Een nieuw beheer van hetVeerse Meer:van brak naar zout?

Wat is er mis met het Veerse Meer?
Beheer
Het Veerse Meer is in 1961ontstaan door
de afsluiting van de Zandkreek, de
verbinding met de Oosterschelde, en de
afsluiting van het Veerse Gat, de
verbinding met de Noordzee (zie aft. IA).
Sinds die tijd geldt een voorlopig waterhuishoudkundig beheer, dat geënt is op de
afwatering van het omliggende gebied en
de ontwikkeling van de recreatieve
mogelijkheden op en rond het meer.
Voor de peilbeheersing wordt gebruik
gemaakt van de scheepvaartsluis in de
Zandkreekdam.
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Samenvatting
Het Veerse Meer heeft een gemiddeld chloridegehalte tussen 8 en 12 g/l en een
waterpeil van NAP in de zomer en NAP -.70 m in de winter. Bij het huidige
beheer functioneert het meer niet goed. Dit wordt onder andere veroorzaakt door
de belasting van het Veerse Meer met zoet en nutriëntenrijk polderwater.
Bij gevolg is er een sterk wisselend chloridegehalte en is er een bijna permanente
gelaagdheid, met zuurstofarmoede in de onderlaag. Daarnaast zijn zeesla en
fytoplankton overmatig aanwezig. Deze verschijnselen leiden tot problemen voor
de recreatie, de natuur en de visserij. De problemen kunnen worden weggenomen
bij een nieuw beheer.
Wanneer de mogelijkheid wordt gerealiseerd om water uit te wisselen met de
aangrenzende Oosterschelde, wordt bij een voldoende groot debiet (20 à 40 m 3 /s)
permanent een chloridegehalte groter dan 13 g/l bereikt.
De gelaagdheid kan dan worden teruggedrongen tot diepten groter dan 12à
13 meter. Berekeningen met een wiskundig model tonen dit aan. Het betekent dat
de problemen aanzienlijk worden verkleind. Het potentieel zuurstofarm bodemoppervlak wordt bijvoorbeeld gereduceerd van 40 tot ongeveer 5%. Bovendien
profiteert het systeem ook anderszins van de diepere spronglaag: door middel van
verschillende fysische, chemische en biologische processen zullen ook de
vermestingsverschijnselen afnemen.

Veerse Aleer duidelijke symptomen,
waaruit blijkt dat er géén sprake is van
goed functioneren:
1. De gehalten TBT (tributyltin, het
werkend bestanddeel van een antifouling)
in havens liggen een factor 100 boven de
'no effect concentration';
2. de bodem wordt geclassificeerd als
klasse 2 (tussen basiskwaliteit en

TABEL I- Enigemorjometrischegegevens het het
Veerse Meer.
(NAP)
(NAP -.70 m)
(NAP!
-(NAP -.70 m)

wateroppervlak
meervolume
gemiddelde diepte
maximale diepte
lengte
breedte

2.050 ha
1.750 ha
100*10" m 3
90*106 m'
5m
25m
25 km
200-1.600m

Aß. 1 -A. Kaartvan het Veerse MeerenB. Lengteprofiel.
^ >

Het resultaat is een brak systeem met een
zomerpeil van NAP en een winterpeil van
NAP -.70 meter. In tabel I staan enige
morfomeirische gegevens van het Veerse
Meer.
Na voltooiing van het Deltaplan zou een
definitief beheer worden vastgesteld.
Men dacht toen nog aan een zoet meer,
dat zijn water zou betrekken uit een zoete
Oosterschelde. De bouw van de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde heeft de plannen inmiddels doorkruist. Niettemin worden nu voorbereidingen getroffen om het waterhuishoudkundig beheer te wijzigen.
Hn dat is ook nodig, gezien de problemen.
Symptomen
Pik watersysteem, en dus ook het Veerse
Meer, wordt gebruikt. Maatschappelijke
functies moeten nu èn in de toekomst
bediend kunnen worden. Voor het Veerse
Meer zijn nu recreatie, natuur, afwatering,
scheepvaart en visserij de belangrijkste
functies. Met het oog op de toekomst
dient een duurzame ontwikkeling gewaarborgd te worden, zodat alle functies
mogelijk blijven.
Tegen deze achtergrond vertoont het

A

De gearceerde gebieden
zijn permanent droogliggende buitendijkse
gronden.

Duidelijk herkenbaar is de
variatie in de bodemligging: putten worden
afgewisseld door zadels.
Verder zijn van juli 1983
de isopleten met een
zuurstofgehalte van 1,3 en
5 mg/l als functie van de
diepte (m) aangegeven.
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toetsingswaarde) als gevolg van de hoge
gehalten aan PAK's en koper;
3. hetgemiddelde chloridegehalte
schommelt sterk (tussen 8en 12g/l)en is
te laag voor een grote soortenrijkdom;
4. dechlorofylgehalten zijn zeer hoog
voor een zout watersysteem (maxima:
150-220 //g/l) enhet zeesla is overmatig
aanwezig bij deoevers. Hinder voorde
recreant ishetgevolg;
5. jaarlijks wordt tussen 8en25% vande
bodem zuurstofloos;
6. jaarlijks sterft nahet instellen van het
winterpeil devegetatie ende bodemdiergemeenschap indeoeverzone boven
NAP -.70 meter af.
Oorzaak
De oorzaak van degenoemde symptomen
is debelasting van het Veerse Meer met
microverontreinigingen, meststoffen en
zoet water.
De belasting met microverontreinigingen
vindt haar oorsprong inde afwatering
(bijvoorbeeld landbouwbestrijdingsmiddelen), derecreatie (bijvoorbeeld
TBT) endeatmosferische depositie.
De gevolgen zijn symptomen 1 en 2.
Dergelijke verschijnselen staanop
gespannen voet met defuncties recreatie
(!), natuur envisserij, entastende
duurzaamheid van het systeem aan. Er is
inmiddels voldoende kennis, waaruit blijkt
dat het Veerse Meer beter zal kunnen
functioneren naarmate de antropogene
belasting wordt teruggedrongen, vooral
van demeest toxische en persistente
stoffen. Wachten met maatregelen tot er
volledige kennis bestaat van 'no effect
concentrations' isonmogelijk, alleenal
omdat deze kennis welhaast ongelimiteerd
is. Denk maar aan hetenorm grote aantal
stoffen met hun dosis/effect relaties,
combinatietoxiciteit en fysisch/chemische
eigenschappen.
De belasting met meststoffen komt voort
uit deafwatering van polders enleidt,
zoals bekend, totsymptoom 4.
Vermindering van deze belasting is een
mogelijkheid omhetVeerse Meer beterte
laten functioneren, maar - meer danbij
microverontreinigingen - isbij goed
beheer het systeem zelf in staat
problemen tevoorkomen. Zelfs kan een
systeem soms zorgen voor effectieve
verwijdering van een meststof: in het
Grevelingenmeer verdwijnt de stikstofbelasting uitdepolders grotendeels naar
de atmosfeer.
De belasting met zoet water is afkomstig
van deafwatering van depolders envan
de neerslag. Desymptomen 3,5en 6

TABEL II- Deverdelingvan debelasting metzoet en
zout leuter in %.
Bron
Zandkreeksluis
Kanaal door Walcheren
polders
neerslag
kwel

Zout water
57
33
8
0
2

N(min)

chlorofy]

Zoet water
0
25
60
15
0

m e e t p u n t Oost
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worden erdoor veroorzaakt.
Vanwege deafwatering door enkele vrij
lozende polders wordt indewinter een
laag peil ingesteld. Hierdoor komt elk jaar
15% van het oppervlak droog te liggen,
zodat hetdaar aanwezige leven afsterft.
Per jaar wordt ongeveer 100*106 m 5 zoet
water geloosd ophet Veerse Meer, voornamelijk afkomstig van polders(zie
tabel II). Door het gebruik van desluisin
de Zandkreekdam envia hetkanaal
door Walcheren wordt hetsysteem belast
met ongeveer evenveel zout water.
10% daarvan komt voor rekening vande
peilopzet inhet voorjaar. Hetinkomende
water verdampt ofwordt indeloop van
het jaar als brak water geloosd op de
Oosterschelde. Dit regiem veroorzaakt
sterk wisselende chloridegehalten en
gelaagdheid. Het zoete polderwater is
lichter dan het zoute Oosterscheldewater
en bevordert daardoor een gelaagdheid in
het meer. Door degelaagdheid kan onder
de sprongdiepte (zie kader) zuurstofloosheid ontstaan: dezuurstof, die nodigis
voor deafbraak van organisch materiaal
en deademhaling van organismen kan
daar niet komen. Demorfologie vanhet
Veerse Meer iseen erfstuk uitdetijddat
het nog een deel van het Rijn/Maascstuarium was. Daarom vertoont de
bodem van het meer het beeld van een
getijdegeul met putten enzadels; zie
atb. IB.
Het Veerse Meer zou beter functioneren
als dezoetwaterlast drastisch zou worden
beperkt ofals dezoutwaterlast drastisch
zou worden verhoogd. Hetchloridegehalte
zou dan stijgen endegelaagdheid zou zich
beperken totgrote diepten. Daarnaast kan
door een vast peil intestellen worden
voorkomen dathet bodemleven in de
oeverzone geforceerd afsterft.
Samenhang en oplossing
Samenhang
Er bestaat een grote samenhang tussen
het kwantitatief waterbeheer en de
problemen ten gevolge van vermesting.
Een vrij triviaal voorbeeld ishetfeitdat
door hetafleiden van polders ookde
belasting met meststoffen wordt
gereduceerd, zodat deproblemen voorhet
Veerse Aleer worden verkleind.
Ook kunnen negatieve gevolgen, zoals
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Afb.2-Hetclilorofylgelialte (I,ng/l) en minerale
stikstofgehalte(*, mg/l)inhetoostelijk enwestelijk deel
van lietVeerse Meerin 1983.

hoge chlorofylgehalten engeringe helderheid, worden beperkt door demengdiepte
te vergroten. Het plankton circuleert
namelijk alleen boven desprongdiepte,in
een relatief lichtrijke zone, hetgeen de
produktie van hetplankton gunstig beïnvloedt. Afb. 2 illustreert dit. In het
oostelijk deel van het Veerse Meer is de
mengdiepte tijdens de voorjaarsbloei
ca. 6meter waardoor het chlorofylgehalte
kan oplopen tot150-220 //g/l. In het
westelijk deel treedt inhet voorjaar geen
gelaagdheid op, waardoor het chlorofylgehalte totmaximaal 25 //g/l stijgt.
De hoge fytoplanktonconcentraties
veroorzaken een hoge extinctiecoëfficiënt
van ca. 3,6rrr 1 (een doorzicht van 5dm).
Door dehoge primaire produktie neemt
in deloop van het voorjaar het gehalte
minerale stikstof (NH 4 + NQ 3 + N0 2 ) af
tot 0mg/l. De primaire produktie vanhet
fytoplankton isdan stikstof-gelimiteerd.
Ook indirect kan de hoeveelheid
fytoplankton binnen deperken gehouden
worden, enwel door degraas door
bodemdieren tevergroten. Ten behoeve
van deze dieren moet dan wel een voldoende hoog chloridegehalte gewaarborgd
worden. Bovendien zal totopvrij grote
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diepte geen zuurstof'armoede mogen
optreden. Dit kan door de gelaagdheid
terug te dringen.
Hen ingewikkeld voorbeeld is het
verschijnsel dat gelaagdheid een negatieve
invloed heeft op de stikstofverwijdering
uit het systeem. Dit is relevant in het geval
van het Veerse Meer, omdat daarin
stikstof de limiterende nutriënt is.
De ammonium-stikstof, die vrijkomt bij
afbraakprocessen kan pas via denitrificatie
(in zuurstofarm milieu) verdwijnen, nadat
ze genitrifïceerd is (in een zuurstofrijk
milieu). En door gelaagdheid worden deze
twee milieutypen effectief gescheiden.
Oplossing
Inmiddels is duidelijk geworden dat
verhoging van het chloridegehalte en
terugdringing van de gelaagdheid
belangrijke doelstellingen kunnen zijn van
een nieuw waterhuishoudkundig beheer.
Dit blijkt dan ook uit de 'Beleidsanalyse
Waterbeheer Veerse Meer', die door
Rijkswaterstaat is opgesteld. De analyse
geeft verschillende mogelijkheden om de
genoemde doelen te bereiken.
Zo is een doorlaatmiddel in de Veerse
Dam overwogen om uitwisseling met de
Noordzee mogelijk te maken. Als ook een
(goedkoper) doorlaatmiddel in de
Zandkeekdam wordt aangelegd kan zelfs
doorgespoeld worden van west naar oost
of andersom. Heide alternatieven bleken
na bestudering niet echt betere resultaten
op te leveren dan alleen uitwisseling via
een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam
met Oosterscheldewater. Van de
mogelijke uitwisseldebieten zijn 5,20 en
40 m 3 / s onderzocht. Daarnaast is
uiteraard het effect van (gedeeltelijke)
polderafleiding bekeken.
De beleidsanalyse is breder van opzet dan
dit artikel. Er worden veel meer mogelijke
Afb. 3 -Hetbodemoppen-lak (ha) met een zuurstofgehalte lager dan3 mg/linlietVeerseMeertijdens de
corner indeperiode 1980-1989.
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DebelangrijksteJuncties van lietVeerse Meerzijn recreatie ennatuur.

doelstellingen (criteria) genoemd, alle
afgeleid van de diverse mogelijke functies.
Er worden ook veel meer alternatieven
bekeken. Op basis van de analyse zal de
Minister van Verkeer en Waterstaat een
keuze maken.
Verder in dit artikel gaan we nader in op
twee alternatieven (uitwisselen met 20 en
40 mVs, beide bij vast peil NAP) om ten
opzichte van de huidige situatie het
chloridegehalte te verhogen en de
gelaagdheid te beperken. Om illustratieve
redenen hebben we ervoor gekozen het
alternatief met 40 m 3 /s aan te vullen met
een gedeeltelijke (75%) polderaflciding.
Eerst beschouwen we de historie en
kwantificeren we de doelstellingen.
Historie en doelen
In het Veerse Meer veroorzaakt de
fytoplanktonproduktie in de bovenlaag
vaak een laag zuurstofgehalte in de onderlaag. Het afgestorven algenmateriaal
bezinkt namelijk naar de onderlaag.
Daar wordt het gemineraliseerd, waarbij
zuurstof wordt verbruikt.
Een voldoende hoog zuurstofgehalte is
een belangrijke voorwaarde voor het goed
functioneren van een watersysteem.
Voor het bodemleven zijn al negatieve
effecten te verwachten bij een zuurstofgehalte van beneden 3 mg/l en voor
vissen beneden 5 mg/l (de norm voor de
basiskwaliteit). Verder beïnvloedt het lage
zuurstofgehalte op haar beurt de waterkwaliteit bijvoorbeeld door een toename
in het gehalte ammonium-stikstof, omdat
de nitrificatie achterblijft, ofwel door een
stijging van het ortho-fosfaatgehalte,
omdat complexe ijzerfosfaatverbindingen

reduceren, ofwel door het vrijkomen van
zwavelwaterstof als gevolg van
desulfatering.
Het oppervlak van het Veerse Meer waarover in de afgelopen 10jaar een te laag
zuurstofgehalte voorkwam, is weergegeven in afb. 3. Het zuurstofarme
oppervlak hangt sterk af van de ligging
van de sprongdiepte. Deze wordt
uiteindelijk bepaald door het waterbeheer
en de meteorologie. Bij het huidige beheer
blijft het zuurstofarme oppervlak beperkt
tot 10%,mits er voldoende wind is.
In warme zomers èn na een periode met
weinig wind zoals in 1983 loopt dit
percentage op tot 40%, waarbij dan
20-25% van het Veerse Meer anaëroob is
(zie afb. IB).
In het Grevelingenmeer waar, door het
uitwisselen met de Noordzee via de
Brouwerssluis, het beheer gericht is op het
verkrijgen van een zo hoog mogelijk
chloridegehalte en het op minimaliseren
van de gelaagdheid is de situatie
aanmerkelijk beter. Een zuurstofgehalte
beneden 3 mg/l komt hier over 2 à 8%
van het bodemoppervlak voor en slechts
een zeer klein, diep gelegen deel is
zuurstofloos. Voor het Veerse Meer kan
een dergelijk percentage ook als doel
gesteld worden. Dit kan bereikt worden
door de sprongdiepte te vergroten tot 12 à
13 meter.
Het chloridegehalte is een belangrijke
parameter voor een aquatisch ecosysteem
vanwege de relatie met de soortenrijkdom.
Voor de soortenrijkdom bevindt het
Veerse Meer zich nu in het ongunstige
brakwatertraject. Een verhoging van het
chloridegehalte kan resulteren in een
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aanzienlijke verrijking van de mariene
flora en fauna. lien minimaal chloridegehalte van 13 g/l is in dit opzicht een
goed en realistisch streven.
Met de twee doelen wordt bovendien
bereikt dat, blijkens de samenhang tussen
waterbeheer en vermesting, de overmatige
aanwezigheid van het fytoplankton en het
zeesla wordt teruggebracht en dat, blijkens
experimenteel onderzoek, goede groeicondities voor bodemdieren (onder
andere mosselen) gecreëerd worden.
Beschrijven en voorspellen met een
model

hand van gegevens uit 1982, een jaar met
een wisselend peilregime en op jaarbasis
gemiddelde meteorologische omstandigheden. Daarna is het model gevalideerd
voor het jaar 1987, een relatief nat jaar,
waarbij de instelwaarden van de ijkparameters niet veranderd zijn.
De betrouwbaarheid van de modelresultaten bleek, mede na het uitvoeren
van een nauwkeurigheidsanalyse, ruimschoots voldoende om zinvolle conclusies
te kunnen trekken in het kader van de
beleidsanalyse.

Om bepaalde fenomenen in een watersysteem te beschrijven (bij huidig beheer)
en vervolgens te voorspellen (bij
alternatief beheer) wordt tegenwoordig
vaak gebruik gemaakt van een wiskundig
model. Het model STRESS beschrijft en
voorspelt de gelaagdheid ten gevolge van
temperatuurverschillen en verschillen in
chloridegehalte, STRESS is een ééndimensionaal verticaal model, waarin
temperatuur en chloridegehalte als functie
van de diepte worden berekend. Variaties
in horizontale richting worden verwaarloosd. Maar tussen naast elkaar gelegen
diepe putten, zoals in het Veerse Meer
(zie afb. IB), is wel variatie mogelijk.
Peilvariaties, belastingen, onttrekkingen,
alsmede neerslag, verdamping en andere
meteo-informatie worden door het model
expliciet verdisconteerd. Het model is dus,
gezien de geformuleerde doelen, in
principe een geschikt middel in het kader
van de beleidsanalyse Veerse Meer.
Voordat met het model STRESS-Veerse
Meer een aantal alternatieven is doorgerekend, is het model geijkt en
gevalideerd. De ijking vond plaats aan de

Ijking van het model
De belangrijkste criteria die bij de ijking
zijn gehanteerd, komen overeen met de
geformuleerde doelen, te weten het
chloridegehalte in de bovenlaag en de
ligging van de sprongdiepte.
Bij de ijking staan een aantal ijkparameters ter beschikking die de
volgende mechanismen kunnen
beïnvloeden: opwarming, windmenging,
menging door dichtheidsstroming bij het
overlopen van zadels, menging door
geforceerde stroming bij inlaten, stroming
bij uitlaten. Door iteratief aanpassen van
de parameters is getracht een optimale
overeenstemming tussen berekeningsresultaat en natuurwaarden te verkrijgen.
Na ijking werden afwijkingen in chloridegehalte geconstateerd in de orde van
0,5 g/l, terwijl bij de sprongdiepte
afwijkingen tot 2 meter voorkomen. Zie de
afb. 4 en 5. Het berekende temperatuurverloop blijkt in alle putten goed overeen
te komen met de natuurgegevens; de
afwijking bedraagt ca. 1°C.
Validatie van het model voor het relatief
natte jaar 1987 geeft afwijkingen in
chloridegehalte te zien van maximaal 1 g/l;
de sprongdiepte vertoont geringere

Afb. 4 - Metingen en modelresultaten (calibratie en
validatie) van het chloridegehalte (g/l) in de bovenlaag
tegen elkaar uitgezet. Te zien isdegrote range van
waarden en de relatief kleine afwijkingen (< 0,5 g/l)
van de modelresultaten ten opzichte van de metingen.

Afb. 5 - Metingen en modelresultaten (calibratie en
validatie) van de sprongdiepte (m) tegen elkaar uitgezet.
Binnen degrote range van waarden zijn de afwijkingen
tussen de metingen en de modelresultaten meestal kleiner
dan 2 meter.
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afwijkingen dan geconstateerd bij de
ijking, zie de afb. 4 en 5. Het temperatuurverloop is, evenals bij de ijking, goed in
overeenstemming met de natuurwaarden.
Modelresultaten
Om effectief een minimum chloridegehalte van 13 g/l te krijgen is een uitwisseldebiet van minstens 20 mVs met de
Oosterschelde vereist. De periode van
uitwisselen kan beperkt blijven van
oktober tot en met maart, het zogenaamde
winterhalfjaar. Bij het gekozen uitwisseldebiet is de sprongdiepte 's zomers zelfs
groter (gunstig !) dan bij jaarrond uitwisselen. De maatgevende sprongdiepte,
dit is de sprongdiepte die gedurende
minimaal één maand in de kritieke
periode in de zomer aanwezig is, ligt bij
dit beheersalternatief op 13 meter.
Bij het huidige regime ligt de maatgevende sprongdiepte op 10meter en
schommelt het chloridegehalte tussen 8 en
12 g/l.
De beheersvariant brengt wel risico's
mee bij andere dan gemiddelde
TABEL III - Chloridegehalte (g/l) en maatgevende
sprongdiepte (m) bij huidige regime en twee
beheersalternatieven. Hij beide alternatieven eindt de
uitwisseling met de Oosterschelde plaats in hel
winterhalfjaar.
Criterium
Alternatief

Chloridegehalte
bovenlaag

Maatgevende
sprongdiepte

huidig regime;
zomerpeil NAP,
winterpeil NAP-.70

-12

10

uitwisselen 20 m V s ;
vast peil NAP

13-14

13

uitwisselen 40 m V s ;
vast peil NAP;
75% polderafleiding

15-16

17-> 20

meteorologische omstandigheden. Tijdens
natte jaren of bij warme windstille
perioden zou wel eens een groter
uitwisseldebiet nodig kunnen zijn om
dezelfde verbetering te verkrijgen.
Berekeningen met het model, waarbij
dergelijke min of meer extreme
omstandigheden werden gesimuleerd,
tonen dit ook aan. Het chloridegehalte kan
1 à 2 g/l lager worden, terwijl de maatgevende sprongdiepte 2 à 4 meter kleiner
kan worden.
Dit type onzekerheden vraagt om een
'robuust' beheer. Eén van de mogelijkheden, die onderzocht is, betreft het
afleiden van polderwater naar omliggende
getijdewateren in combinatie met een
groot uitwisseldebiet met de Oosterschelde. In modelberekeningen is hiervoor
gedurende het winterhalfjaar een debiet
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geval van warme windstille perioden tot
geringe gelaagdheid leiden. Hoven in de
waterkolom zal deze gelaagdheid reeds bij
geringe windsnelheden worden
opgeheven. Zuurstofarmoede is bij deze
variant alleen denkbaar in de diepste
putten.
In tabel III zijn de beoordelingscriteria van

van 40 mVs genomen met een reductie
van 75% van het rechtstreeks op het
Veerse Meer lozende polderwater.
De resultaten laten zien dat over het jaar
gezien een hoog chloridegehalte aanwezig
is (15-16 g/l) waarbij het meer nagenoeg
homogeen gemengd blijft. Temperatuurverschillen kunnen bij dit alternatief in

Definities en processen
Gelaagdheid is de niet-uniformeverdelingvan
de temperatuur of het chloridegehalteover de
diepte van een watersysteem. Zie afb.a.
Een temperatuur-gelaagdheid ontstaatdoordat
in de zomer de instralingvanzonlicht de
bovenlaag sneller opwarmt dan de onderlaag;
het warmerewater heeft een lager soortelijk
gewicht en ligtdaardoor bovenhetkoudere
water in de onderlaag.

hloridegehalte

Afb. a - Verloop van de temperatuur en het Chlorid
met gelaagdheid.

n een situatie

Een chloride-gelaagdheid ontstaatwanneer het chloridegehaltevan het bekken nietgelijk is aan het chloridegehalte van hetwater dat via bijvoorbeeldsluizenof poldergemalenop het bekkenterecht komt.Water meteen
hoger chloridegehaltezal,vanwege het hogere soortelijk gewicht,onder een watermassamet een lager chloridegehalte terechtkomen. Zieafb.b.
Wanneer er al een chloride-gelaagdheidaanwezigis zal de bovenlaagextra snel opgewarmdworden; een
chloride-gelaagdheid induceertdus een temperatuur-gelaagdheid. Zie afb.c.

3 -

/
/ ,
/ /

5 -

/

7 9 -

! /

1

11 -

/rT~^^^

yS

i

Referenties
Rijkswaterstaart, Directie Zeeland en Dienst
Getijdewateren, (1989). Beleidsanalyse waterbeheer
VeerseMeer. Concept Nota.
Bollebakker, G. P. en Kamer,J. P. G. van de (1989).
Ijking envalidatie van hetstratificatiemodel STRMSSVeerseMeerentoepassingvan hetmodelvoorde
beleidsanalyse VeerseMeer. Rijkswaterstaat, Dienst
Getijdewateren. Nota GWWS-88.411.
Stronkhorst,J. e.a. (1983). Primaireproduktic onderzoek inhet VeerseMeer (1982-1983).Rijkswaterstaat,
Deltadienst. Nota DDMI 85.10.
Vries,I. en Kamer,J. P. G. van de (1985).Rekenen
aan een ecosysteem. Natuur en Techniek 53 (10):
776-791.

,yi3

13

\

,'/

/1

13-

9
1517-

\

Conclusie
Het is mogelijk in het Veerse Meer de
geformuleerde doelen ten aanzien van
chloridegehalte (> 13 g/l) en sprongdiepte
(> 12 à 13 m) te realiseren. Dat kan door
uit te wisselen met de Oosterschelde door
middel van een doorlaatmiddel. Onder
normale meteorologische omstandigheden
is een capaciteit van 20 mVs voldoende.
Kxtreme omstandigheden eisen een
grotere capaciteit of gedeeltelijke polderafleiding.
Wanneer, naast uitwisselen, de
antropogene belasting van met name
microverontreinigingen wordt
gereduceerd en een vast peil wordt
ingesteld zullen de recreatie, de natuur en
de visserij in het Veerse Meer aanzienlijk
beter floreren. Op basis van de genoemde
beleidsanalyse zal men moeten besluiten
of deze verbeteringen opwegen tegen de
te maken kosten. De aanleg van het
doorlaatmiddel is daarvoor bepalend: ruim
20 miljoen gulden.
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de besproken beheersalternatieven en het
huidige regime bij normale
meteorologische omstandigheden samengevat.
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Kortgene

Zandkr»«kdam

Afb. b - Door het inlaten via de Zandkreeksluis van zout water uit de Oosterschelde
( ± 15 g/t Cl) in het brakke Veerse Meer ± 8 g/l Cl) ontstaat een chloride-gelaagdheid
Van verschillende chloridegehalten zijn de isopleten weergegeven.

• •
Desprongtaag is de waterlaagtussende boven- en
onderlaag, waarineen gradiëntin detemperatuur
en het chloridegehalteaanwezigis.In deze laag ligt
de zogenaamdesprongdiepte. die isgedefinieerd
als de kleinstediepte ten opzichtevan hetwateroppervlak waarbij de gradiënt in het chloridegehalte over één meter waterkolomgroter is dan
0,2 g/l.De spronglaagverhindertde toevoervan
zuurstof naar de onderlaag.
Windgedreven stroming veroorzaakteen
mengproces bij de spronglaag, zodat dezesteeds
dieper komt te liggen. In stagnantesystemenis dit
het belangrijksteproces,dat degelaagdheid
geleidelijk doet verdwijnen.

WEST
vert. 1- 9 55 m.e.I.

•

OOST
vert.16 - 13.32 m.e.t.

x : 3 3 2 3 4 y 400569

K : 4 8 0 5 8 y:3B6650

c h t o r i d e (Q/l)

ctilonde(g/l)

PAO-cursus over zuiveren
met moerassen
tömperatuur(°C)

20
Afb. c - In het oostelijk deet van het Veerse Meer versterkt de
chloride-gelaagdheid de temperatuur-gelaagdheid; in het
westelijk deel zijn beide verticale gradiënten afwezig (meting van
14 juni 1988).

Op 1,2 en 3 mei wordt bij het IAC
te Wageningen een post-academische
cursus gehouden over het zuiveren van
(afval)water met behulp van moerassen.
De nadruk ligt op nutriëntverwijdering.
Kosten: f 1.475,- all in, f 1.275,- zonder
maaltijden en overnachtingen.
Organisatie: Vakgroep Botanische
Oecologie, RUU in samenwerking met
PAO-Natuurwetenschappen.
Info: Drs. M. van Oorschot,
tel.: 030- 3945 15, fax:030-394527.

