appendix 5B en 5C is aangegeven wat per gebied de 
kenmerkende waarden zijn van de diverse bodem 
parameters. In Appendix 6B is aangegeven of deze 
bodemparameters voor de twee gebieden significant van 
elkaar verschillen. Hier volgt een verwoording ervan:

Slib en fijne fracties

Langs de Sl-Raai bedraagt het gemiddelde "slib en 
fijne fracties" gehalte 2.38 % D.S. (crn-1 = 3.70). Het 
laagste gehalte bedraagt 0.40 % D.S. (station 305.015). 
Het hoogste gehalte is 24. % D.S. (station 299.2228). 
De bodemsamenstelling langs de Sl-Raai kan ais matig 
slibhoudend worden getypeerd.

GWAO-86.428 19 MvdW



RWS DGW-AOME

CaC03

De in het gebied "de Spleet" aangetoonde CaC03 blijkt 
zich voornamelijk op te houden in de slibfractie. Het 
gemiddelde CaC03 gehalte is 18.17 % (crn-1 = 7.63). De 
minimum en maximum aangetroffen CaC03 gehalten zijn 
respectievelijk 2.20 en 29.3 % D.S..
De bodemsamenstelling kan ais kalkhoudend worden 
omschreven.

Organische stof

Het organische stof gehalte in het gebied "de Spleet" 
is gemiddeld 1.91 % D.S. (cm-1 = 7.63) . De minimum en
maximum aangetroffen CaC03 gehalten zijn respec
tievelijk 2.20 en 29.3 % D.S..
Of deze bodemparameter ook de naamgeving van het 
sediment moet bepalen, is niet bekend.

De mediaan (d50)

De mediaan is langs de Sl-Raai gemiddeld 2.39 0 (191 
um) (crn-1 = 0.39) en representatief voor fijn zand. Het 
minimum ligt bij 1.66 0 (316 um) hetgeen middelzand 
aangeeft (station 296.015) en het maximum ligt bij 2.83 
0 (141 um) hetgeen fijn zand aangeeft.
In het gebied "de Spleet" is de gemiddelde mediaan 
bijna hetzelfde ais die van de Sl-Raai (x =2.38; crn-1 
= 0.52) alleen de spreiding rond deze gemiddelde waarde 
is groter hetgeen zijn weerslag vindt in de minimum en 
maximium waarde, respectievelijk 1.31 (fijn zand 
aangetroffen bij station 330.06) en 3.48 (zeer fijn 
zand bij station 336.2239).

Het gemiddelde

De gemiddelde korrelgrootte waarden van het zand 
verschillen erg weinig van de mediaan waarden voor 
beide gebieden.

De standaardafwijking (sortering)

De sortering van het zand langs de Sl-Raai is gemiddeld 
goed gesorteerd (x = 0.45; crn-1 = 0.10). Het minimum 
bedraagt 0.32 (zeer goed gesorteerd, aangetroffen bij 
station 313.015) en het maximum bedraagt 0.72 (matig 
gesorteerd, bij station 299.015).
De sortering van het gebied "de Spleet" is gemiddeld 
minder goed dan langs de Sl-raai. Het is namelijk matig 
(goed) gesorteerd (x = 0.71; cm-1 = 0.22). De spreiding
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rond dit gemiddelde is ook veel groter dan langs de 
Sl-Raai: slecht gesorteerd (1.09) bij station 340.1535 
en zeer goed gesorteerd (0.28) bij station 338.015.

Skewness

De scheefheid is voor beide gebieden gemiddeld positief
hetgeen erop wijst dat de f ij ne fractes meer
vertegenwoordigd zijn dan de grove fracties (bij
symmetrische verdeling is de skewness nui) . In het
gebied "de Spleet" komen echter ook enkele negatieve 
waarden voor.

Kurtosis

De kurtosis is voor beide gebieden gemiddeld groter dan 
3 hetgeen wijst op een sterkere gepiektheid dan de 
normaal verdeling (kurtosis = 3). In het gebied "de 
Spleet" komen ook enkele waarden voor die kleiner zijn 
dan 3.

8.3.2 Isolijnen

Langs de Sl-Raai onderscheidt zich een middel zandig 
gebied van de fijn zandige rest. Om dit onderscheid te 
accentueren zijn er in bijlage 10A twee isolijnen 
getrokken.
Voor alle andere bijlagen laat ik dit graag aan de 
geïnteresseerde lezer over.
Er kan nog worden opgemerkt dat de bij de meeste 
stations geconstateerde gelaagdheid willekeurig blijkt 
te zijn.

8.3.3 Transport richtingen

Voor beide gebieden is bekend wat de netto 
stromingsrichting is. Voor het gebied "de Spleet"is dat 
naar het westen (zeewaarts) terwij1 die langs de 
Sl-Raai noord-oostwaarts gericht is.
Dat deze stromingsrichtingen invloed hebben op het 
sedimenttransport zal duidelijk zijn. Logischerwijs zou 
a.d.h.v. de bodemsamenstelling deze tranportrichting te 
herkennen moeten zijn. McLaren en Bowles (1985) 
(Lit. 2,3,4) hebben een model ontwikkeld waarbij uit 
het verloop van de bodemsamenstelling zou blijken wat 
de sediment transport richting is. Het model is ais 
volgt opgebouwd:
Stel je hebt binnen een gebied een type sediment dat 
uniform verdeeld is zowel qua verspreiding ais 
samenstelling. Indien ais gevolg van de hydrodynamische
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omstandigheden binnen dit gebied sediment erodeert en 
er elder weer in sedimenteert dan treden hierbij de 
volgende effecten op:

1. Het bronmateriaal wordt armer aan fijne bestanddelen 
(lag-deposits). Hierbij wordt:

- de mediaan groter (in um),
- de sortering beter en
- de skewness positief.

2. Het sedimentatie deelgebeid wordt daarentegen rijker 
aan fijne bestanddelen en hierdoor wordt:

- de mediaan kleiner (in um),
- de sortering beter en
- de skewness negatief.

Ais we nu kijken naar de Sl-Raai dan is het brongebied 
de dumpingsplaats SI nabij Zeebrugge. Omdat juist dit 
brongebied havenslib betreft dat waarschijnlijk 
gedeeltelijk in noord-oostelijke richting wordt ge
transporteerd, kan bovenstaande model nooit voldoen.
De meest logische indicatie voor de transport richting 
zou een afnemend slibgehalte in noord-oostelijke 
richting zijn. Deze tendens volgt echter niet uit de 
data (Bijlage 6A) .
Voor het gebied "de Spleet" is het model ook niet van 
toepassing omdat er in westelijke richting voor geen 
van de bodemparameters een tendens aanwezig is (te 
klein gebied).
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9.- CONCLUSIES

De bodemsamenstelling langs de Sl-Raai is gemiddeld te 
omschrijven ais:

- slibhoudend (2.37 % D.S. < 53 um), (kalk niet
bepaald),

- goed gesorteerd (0.45 0) en
- fijn zandig (mediaan is 2.39 0 (191 um)).

De bodemsamenstelling in bet gebied "de Spleet" is 
gemiddeld te omschrijven ais:

- Kalkhoudend (18.17 % D.S.),
- Slibrijk (39.47 % D.S.< 53 um/fijne fracties),
- Matig (goed) gesorteerd (0.71 0) en
- Fijn zandig (mediaan is 2.38 0 (192 um) ) .

Met variantie analyse is vastgesteld dat de twee 
gebieden significant van elkaar verschillen voor wat 
betreft de diepte (Sl-Raai ligt gemiddeld iets dieper), 
de standaard afwijking en skewness. De verschillen bij 
deze laatste twee zijn waarschijnlijk niet 
geïntroduceerd door de twee toegepaste analyse methoden 
(zeefanalyses en Malvern).

Bij correlatie berekeningen bleek dat de parameter 
slib, CaC03 en organisch stof sterk met elkaar 
gecorreleerd waren voor de monsters afkomstig uit het 
gebied "de Spleet". Van dit verband is gebruik gemaakt 
bij het creëeren van de parameter "fijne fracties". Ais 
gevolg van het gebruik van twee analyse methoden waren 
er geen eenduidige slibgehalten voor de totale dataset. 
Dit is middels de parameter fijne fracties opgelost. 
Tevens is het moge lijk gebleken om de de slibgehalten 
behorende bij de zeefanalyses uit te drukken t.o.v. 
minerale delen i.p.v. droge stof. Evenzo zijn er voor 
deze analyses organische stof gehalten berekend t.b.v. 
verdere dataverwerking.
De parameters diepte t.o.v. NAP en "sedimentatie/erosie 
sinds 1970" bleken geen herkenbare invloed te hebben op 
de bodemsamenstellings parameters.
De slibgehalten indiceren een rustiger (hydrodynamisch) 
milieu voor het gebied "de Spleet" dan voor langs de 
Sl-Raai.

GWAO-86.428 23 MvdW



RWS DGW-AOME

10.- AANBEVELINGEN

Het verdient aanbeveling om bij eventuele vervolg
campagnes de bodemmonsters volgens één methode te laten 
analyseren en dan bij voorkeur met de Malvern. 
Interessant is om na te gaan of de verschillen tussen 
de twee gebieden qua bodemsamenstelling ook zijn terug 
te vinden in de bodemdieren populaties.
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12.- LIJST VAN FIGUREN. TABELLEN, BIJLAGEN EN APPENDCES.

12.1 Figuren

1 - Overzichtskaart monsterpunten mi1ieu-effecten onder
zoek .

2 - Slibkaart «50 um), 1 : 141.421.
Oppervlakte laag Westersche1de mondingsbodem 1984/1985.

3 - Organische stof gehalte {% D.S.) versus slib <50 um
(t.o.v. minerale delen) a.d.h.v. ca 200 Voordelta 
1985-1 bodemmonster data.

4 - Vergelijking "diepte t.o.v. getijwater-oppervlak" met
"diepte t.o.v. NAP" voor 56 (25 + 31) stations.

5 - CaC03 gehalten (% D.S.) versus slib < 48.3 um (t.o.v.
totale monster) a.d.h.v. 32 "de Spleet" bodemmonsters 
(M) .

6 - Organische stof gehalten {% D.S.) versus slib < 48.3 um
(t.o.v. totale monster) a.d.h.v. 32 "de Spleet" 
bodemmonsters (M) .
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12.2 Tabellen

1 - Sl-Raai textuuranalyses resultaten met bijbehorende
statistische parameters.

2 - De "de Spleet" textuuranalyse resultaten met
bijbehorende statistische parameters.

3 - Malvern slibgehalten omgerekend naar "fijne fractie"
gehalten.

4 - Berekende organische stof gehalten {% D.S.) en
slibgehalten < 50 um t.o.v. minerale delen a.d.h.v. de
< um 53 fracties uit Tabel 1 en 2.
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12.3 Bijlagen

1 A - 
B -

- Lokaliteitenkaart, 1:141.421 (+ diepte lijnen uit 1980),
- Idem, 1:35.355.

2 B -- Stationsdiepten kaart, 1:141.421 (+ dieptelijnen uit
1980), (Diepten in meters t.o.v. NAP a.d.h.v. recente 
(1985) lodingen en geplande stationslokaties),

B -- Idem, 1:35.355.

3 A -- Sedimentatie/erosie kaart, 1:141,421 (+ dieptelijnen
1980), (diepteverschi1 in meters a.d.h.v. lodingen 
kaarten uit 1970 en 1985 waarbij de geplande
stationslokaties zijn gebruikt).

B -- Idem, 1:35.355.

4 A -- Monsterdiepte kaart, 1:141.421, (bemonsterde trajecten 
in cm t.o.v. maaiveld waarbij A = le laag, B = 2e laag 
en C = 3e laag),

B -- Idem, 1:35.355.

5 A -- Analyse-nr. kaart, 1:141.421 (RWS-DGW-AOME-Voordelta 
Nummering) , (Zeef analyses in blauw, Mai Vemana lyses in 
rood),

B -- Idem, 1:35.355.

6 A -- Fijne fractie kaart, 1:141.421, (slib < 48.3 um + CaC03 
+ Org. stof t.o.v. totale monster (in rood)), (slib < 
53 um inclusief CaC03 en organische stof t.o.v. totale 
monster (in blauw)),

B - 
C - 
D -

- Idem, 1:35.355,
- Bijbehorende histogrammen,
- Bijbehorende histogrammen.

7 A -- Slibkaart, 1:35.355, (Malvern slib < 48.3 um t.o.v.
minerale delen (in rood)).

B -- Bijbehorende histogram.

8 A - 
B -

- CaC03 kaart, 1:35.355, (%D.S.).
- Bijbehorende histogram.

9 A - 
B -

- Organische stof kaart, 1:35.355, (% D.S.),
- Bijbehorende histogram.

IO A -- Mediaan kaart, 1:141.421, (in 0, a.d.h.v. zeefanalyses ; 
53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0, a.d.h.v.
Malvern analyses, 48.3 - 872 um traject ( in rood)).

B - 
C -

- Idem, 1:35.355.
- Bijbehorende histogrammen.

11 A -- Gemiddelde kaart, 1:141.421, (in 0, a.d.h.v. zeef- 
analyses; 53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0,
a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um traject (in
rood)),

B -- Idem, 1:35.355.
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C - Bijbehorende histogrammen.

12 A - Standaard afwijking kaart, 1:141.421, (in 0, a.d.h.v.
zeefanalyses; 53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0,
a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um traject (in
rood)),

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

13 A - Skewness kaart, 1:141.421, (in 0, a.d.h.v. zeef- 
analyses; 53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0,
a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um traject (in
rood)),

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

14 A - Kurtosis kaart, 1:141.421, (in 0, a.d.h.v. zeef- 
analyses; 53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0,
a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um traject (in
rood)),

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

15 A 

B

Oppervlakte monster diepte kaart, 1:141.421, 
(bemonsterde trajecten in cm t.o.v. "maaiveld").
Idem, 1:35.355.

16 A - Oppervlaktemonster analyse-nr. kaart, 1:141.421,
(RWS-DGW-AOME-Voordelta nummering, zeefanalyses (in 
blauw) en Malvern analyses (in rood)), (stations zonder 
analyse-nr. staan voor samengestelde analyses).

B - Idem, 1:35.355.

17 A - Oppervlaktemonster fijne fractie kaart, 1:141.421,
(slib < 48.3 um + CaC03 + organische stof t.o.v. totale 
monster (in paars (M)), (slib < 53 um inclusief CaC03
en organische stof t.o.v. totale monster (in blauw
(Z)) ,

B - Idem, 1:35.355,
C - Bijbehorende histogrammen,
D - Bijbehorende histogrammen.

18 A - Oppervlakte monster slib kaart, 1:141.421, (Malvern 
slib < 48.3 um t.o.v. minerale delen (in paars (M))),

B - Idem, 1:35.355,
C - Bijbehorende histogram.

19 A - Oppervlakte monster CaC03 kaart, 1:141.421, {% D.S.),
(in paars),

B - Idem, 1:35.355,
C - Bijbehorende histogram.

20 A - Oppervlakte monster organische stof kaart, 1:141.421,
(% D.S.), (in paars),

B - Idem, 1:35.355,

GWAO-86.428 30 MvdW



RWS DGW-AOME

C - Bijbehorende histogram.

21 A - Oppervlakte monster mediaan kaart, 1:141.421, (in 0, 
a.d.h.v. zeefanalyses, 53 - 400 um traject (in blauw
(Z))), (in 0, a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um 
traject (in paars (M) ) ) ,

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

22 A - Oppervlakte monster gemiddelde kaart, 1:141.421, (in 0, 
a.d.h.v. zeefanalyses, 53 - 400 um traject (in blauw
(Z))), (in 0, a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um 
traject (in paars (M) ) ) ,

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

23 A - Oppervlakte monster standaard afwijking kaart, 
1:141.421, (in 0, a.d.h.v. zeefanalyses, 53 - 400 um 
traject (in blauw (Z))), (in 0, a.d.h.v. Malvern 
analyses, 48.3 - 872 um traject ( in paars (M) )) ,

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

24 A - Oppervlakte monster skewness kaart, 1:141.421, (in 0, 
a.d.h.v. zeefanalyses, 53 - 400 um traject (in blauw
(Z))), (in 0, a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um 
traject (in paars (M) ) ) ,

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.

25 A - Oppervlakte monster kurtosis kaart, 1:141.421, (in 0, 
a.d.h.v. zeefanalyses, 53 - 400 um traject (in blauw
(Z))), (in 0, a.d.h.v. Malvern analyses, 48.3 - 872 um 
traject (in paars (M))),

B - Idem, 1:35.355.
C - Bijbehorende histogrammen.
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12.4 Appendices

1 - Bemonsteringsformulier van station 189 (Sl-Raai),(ais
voorbeeld).

2 - Veldgegevens compilatie van:
A Sl-Raai,
B de Spleet.

3 - Berekening organisch stof gehalte (%D.S.) en
slibgehalte t.o.v. minerale delen (a.d.h.v. het < 53 um 
slibgehalte).

4 - Datafile listings:
A /DGW/WEIDEN/MAT/DUMPOPP/DUMP.MAT 
B /DGW/WEIDEN/MAT/DIEPTENDUMP70_85.MAT 
C /DGW/WEIDEN/MAT/S1-RAAIWIEL_A.DAT

5 - Statistische gegevens van:
A Sl-Raai + de Spleet data,
B Sl-Raai data,
C de Spleet data,
D de Spleet zeef data en 
E de Spleet Malvern data.

6 - Variantia analyse van:
A Abiologische gegevens Sl-Raai + de Spleet (indeling 

naar gebied),
B Abiologische gegevens de Spleet (indeling naar 

analysemethoden).
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Figuren12. 1



Figuur 1 - Overzichtskaart monsterpunten milieu-effecten onderzoek.



Org.stof versus 
Datum : 860529

Slib (Voordelta 1985-1) Rijkswaterstaat
Dienst Getljdewateren Middelburg

Vergelijking: Y« +.0744B +.02941X“1

5, OCH

3.00-

2.00-

1.00-

0.00- 70.0 00.0 90.040.0 50.0 60.010.0 20.0 30.0
<50 UM

Figuur 3 - Organische stof gehalte (’/. D.S.) versus slih <50 /jm 
(t. o. v. minerale delen) a. d. h. v, ca 200 Voordelta 
1965-1 bodemmonster data,

VERGELIJKING (Dieptel tov Opp) met (Dieptel tov NAP)
Datum : 850326

RijkswaterstaatDienst Setijdewateren 
Middelburg

O.txo>o•pX
viO•paafta

15. O'

s:o ~tTo bTo sTo io'.o ii'.o iïö J31. o ii.o iS.o
Diepte! MtovNAP

Figuur 4 - VergeliJKing "diepte t. o, v. getiJwater-oppervlaK" 
met "diepte t.o.v, NAP" voor 56 (25 + 31) stations,



CaC03 GEHALTEN VERSUS SLIS < 48.3 (M) (WIELINGEN 1985) 
Datum : 860723

Rijkswaterstaat Dienst Getljdewateren 
Middelöurg

Vergelijking: Y“ +7.33033 +.S2667X"!

Figuur S. CaCÜ3 gehalten {% D.S.) versus slib

Ie monster) a.d.h.v. 32 "de Spleet"

48.3 um (t.o.v. tota-

bodemmonsters (M).

ORG. STOF GEHALTEN VERSUS SLIB < 48.3 (M) (WIELINGEN 1985)
Datum : 860723

Rijkswaterstaat
Dienst Getljdewateren 
Middelüurg

Vergelijking: Y» +.79226 +.0S43BX"!

Figuur 6 - Organische stof gehalten ('/. D.S.) versus slih < 
4Ô. 3 fjm (t. o. v, totale monster) a. d. h. v. 32 "de 
Spleet" bodemmonsters (M),



12. 2 Tabel 1 en



UiLOS,

I S

dcaca
Kd

KssseRSKssKsassainSSs ïsskpjsssssksssrïïïk"nnnnnnnnn-iww^^^^^^,., esescsesrsesescscscsesescscscscscscses

inCDO'
I -“Nw* tvj
T ^ 
cn > n *• il K
§1 
£ * 
oÛ

5i
ûA
5
ui
<$

8N
“«I_J JA 
1$ 
«SI ^

mu
mS
Nn
(Du
os
D*
£mU
ÛNU

£LU3

mSRS8°5: «î tri <r <r n ^ v i ÏSÏïRRSîtjï SiSKKSKSSSSiSKCaSfcSRS»*o>ons«o*wmcd r4r4K>vKi^rninin>âioininin«rK)«r*in

a S B !? S RR RSBSRSSRSgBs SSCiSRSÎSSSSgSïïSSSîS*■* '«rîcîpJrîoJrîJ-îcs * * ‘ ' J * * * ’ « J ^ * ’ * *

S5RSRÖKSSKS3SKRSSRS asSïSïSaSRSSfiSiSSSRS

RfiCl!«9ïS®!2P5l®wNj>.^aj-OKaiiN
NMfsîCMNCNpÎNcs-î-î-iwi-iJJjwJj

tSO|QMN|n»;fflOONNPNMp«in<M‘Ooo<d'Oin<4«in4i><]*i)4NtNa3in'Oi?]KpîrlNNNNNtsNpÎNNNnNNNtMN

1 «r in «w• o —•

! R i

INtflwÇNmNgjMinNOnON«»WO'NNa*«^îminKlnin^îincànK)'
* «p «o es in m > n t»' m o N) ■« eo « in vi N

• v» s («NM• fo ya -a
Mh«h,K>^lOtçOrsB'N'ÎO'0
«•OhaNONNa<04in(DN R

y^OKO-CDNO***- — •" Io fs «P - — —« fo I«r ~o i S-hN(N fo o k> ta

SG£2î2rs2;SSSÎ«P5JC:,2®S$2 n(S(mnnM«o*<(M(mn<«'n4S;«nov|tr>*»»r»^\nto«»«oKs0pM-olrt*oirj03ost~s 2co4ins>n«rinif)ininin<ïn<?inir<«>>r

KGSSSKSKKgSSSSsKNNNN^NCNnNmmJmJmJ'

îBîSr4fî;*<,fc:®,>4*>*ï**«t*os*no»ooo*Minininin»lnin-jn.p-mUj;m.q>i_is

•fl <f M O m CDf> <o in 'fl «r escsescsrsrsesrsesrscscsesrsrsNrsrsrs

^(N^Œ^o^nv-CNNinow^ocDcfin<Oso*avN<rinin4«o<<iNao'>>NinNcsesrsrsrsrscsrsestsesesescsrsesrscsrs

U.O

En
•oO

fi"
m„(N§~

N M O' m U N es es * * ' *h ^ rs<-^CDtN'-|h>'^' NNK)'OinM**,eDlrt**N«CKtsNNNO' —« PO es es fo es fo —• CS foPU—!—**ü
♦ N <a N in i> » i •r N io o pwOpO'oMsP«oooniNs>-iiP

«*• p- es» K) N
os aa es •«mm
eo <o -O <ô es *ô

S

r

-h en es
riss:

o eo t> fs oo*or-s-o-oo«*-' * es
NO«ONO*0«0N»»MIfî'r'^ininisMtÎMN^M
BJO*-<»N|n'OM*b ■jnjfjrstfîin-j^tfiK
esmsoua«-«inMfs.'Otos3o'
SSRSRR'’*’""
aj»oo>*MfMUinol

m in o i <o m es .
eo <=> es -i ri cu tN

; h* es N m es o o ro
es « o> n IO «43 Ul CS

i «h •*■* —» CS
inof'ONinNNt'jmwNOovine;» B^o«rqq.'fOins-icsKîesfôfÔ!n»âo*esfoes-P

aofo-orsror^cxj-oo-mcn^m.
l«roM«r'Oin'0«eN*iw .«à o- i

«rfssfOfom-aoom—«<=>os-«-—«mr^enMa*^- ♦ (h'icooo'-'n^'Oîoî'^î'NjSeno- « - « es pî N :

. fo es on otS CS **« «H
es o m NO.»MMO'N>fl^«Mrs

•flin<,,r'CU'ptUrtS'rscnis-n«pe*inoa>a"H0’NM-ôa3<K)Jo«o*0'e''0^'0.iîoNrsUîfOfocstotn^-^r^fOfofOfOfOfofOfofo
inrt«f|otoo'On'',œ'<'Offl«KiNCSa3ninO‘innriM<ii}'^a<0'Oa)‘^inn)oo« s es "*
m^.«4ls,«>nKOrsi*'eaMoooUsoino'e'somOfs,»-ti>.—<0''e«rs.'-OBat/->o»-"r MMS-^in^-rsiflWMi •o in o> «

!«r>oSinO'oN<rinMto «w m •« *w <=> 1 as fo —• eo 
N ^ -O (Ù

so—csrsefsine-smofotnr^otn—«ro

0>rt0'«0'inMN,l»,eNM«f0'«<o^«9'
•ôins5«fints,er5*'4^Nt4--»i s> es s-
iO*OONO*hSOMON|ONN'

SRRS fs.«rcsoes«orsrs***
NSSWOMinN-OinCUNes ««< * «J ri « N vî o* o) S3 o es Cf- ■r io eo -o

mp4NO'tNM«r«h'rsO'rt
rî o-’ « 'nJncnNsMms es eu es k»

n»irm)Ncno‘osrsMt«-oNœI S3 «o S) S3 S3 «O S3 -O S3 4 4 4 -O 4 «O 4 O' O 1(1 !NM»in«flNCQoO«N•«•S,,; ioïjinininîninin'5*0'î - — — —4 4-1) 44<a4'a4<n44-0'04'04'0'

V> î?.ooül *2 )Q N b *3 « ^ 3 ui ^2 w > *2 Vi ^ iauS S Iii \g 5 UOtt§aooooiîo!3o5!2osoo!q3 ô oóooSoo^oSS^oVióo*; <f •*-•*• • '• **’•'* ■ -* • — — -.............. ............................- -Co
3 S ô S O 0 0 °. . . . . Q 0 . 0 00 OOXi U Q Xi O 0 6 ~ ôVîoô^
n o -i pi fA>^tisvÔs*o f*»sco a-\ *■> A À * J Jg (} «) 5) (f»W ««*}«« ïjflîjCIlpi-jK o Q û O O O O OÛO?oâS«2ClsH earlei rJCSPlc^eJeJc* ei»J ul c-1 d cJ rl tO^ Pj rO M rl r<3 Pi ci rt r») ino rt rOpl^J rteo Ta

be
l 

1 - 
Sl

-R
aa

i tex
tu

ur
an

al
ys

es
 re

su
lta

te
n me

t bijb
eh

or
en

de
 sta

tis
tis

ch
e



UleoO'
T,
T o
M Si M K
t

« i

* 
I

I
II 
Ui 
Iii u. 
NU)
ü"{
0
0 h
K*

|Si .! K) es ° CN CM «t- r-*.:cn , 1 es ;

io tn -o .
Ilcn •

S P5. O eo il— o- 03eo ~o eo' 1 K o» v«-• CN CN ■ CN CN, CN

m ‘ 03 cn mm ^ ~«J CN CN oo o inCN KJ CN 1

i tr* i! K I

CN CN -« Ji

<N CN — M

cn m o eo CN W
K> —i
KJ CN —.

E IS : PI

5= » K Bs

SëLU9

N» N IN N CNi k* • «<• •«*• , «*r i

S O» <r> O' CNJ M V <*• m M

eo «o k> «r

eo o ^ oni .o ioCN CN CN CN

; CN K> CK’N N -I «

CN CN CN CN

U- Oo 5.
K

R

«IDW m ^ *r o» * ^
cNTf N ^ rt ~ $ pœ 3 g; £ o:*

KJ fo . — O» OK> «K Ul N in

CN •KJ.
i *■« ck k. eo

s -R- sr4

o« oM CWN «r-

r a

in en eo th ko o*

v eo o cn o -ocn m w k> in «=>
o —« K> m CN CN

• K» 41

M IO *0 »

O' -H CN o

m o n rsCN KJ —« —«

O N- KJ k>
, CN K3

S S N es
CN fo -h
43 «*• m CD•*" ***
m in o o

iii.«ui
sp

ests* in * st crm? * * tfN r- ^ ;« r-* es h. o — cn£- 0? JÇ? *fi ft en5 .J5 s» 5 ss a SS‘iSS3“üSSSS

*•£§8 2 1T5«5l2 ö S sia 50rt>^ o ~ o ^ v ~ v ~ . "t
arsiiï^i'â'fisjsiMâsiâS'si'àîîrt rt rt eo rtMrt^iOKlcIf^rfrtrtrftil

i
<3

Ire

{
u
WUi

v5
t
c*iii
«4

S
vr
Qvü•4-i
S
\r\
$
S
«*;
«;

i
%ex
Uls-J<

!!c
öV-S~W
3

O CN O CN tn eo I- , , _ ,, .. w _ o O »-« O CN O- o If-'JN-ino-^-rmhQ-ocNCNfO'ar-'CN CN CN cn CN CN CN CN CN CN CN 03 K> KJ CN tn i
io o IO O. IO O 4)—i'OcaN'r^cO'Oho^rKï^r

ajMNNI>«a>MCNK>h.csN(S <

CN CN K. CN CN CO . . ..|',M«>-omo-co<H<rn'! i4'iq'iNO'fflino*i-iN>omi

m i> ~ i '.■«■oO'O'enMO.CN es W pi -'NNMCSnN««np1.
! CN œ O' n- j

I CN CN CN CN CN CN CN —« CN CN CN . 1 H KJ CN CN «"■• CN • i CN KJ CN CN CN CN

Kîcor^.tnO'K'OOO'CDOo •ooKiNOsunincMCooeo ® «o en o m -o eo •1— o K- -cj- «r i M *r «r w es •
o o es in eo > K~ ck ■ I K) es ^ ^ N i 1 o cn in m mNinœint-ucocoroNK kjcn>^-—« ® n- tn
KCOO'PlO'HMino'MiflinKCONOoOMnO'ins K-. «K O O ~-t t»tn ■ > m euin N K K N ■r -o oOo'KJ'ir -t- m in m o -o ui •<• 

cao' r— kj tn i—. «f eo -h <• eo in in ,?o ^rsM(scoajŒNin-ir' —« -o uieo «T 'O h. -O f— cn ■ : K> -O «"* KJ
S3 O O «O CN »h N- CS tN O' IO K)>»'OMCDK*'Oo«

>o es -i ui
-i CN N eo M es Ul

UlCOSJjJ'OCOCONO'SJO- mM«CN«NkCSO'-< MNOwinfStflKin
es I— O in O O O'! «O N M ui OM’SO'-M'Ofs'On-O^MSle-o in 3 If) N On K O 4 (N -• IO Ul M -< t

Kpsjj«r'»,rt(Njir)Kino'<'e»KNc
«-« CN KJ ^ KJ in O -o *»■
«rK'T(Sts,»oNos-o*eo'0o o «r -î es ai o- k-ck'O'n cn eo os k> kj •^*K3-a-KJ'_,*#"'-,^0'0-'<r 

o o >o a> <a r> œ a k h ^ Moo,i>sioinsifl'cscs«ro'0'00in
KJ

—• es eo —I o KJ S3 K -O 03 «O M OS s) -1 m Kffl S3 O 1 eo S M 1> S3 si O Is-
*0^'N''000~—• M KJ ^ M eo «H O O' K> * ♦ ffl es » eo O'
«HeD(No'0'--iiDNS)s3MoO»fScss,sis3^cS'OnNrs«Meoo'CS
KJ —< KJ CN O' KJ K- —*• I _• l> «■ N es IT3 w <v o

O' eo _o tn CK eo o m <c m siv'ini/icotosiwNOOCOKCSûinwNrso eo I * "t tri " k-5 —i * —* ’ cn *d ' « es es es ' es ki k es es -< o cn —«

K«a5\j'sse®-*>«1 <r>, o o n, ^7, tfî o, «3 «o *3 o «o O «5 v} «Q,«n, o «ïj cj cri «3. «O. <3 <n, *o

inintoininintninr^in ^ inboooooooo-<S olo-'obo-^cs
cn o» tn o SI ^inintsesui»tnMinuicsininU3 es c •_ .. in ^ ^ ^ n — ^ — BT-i00>400x0C> — -. . . '5r^es Kl’ ui K K eo eo(OK3nioîoK3ÎÔi'-3MMfo iÔKinKjîÔMlÔpJMMMhÔwWMMKJMlo K> KJ

Tabel a De "de Spleet" textuuranalyse resultaten met bijbehorende 
statistische parameters.
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fractie"

slibgehalten 
gebai ten,

"fijneTabel 3 omgerekend naar



Toelichting (bij Tabel 3)

Om de slibgehalten behorende bij de Malvern analyses (monsters volle

dig voorbehandeld met H2O2 (aq) en HOI (aq)) te kunnen vergelijken met 

de zeefanalyses ((I) Droog bij Z 53 jam Z 5% D.S.; (II) Nat + met H2O2 
voorbehandeld indien Z 53 jam ^ 5% D.S,) zijn de Malvern slibgehalten 

omgerekend naar de parameters "fijne fractie 1 en 2" (laatste en voor

laatste kolom in bovenstaande tabel). De waarden in de voorlaatste ko

lom representeren de Z 53 jim fractie indien ze kleiner dan 5% D.S. 

zijn. Anders zijn de waarden in de laatste kolom representatief voor 

de Z 53 jam fractie.

Aldus is er voor alle monsters een waarde die het fijne fractie (Z53 

jam) gehalte aangeeft.



Station. 
traject

analyse
nr.

53 pm 
% D a S a

Org. stof 
berekend 
% D.S. (1)

^ 50 pi 
t.o.v.
min.delen (2)

289.015 632 2.2 .13 1.90
289.1522 633 2.3 .13 1.98
290.010 634 .9 .09 .78
290.10(18.5) 635 .8 .09 .69
291.015 636 .7 .09 .60
292.015 637 1.2 .10 1.03
293.015 638 .7 .09 .60
294.015 639 .8 .09 .69
294.1524 640 3.1 .15 2.67
295.015 641 o 8 .09 .69
295.1524 642 1.6 .11 1.38
296.015 643 1.6 .11 1.38
297.015 644 .7 .09 .60
297.1522 645 .4 .08 .34
298.015 646 1.1 .10 .95
298.1523 647 e 8 .09 .69
299.05 648 4.2 .18 3.62
299.015 649 4.1 .18 3.53
299.1522 650 1.7 .11 1.47
299.2228 651 IH.O .69 13.58
300.015 652 1.7 .11 1.47
301.014 653 3.2 .15 2.76
302.015 654 2.3 .13 1.98
303.015 655 2.6 .14 2.24
304.015 656 3.5 .16 3.02
304.1525 657 2.3 .13 1.98
305.015 658 .4 .08 .34
306.015 659 1.8 .12 1.55
306.1524 660 1.5 .11 1.29
307.015 661 3.1 .15 2.67
308.015 662 1.7 .11 1.47
309.0522 663 2. 1 .12 1.81
309.1522 664 .9 .09 .78
310.015 665 3.7 .17 3.19
310.1520 666 2.7 .14 2.33
311.015 667- 1.2 .10 1.03
312.015 668 1.7 .11 1.47
312.121 669 1.0 .10 .86
313.015 670 1.6 .11 1.38
314.07 671 2.5 .13 2.16
314.715 672 45. 1.23 31.68
314.1529 673 78. 2.09 60.13
316.015 674 13.5 .42 11.64
316.1524 675 43. 1.18 29.96
328.0(6.5) 676 1.3 .10 1.12
328.(6.5)19 677 66.4 1.79 50.13
328.1935 678 73.9 1.98 56.59
332.015 679 84. 2.24 65.30
332.1526 680 66.4 1.79 50.13
333.015 681 59.9 1.62 44.53
333.1534 682 39.4 1.09 26.85
335.015 683 - - -
335.1525 684 81. 2.16 62.72
338.015 685 .5 .08 .43
338.1521 686 .7 .09 .60
341.015 687 1.4 .11 1.21
341.1521 688 .6 .09 .52
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4 - BereKende organische stof 
gehalten (’/. D.S.) en
slibgehalten < 50 um t.o.v.
minerale delen a. d. h. v. de < i)m 
53 fracties uii Tabel 1 en B.

Tabel



12. 3 Bi.Hagen



/ %

Bijlage IA- LoKaliteitenKaart, i:ï4i.4Ei (+ dieptelijnen uii 1980).



Bijlage IB- Idem, 1:35,355,



's'y/ //

'/ i /

(+ dieptellJnen uit1:141, 421Stationsdiepten Kaart 
I960), (Diepten in meters t, o, v, NAP a, d. h, v, recente 
(1965) lodingen en geplande stationslokaties),

Bijlage



Bijlage BB- Idem, 1:35, 355,



Sedimentatie/erosie Kaart, 1:141.481 (+ dieptelljnen
1980), (dieptever sellii In meters a.d.h.v. lodingen 
Kaarten uii 1970 en 1985 waarbij de geplande

Bijlage

stationsloKaties zijn gebruiKt).



Bijlage 3 B - Idem, 1:35. 355,



isis

(bemonsterde trajecten4 A - Monsterdiepte Kaart, 1:141. 421,
In cm t. o. v. maaiveld waarbij A

Bijlage
laag,

en C - 3e laag),



Idem, 1: 35. 355.Bijlage



Bijlage 5 A - Analyse-nr, Kaart, i : 141. 4SI (RWS-DGW-AOMEVoordelta
Nummering), (Zeefanalyses in Blauw, Malvernanalyses in
rood),



Idem, î : 35. 355.Bijlage



(slib < 4Ö. 3 m + CaC03
Bijlage + Org, stof t. o, v. totale monster (in rood)), (slib < 

53 um ‘inclusief CaC03 en organische stof t, o. v, totale 
monster (in blauw)),



Idem, 1: 35. 355,Bijlage



ABIOTIBCHE &€ (SEVENSteem : «mus UIELINOEN (VOORDELTA iOBS-i) JU)Kaw«ter«tMt OlMttt tetl)OMBt*r«n MIMlOuns
Ptlna ffctl— CV.~S>-^> O

Bijlage 6 C - Bijbehorende histogram



A6I0TX8CHE 9E9EVEN8 6I-RAAI (VOORDELTA 1966-1) tetua : amis
MljlCBBBtBrBkMtBlanci tellJdatataranMl Malburg

lis < sa.o mu C%3>.5.’>

4BI0T2BCHE 9E9EVEHS HIELIHQEU (VOORDELTA 1966-1) IUjk0wat»r‘«tMtDlenatMl aoi burg
118 < n.o MU Q0 x>. s.>

ABI0TI8CHE S£SEVENS WIELIN8EN ♦ SI-ftAAI Dama : omia (VOORDELTA 1865-1) Ml J fc mea lar» tu t Blanci tolljaeastara* Ml osa Iburi)
aua < BJ.O t*J C/o

Bijlage 6 D - Bijbehorende histogrammen



Bijlage YA- Slibkaart, 1:35.355, (Malvern slib < 43.3 um t. o. v.
minerale delen (in rood)),



KB10T18CHE 8E9EVEN8 tilELINQCN (VOORDELTA 1906-1) fetus : 0808JS
RlJk»wrtsr«tMtDlsost fetljdmtsrsn m (Malburg

BllÈ < 48.9 MU
fel.Yrsa.

Bijlage 7 B - Bijbehorende histogram,



Bijlage ô A - CaC03 Kaart, 1:35, 355, ('/. D, S, )



ABIOTXBCHE 8E8£V£*S WIELINOEN (VOOROCLTA 1S8&-S)Cetus ; mosis
talleest teretset taanet totijtowetsrsn tatosiSurg

Cea» OD.8J
to).free.

Bijlage dB- Bi jbehorende histogram.



Bijlage ÇA- Organische stof Kaart, 1:35, 355, (X D, S. )



40IOTIBCHE SESEVENS WIELINGEN fVOOflOELTA 1985-1)Catus : 690618 OtcMt eati]a»w«t«reA Wieaaimr-e
Ore.Staf OD.B.J

Bijlage 9 B - Bijbehorende histogram.



Bijlage IO A - Mediaan kaart, 1:141.4
53 - 400 m traject
Malvern analyses, 48. 3

a. d. h. v.(in blauw)),
87£ /joi traject ( in rood))



Idem, 1: 35. 355,IO BBijlage



«I0TI9CNE 8ESEVENS SIHUAX (VOORDELTA 1966-1} attu» : «MUS
IU}kMitar«twfBimt Ostij «Matara* «maa 1 faura

000 rm
Rai. Prea.

4SI0TISCHE BE8EVEN8 WIELINBEN (VOORDELTA 1966-1}Catus : amis
Ul JkswatsrstMtDiana» OatljSMatsrsn maa» laura

cm no
ftol.frsQ.

ASIOTJSCHE GEGEVENS WIELINGEN ♦ SI-RAAI (VOORDELTA 1BB5-I)Catus : amis
Ul JklMttTftMtOlanat faatlJOssatarsn NldMlUrg

oso no

Bijlage IO C - Bijbehorende histogrammen



a, d, h. v. zeef-1:141, 421 
400 fjm traject (In blauw)) 

4Ô, 3

Gemiddelde kaart,Bijlage 11 A

872 um traject (inanalyses.a. d, h. v.
rood) ),



AGI0TI6CHE GEGEVENS 81-AAA I (VOORDELTA IBGfl-l)Botus : MM1S
RiJkMOterotootOlono! Botljflo—toron R4000lours

MWTpnttoo rm

AflIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN (VOORDELTA 1965-iJ A4 jJr»«t*retMtOlono! fleti JMMBtoronDotua ; .MOSIS RiMeiùurs
MRTnrw nffpno ...... ... .........................................

ftol.rrsa.

AfilOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN + 8I-RAAI Oatua : MOOII (VOORDELTA 1883-1) 01 Bab t Ootljoomtoron KlMOlOUTfl
aixuogLOf rxu

Bijlage ile- Bijbehorende histogrammen



Bijlage 11 B - Idem, 1:35.355.



Miii

Standaard afwijking Kaart, 1:141. 4SI, (in 0, a. d. h. v. 
zeef analyses; 53 - 400 um traject (in blauw)), (in 0, 
a. d. h, v. Malvern analyses, 4ö. 3 - 672 um traject (in
rood) ),

Bijlage 12 A



Idem, 1 : 35. 355.Bijlage IS B



U3X0TX8CHE SCKVENS 8X-AAAX (VOORDELTA IM8-1) tetss x SOM 18
fUJkmtitretMtOlmt tetljtetettrtn MMsltor*

STAND.tnt. PZS
(tol.Frog.

ABIOTISCHE SESEVEN8 WXELIN8CN (VOORDELTA 19®8-*i) Os tui : «ns i*
mjtcsugtereteet Dlenot tetljtemtcron ttlSte iters

STuo.unt. pro

ABIOTISCHE SE8EVEN8 WIELIN9EN + SX-ftAAX fVOOftOELTA 1S8S-1J tetis : moei»
ftl) tuna tare taot Olsnst tetljtewttren Mi Ate iter*

BTAHD.iSV. rai

Bijlage 18 C - Bijbehorende histogrammen



Skewness Kaart, 1:141, 4SI, (In P, a. d, h, v. zeef analyses; 
53 - 400 m traject (in blauw)), (in 0, a. d, h, v. Malvern 
analyses, 46, 3 - 372 um traject (in rood)),

Bijlage 13 A



Bijlage 13 B - Idem, 1:35.355,



ABI0TI8CHE SE8EVEN8 ®I-*ÀAl (VOORDELTA INH) MlfcsustwvtMt Mm! MtMMMtvan MOMltors
rao

Ceï.rrsq.

HTO * h£« nf.Ô

A0IOTJBCHE OESEVENS WIELINSEN (VOORDELTA 1905-1)Cetus : MOSIS
niJkaxstemtMtOlenat •stijMsetsfsnMi Me isuri)

netWiM—a mtj
itoi.fr*Q.

ABIOTISCHE SE SEVENS feflELINQEN + SI-«AAI (VOORDELTA 1903-1) Delus ; 9806XJ ftijimetareustDlWWt 9»tljaBMBtTBr> MiadelSuro

Bijlage 13 C - Bijbehorende histogrammen



Kurtosis Kaart, 1:141.481, (in ft, a. d. h. v, zeef analyses; 
53 - 400 (jm traject (in blauw)), (in p, a. d. h. v. Malvern

678 /jm traject (in rood)),

14 ABijlage

lyses,



Bijlage 14 B - Idem, 1:35. 355.



uiioTiscHE ædevM si-aaax (voordelta laes-i) artus : «sea
HJknstmtwtMini BMltfiMMrw macsiars

wnvn «0
Jtol.frwh

&BIOTISCHE 8£SEVENS WIELINGEN (VOORDELTA S90S-1)(fetus : moei» ■ .
WJkmttrstHtOlmt estljaroatsrsn MM»Jfrur*o

turrosia «o
tei.rra.

0

?
si

JrBijlage 14 C - Bijbehorende histogrammen,



Bijlagen 15 t/m 25 : Oppervlakte laag Kaarten en histogrammen



1 : 141. 4SIKaartdieptemonsterOppervlakteBijlage 15 A 'maaiveld" )(Bemonsterde trajecten in cm t, o. v.



Idem, 1:35. 355,

« 
.0
15
00



Bijlage 16 A - OppervlaKtemonster analyse-nr. kaart, 1:141.421,
(RWS-DGW-AOME-Voordelta nummering, zeef analyses (in 
Blauw) en Malvern analyses (in rood)), (stations zonder 
analyse-nr. staan voor samengestelde analyses).



Bijlage 16 B - Idem, 1:35. 355.



Bijlage 17 A - OppervlaKtemonster fijne fractie Kaart, 1:141.421, (slip
< 46. 3 /Jia + CaC03 + organische stof t. o. v. totale
monster (in paars (M) ), (slib < 53 pm inclusief CaC03 en 
organische stof t. o. v. totale monster (in blauw (Z) ),



Bijlage 17 B - Idem, 1:35. 355



ASJOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-13 CH) Oat in : MOSIS
AlJknatmtMt Qlanat tau JiMwsteTOi MJstalDurg

pura fractie»

Bijlage 17 C - Bijbehorende histogram



ABZ07ZSCHE BE OEVERS BZ-RAAI OPPERVLAKTE LAAG (0-15 CM)DBt UB ; SAM 19 Al jKBMtSrBtMt0lBn«t astilbevatorenNi Me] burq
surs < ra.o m

Itoi.frcq.

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-15 CM) Rj jKBwitBratMtDienst Bet! JtovoterenOstia : BAMUS NiobeIbur*
SUS < 83.0 MU

Abj.free.

lo.o-t J S

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN t SI-RAAI (VOORDELTA 1885-1) nalua : bami! oPPERVL.ARTE MRq (o-/5C/vi)
RlJkaMBtbrstMtDienet BBtiJboweteren MJOMlburs

SLIS < 8S.0 MU
Ab].fr®q.

Bijlage 17 D - Bijbehorende histogrammen



(Malvern slibOppervlaKte monster slib Kaart, 1:141. 421Bijlage
< 46. 3 (jm t. o. v. minerale delen (in paars (M) ) ),del (inmineral paarst eneV.o



Bijlage ld B - Idem, 1:35.355



ABI07ISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-16 CM) totta : NMil OJonst totijfeiatafw NJ0M1AUTS

Bijlage 16 C - Bijbehorende histogram.



1:141. 421Bijlage 19 A Oppervlakte monster CaCö3 kaart (X D. S. ),



Bijlage 19 B - Idem, 1:35. 355



ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-15 CMjDatua : KUMI3
RljfcawatarataatOianat Bat 1 JdowtsranMi OM J burs

C9COS OD.B.J
tal.frcQ.

Bijlage 19 C - Bijbehorende histogram.



Bijlage SO A - Oppervlakte monster organische stof kaart, 1:141. 4SI, ('/.
D, S. ), (in paars),



Bijlage SO B - Idem, 1:35. 355



ASIOTISCHE GEGEVENS KïÉ:INGEN OPPHflV. An'”E LAAG (0-15 CM) Batu» : BSOfliS
R1Dl#ntt bali J M«rate.-onHl SM 1 burg

Qpg.Ptef OU).B.)

Bijlage £0 C - Bijbehorende histogram.



R - S*

1 :141. 421Bijlage 21 A - Oppervlakte monster mediaan Kaart
a. d. h. v. zeef analyses, 53 - 400 um traject (in Blauw
(Z) ) ), (In p, a. d. h. v. Malvern analyses, 46.3 - 672 um 
traject (In paars (M) ) ),
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Bijlage 21 B - Idem, 1:35,355

U
 2.73



U3I0TISCHE BEBEVEHB BI-RAAI OPPERVLAKTE LAAS (0-1B CM)Datum : Mosis
RUktntiratutOltml tatlJtMwtsrtnNi Malburg

080 nu
Aal.free.

ABIOTISCHE SE6EVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-15 CM)Dama : MOSIS
AijkBMtaretaatDiana! OatijflawatarenMi00aiburg

090 nu

ABIOTISCHE SESEVENS WIELINGEN + SI-fiAAI (VOORDELTA 1B65-J)MIKI : motta OPPBevm<re (o-lfOm)
ftl jfceicstaratutDianae OstijdawateranMi Malburg

arno nu

Bijlage Si C - Bijbehorende histogrammen



Oppervlakte monster gemiddelde kaart, i : 141. 4SI, (in 0, 
a. d. h. v. zeefanalyses, 53 - 400 gm traject (in blauw

8 72 pm

Bijlage 22 A

(Z)))
traject (in paars (M) ) ),



Bijlage SE B - Idem, 1:35, 355.



ABIOTISCHE GEGEVENS SI-RAAI OPPERVLAKTE LAAG {0-15 CM)Oatua ; 060519 BljkavatorataatDJonoi Oatljoavataran Niooalourg
eexroDfLOÉ mu

Bai.frag.

B. O-- *0.0

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG DatUB ; 880519 (0-15 CM) Rljkarttarotaat Dltnot 0at)J0avateren Klflöalourg
BPUDQgUJg (Fia ___

Bai.frag.

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN ♦ SI-RAAI {VOORDELTA 1985-1)OBti® : 880513 Co~l ^ C .
ftllkasataratMtDaena» Bau J aaaeleranNiadalourg

0EKIOOELDS FIV

Bijlage SB C - Bijbehorende histogrammen,



afwijking Kaart, 
400 um

standaardmonsterOppervlakte 
i ; 141, 421,

Bijlage 23 A
zeefanalysesa, d, h. V,

traject (in blauw (Z) ) ), (in 0, a, d, h. v. Malvern
analyses, 48,3 - 872 gm traject ( in paars (M) ) ),



Bijlage 23 B - Idem, 1:35, 355,



ABIOTISCHE GEGEVENS BI-fUAl OPPERVLAKTE LAAG (0-1B CM)(fetus : BOOGII
RljkSttStSTStSStDitMt t>tijoont»r«n MiersiDuro

BTANO.ATV. riC
tel.fTM).

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG (0-15 CHj {fetus : esocis
R! JfcóvatertitoetDione! Ootljöo PteronMl«colours

STAND.ARM. riEJ

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN * 8I-RAAI (VOORDELTA 1B65-3){fetus : soosix OPPE/e///4KTEL.^O-J5-<W^
Rij koa* torst MLDienst tetljBottt«ren Rl4ttolMr«

9TAM7.AF1T. mi

Bijlage B3 C - Bijbehorende histogrammen.



Bijlage £4 A
zeef analyses, 53 - 400 pm traject (in blauw

(in 0, a, d. h. v, Malvern analyses, 48, 3 - 87£ pm
a. d. h. v.
(Z)))
traject (in paars (M) ) ),



Bijlage 24 B - Idem, 1:35.355.



ABIOTISCHE SECEDENS SI-flAAI OPPERVLAKTE LAA6 (0-16 CM) Ostia : «Ml*
AiJkomtorstMtDlsfttt SstljosMstsrsn MlWslSure

1B.©t

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG Dattai ; (MOOII (0-15 CM) R! Jko*aterfttBflt01 oost 9BtllO«Mtw*nMiOOalOurg

ABIOTISCHE 8ESEVENS «IELINSEN + BI-HAAI (VOORDELTA iBES-J)
»“•' «"» op per? vca «Te-ti4!-‘i q Co-is~oi*0

RljkvMtsrstMtDlBftet estljsentwen KiOSklBor&
aasNas trzo

fel.tros.

B.** 10.0

Bijlage 84 C - Bijbehorende histogrammen



Oppervlakte monster Kurtosis Kaart, 1:141,421, 
a, d, h. v, zeef analyses, 53 - 400 pm traject
(Z))), (in fl, a.d.h.v. Malvern analyses, 43,3 
traject (in paars (M) )),

Bijlage 25 A



Bijlage £5 B - Idem, 1:35. 355,



ABIOTISCHE SEOEVENS 81-fUAI OPPERVLAKTE LAAS (0-15 CM)Satus : asoeis
AlJkaMtacstMtOienat «otijdo«atarae MIOMlOuro

KWTOM® PI»
ABl.fW.

eo.o-r- so.o

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN OPPERVLAKTE LAAG □atua ; MOSIS (0-15 CM} AlJkBHBtBTStMt OiMWt fetlJMtatarsn Mi Ma lours
KUWTOaiS ffXEJ

ABIOTISCHE GESEVENS WIELINGEN + 81-ftAAl (VOORDELTA 1965-1} fetus : moots ePf>EnVLAk7EL.(o-ir o*).
RIJ mms tarot astDiénst fetijasoataranKi Ms leura

gummin pzs
Aol.fnK.

tJ
Io
oJ

r'j

Ir
,A

Bijlage £5 C - Bijbehorende histogrammen,



12. 4 Appendices



Appendix i - Bemonsteringsformulier van station 189 (SI-Raai), 
ais voorbeeld, met daarop aangegeven: enKele
veldgegevens, de bodemprofiel beschrijvingen en de 
genomen bodemmonsters .
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Appendix RA- Veldgegevens compilatie van Si-Raai.



1 eo jjM m MfO H 1 c fl «5* S4 S4 S4 S4 •ÇJ4 S4 S4 S4 S4 io S4 «5* «3*<0 <Tt 0 •H fl 00 00 eo 00 eo 00 eo 00 eo eo eo eo eo eo eo eo 00 eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo•n JJ H T) J*
<U 0 » ,
JJ > CM s in *3* OH 00 o vo eo o LO eo eo io eo Cl VO es o o LO vo o o r-* eo Cl r-* VO r-* a— o r-O, « 0 9
<U 0 < r- 00 eo 00 Cl eo Cl o Cl o o o cu Cl o o o o o o fl— o 01 o 00 o Cl eo o 000 0 fl— r— a— a— fl— fl— a— a— ?— »— f» r— a— a— a— T—

T3 JJ Z
M
CU T3 m eo eo S4 o eo vo t—
M U m LO es LO vo r- t— voJJ > <N 0H S4 eo S4 o o p*M LO 1 IO 1 1 1 1 1 t t 1 1 1 ** 1 1 1 S4 1 1 ï ï t eo ï 1 10) 00 00 eo eo eo eo 00 eo
> eo eo eo eo eo eo eo eo
Mcu -O vo eo eo io S4 vo eoM M O vo r** es eo S4 eo en

X HJ > in 1 0H 1 1 t t 1 1 1 1 1 t 1 r— 1 t 1 eo eo 1 io ï ï io ï ï eo ï 1 1U vo fo vo eo S4 »— vo
Q)>

T— a— a— a— a—

(O o o eo fl—• LO vo LO o LO eo r- LO eo r- r- S4 <31 vo fl— Cl LO vo vo es vo es fl—
C T3 eo fo IO Cl o LO eo r- p» es eo r- vo VO es p* Cl eo S4 LO S4 vo Cl Cl eo vo vo eo p' eo•H M CS fo OH o o O 01 eo eo p* vo vo LO LO S4 S4 S4 eo S4 fl— o o <31 o p- p*» vo ■s4 p-
m > in LO LO io LO LO S1 S4 S4 •5J4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 eo ■ç}4 eo eo eo eo eo eo
a> eo 00 00 eo eo eo eo 00 eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo 00A eo fo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo

vo r— fl— vo es LO es S1 eo <_ es eo o eo eo a— vo vo <31 o a— LO a— vo Cl io eo eo eo vo LOc T3 o LO fo es vo eo n- eo LO 00 c* LO «r— r- vo LO LO <31 LO vo vo S4 vo eo r- es a— Cl a— (O■H M m r- (N vo 0- es es es fl— eo o o es r— o S4 t— eo LO LO vo eo vo 01 es o LOx m > vo CS eo eo es es vo io es IO LO S4 es es VO eo vo S4 eo S4 S4 fl— S4 es vo vo es A34 vo
cuXI r” r- r- r— a— r* fl— a— T~" *— T— r” a— a— a— a— a— f"". r” T“" a— r— t— r— t— t—

_
ni sa LO

1 •H JJ sTJ jj a S eo eo eo eo
G £3 C ü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 es 1 ï ï ï ï ï ï•H u cu fl sg (N s s s B Bs •H M 2 sU X &

mcu c S 1 1 O I 1 1 O O 1 o 1 ï O ï O ï ï ï1 JJ •H ö eo es es LO eo eoM-i m c O t O 1 1 1 t 1 t 1 1 1rH O •H vo
0 0 cuCi X3 ■a
0) o oJJ •a — eo fl— o VO es VO r- vo
Oi 0 c S 0 1 fl 1 1 1 1 j 1 1 1 t 1 t » 1 1 1 o 0 1 0 1 ï 0 ï ï 0
0) 0) •H p* o Cl fl— fl— es eo eo•H % cu fl— r* fl-

> U c o o o
0 0 cu •rH vo 00 es a— eo eo LO m

X! 0 jj m a e 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 t 1 e 0 1 0 1 ï 0 ï 0 ï ï ïO e m cu r- o Cl *— O es eo eo<u jj ? XI 01 _ fl— a—
o LO eo O o o o OTl T3 SI 00 fO S4 LO o es eo fl—

c •n H H « 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 t « 0 1 s 1 ï « ï ï e ï ï ï•H •H 4H S f— VO es LO LO r-* eo(U jj Si! 0 t- r* fl— a— *“
•c o r- O O r— eo r*- r* eo vo a— o o r- es a- O eo vo o eo S4 o o o a— a— eo•H T3 N fo fl— O LO eo O eo LO S4 t— es eo es es es LO o t— fl— flÇjf eo eo o es LO *3» a— O
m •m Eh Fh e S 0 9 9
CU •H Jxj 4H w O Cl VO Cl Cl <3i a— O eo a— r* o eo eo a— o fl— LO LO S4 S4 VO S4 LO eo eo LO eo eoXI jj § 0 s «- o fl— O o o r- T*" o AT t- a- o o *- »— r— «— t— fl— a- *” »— «— t— r- a- »— «— fl— fl—

LO LO LO LO LO LO LO in IO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO00 00 eo 00 eo 00 eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo 03 eo eo eo eo eo eo eo 00 eo eo eo eo eo 00
§ " ** •** “ • * • * • * ”l • * " • • • •
JJ en O Cl O o o O o o O O o o o en o O o Cl Cl o Cl O o Cl o O Cl o o Ofo o T- o r* fl— r* T T T fl— fl— a— r— o fl— O o ï— o r— o T <7 o a— ï— fl—
TJ Cl 1«S4 en Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl <31 S4 Cl Cl Cl S4 S4 Cl Cl Cl Cl <31 Cl Cl Clo OH o OH es es es CH es es es es es es o es es es O o es o es es o es es o es es es

LO OH Cl eo r* <— eo p- Cl Cl p*- a— o S4 vo LO eo Cl vo LO vo fl— es es LO »—
TJ T3 o eo Cl 00 eo 00 Cl LO eo es e3i vo vo eo eo r** o eo es eo es vo eo vo eo es es eoe U fO OH 0H fl— O <31 Cl 00 p* r- r- r- LO LO LO LO LO S4 eo eo fl— r— o o Cl r- p- p- vo LO p»

>1 cu > e « 0 • e e 9
en rH tn IO LO LO LO S4 S4 S4 S4 «sp S4 S4 S4 S4 eo eo eo eo eo eo eoQ) 00 eo eo 00 00 00 00 eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo 00eo fo fo (O eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo

«"‘“■s o eo LO VO vo eo Cl vo o eo S4 vo eo Cl e3i eo Cl vo eo o eo es eo Cl Cl eo eo p- <31 eoT3 TJ eo Cl eo O r- Cl es eo io o es C' eo vo eo eo es LO eo eo eo vo o eo eo o eo a— oC U fO LO OH VO p* <31 es r* es Cl o o o a— o r** es eo io vo LO Cl es r- es LO o LO
X cu fl > 9

O' H vo 0H eo eo es r* vo LO es LO LO ■çjl es es vo eo vo S4 eo S1 S4 a— S4 es vo vo es vo «S4 S4
D) «- r- t- t- r**» t- fl- »— »— *“ fl— »— *” a- «— a— e— fl— a— a-

0
B Q Q p Q Q p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
O V— fl e e 9 0 9 9 9
H IO VO 0- eo <31 o r- es eo S4 LO vo p» eo <31 o a— es eo A34 LO vo r- eo <31 O »— es eo fl—
EH Kl t— T— r— r— fl— r* es es es CH es es es es es es eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo S4
ri! n fo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo eo (O eo eo eo eo eo
H oen u

Appendix SB- Veldgegevens compilatie van de Spleet
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Appendix 3 - Berekening organisch stof gehalte ('AD. S, ) en 
slibgehalte t. o. v. minerale delen (a.d.h.v. het 
< 53 /um slibgehalte).

Organische stof berekening

Voor de Sl-Raai en de "de Spleet" bodemmonsters 
waarvoor geen organische stofgehalten zijn bepaald, 
kunnen we in principe deze gehalten berekenen a.d.h.v. 
het slibgehalte (t.o.v. minerale delen).
Voor ca 200 bodemmonsters afkomstig van de Voordelta 
(Campagne 1985-1) is namelijk de volgende vergelijking 
gevonden :

A = (0.03 * B) + 0.07 (1)

Waarin :
A = organische stof gehalte (%D.S.) en 
B = slib < 50 um t.o.v. minerale delen

De (correlatie coëfficiënt)2 behorende bij deze 
vergelijking bedraagt 0.906 (Fig. 3).
Omdat echter het slibgehalte t.o.v. minerale delen ook 
niet bepaald is, moet ook deze parameter berekend 
worden.
Er moeten hierbij twee gevallen onderscheiden worden:

(1) Die sedimentmonsters waarvan het slibgehalte
kleiner is dan 5 % D.S. < 53 m (niet voorbehandeld
met H202 (aq) en derhalve exclusief organische 
stof).

(2) Die monsters waarvan het slibgehalte < 53 um hoger
is dan 5 % D.S. (wel voorbehandeld met H202 en
derhalve exclusief organische stof).

Om a.d.h.v. het < 53 um gehalte een organisch stof
gehalte te berekenen, is er voor beide gevallen een 
parameter gecreëerd die overeenkomt met de < 53 um
zeeffractie. Dit is gebeurd a.d.h.v. de 32 Malvern 
analyses.
Het betreft voor geval (1) de parameter "fijne 
fracties-(l)", afgekort (ff-1), waarvoor de slib < 48.3 
um is opgeteld bij het CaC03 en organisch stof gehalte 
en uitgedrukt is t.o.v. het totale monster (%D.S.).
Voor geval (2) betreft het de gelijknamige parameter 
(ff-2) maar waarvoor nu bij het slib < 48.3 um gehalte 
slechts het CaC03 gehalte is opgeteld en uitgedrukt is 
t.o.v. "het totale monster - organische stof" (Tabel3).

Parameter ff-1 is uitgezet tegen het slibgehalte < 48.3 
um t.o.v. minerale delen. Dit heeft de volgende relatie 
opgeleverd:

A + C + D - (1.16 * E) + 9.1 (2')

- -GWAO-86.428 MvdW
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Waarin:
A = 
C = 
D = 

(A+C+D = 
E =

organische stof (%D.S.),
CaC03 gehalte (%D.S.), 
slib < 48.3 um (%D.S.) en 
"ff-1")
slib < 48.3 um t.o.v. minerale delen.

Voor deze vergelijking geldt dat R2 - 0.969

Evenzo is de parameter ff-2 uitgezet tegen het 
slibgehalte < 48.3 um t.o.v. minerale delen, hetgeen de 
volgende vergelijking heeft opgeleverd waarvoor geldt 
dat R2 = 0.970:

C + D - A - (1.16 * E) + 8.2 (211)

Waarin :
(C+D-A = "ff-2")

Bij de introductie van de parameter ff-1 en ff-2 is 
aangenomen dat de CaC03 en organische stof kleiner is 
dan 48.3 um. Uit Tabel 3 blijkt echter dat voor 
minstens één monster het CaC03 gehalte hoog is bij een 
laag slibgehalte. Deze CaC03 moet zich derhalve in de 
zandfractie bevinden. Voor alle andere monsters zal er 
zich ongetwijfeld ook een bepaald gedeelte van de CaC03 
in de zandfractie bevinden. Hoe de verdeling van de 
CaC03 over de slib en de zandfractie voor deze 
bodemmonsters is, kan niet zonder aanvullende analyses 
achterhaald worden.
Een gevolg van bovenstaande is dat de CaC03 in de 
zandfractie de relatie (2') en (211) vertroebelt. 
Vandaar de hoge asafsnede van ca IO % D.S. Het zal 
echter duidelijk zijn dat ais er geen slib is, het 
CaC03 gehalte in de slibfractie ook nui moet zijn. 
Derhalve kan de asafsnede voor vergelijkingen (21) en 
(211) op nui gesteld worden:

ff = 1.16 * E (2)

Waarin :
ff = fijne fracties (< 48.3 um)

E = slib < 48.3 t.o.v. minerale delen

Door deze vereenvoudiging zijn beide vergelijkingen aan 
elkaar gelijk geworden.
Een tweede vereenvoudiging van vergelijking 2 is om aan 
te nemen dat de vergelijking ook zou gelden voor slib < 
50 um:

ff = 1.16 * F (3)

Waarin :
F = slib < 50 um t.o.v. minerale delen

- 3 2 -GWAO-86.428 MvdW
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Invullen van (3) in (1) geeft:

A - 0.03 * (ff / 1.16) + 0.07 (4)

En ais we nagaan dat de parameter ff weinig verschilt 
van de zeefractie < 53 um, dan is (4) om te schrijven
naar :

A - 0.03 * (G / 1.16) + 0.07 (5)

Waarin:
G = < 53 um zeeffractie (zoals bepaald in het

onvoorbehandelde monster)

Voor de Sl-Raai en de "de Spleet" monsters waarvoor 
geen organische stof gehalten bepaald waren, zijn 
a.d.h.v. vergelijking (5) de organische stof gehalten 
berekend. Het resultaat van deze berekeningen is 
weergegeven in Tabel 4.

N.B.: Dat de organische stof gehalten en de < 48.3 um 
gehalten behorende bij de Malvern analyses niet 
voldoen aan vergelijking (5), komt o.a. vanwege 
het feit dat de detectie limiet van de organische 
stof bepaling veel hoger ligt dan bij 
vergelijking (1).

< 50 um slibgehalte t.o.v. minerale delen berekening

Voor de organische stof gehalte berekening zijn "en 
passant" de parameters fijne fracties (1) en (2) 
berekend voor de met de Malvern geanalyseerde monsters. 
De parameter "fijne fractie (1)" staat in de één na 
laatste kolom van Tabel 3, terwijl de 2e fijne fractie 
parameter in de laatste kolom van Tabel 3 staat.
Indien de parameter "fijne fracties (1)" kleiner is dan 
5 % D.S. (geval (1), dan kan dit gehalte gebruikt 
worden bij de verdere dataverwerking.
Indien de parameter "fijne fracties (1)" groter is dan 
5% D.S.(geval (2), dan dient de waarde van de parameter 
"fijne fracties (2)" gebruikt te worden bij de verdere 
dat averwerking.

M.b.v. vergelijking (2') en (211) is het nu ook 
moge lijk om de slibgehalten < 50 um t.o.v. minerale 
delen te berekenen. Een probleem hierbij is dat niet 
bekend is wat het CaC03 gehalte is van de slibfractie. 
Bij benadering kan gesteld worden dat ais het < 53 um 
gehalte kleiner is dan 20 % D.S. er het beste gebruik 
gemaakt kan worden van vergelijking (6):

F = G / 1.16 (6)

Waarin:
F = slib < 50 um t.o.v. min. delen

- S3 -GWAO-86.428 MvdW
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G = fijne fracties < 53 ura (zoals bepaald in het 
onvoorbehandelde monster)

Indien het < 53 um gehalter groter is dan 20 % D.S. dan 
zou gebruik gemaakt moeten worden van vergelijking 
(211). Aanpassing van de zand/slib grenzen levert 
vergelijking (7):

F = H / 1.16 (7)

Waarin :
H = "ff-2" - 8.25

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in 
Tabel 4. De berekende waarden moeten overigens wel ais 
een benadering gezien worden.

- 3$ -GWAO-86.428 MvdW
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DOOOi
0000200003000040000500006 00007

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN + SI-RAAI (VOORDELTA 1985-1)*
#_ _ ______________________________________________
* DÏrDÜHPSÏRÀÂÏ+ÛïiLlÂT’VlLE ÜIvAT ^’ANALYSE ÜsULTATEN VAN „ 
ï RWS-DGW; HET BETREFT DROOG EN NAT ZEEF-ANALYSES EN HALVERN ANALYSES » ALLEEN èlJ DE HALVERN ANALYSES ZIJN DE HONSTERS VOLLEDIG VOORBEHANDELD.

00008 *86061300009 $ -9 (50000011121122222)00010 JSTATION.DIEPTE (TRAJECT IN CH TOV HV)
00011 >POS-i VRDX00012 ÏPOS-1 VRDY00013 >DATUH00014 JANALAYSE-NR00015 >SELECTIE-NR100016 )SELECTIE-NR200017 >SLIB ! 53.0 MU00018 >SUb < 48.3 HU00019 >Fijne fracties00020 >CaC03 (ZD.S.)00021 >Org.Stof(ZD.S )00022 >D50 (FIE)00023 >GEHIDDELDE(FIE)00024 >STAND.AFW.(FIE)00025 >SKEWNESS (FIE)00026 >KURTOSIS (FIE)00027 2289.01500028 2289.152200029 2290.010

-3339 382829 250985 632 -3339 382829 250985 633...... .......... -3638 383575 180985 63400030 2290.10185 -3638 383575 180985 635

(DDHHJJ)C RHS_DGW)(1 = OPPERVLAKTELAAG; REPRESENTATIEF VOOR 0-15 CH) (l.A = SEDIHENTLAAGJE WAARBIJ A= Ie, 2e of 3e LAAGJE) (TOV TOTALE HONSTER, ZD.S.XRWS-DGWi 
(TOV HINERALE DELEN, ZD.S.)(HALVERN) „(TOV TOTALE HONSTER; slib(48.3+CaC03+Org.Stof in ZD.S (TOV TOTALE HONSTER)(TOV TOTALE HONSTER) „ ...... .. ......... .(53-420 traject (RWS-DGW)) (48.3-872 TR (HALVERN) 
(53-420 TRAJECT (RWS-DGW)) (48.3-872 TR (HALVERN) (53-420 TRAJECT (RWS-DGW)) (48.3-872 TR (HALVERN) (53-420 TRAJECT (RWS-DGW)) (48.3-872 TR (HALVERN) (53-420 TRAJECT (RWS-DGW)) (48.3-872 TR (HALVERN)

00031 2290.01500032 2291.01500033 2292.01500034 2293.01500035 2294.01500036 2294.152400037 2295.01500038 2295.1524
00039 2296.01500040 2297.01500041 2297.152200042 2298.015
00043 2298.152300044 2299.0500045 2299.01500046 2299.152200047 2299r222800048 2300.01500049 2301.01400050 2302.01500051 2303.015
00052 2304.01500053 2304.152500054 2305.01500055 2306.015
00056 2306.152400057 2307.015
00058 2308.01500059 2309.01500060 2309.152200061 2310.01500062 2310.152000063 2311.01500064 2312.01500065 2312.152100066 2313.01500067 2314.0700068 2314.71500069 2314.01S00070 2314.152900071 2316.01500072 2316.152400073 2328.06500074 2328.6S1900075 2328.01500076 2328.193500077 2332.01500078 2332.152600079 2333.015
00081 2335.015
00082 2335.152500083 2338.015
00084 2338.152100085 2341.01500086 2341.152100087 2319.01500088 2320.01500089 2321.015
00090 2322.01500091 2323.01500092 2324.01500093 2325.01500094 2326.01500095 2327.01500096 2327.152700097 2329.01500098 2330.0600099 2330.61500100 2330.01500101 2330.152200102 2331.0800103 2334.01S00104 2336.01500105 2336.152200106 2336.222900107 2337.01500108 2339.01400109 2340.01S00110 2340.153500111 2341.01500112 2342.01500113 2342.152600114 2343.015
00115 2315.01500116 2317.015

1 1.1 2 1.2 2 1.1 3 1.2
-3638 383575 180985 -91 -9-3377 384217 180985 636 1 1.1-2944 384698 180985 637 1 1.1-2457 385161 250985 638 1 1.1
-1790 385746 180985 639 1 i.i-1790 385746 180985 640 2 1.2-937 386182 180985 641 '-937 3861B2 180985 642-778 386610 2509B5 643 1 1.1155 387199 180985 644 1 1.1155 387199 180985 645 2 1.2

879 387634 180985 646879 387634 180985 6471051 388455 250985 6481051 388455 250985 6491051 38B455 250985 6501051 388455 250985 651

1 1.12 1.2

1.11.21.11.11.2

2.22.3.9.8
.9.71.2.7
.83.1.81.6

1.6.7.41.1
.84.24.11.71.3 24.01438 389199 180985 652 1 1.1 -1.7 1914 389928 180985 653 1 1.1 3.2 2523 390498 250985 654 1 1.1 2.3 

3121 391128 180985 655 11.1 2.6 3539 391826 180985 656 1 1.1 3.53539 391826 180985 657 2 1.2 2.34193 392287 250985 658 1 1.1 .4
5136 392756 180985 659 1 1.1 1.85136 392756 180985 660 2 1.2 1.55444 393426 290985 661 1 1.1 3.15815 394189 290985 662 1 1.1 1.76392 394940 290985 663 1 1.1 2.16392 394940 290985 664 2 1.2 .96963 395359 180985 665 1 1.1 3.76963 395359 180985 666 2 1.2 2.77595 395664 190985 667 1 1.1 1.28466 395712 190985. 668 1 1.1 1.78466 395712 190985 669 2 1.2 1.08958 395899 250985 670 1 1.1 1.6------ 41085 671 2 1.1 2.541085 672 3 1.2 45. 41085 -9 1 -9 25.2

16506 385233 
16506 385233 16506 385233 16506 385233 13231 385250 13231 385250 16178 384423 16178 384423 
16178 384423 16178 384423 13199 384349 13199 384349 14850 384456

41085 673 4 1.3 78 41085 674 1 i.i 13.5 41085 675 2 1.2 43 41085 676 2 1.1 1.3 41085 677 3 1.2 66.4 
1 -9 38.2 4 1.3 73.91 1.1 842 1.2 66.4

41085 -9 41085 678 41085 679 41085 680____ 41085 681 1 1.1 59.9384456_41085.6B2.2 A.2.39.4 
11565 384069 41085 683 1 -9 -941085 684 211565 384069 16639 384034 16639 384034 14412 383742 14412 383742

41085 685 1 i.i 41085 686 2 1.2 41085 687 1 ' ' 
41085 688

1.2 81 ‘ .5.7 1.41.1
1.212235 385055 291085 931 1 i.i 16472 384936 291085 932 1 1.1 15284 384857 291085 933 ' ' ’12253 384870 291085 934 1 15181 384725 291085 935 1
1.11.11.1 1.1

.6-9-9-9

-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9-9
-9-9
-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9
-9.-9-9-9-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9_-9_.
-9-9-9-9-9-9

-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9-9
-9-9
-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9-9-9-9
-9-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9-9-9-9

-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9-9-9
-9-9-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
-9-9
-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9...-9
-9-9-9-9-9-9

-9 2.59 2.53 -9 2.55 2.45 -9 2.57 2.48 -9 2.57 2.45
•9 2.57 -9 2.59 -9 2.50 -9 2.58 
-9 2.53 -9 2.58 -9 1.88 -9 1.85

.55.53.3954.46.46.93.84
-9 1.72 1.66 -9 1.77 1.59 -9 1.74 1.47 -9 1.78 1.67 
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Statistische gegevens vari de dataset 

ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN + SI-RAAI (VOORDELTA i?85-i>

DatUH: 860722
Nr Variabele aant aant Sun Genidd Variantia St.dev

naan obs nis
1 DIEPTE toil NAP 89 0 909.5073 10.2192 1.3513 1.1625
2 SED/EROSIE 89 0 -.9998 -.0112 .3085 .5554
3 SLIB + F.FR. 88 i 2027.0005 23.0341 700.0603 26.4587
4 CaC03 (ZD.S.) 32 57 581.4056 18.1689 58.2716 7.6336
5 Org.Stof(ZD.S.) 32 57 61.2005 1.9125 .7444 .8628
6 D50 (FIE) 82 7 195.8422 2.3883 .2163 .4651
7 GEMIDDELDE(FIE) 82 7 194.1118 2.3672 .2068 .4547
8 STAND.AFW.(FIE) 82 7 48.3305 .5894 .0461 .2147
9 SKEWNESS (FIE) 82 7 67.5108 .8233 .7126 .8442

IO KURTOSIS (FIE) 82 7 382.7551 4.6677 5.1264 2.2642

Nr Variabele Variatie St. fout 95Z Betrouwb .interval
naan coeff van genid ondergrens bovengrens

1 DIEPTE tov NAP .11375 .12322 9.97431 10.46406
2 SED/EROSIE -49.44395 .05888 -.12824 .10577
3 SLIB + F.FR. 1.14867 2.82050 17.42807 28.64013
4 CaC03 (ZD.S.) .42015 . 1.34944 15.41672 20.92112
5 Ora.Stof(ZD.S.) .45112. .15252 1.60146 2.22358
6 DSÖ (FIE) .19474 .05136 2.28613 2.49051
7 GEMIDDELDE(FIE) .19210 .05022 2.26730 2.46713
8 STAND.AFW.(FIE) .36427 .02371 .54222 .63657
9 SKEWNESS (FIE) 1.02535 .09322 .63782 1.00879

IO KURTOSIS (FIE) .48507 .25003 4.17025 5.16524

Nr Variabele Skewness Kurtosis
i DIEPTE tov NAP .06632 1.96294
2 SED/EROSIE -.64427 1.58848
3 SLIB + F.FR. .74513 -.97198
4 CaC03 (ZD.S.) -.70962 -.70263
5 Org.Stof(ZD.S.) . . .54241 .19920
6 D50 (FIE) -.40788 -.72847
7 GEMIDDELDE(FIE) . -.47968 -.55173
8 STAND.AFW.(FIE) ' .58649 -.82312
9 SKEWNESS (FIE) .43539 -.39333

IO KURTOSIS (FIE) . .82104 -.29626

Correlatie natrix
1 2 3 4 5

1 1.0000
2 -.5470 1.0000
3 -.1440 -.0260 1 .0000
4 .1602 .3676 .7175 1.0000
5 -.1440 .5720 .6251 .7886 1 .0000
6 .2014 .0171 .4033 .9280 .7858
7 .1677 -.0261 .5297 .9345 .7738
8 -.0820 .0225 .7502 .7186 .6578
9 -.0463 .0272 - .6250 -.6627 - .5775

IO -.1985 -.0436 - .6120 -.8012 - .6889

6 7 8 9 IO

i.0000 
.9625 i.0000 
.1182 .2371 1.0000 

-.7546 -.8262 -.4813 1.0000 
-.6032 -.6893 -.6560 .7945 1.0000

Nr Variabele Hininun Haxinun Range Hidrange

i DIEPTE tov NAP 7.50000 14.10003 6.60003 10.80002
2 SED/EROSIE -1.80000 1.30002 3.10001 -.24999
3 SLIB + F.FR. .40001 84.00000 83.59999 42.20000
4 CaCQ3 (ZD.S.) 2.20006 29.90014 27.70007 16.05010
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 L50 (FIE)

.70000 4.10003 3.40003 2.40002
1.31000 3.48004 2.17003 2.39502

7 GEMIDDELDE(FIE) 1.37001 3.37001 2.00000 2.37001
8 STAND.AFW.(FIE) .28000 1.09000 .81000 .68500
9 SKEWNESS (FIE) -.90000 2.76001 3.66001 .93001

IO KURTOSIS (FIE) 1.78000 10.68014 8.90014 6.23007
Nr Variabele Hediaan le kwartiel 3e kwartiel

1 DIEPTE tov NAP 10.40013 9.70007 10.90013
2 SED/EROSIE 0.00000 -.30000 .30000
3 SLIB + F.FR. 4.15005 1.60003 48.28122
4 CaC03 (ZD.S.) 20.75033 12.90013 24.30026
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)

1.85001 1.30002 2.50000
2.56000 1.88500 2.69504

7 GEMIDDELDE(FIE) 2.48004 1.98001 2.69004
8 STAND.AFW.(FIE) .55001 .40001 .72000
9 SKEWNESS (FIE) .76001 .12500 1.38001

IO KURTOSIS (FIE) 4.25509 2.63503 5.75004

Appendix 5 A - Statistische gegevens van: SI-Raai + de Spleet data.



##m***************************************************************************^ÎÔ?îè!ÉSGlMe5si;^A^l f«MULTA 1985—i ) 
********************************************************************************

DatuM: 860722
Nr Variabele 

naan
1 DIEPTE to» NAP
2 SED/EROSIE
3 SLIB + F.FR.
4 CaCQ3 (%D.S.)
5 Ora.Stof(%D.S.)
6 D5Ö (FIE)
7 GEHIDDELDEtFIE)
9 SKEWNESS 

IO KURTOSIS

aant aant 
obs «is

(FIE)
(FIE)

39 
39 
39 

• 0 
0

38
38
38
38
38

0
0
0

39
39
i
i
i
i
i

Son
423.0039 
i.4001 

92.7008 
0.0008 
0.0000 

90.9312 
87.2911 
17.2602 
42.9706 

194.0123

Genidd Variantie St.dev
.4229
.3166

?

10.8463 .1789
.0359 .1003

2.3769 13.6966
o.oooo***************** 
o . oooo*mm*#***mmmm
2.3929 .1528 .3908
2.2971 .1473 .3838

.4542 .0109 .1043
1.1308 .5674 .7532
5.1056 2.0134 1.4189

Nr Variabele Variatie St. fout 95Z Betrouwb .interval
naan coeff van genid ondergrens bovengrens

1 DIEPTE tov NAP .03899 .06772 10.70916 10.98335
2 SED/EROSIE 8.82006 .05070 -.06674 .13854
3 SLIB + F.FR. 1.55699 .59262 1.17726 3.57663
4 CaC03 (ZD.S.)
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)

0.ooooo*#************#*****#*#***#*#*#***#*#**##*#** 
0.ooooo*#*#*######*#*#**###*#####*####*##*###*#*#*##

.16333 .06340 2.26446 2.52139
7 GEMIDDELDE(FIE) .16710 .06227 2.17097 2.42330
8 STAND.AFW.(FIE) .22969 .01692 .41992 .48851
9 SKEWNESS (FIE) .66610 .12219 .88323 1.37838

IO KURTOSIS (FIE) .27792 .23018 4.63919 5.57198

Nr Variabele Skewness Kurtosis
1 DIEPTE tov NAP .49822 -.37417
2 SED/EROSIE .27036 -.72662
3 SLIB + F.FR. 5.29260 28.49158
4 CaC03 (%D.S.)******************************
5 Qrg.Stof(ZD.S.)******************************
6 D50 (FIE) -.99365 -.76954
7 GEMIDDELDE(FIE) -1.05203 -.31952
8 STAND.AFW.(FIE)
9

IO
SKEWNESS
KURTOSIS

(FIE)
(FIE)

.90219

.74726

.77752

-.10789
-.42537

.67855

Correlatie natrix

1 1.0000
2 -.5924 1.0000
3 .1806 -.1071 1.0000 
4********************* 1.0000 
S**************************** 1.0000
6 .1481 -.1832 .0340 ************** 1.0000
7 .1062 -.1112 .0414************** .9625
8 .1661 -.1038 .1106************** -.7051
9 .0716 -.0409 .0226************** -.8248

IO -.1118 .0912 -.1071************** -.5349

7 8 9 IO

1.0000
-.7319 1.0000 
-.8585 .5772 1.0000 
-.5626 -.0521 .7224 1.0000

Nr Variabele Hininun Maxinun Range Midrange

1 DIEPTE tov NAP 10.20007 11.80026 1.60019 11.00016
2 SED/EROSIE -.50000 .70000 1.20000 .10000
3 SLIB + F.FR. .40001 24.00000 23.59999 12.20000
4 CaC03 (ZD.S.) -999999.00000 -999999.00000 0.00000 -999999.00000
5 Org.StoftZD.S.) -999999.00000 -999999.00000 0.00000 -999999.00000
6 D50 (FIE) 1.66003 2.83008 1.17005 2.24505
7 GEMIDDELDE(FIE) 1.47003 2.79004 1.32001 2.13003
8 STAND.AFW.(FIE) .32000 .72000 .40000 .52000
9 SKEWNESS (FIE) .09000 2.76001 2.67001 1.42500

IO KURTOSIS (FIE) 2.51001 9.07030 6.56030 5.79016
Nr Variabele Mediaan ie kuartiel 3e kwartiel

1 DIEPTE tov NAP 10.80026 10.47503 11.02501
2 SED/EROSIE 0.00000 -.20000 .30000
3 SLIB + F.FR. 1.70000 .87501 2.62504
4 CaC03 (ZD.S.) 500000.00000 1.00000 999999.00000
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)

500000.00000 1.00000 999999.00000
2.58008 1.87501 2.64001

7 GEMIDDELDE(FIE) 2.46505 1.93500 2.53000
8 STAND.AFW.(FIE) .41000 .36501 .53001
9 SKEWNESS (FIE) .97502 .49000 1.54001

IO KURTOSIS (FIE) 5.00002 4.07004 5.68001

Appendix SB- Statistische gegevens van: SI-Raai data.
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Statistische qegevens van de dataset

ABXDTISCHE GEGEVENS WIELINGEN (VOORDELTA 1985-i) _ _

DatVH: 860722
Nr Variabele 

naan
1 DIEPTE tov NAP
2 SED/EROSIE
3 SLIB + F.FR.
4 CaC03 <%D.S.)
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 DSfl (FIE)
7 GEMIDDELDE(FIE)
8 STAND.AFW.(FIE)
9 SKEWNESS (FIE) 

IO KURTOSIS (FIE)
Nr Variabele 

naan
1 DIEPTE tov NAP
2 SED/EROSIE
3 SLIB + F.FR.
4 CaC03 (%D.S.)
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)
7 GEMIDDELDE(FIE)
8 STAND.AFW.(FIE)
9 SKEWNESS (FIE) 

IO KURTOSIS (FIE)

aant aant Son Genidd Variantie St.dev
obs nis

SO 0 486.S034 9.7301 1.7311 1.3157
50 0 -2.3999 -.0480 .4732 .6879
49 -, i 1934.2998 39.4755 635.3563 25.2063
32 18 581.4056 18.1689 58.27i6 7.6336
32 18 61.2005 1.9125 .7444 .8628
44 6 104.9iIO 2.3843 .2760 .5254
44 6 106.8207 2.4277 .2547 .5046
44 6 31.0703 .7061 .0474 .2176
44 6 24.5403 .5577 .6985 .8358
44 6 188.7429 4.2896 7.6086 2.7584

Variatie St. fout 95% Betrouwb .interval
coeff van genid ondergrens bovengrens

.13522 .18607 9.35614 10.10399
-14.33133 .09728 -.24349 .14749

.63853 3.60090 32.23542 46.71557

.42015 1.34944 15.41672 20.92112

.45112 .15252 1.60146 2.22358

.22034 .07920 2.22461 2.54407

.20786 .07608 2.27432 2.58117

.30822 .03281 .63997 .77231
1.49849 .12600 .30364 .81183

.64303 .41584 3.45099 5.12823

Nr Variabele Skewness Kurtosis

1 DIEPTE tov NAP 1.04647 2.98623
2 SED/EROSIE -.50454 .31908
3 SLIB + F.FR. -.21311 -1.14106
4 CaC03 (%D.S.) -.70962 -.70263
5 Grg.Stof(%D.S.) .54241 .19920
6 D50 (FIE) -.17429 -.92254
7 GEMIDDELDE(FIE) -.42065 -.86271
8 STAND.AFW.(FIE) -.21985 -.97045
9 SKEWNESS (FIE) .55250 -.50719

IO KURTOSIS (FIE) 1.07447 -.49776

Correlatie natrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1..0000
2 - .6791 1.0000
3 .3188 .0598 1.0000
4 .1416 .2968 .7531 1.0000
5 - .1273 .4619 .6561 .7886 1 .0000
6 .2604 .0751 .7134 .8215 .6957 1.0000
7 .3230 .0282 .7713 .8420 .6973 .9797 1.0000
8 .2629 .1899 .7025 .7089 .6489 .4197 .4846 1.0000
9 - .3442 -.0244 -.8041 -.6694 - .5833 -.8005 -.8260 -.7416 1.0000

IO - .3625 -.1079 -.7936 -.6576 - .5655 -.6518 -.7346 -.8272 .8566

Nr Variabele Mininun Maxinun Range Midrange

1 DIEPTE tov NAP 7.50000 14.10003 6.60003 10.80002
2 SED/EROSIE -1.80000 i.30002 3.10001 -.24999
3 SLIB + F.FR. .50000 84.00000 83.50000 42.25000
4 CaC03 (ZD.S.) 2.20006 29.90014 27.70007 16.05010
5 Org.Stof(ZD.S.) • .70000 4.10003 3.40003 2.40002
6 D5Ö (FIE) 1.31000 3.48004 2.17003 2.39502
7 GEMIDDELDE(FIE) 1.37001 3.37001 2.00000 2.37001
8 STAND.AFW.(FIE) .28000 1.09000 .81000 .68500
9 SKEWNESS (FIE) -.90000 2.62001 3.52001 .86001

IO KURTOSIS (FIE) 1.78000 10.68014 8.90014 6.23007

Nr Variabele Mediaan ie kwartiel 3e kwartiel
1 DIEPTE tov NAP 9.85019 8.80026 IO.50000
2 SED/EROSIE .05000 -.50000 .50000
3 SLIB + F.FR. 44.91013 11.76010 57.34260
4 CaC03 (ZD.S.) 20.75033 12.90013 24.30026
5 Orq.Stof(ZD.S.) 1.85001 1.30002 2.50000
6 D5u (FIE) 2.46505 1.89000 2.77002
7 GEMIDDELDE(FIE) 2.54001 2.00000 2.88000
8 STAND.AFW.(FIE) .70001 .53000 .91000
9 SKEWNESS (FIE) .35501 -.07000 i.36002

IO KURTOSIS (FIE) 2.74005 2.42003 7.450Ü6

Appendix 5 C - Statistische gegevens van: de Spleet data.



Statistische gegevens van de dataset 
ABIOTISCHE GEGEVENS WIELINGEN (MALVERN) (VOORDELTA 1985-1)

ttmttnmtmmmmmnmmmttmtttmtmmmtmmmttmnm

Datun: 860722
Nr Variabele 

naan
aant

obs
aant
«is

Som Genidd Variantie

i DIEPTE tov NAP 32 0 321.5028 10.0470 1.5864
2 SED/EROSIE 32 0 -5.3999 -.1687 .5087
3 SLIB + F.FR. 32 0 1276.7935 39.8998 410.3920
4 CaCQ3 (ZD.S.) 32 0 581.4056 18.1689 58.2716
5 Org.Stof(ZD.S.)
6 D5Ö (FIE)

32 0 61.2005 1.9125 .7444
32 0 76.1408 2.3794 .3327

7 GEHIDDELDE(FIE) 32 0 77.7704 2.4303 .2816
8 STAND.AFW.(FIE) 32 0 24.9602 .7800 .0369
9 SKEWNESS (FIE) 32 0 10.6502 .3328 .4759

IO KURTOSIS (FIE) 32 0 121.4715 3.7960 4.9873

St .dev
i.2595 

.7132 
20.2581 
7.6336 

.8628 

.5768 

.5307 

. 1921 

.6898 
2.2332

Nr Variabele Variatie St. fout 95Z Betrouwb .interval
naan coeff van genid ondergrens bovengrens

1 DIEPTE tov NAP .12536 .22265 9.59286 10.50107
2 SED/EROSIE -4.22649 .12608 -.42589 . 08839
3 SLIB + F.FR. .50773 3.58117 32.59595 47.20360
4 CaC03 (ZD.S.) .42015 1.34944 15.41672 20.92112
S Qrg.Stof(ZD.S.) .45112 .15252 1.60146 2.22358
6 D50 (FIE) .24240 .10196 2.17145 2.58735
7 GEMIDDELDE(FIE) .21835 .09381 2.23900 2.62165
8 STAND.AFW.(FIE) .24626 .03396 .71075 .84926
9 SKEWNESS (FIE) 2.07273 .12195 .08410 .58153

IO KURTOSIS (FIE) .58831 .39478 2.99082 4.60115

Nr Variabele Skeuness Kurtosis

1 DIEPTE tov NAP 1.95380 4.46781
2 SED/EROSIE -.70025 -.04215
3 SLIB + F.FR. -.50770 -.95369
4 CaC03 (ZD.S.) -.70962 -.70263
5 Qrg.Stof(ZD.S.) .54241 .19920
6 D50 (FIE) -.15825 -1.12299
7 GEMIDDELDE(FIE) -.42626 -.95317
8 STAND.AFW.(FIE) -.50553 -.79210
9 SKEWNESS (FIE) .29815 -1.05614

IO KURTOSIS (FIE) 1.31893 .06406

Correlatiei natrix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO
1 1.0000
2 -.6972 i.0000
3 .1605 .2050 1.0000
4 .1479 .2862 .9371 1.0000
5 -.1329 .4455 .8164 .7886 1.0000
6 .1929 .1703 .8218 .7483 .6337 1.0000
7 .2354 .1667 .8695 .8008 .6631 .9843 1.0000
8 .0222 .4015 .7718 .8032 .7352 .4926 .5724 1.0000
9 -.1091 -.2678 -.8493 -.8109 -.7067 -.9539 -.9473 -.6340 1.0000

IO -.2104 -.3319 -.8146 -.8123 -.6985 -.7132 -.8016 -.8673 .7837 1.0000

Nr Variabele Mininun Maxinun Range Hidrange
1 DIEPTE tov NAP 8.40013 14.10003 5.69991 11.25008
2 SED/EROSIE -1.80000 1.00000 2.80000 -.40000
3 SLIB + F.FR. 3.49002 71.22250 67.73248 37.35626
4 CaC03 (ZD.S.) 2.20006 29.90014 27.70007 16.05010
5 örg.Stof(ZD.S.) .70000 4.10003 3.40003 2.40002
6 D50 (FIE) 1.31000 3.48004 2.17003 2.39502
7 GEMIDDELDE(FIE) 1.37001 3.37001 2.00000 2.37001
8 STAND.AFW.(FIE) .39000 1.09000 .70000 .74000
9 SKEWNESS (FIE) -.90000 1.50000 2.40000 .30000

IO KURTOSIS (FIE) 1.86002 8.64012 6.78011 5.25007

Nr Variabele Mediaan ie kwartiel 3e kwartiel
1 DIEPTE tov NAP 9.90013 9.50000 10.30026
2 SED/EROSIE 0.00000 -.50000 .30000
3 SLIB + F.FR. 46.45506 20.56050 56.05028
4 CaC03 (ZD.S.) 20.75033 12.90013 24.30026
5 Ora.Stof(ZD.S.> 1.85001 1.30002 2.50000
6 D50 (FIE) 2.49502 1.84000 2.86002
7 GEMIDDELDE(FIE) 2.58002 1.96002 2.89000
8 STAND.AFW.(FIE) .82000 .64000 .94000
9 SKEWNESS (FIE) .08000 -.17000 .90001

IO KURTOSIS (FIE) 2.68005 2.42003 4.16015

Appendix 5 D - Statistische gegevens van: de Spleet zeef data.



**********####*****##*******#*******#*******##*##**##*#****#**###******#********
(VOORDELTA 1985-1)

s*******************************************************************************

itun: 860722
Nr Variabele aant aant Son Genidd Variantie St.dev

naan
i DIEPTE tov NAP

obs
18

nis
0 165.0007 9.1667 1.5718 1.2537

2 SED/EROSIE 18 0 3.0000 .1667 .3600 .6000
3 SLIB + F.FR. 17 1 657.5065 38.6769 1109.8970 33.3151
4 CaC03 (ZD.S.) 0 18 0.0000 0 JOOO************************
5 Örg.Stof(ZD.S.)
6 D5Ö (FIE)

0 18 0.0000 0.0000##***#*********#***##***
12 6 28.7702 2.3975 .1412 .3758

7 GEMIDDELDE(FIE) 12 6 29.0503 2.4209 .2018 .4492
8 STAND.AFW.(FIE) 12 6 6.1101 .5092 .0230 .1516
9 SKEWNESS (FIE) 12 6 13.8901 1.1575 .8498 .9218

IO KURTOSIS (FIE) 12 6 67.2713 5.6059 13.0883 3.6178
Nr Variabele Variatie St. fout 95Z Betrouwb. interval

naan
DIEPTE tov NAP 
SED/EROSIE 
SLIB + F.FR. 
CaC03 (ZD.S.) 
Qrg.StofUD.S.) 
DEA (FIE) 
GEHIDDELDE(FIE)

8 STAND.AFW.
9 SKEWNESS 

IO KURTOSIS
(FIE)
(FIE)
(FIE)

van genid ondergrens bovengrenscoeff
.13677 

3.59997 
.86137

o. o o o o o*********************************************
■ loo o o*********************************************

.29550

.14142
8.08010

8.54325
-.13171

21.54778
0.00000**** 

.15673 

.18557 

.29779 

.79638 

.64535

.10847

.12968

.04377

.26611
1.04436

2.15877
2.13543

.41283

.57181
3.30732

9.79015
.46504

55.80594
********
********

2.70628
.60551

1.74320
7.90457

Nr Variabele Skewness Kurtosis
1 DIEPTE tov NAP
2 SED/EROSIE
3 SLIB + F.FR.
4 CaCÖ3 (ZD.S.)
5 Ora.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)
7 GEHIDDELDE(FIE)
8 STAND.AFW.(FIE)
9 SKEWNESS -----

IO KURTOSIS

-.08880 -1.56581
.40205 -.78627

-.01219 -1.64968
****************************** 
****************************** 

-.10102 -1.03827
-.39398 -.66501

_ -.33338 -1.41864
(FIE) .19810 -1.57609
(FIE) .29526 -1.75679

Correlatie natrix
1 2 3 4 5 6

1 1.0000
2 -.5709 1.0000
3 .5506 -.1182 1.0000
4*****#*##*##**#*##*** 1.0000 
5**************************** 1.0000
6 .6791 -.4134 .8030************** 1.0000
7 .6910 -.5142 .7960*****#****#*#* .9866 1.
8 .5962 -.1823 .7669****##*##*#*## .6618 .
9 -.6120 .4219 -.7966************** -.9132 -.'

IO -.5217 .2338 -.7767************** -.8308

7

0000 
6107 1 
9133 - 
B04Ö -

8 9 IO

.0000

.8108 1.0000 

.9184 .9392 1.0000

Nr Variabele Mininun Maxinun Range Midrange
1 DIEPTE tov NAP 7.50000 10.60003 3.10003 9.05002
2 SED/EROSIE -.50000 1.30002 1.80002 .40001
3 SLIB + F.FR. .50000 84.00000 83.50000 42.25000
4 CaC03 (ZD.S.) -999999.00000 -999999.00000 0.00000 -999999.00000
5 Qrg.Stof(ZD.S.)
6 D50 (FIE)

-999999.00000 -999999.00000 0.00000 -999999.00000
1.80002 2.99002 1.19000 2.39502

7 GEHIDDELDE(FIE) 1.54004 3.02002 1.47998 2.28003
8 STAND.AFW.(FIE) .28000 .68001 .40001 .48001
9 SKEWNESS (FIE) 0.00000 2.62001 2.62001 1.31000

IO KURTOSIS (FIE) 1.78000 10.68014 8.90014 6.23007
Nr Variabele Mediaan ie kwartiel 3e kwartiel

1 DIEPTE tov NAP
2 SED/EROSIE
3 SLIB + F.FR.
4 CaC03 (ZD.S.)

8.90013
.10000

43.00000
500000.00000

7.85003
-.50000
1.32501
1.00000

10.55002
.55000

72.02707
999999.00000

5 Qrg.Stof(ZD.S.)
6 D5Ö (FIE)
7 GEHIDDELDE(FIE)
8 STAND.AFW.(FIE)
9 SKEWNESS (FIE)

IO KURTOSIS (FIE)

500000.00000 1.00000 999999.00000
2.40001
2.41503

.54501

.95001
3.78004

1.96002
2.00000

.35000

.31000
2.38000.

2.77002
2.88000

.65001
2.02002
9.59031

Appendix 5 E - Statistische gegevens van: de Spleet Malvern data



Appendix 6 A - Variantie analyse van: Abiologische 
gegevens Si-Raai + de Spleet 
(indeling naar gebied),

Eenzijdig analyse.

Variabele Berekende F—jprop, - Significant verschil

Diepte t.o.v. N.A.P. .0215 J

Sed./erosie .0983 N

slib + fijne fracties .8700 N

Ca CO 3 % D o S o - -

Org. stof % D.S. - -

Medium jzi .9230 N

Gemiddelde jz5 .9565 N

Standaard afw. jz5 .0001 J

Skewness jz5 .0025 J

Kurtosis jó .0514 N

Appendix 6 B - Variantie analyse van: Abiologische
gegevens de Spleet (indeling 
naar analysemethoden).

Eenzijdig analyse.

Variabele Berekende F-prob. . Significant verschil

Diepte t.o.v. N.A.P. 0.0000 J

Sed./erosie .4827 N

slib + fijne fracties .0000 J

CaCO3 % D.S. - -

Org. stof % D.S. - -

Medium 0 .9342 N

Gemiddelde jz5 .1965 N

Standaard afw. ;z5 .0000 J

Skewness jz5 .0017 J

Kurtosis só .1040 N


