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InherkadervanherDeltaplan isin 1987 het
oostelijk deelvandeOostcrscheldc afgesloten.
Hetvoorheenzoutegetijdengebied iseen zoet
stagnantmeer.geworden:hetVolkcrakZoommeer.
Metdeaanleg vanhetVolkcrak-Zoommeer
isdezoetwatervoorzicuiugvoordelandbouw
veiliggesteld, isvoorzien in eengetijvrije
scheepvaartroute tassenAntwerpenen
Rotterdam enishetgctijverschil indeOostcrscheldc,nadeaanleg vandestormvloedkering,
behoudengebleven.

Aanhet meerzijn tweehoofdfuncties toegekend[1]:
1. scheepvaart voorhetdiepegedeelteen
2. natuur voordeondiepwatcrgcbicdenen
drooggevallen gronden.
Nevenfuncties zijn landbouwwatervoorziening,boezemenafwatering, recreatieen
visserij.Hetbereikenvaneenduurzaamevenwichttussenallewaterfuncties isuitgangspunt voorintegraal waterbeheer.Dit houdt
indat rekeningmoetworden gehouden met
uiteenlopende,ensomsstrijdige, belangen.
Dehoofddoelstelling voorhetVolkerakZoommeer [2] isindeevaluatienota 'Endezee
werdmeer' [3] uitgewerkt toteen duidelijk
omschreven natuurstreefbeeld. Daarin ishet
meer'eenhelder,schoonzoetwarerbekken,
gekenmerktdoorderijkdomaanwaterplanten, ten
goedontwikkelde,bredeenvegetatierijkeoeverzone
endeaanwezigheidvaneenevenwichtigeSnoekZeeltgemeenschap'.
Hetformuleren vaneen natuurstrecfbecld
isrichtinggevend voorhet toekomstig
integraal waterbeheer.
Inditartikel wordt achtereenvolgens
ingegaan opdeuitgangspunten voorhet
huidigwaterbeheer,de belangrijkste
bedreigingen voordewaterkwaliteit ende
natuurlijke ontwikkeling vanhetmeer.Voor
toekomstigbeheer worden aanbevelingen
gedaan metalsuitgangspunten devisieende
potentiëleontwikkelingsmogelijkheden van
hetmeer.
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Beheer Volkerak-Zoommeer
Beschrijving watersysteem
HetVolkcrak-Zoommeer (afb. 1) bestaat
uithetVolkerakmeer,deEendracht(onderdeel
vanhetSchelde-Rijnkanaal), hetZoommeeren
hetBathseSpuikanaal.Het natteoppervlakis
6150haexclusiefdedrooggevallengronden[3].
Demorfologische structuur vanhetvoormalig
getijdegebied, metdiepegeulenen geleidelijke
overgangen vandiepnaarondiep,isnogsterk
aanwezig.Waterdieptes variëren vanenkele
decimeters nabij deoeverstot meerdan
twintig meterindiepeputten.
Degemiddeldewaterdieptebedraagt 5,2m[3].
Sluizencomplexen metgeavanceerdezoet-zout
scheidingssystemen zijn deKrammersluizen,

deKreekraksluizen endeBergsedicpsluis [7].
Belangrijkste uitgangspunten huidig
waterbeheer[2]
Gedurende hetgroeiseizoen wordt het
meer wanneer nodigdoorgespoeld omte
voldoenaandelandbouwnorm voorhet
zoutgehaltevanmaximaal 400mgCf/l in
het BathseSpuikanaal.
Dezenorm istijdelijk verhoogd naar
450mgCf/l omdeinlaat vanverontreinigd ennutriëntrijk zoetwater
vanuit hetHollandsch Dieptereduceren.
Vanafmaart 1996fluctueerthet waterpeil
tussenNAP+0,15men- 0,10mop
natuurlijke wijze.
Zoetwaterwordt teruggewonnen bijde
sluizen.
HetspuiregimevanhetBathseSpuikanaal
ismedeafgestemd opminimalebeïnvloedingvandeWesterschelde.
Belangrijkste bedreigingen fjj
Methetverdwijnen vanhetgetijende
aanvoervanverontreinigd ennutriëntrijk zoet
wateruit het Hollandsch DiependeBrabantse
rivierenzijn ingrijpende gevolgenvooraf
onderkend.Bedreigingen vorm(d)ende:
Afslagenklifvorming vandeoeversdoor
eenvastwaterpeil

Het ecosysteem Volkerak-Zoommeer
VoorhetVolkerak-Zoommeer iseenhoogdoorzichtgewenstaangeziendaarbij waterplanten
toteendieptevanmeerdandriemeterkunnen vóórkomen [3].Voorhetbereikenvaneenhoog
doorzicht iseenlagechlorofyla-concentratie vereist.Waterplanten kunnen bijeenhoog
doorzicht hetmeervoorongeveereenderdebedekken,watookvoldoendegeachtwordtals
roofvishabitat. Hetvoorgaandeisgebaseerdopdesituatieinhet meerzoalsdiewasnaenkele
jarenontwikkeling.
Alsregulatievandefyroplanktonbiomassa viafosfaatbeperking plaatsvindt, moetde fosfaatconcentratie(zomergcmiddeld)lagerzijndan0,03 mg/l [4].Zulkelagefosfaatconcentraties zijn
inNederland moeilijk terealiseren.VoorhetVolkerak-Zoommeer wordtgestuurd opeen
maximaal haalbarefosfaatconcentratie van0,10mg/l.Uitgaandevandiestreefwaarde zal
fytoplankton onderdrukt moetenwordendooreenvoldoendehogezoöplanktongraasdruk.
Voorwaardehiervooriseenwaterplantenrijk, doorroofvis gereguleerd systeem.
Uitgaandevaneenfosfaatconcentratie van0,10mgP/lisberekenddatdetotalevisstandvan
het meermaximaal 150kg/ha kanbedragen [5]. Eenovermaataanplanktivore visleidttoteen
niet-gewenstealgenontwikkeling.
Erbestaateenempirische relatietussendezomergemiddeldefosfaatconcentratie ende
kritische biomassaaanroofvis inondiepemeren [5]. Opgrond vanrelaties tussen snoekdichtheiden(émergenteensubmerse)vegetatiezones isbepaald,dat bijeenconcentratievan
0,10mgP/lcircaeentiende vanhettotalemeeroppcrvlakindevormvanoevervegetatie nodig
isalspaaigebied (alssnoekalsenigeroofvis inhetstreefbeeld wordtgehanteerd).Hetareaal
aansubmersevegetatiealsopgroeigebied voorjongesnoekmoetminimaalviermaaldeoppervlakteaanémergentevegetatieomvatten [6].Ditzijn waardenzonderdatintensievebevissing
vandesnockpopulatieplaatsheeft. Devoorwaarden diesnoekaanzijn omgevingstelt zijn
veeleisend,zekerinvergelijking metandereroofvissen (baars,snoekbaars).De streefwaarden
zullen voorroofvissen inhetalgemeeneengoedleefgebied opleveren.
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Een totaal nieuw ecosysteem kwam tot ontwikkeling. Deontwikkeling op verschillende
trofieniveaus is nauwlettend gevolgd.
Na negenjaar ontwikkeling ligt het meer
er prachtig bij. De aanleg van oeververdedigingen en eilanden isafgerond, het
meer biedt broed- en rustgclegcnheid en
voedsel aan talrijke vogelsoorten en de
visnjkdom is groot.
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(Organische] microverontreinigingen zijn
in de waterbodem van het Volkerak-Zoommeer niet in verontrustend hoge concentraties
aanwezig (klasse 2).Aandachststoffen zijn
kwik, DDTen cadmium op basis van
ecotoxicologische testen. In het zwevend stof
zijn nikkel, lindaan, PAK'sen in mindere mate
cadmium probleemstoffen. Voor het merendeel van deonderzochte stoffen iseen dalende
trend in concentratie waarneembaar [7].
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DelivingvanhetVolkerak-Zoommeermetbijbehorendesluizenen
dammen.Hermeerligtopdegrensvandrieprovincies:Zeeland,
Zuid-HollandenNoord-Brabant.DeBrabantserivierenMark&Dintel,
StecnbergscheVlietenZoommonden uitinhetVolkerak-Zoommeer.Het
stroomgebiedvande rivierenisintotaal 165.000haenbestaatvoornamelijk
uitlandbouwgronden.VanuithetHollandsenDiep/Haringvlietkanwater
wordeningelatenviade Volkeraksluizen.

Additionele aanvoer en accumulatie van
nutriënten en microveronrrcmigingen.
Beheersmaatregelen tot ai met 15195 [7]
Saneren lozingen fosfaatbronnen.
Minimaliseren zout- en nutriëntenbelasting.
Beperken van zoetwaterverliezcn.
Habirarontwikkehng door de aanleg van
oevervoorzieningen bestaande uit
(voor)oevervcrdedigingen en eilandjes met
daaromheen ondiepe oeverzones en het
creëren van kleinschalige en ondiepe
warergebicden. Daarnaast het maken van
geleidelijke overgangssituaties van land
naar water in combinatie met het aanplanten van gebiedseigen soorten oeverplanten en het inrichten van een paaigebied voor roofvis.
Visstandbeheer door onder andere het uitvoeren van een aantal proefmatige
beheersvisserijen en het uitzetten van
jonge snoek.
Vanafmaart 1996een natuurlijk
fluctuerend waterpeil
(- 0,10 m < NAP< + 0,15 m).

Water(bodem)kwaüteit en
ecosysteemontwikkeling
Na eenjaar doorspoelen is het zoete
Volkerak-Zoommeer in 1988een feit.

In afbeelding 2 zijn doorzicht en de
chlorofyla-concentratie uitgezet. De afname
van het doorzicht sinds 1990wordt toegeschreven aan een toename van de chlorofylaconcentratie [9].Degroorsre bijdrage aan de
verhoogde chlorofyla-concentratie wordt
geleverd door blauwalgen, die in de zomerperiode dominant zijn en hinderlijke drijflagen veroorzaken. Het zwevend stof zorgt
voor degrootste bijdrage aan de uitdoving van
het licht[10].
Dealgengroei in het Volkerak/Zoommeer
wordt niet beperkt door de hoeveelheid nutriënten oflicht in het water. De fosfaatconcentratie stabiliseert de laatstejaren rond
0,12mg/l; stikstof ligt gedurende de evaluatieperiode rond de 5mg/l.
Het blijkt dat de algengroei in toom wordt
gehouden door zoöplanktongraas[9].
Kenmerkend voor het zoöplankton van het
Volkerak-Zoommeer isdeaanwezigheid van

Samenvatting
Door sluiting van deOesterdam en de Philipsdam isin 1987het Volkerak-Zoommeer ontstaan.
Het watersysteem maakt daarmee geen deel meer uit van de Oosterschelde. Zo iseen einde
gekomen aan degetijdeninvloed. Het voormalig zoute getijdegebied Krammer-Volkerak van
de Oostetschelde isdaarmee veranderd in een zoet stagnant meer van ruim 6000ha groot.
Ontwikkelingen in de beginfase verlopen aanvankelijk snel.Het meer raakt snel gekoloniseerd
door talloze micro-organismen, ongewervelden, waterplanten, vogels en, iets minder snel,vis.
Deze kolonisatiefase duurt een aantaljaren. Daarna bepaalt concurrentie de verdere
ontwikkeling.
Na negenjaar blijkt het meer nog niet te voldoen aan het beeld dat voorafgeschetst isin de
verschillende beleidsplannen en beheersvisies. Ecologische knelpunten zijn detrage ontwikkeling van de oevervegetatie op zowel dedrooggevallen slikken en schorren als op de aangelegde eilanden, en de te hoge fosfaatbelasting. Het achterblijven van deoevervegetatie ligt
ten grondslag aan de ontwikkeling van de visstand naar een door planktivore vis gedomineerd
systeem.
Naast het in 1996ingestelde natuurlijk fluctuerende waterpeil zijn aanvullende maatregelen
nodig om een trendbreuk in gang te zetten.
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afbeweegt. Destreefwaarden, dieals richtlijn
dienen en zijn opgesteld om ruimte te
scheppen waarbinnen natuurontwikkeling op
kan treden, worden voor het merendeel niet
gehaald. Daat staat tegenover datde landelijke
grenswaarden door het merendeel vande
criteria ruim gehaald worden.

Kansen en bedreigingen
o

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Afl).i

Dedüorojyla-concmtradeen hetdoorzichtoverdeperiodevan1987-1995. Detrend isrespecticvelyk een
toenameen een afnamesinds1950. De voorjaarsbloeivanalgen issinds 1988 niettoegenomenenmondt nog
eikjaar uitineen "helder-waterperiode"waaringedurendeenkelewekenminimalechloro|yla-concentraties
wordengemetenvan 1 tot4ug.f'. Vanaf1992wordenjaarlijks dehoogsteconcentratieschlorojylagemeten
indenazomerwanneerdeMauwalgendominantztjn.

grotere watervlooien. Tot 1592wasditde
soort Daphma pulexendaarna (de kleinere)
D.galeata. Deoorzaak voor het verdwijnen van
degrotere watervlooien iseenexplosieve toename vandepredatiedruk doorjonge blankvoorn.
De vispopulatie heeft zich, naeen ttage
start waarin vooral deroofvissen snoekbaars
en baars domineerden, ontwikkeld toteen
populatie die wordt gedomineerd door brasem
en pos.Debelangrijkste roofvis is snoekbaars.
In afbeelding 3 istezien datde draagkracht
(150kg/ha) in 1995 isbereikt endatdeverhouding tussen roofvis/niet-roofvis de laatste
jaren afneemt [7].

voor velevogelsoorten in (noordwest) Europa.
Duidelijk isdat het Volkerak-Zoommeer
nog ververwijderd isvandegewenste situatie:
deoevervegetatie ontbreekt nogvrijwel geheel,
devisstand ontwikkelt zich naar een door
planktivote vissen gedomineerd systeem,
algenbloeien komen frequent voor, het meer
laadt zichgeleidelijk opmet fosfaat enhet
verminderde doorzicht staat de ontwikkeling
van eenzoetwatermeer meteen hoge mate van
zelfregulatie inde weg.
Deontwikkelingen zijn zelfs vandien
aard, dathet meer zich vanhet beoogde doel

Afb.3

.2
180 160 1
'S 140 .

Het Volkcrak-Zoommeer bezit een hoge
natuur- en landschappelijke belevingswaarde.
Daarnaast ishet internationaal vanbelangals
wetland en als rusr-, foerageer- en broedplaats
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Debandbreedte van25 cmzalmet afdoendezijn voor het bereiken vanvoldoende brede
en diverse vcgetatiegordels langs deoevers.
Ten opzichte vaneenverdere peilverlaging
naar NAP-0,30m moet onderzocht worden
wat het rendement isvandeopties inzaaien
en/of inplanten enafrasteren vandeoevervegetatie.

Visbiomossa in hetVolkerak-Zoommcer(gewogengemidde!de)ende ratio roojvis/niet-roojvis overdeperiode
1988-1995.
Eenjaar na dea/sluiting in1987isdeontwikkeling van zoenvatervissen langzaam opgang gekomen.
Kolonisatie heeft plaatsgevonden door instroming van larven vanuit hetHaringvliet/Hollandsch Diep
fVolkeraksluizen)envia deDintel enStecnhergscheVliet. Deverhouding roojvis/niet-roojvis isde laatste
jaren afgenomen tot0,3 in 1995,wat aanmerkelijk lager isdan destreefwaarde van 1,0.

Deemerseoevervegetatie bestaat voornamelijk uit riet, heen, grote lisdoddeen ruwe
bies.Detrage ontwikkeling hiervan staat de
vorming vangeschikte paai-en opgroeigebieden voor roofvis tegen. Belangrijke
factoren diedeontwikkeling belemmeren zijn
de ontziltingstoestand vandebodem en vraat
door watervogels envee [12].
Wat betreft waterplanten isde ontwikkeling voortvarender gegaan, maar hier neemt
het totale bedekkingsareaal sinds 199zaf [7].
Kranswieren [Charasp.Jnemen echter vanaf
1992eikjaar toe.In 1995bestaat de onderwatervegetatie voornamelijk uit fonteinkruiden, sterrekroos i'Callitrichcsp.), aarvederkruid (Myriopliyllumspecatum]en zannichellia
(Zarmichelliapalustris] [7].

Om uit denegatieve spiraal teraken, is
een trendbreuk nodig.Metde beheersmaatregelen totenmet 1995wordt detrend niet
doorbroken. Aanvullende inrichtings- en
beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om
het natuurstrccfbeeld in 2010enigszins te
benaderen. Eenbelangrijke stap isgezet met
het instellen vaneennatuurlijk fluctuerend
peil(-0,10m < NAP< +0,15m).Degedachte
isdat hiermee opeennatuurlijke wijze de
overgang tussen land enwater geschikt wordt
voor vestiging enontwikkeling vanoeverplanten, mits vraat door watervogels envee
in dekiemmgsfase wordt tegengegaan.
Vergroting vandenatuurlijke dynamiek en
processen levert eenbelangrijke bijdrage aan
deverbetering vandewaterkwaliteit en biedt
meer ruimte voor natuurlijke ontwikkeling
en zelfregulatie. Ookwordt deinlaat van
nutrié'ntrijk watet geminimaliseerd.
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Uit het voorgaande blijkt dat het
Volkerak-Zoommeer nog ver verwijderd is
van het uiteindelijke doel.Debeheerder kan
alles op alles zetten om in de buurt van het
gewenste beeld te komen. De kans isreëel dat
dat resulteert in een zeer ondcrhoudsgcvoelig
en instabiel systeem. Een andere optie is het
natuurstreefbeeld kritisch tegen het licht te
houden in relatie tot depotenties die het meer
op basis van de huidige inzichten heeft, en zo
te sturen op een zelfregulerend, dynamisch
meer met een reëler haalbaarheidsniveau.

instrument voor. Door met de beheerders en
degebruikers van het stroomgebied een
gezamenlijke gebiedsvisie op te stellen,
worden (nieuw geformuleerde) streefbeelden
voor de verschillende functies van het meer
goed op elkaar afgestemd en wordt een groter
draagvlak voor toekomstige maatregelen
gecreëerd,f"

beleidsmaatregelen enjntancicring 1994-1998.
Rijksinstituut voor IntegraalZoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA). In opdrachtvan Rijkswaterstaat, hoofddirectievan dewaterstaat. 15. Backx,J.
]. G. M. & W, Ligtvoet, 1996:Omvang en samenstelling
van devisstand in her Volkerak-Zoomtnecr iunovember
1995. ConceptrapportWittevceu+Bos. IWß/VISB/rap.002.

F R O M SEA O R LAKE: W H A T ' S N E X T

Voor toekomstige beheersplannen en
maatregelen in her kader van integraal waterbeheer, verdient het de aanbeveling het
Volkerak-Zoommeer en dedaarop uitkomende
Brabantse rivieren goed op elkaar afte stemmen. Een stroomgebiedbredc benadering zoals
die door de verschillende waterbeheerders in
dit gebied wordt voorgestaan, isdaar hér

LakeVolkerak-Zoom was created in 1987byclosing two dams part ofthe Delta works
(protecting hinterland).Thus apart ofthe sea (Eastern Scheldt) became afreshwater lake with
all the changes involved.
After nineyears ofdevelopment the lake isstill far away from the target situation and it seems
that it's not improving. The main problem isthe virtual absence ofshore vegetation.
Additional actions have to be taken parallel to the natural seasonal fluctuating water level.
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