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Rivierafvoernaarde
Zeeuwsedelta:herstelvan
eenestuarium?
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Momenteelwordenvoorhetrivierengebiedmaatregelenopgesteldeningevoerdomde verwachte
hogere rivierajvoeren optekunnenvangen. Naait hettoepassen vandezemaatregelen,wordtook de
mogelijkheid onderzocht om deZeeuwsedelta(Volkerak-Zoommcer,GreveliugcnmeerenOosterschelde)rcgebruikcualsbergingsgebied intijdenvan(extreem! hogerivierajvoer. Hetherstel van
rivicrajvocropdeze bekkenskannaastmeerveiligheidookleidentoteenecologisch herstelvande
Deltawateren. Gecombineerdmethet(weer)inlaten vangetijdewater kaneenestiianeuczoet/zoutovergaugmetbijbehorende estuaricueecologieontstaan.Inditonderzoekzijn tweevariantenvoor
heta/voerenvan rivierwaterenhettegelijkertijd inlatenvangetijdewater indeZeeuwsedelta kwantitatiefverkendopwaterstanden enchloridegehaltesdoormiddelvanecusimpelanalytischmodel
vooreenhaljgcslotengetijdcnbekkeu. Deconclusieluidtdateen(extreem)hogerivierafvoeropde
Zeeuwsedelta kanwordenajgevoerd,zonderdatdeveiligheidseiswordtoverschreden.Omookaan
dewensenvoorestuarieneecologiete voldoen isalleeneenbeperktereafvoer mogelijk.

Hetrivierwater,afkomstig vandeRijn,
MaasenBrabantserivieren,stroomtbijdeze
tweevariantenviade Volkeraksluizenende
sluizenindeBrabantserivierenophetVolkerak/Zoommeer.Vanwegedebeperktebergingscapaciteitvanditmeer is verderedoorvoernaarzee noodzakelijk. Dezedoorvoergaat
viaGrevelingen(variant Volkerak/ZoommeerGrevelingen)ofOosterschelde(variantVolkerak/Zoommeer-Oosterschelde).Detwee
variantenstaaninafbeelding 1. De driebekkenszijnhierinvereenvoudigd toteenlijn.
Tevensisveronderstelddatgeen uitwisseling
plaatsvindt vanwatertussendetweedoorvoervarianten.Ditmaakthetopstellen vanhet
modelenhetuitvoerenvandeberekeningen
eenvoudiger.Vanwegehetverkennende karaktervanditonderzoekisdit gerechtvaardigd.
Hetwaterbeheer vandeWesterscheldeenhet
noordelijk deltabekken isbuiten beschouwing
gelaten.IndeBrouwersdam iseenstormvloedkeringverondersteld vanhetzelfde typealsdie
indeOosterschelde.Hierdoorkomtde takVolkerak/Zoommeer-Grevelingenmeeronder
invloedtestaanvanhergetij.DestormvloedkeringindeOosterscheldeblijft gehandhaafd.
Opbeidetakkenzijngeenobstakelsverondersteldindevormvandammenofdoorlaarwerken.Dehardescheidingvanzoetenzout
waterontbreekt,zodarde uitwisselingvan
watervolledig is. Tevensstaandebekkens
ondereenzogrootmogelijkeinvloedvanhet
getijwardeestuarienedynamiek bevordert.

Veiligheid
Inhetproject DeltainZichtontwikkelende
provinciesZeeland,Noord-BrabantenZuidHolland,dewaterschappen,gemeentenenverschillendebelangenorganisaties eenvisieopde
toekomst vandedeltawateren.Hierbij wordt
onderanderegestreefd naarhet terugbrengen
vandeestuarienedynamiekinhetgebied.
Voorde aanlegvandeDeltawerken wasdedeltaeendynamischgebiedmetopen verbindingentussenderivierenendezee. Tegenwoordig
isdedeltaeenverzamelingvangescheiden
zoer-enzoutwaterbekkens.Dezeverregaande
vormvanbeheersingheeft negatievegevolgen
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vooronderanderedeecologievandezewateren.De estuarienedynamiekkanworden
teruggebrachtdoordewaterenweeronder
invloedvanhetgetij tebrengenendoorhet
herstelvanderivierafvoer op dedeltaende
uitwisselingvanwatertussendeverschillende
bekkens.Voorhetopnieuwtoelatenvanrivierwaterendaarmeehetterugbrengenvande
esruarienedynamiek,zijndoorDeltainZicht
eenviertalvisiesgeformuleerd. Inopdracht
vanhetRIKZinMiddelburgzijn inditonderzoekop basisvandezevisiestweevarianten
voorrivierafvoer verderkwantitatiefingevuld.
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Deafvoer vanrivierwateropdeZeeuwse
deltaheeft eengunstigeffect op demaatgevendehoogwaterstanden inhetzuidwesten
vanhetbenedenrivierengebied. OphetHollandschDiepkaneenwatersrandverlagingvan
circa50 cmwordenbereikt1).Hetveiligheidsprobleemmagechternietworden afgewenteld
opdeZeeuwsedelta.Daaromisvoordironderzoekeenveiligheidseisopgesteld,waaraande
berekendewaterstanden wordengetoetst.
Dezeeisisafgeleid vanhethuidige minimale
toetspeilvandeOosterscheldedijken,
NAP +3,45meter.DeOosterscheldedijken zijn
alsenigeinhetonderzoeksgebied primaire
waterkeringen,waardooralleenvandeze
dijken toetspeilen bekendzijn.Voorde dijken
rondom hetGrevelingenmeerenVolkerak/Zoommeer isdaaromeveneenseentoetspeil
vanNAP +3,45 meter aangenomen.
Ecologie
Herstelvanrivierafvoer endegerijbeweging op detweebekkenskaneengunstig effect
hebbenopdeecologie.De getijbeweging
mengthetzoeteenzoutewaterwaardoor
onderandereinlangsrichring vanhetestuariumeengeleidelijkeovergangvanzoetnaar
zoutwaterontstaat.DevestigingvanestuaH 2 O tf 16-2003 19
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ricnesoorten isdaardoor mogelijk, omdat
saliniteit een belangrijke factor isvoor de aanwezigheid van dezesoorten21.Bijde bepaling
vandegewenste saliniteitsgrenzen van de
zoet/zout-overgang isuitgegaan van de zouttoleranrie van dekokkel en mossel en vanzeegras.Dezesoorten hebben eengrote ecologischebetekenis.Inestuaria zijn bodemdieren
namelijk een belangrijke schakel in devoedselketen.Zeegrasvelden bieden weer voedsel
en beschutting aan bodemdieren. Vogels vinden vervolgens voedsel in de velden ofeten het
zeegraszelf Tevens functioneren dezeegrasvelden alspaai-en opgroeigebied van vissen.
Daarnaast is naar de kokkelen mossel veel
onderzoek verricht vanwege de gemakkelijke
bemonstering en het economisch belang?).
Degewenste saliniteitsgrenzen vande
zoer-zout overgangzijn uitgedrukt in chloridegehaltes,aangezien dechlorositeit van het
water eenvoudiger remeren isdan de saliniteit.Voorkokkels en mosselen vormt een
gemiddelde chlorositeit van tien tot elfgram
per liter deondergrens"»;.Bijdeze waarde kunnen kokkels en mosselen gedurende lange tijd
makkelijk overleven en reproduceren.Voor
zeegras iseen ondergrens van tien tot twaalf
gram per liter gevonden.Zeegras gedijt het
beste in een brakke omgeving waarin het
zoutgehalte niet te hoogkan worden. Een
chlorositeit van 16gram per liter geldt als
bovengrenss).
In dehuidige situatie leven erin deOosterschelde mosselen en kokkels.In hetGrevelingenmeer isde mosselproductie sinds 1977
teruggevallen en komen vrijwel geen kokkels
meer voor6).Daarnaast neemt in beidesystemen het areaal aan zeegras af Dit valt voornamelijk tewijten aan de hoge zoutgehaltes?'.
Zoweldeboven- alsondergrens zullen binnen
debekkens Volkerak/Zoommeer-Grevelingen
en Volkerak/Zoommeer-Oosterschelde moeten
vallenom zode kokkel, mossel en het zeegras
weer terug rekrijgen ofte behouden. De
gewenstegeografische ligging van de chloridengrenzen isin afbeelding 2tezien.De mate
van menging van zoetenzout water in een
estuarium wordr weergegeven met het estuariumgetal ex.Het isdeverhouding tussen de
hoeveelheid zoet en zout water dat gedurende
een getijperiode het estuarium in- en uitstroomr. Demenging zal in het estuarium
goed (ex<0,1)rotgedeeltelijk goed (0,1< a <1)
moeten zijn. Eengelaagd systeem (ex> 1) is
namelijk niet wenselijk vanwege het kunnen
optreden vanzuurstofloosheid en de daarmee
gepaard gaande sterfte van flora en fauna. Een
estuariumgetal in de buurt van 1 neigt meer
naar een gelaagd systeem. Eengoed tot gedeeltelijk gemengd estuarium isin dit onderzoek
daarom aangegeven mer een estuariumgetal
a s 0,5.
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Geografische liggingminimalechlonde^ehaltevoorkokkel, mosselenzeegras(10g/l) enmaximale chloridegehake voorzeegras[16g/l).

Analytisch model
Om te bepalen welke rivierafvoer maximaal mogelijk is,zijn waterstanden en chloridegehaltes berekend. Deberekeningen zijn
gemaakt voor tweeextreme situaties:een
geopende en eengesloten stormvloedkering.
Dewarerstand bij een.geopendestormvloedkeringzalvariëren ten gevolge van de getijbeweging.Hetgebruikte model isgebaseerd op
een model voorgetijvoortplanting in een halfgesloten getijdebekken. Beidevarianten hebben namelijk de vorm vaneen getijdebekken
met een gesloten einde (Volkeraksluizen). In
een getijdebekken volgtde getijbeweging
voornamelijk de hoofdgeul. Daarom isvoor
beide bekkens één hoofdgeul8' verondersteld
met een constante diepte,kombergende en
stroomvoerende breedte.
Deverandering in waterstand bij eengeslotenstormvloedkering zal veroorzaakt worden
door derivierafvoer. Dit isberekend met
behulp van een eenvoudige Q^h-relatie,ervan
uitgaande dat het rivierwarer vrij kan afstromen op her bekken.Deuiteindelijke waterstand iseen optelling van de beginwaterstand
in het getijdebekken op her moment dat de
keringsluit en de verandering in waterstand
ten gevolgevan de rivierafvoer. Deze waterstand isafhankelijk vandesluitingsduur van
de kering.
Voordeberekening van dechlorositeit van
het water isgebruik gemaakt van een disper-

siemodel dat de longitudinale verdeling van
zour langs dehoofdgeul berekend Eenquasistationaire situatie wordt verondersteld, waardoor deberekende chloridegehaltes getijgemiddeld zijn.Daarnaast zijn zeook
dieptegemiddeld, zodat het model alleen toepasbaar isopeengoed tot gedeeltelijk
gemengd estuarium. Indit soort estuaria is
namelijk (bijna) geen verandering in chlorositeit overdediepte.Deuit data afgeleide dispersiecoëffïciénr iseen gemiddelde over een aantal
doodtij/springrij-cycli en getijperiodes, waardoor deverdeling van zout langs het estuarium alleen afhankelijk isvan de rivierafvoer.

Scenario's
Voorbeidedoorvoervarianten isvoor
zoweleengeopende alseen gesloten kering
onderzochr hoeveelrivierafvoer op het bekken
ingelaten kan worden om tevoldoen aan de
veiligheidseis.Demaximale tivierafvoer op de
bekkens isgesreld op 2650kubieke meter per
seconde.Dir iseen optelling van de maximale
spuicapaciteit van deVolkeraksluizen (2500
kubieke meter per seconde)en de waarde voor
extreme afvoer van deBrabantse rivieren(150
kubieke meter perseconde10)).Bij degeopende
kering isgerekend mer een vloed tijdens
springtij. Dit isvoor het veiligheidscriterium
de meest extreme situatie.Bijdegesloten
kering isgerekend met drie sluitingsperiodes
vande kering:een vloedperiode,één gerijperiodeen tweegetijperiodes. Daarbij is uitgegaan
van het huidige sluitingsregime van deOos-
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terschelde:destormvloedkeringsluitwanneer
aandezeezijdeeenpeilwordtverwachtvan
NAP+3,0meter.AlshetpeilopdeOosterscheldeNAP+1,0meterbereikt,sluitdekering11).
Uitgaandevandeveiligheidseiskandewaterstandsverandering veroorzaaktdoorderivierafvoer dusmaximaal2,45meterzijn.Vervolgensisonderzochtbijwelke rivierafvoer
voldaanwordtaandewensenvanuitdeecologie.Ditisalleengedaanvoordesituatiewaarbijdekeringgeopend is.Bijeengesloten
keringontbreekt namelijk degetijbeweging,
waardooreengelaagdsysteemoptreedt.Het
gebruiktedispersiemodelvoordeberekening
vandeverdelingvandechloridegehaltes langs
hetestuariumisdaardoorniet toepasbaar.
Resultaten en conclusies
Erblijktgeenrivierafvoer tezijn waarbij
aanalleeisenvanuitdeecologiewordtvoldaan.Deoptimaleoplossingwordtbereiktbij
eenmaximalerivierafvoer van94kubieke
meterpersecondeophetbekkenVolkerak/Zoommeer-Oosterschelde en75 kubiekemeter
persecondeophetbekkenVolkerak/Zoommeer-Grevelingen.Inbeidegevallenwordtaan
deeisenvoorwaterstandenestuariumgcral
ruimvoldaan,rerwijlopVolkerak/ZoommeerOosterscheldedebovengrensinchlorositeit
wordtbereikropx=5 inplaatsvanx=okilometerenop Volkerak/Zoommeer-Grevelingen
deondergrensbereikt wordtopx=25inplaats
vanx•30kilometer.
Eenvoorwaardeisdatderivierafvoer constantmoetzijn.Opdezemanier kanopdesystemeneenecologischevenwichtontstaan.Het
garanderenvandezeconstantespuikaneen
probleemwordenwanneerergeenofminder
rivierafvoer is,bijvoorbeeld indrogeperiodes.
Wanneerdebekkensgebruikt wordenom
extrarivierwateraftevoerentijdens extreem
hoogwater,zaldeafvoer veelgroterzijndan
devoorecologiegewenstewaarde.Ditdoet
zichechterslechtszeldenvoorenduurtrelatiefkort.Doordeconstantespuizullendetakkenecologischgoedinevenwichtzijn.Daardoorkunnenzewaarschijnlijk sneller
herstellenvandezeextremeverstoringdan
wanneerdieconstantespuinietaanwezigzou
zijngeweest.
OphetbekkenVolkerak/Zoommeer-Oosterscheldekanzowelbijgeopendealsgesloten
keringhetmeesterivierwater binnenstromen.
Devoorkeurgaatdaaromuit naardezevariant
alshetgaatomdeontwikkelingvanestuariene
dynamiek.Bijdevariant Volkerak/ZoommeerGrevelingen moetdeBrouwersdam verbouwd
wordennaareenstormvloedkeringenzalde
Grevelingendam aangepast moetenworden.
Bijdevariant Volkerak/Zoommeer-Oosterscheldezijnalleenaanpassingenaande
PhilipsdamenOesterdam (huidigedammen

tussenOosterscheldeenVolkerak/Zoommeer)
nodig.Ditzoueentweederedenkunnen zijn
omtekiezenvoorafvoer viaVolkerak/Zoommeer-Oosterschelde.
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Andere belangen
Hetiswaardevolomuittezoekenhoeanderegebruiksfuncties vanhetdeltagebied(visserij,
recreatie,landbouw,scheepvaart)zullenreagerenophetherstellenvanderivierafvoer.Daarnaastzalmoetenwordenonderzochtofdeoverigegebruiksfuncties kunnenwordeningepastin
deinditonderzoekopgesteldeecologischerandvoorwaarden.Opdezemanierkunnendebelangenvandeactorenmeegenomenwordeninhet
trajectvandeverderekwantificeringvande
visievorming.Wanneerditophetzelfdeniveau
vanvereenvoudiginggebeurt,kangemakkelijkervergelekenwordenwaardoorknelpunten
tussendeverschillendefuncties kwantitatief
zichtbaarworden.
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Hethiergebruikteanalytischemodelis
stationair:veranderingindetijd ontbreekt.
Hetisdaaromnietmogelijk teberekenenhoe
langhetduurt voordatdezoet/zout-overgang
weerishersteld naeengroteverstoringenhoe
dechloridegehalresvariërenovereenaantal
getijperiodes enspringtij/doodtij-cycli.Een
tijdsafhankelijk modelzalhierover uitkomst
moetenbieden.
Dezoutconcentratieisinditonderzoek
gerelateerdaanhetvoorkomen vankokkelen
mossel.Eentoenamevanzoetwatergaatvaak
gepaardmeteenveranderinginandereabiotischefactorendanzoutgehaltealleen(voedsel
beschikbaarheid, temperatuur, sedimenttype
enstroomsnelheid).Aldezefactoren hebben
invloedopdebodemfauna. Eenverderestudie
naardeinvloedvandezefactorengeeft meer
inzichtindeeffecten vanzoetwaterafvoer op
debodemfauna indeZeeuwsedelta.

LITERATUUR

I]

WLDelft Hydraulics en HKV [2001]. Rivierkundige analyses ten behoevevan deSpankrachrstudic deelproject5:
doorvoerVolkeraksluizen. RIZA.

2]

LeeuwC.deenj. Backx [zooo). Naar een herstel van estuarienegradié'nten in Nederland. Literatuurstudie naar de
algemene ecologische principes van estuarienegradiënten
ten behoevevan herstelmaatregelen langs deNederlandse
kust. RIKZ/RIZA.

3)

VosM. enW.Wolff [zooi). Ontwerp-ecotopensteise!voor
de brakke Rijkswateren. Mariene biologie Rijksuniversiteit
Groningen.

4)

AertsL.(2002J.Zouttoleranties bij kokkelsenmossels.
Literatuurstudie uitgevoerd in het kader van de ejfecrenstudie (ES)2-A/sluitdijk. Royal Haskoning.

5]

jong D. deenV.dejonge (19&9). Zeegras,Zostera manne
L.Zostera noltü Horn.; eenecologisch profiel en hetvoorkomen mNederland. Nota GWAO-80.1003.

H 2 0 f 16-2003

21

