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Aquacultures
Aquacultures staat voordeteeltvan(zilte)
organismen,bijvoorbeeld mosselenenzeekraal.Dezelaatste iseenplant dievan naturegroeitopbuiten- enbinnendijkse zoute
gronden.Zeekraal wordtinZeelandop
natuurlijke vindplaatsen gesnedenenis
eenexclusievegroente.Zeekraal iseenpionier dieincidenteel zout water nodig heeft.
EenenkelinginZeeland isalsuccesvol
bezigmethettelen ervan.Erzijn noganderevormenvanzilteaquacultures,zoals
teeltvanzeeaster,zagers,overigeschelpdieren(kokkels enoesters)envis(tarbot, tong,
paling)4'.Deze teelten worden indeze studieniet onderzocht.
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De belandenzijngroot inhetSchelde-estuarium.Inhetbeleidvoordelangetermijnstaat dattoegankelijkheid van dehavenvanAntwerpen, deveiligheidvan hetachterlandénde natuurlijkheid
van hetestuariumgegarandeerd moetworden.Inopdrachtvanhetprojectbureau Proses, verantwoordelijkvoordeontwikkelmgsschets2010,iseenstudieverrichtnaar demogelijkheden vanzoute
natuurontwikkeling incombinatie metteeltvanmosselenenzeekraal.VoortweepoldersaandeWesterschelde(Braakman- enHellegatpolder)werktenstudenten aandeopleiding Aquatische Ecotechnologievan deHogeschoolZeeland uithoeeendoorlaatnaar hetestuariumgerealiseerdkanworden.
Vervolgensschetstenzewaarenhoenatuurontwikkeling enzilteteeltenvormgegeven kanwordenen
hoehetbinnenkomende water daarbij wordtverdeeldindepolder. Uitdestudie blijkt datteeltvan
mosselen enzeekraal haalbaar lijkt engoedgecombineerd kanwordenmetmeerestuariene dynamiek
in/langs deWesterschelde.Opkortetermijn biedteengecontroleerde inlaat bijdeHellegatpolderde
beste kansen.
DeWesterschelde vormt voordehavenvan
Antwerpen detoegang naar zee.Devaargeul
heeft naar demeningvanVlaanderen niet voldoende diepgangomAntwerpen bereikbaar te
houden voordesteedsgroterwordende containerschepen.Daarom wordt aangedrongen op
eenextra verruimingvandegeul.DeVlaamse
enNederlandse overheid hebben eenlangetet-
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mijnvisie1' voor 2020vastgesteld.Inhetkader
vandemiddellange termijn uitwerking iseen
zogeheten Ontwikkelingsschets (voor2010)
opgesteld.Hierbij worden driepijlers in
beschouwinggenomen:toegankelijkheid (lees
verruimingvaargeul),veiligheid (overstromingsrisico)ennatuurlijkheid (lees herstel
estuarienedynamiek, bijvoorbeeld doorhet
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Inbeidevarianten issprakevanhetgecontroleerd inlaten vanwater uitdeWesterschelde.Omdittesimuleren isgebruik gemaakt
van hetmodelGetijduiker5', dateerder ingezet
isvootstudiesrond het Hatingvliet/Hollands
Diep.Ditmodelbetekent opbasisvaneenduiker(dimensie iszelfin testellen)enhet hoogteverschiltussen dewaterstand binnen- en
buitendijks, hetdebiet inofuit depolders(zie
afbeelding 2).Ingevalvancalamiteiten ishet
mogelijkdeduiker(s)aftesluiten.Daarnaast is
gebruik gemaaktvanhetdigitale hoogtebestandNederland, kaartblad Zeeland,enGISom
het oppervlakte datindepolder onder water
komt alsgevolgvandegetijwerkingopde
Westetschelde,tebepalen.
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Deopdrachtwasdemogelijkheden te
onderzoekenvaneencombinatievanherstel
vandeestuarienedynamiek enteeltvanmosselenenzeekraal.EenlocatiestudievanhetRijksinstituut voorVisserij Onderzoek3' weesuit
datbijtwee polders(Braakman-enHellegatpolder)hetzoutgehalteende waterkwaliteit
gunstig warenvoorzouteaquacultures.Voor
elkepolder zijn tweevarianten uitgewerkt.In
dit artikelwordt vooriederepolderéén ervan
toegelicht.

Gecontroleerd inlaten
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(gecontroleerd) teruggegeven vanpoldersaan
het estuarium. Metnamedepijler natuurlijkheid staat onder druk.Alhoewel studies 2 'hebben uitgewezen dathetestuarium ineente
nauwjasjezit,isrivierverruiming (ontpolderen)eenbijna onbespreekbaar onderwerp in
Zeeland.Daarnaast bestaat inZeeland steeds
meer aandacht voordemogelijkheden van
zoute aquacultuur (teeltvanzilte organismen)
onder andere alsgevolgvanopgelegde beperkingenbij detraditionele schelpdiervisserij.
Eencombinatie vannatuurontwikkeling met
zilte aquacultuur inenrond deWesterschelde
biedt wellicht mogelijkheden.
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De opbrengstaannatuur (estuariene
dynamiek) is gebaseerdopdeberekendewaterstandenen is verderingevuldviadenatuurdoeltypesystematiek(streefbeelden metdoel-

"i"-3-

Ontwerp Braakmanpolder
De Braakmanpolder isnogeenvrijjonge
polder.Nadeinpolderingin 1952 zijndeHeigrondeningebruikgenomenalslandbouwgrondendezandgrondenzijn aangeplant met
bos. Vooralhetwestelijkegedeelte(zoeteduinvalleienbos) kreegeenhogenatuurwaarde.De
Westgeulislateraangewezenalsnatuurgebied.Opdemiddenplaat ligteencamping;
ookinderestvanhetgebiedvindtrecreatie
plaats.
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OntwerpschetsBraakmanpolder

soorten).Het(technisch)ontwerpvande
watetbewegingbij deaquaculturesisafgeleid
vandeeisendiedeteeltvanmosselenenzeekraalstellen.
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Eenontwerpschets vanhetgecontroleerd
inlaten is tezieninafbeelding 3. Uitgangspunt
bijhetontwerpwasherbereikenvaneenpeilfluctuatie van80 cm. Omdittebereikenwordt
deBraakmankreekviaduikersbijdeBraakmanhaven inverbindinggesteldmetdeWesterschrlde.HetgetijindeWesterscheldewordt
doorhettransportdoordeduikersafgevlakt en
vertraagd.Deberekendewaterstandenen
dimensiesvandeduikerzijnweergegevenin
tabel 1.Eensmallestrookaanbeidekantenvan
deBraakmankreek zal onderinvloedvangetijdekomentestaan.Eengedeeltevandit intergetijdengebiedkanwordengebruiktvoorde
teeltvanzeektaal.Zeekraalsteltweinigeisen
aanzijnmilieu;eengoedebereikbaarheidis
echterwelbelangrijk.Daarom isgekozenvoor
7,5 haaandelinkeroevervandekreek,üe
Braakmankreekzelfwordtbrak/zout enhet
waterwordtregelmatigververst,waardoorde
kreekgeschiktwordtvoordeteeltvanmosselen.Hangculturenzijn hiervoorhetmeest
geschikt.Dezehebbengeenlastvansedimentatievanslibenzijn makkelijk teoogsten.Het
oppervlakaanmosselen,vanminimaal -5 m
t.o.v. NAP, is ongeveer 35 hagroot.Inverband
methetbeschikbarevoedselaanbodvoorde
mosselen4'is erechtervoorgekozenomslechts

OntwerpschetsHellegatpolder

doorlaat

Land:2X0mNAP
Lend:1.75mNAP
Land:1.50mNAP
water:diapta0.25m
watar.diapta0.50m
water diepte 1.00m
watar diepte1.50m
water diepte2.00m
watar diepte250m
watar diapta3.00m
Moeaalen:diapta3.50m
zaekreo!
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15hahiervantegebruikenvoormosselteelt.
Delocatiesvanaquacultureszijn aangegeven
inafbeelding 3.
Dekarakteristiekeestuarienedynamiek
metbijbehorende zoutminnendesoortenen
dynamischeprocessenalserosieensedimentatiezalmeteenpeilfluctuatie van80cmslechts
gedeeltelijk wordenbereikt.Indeintergerijdengebiedenzullenwelzoutminnendesoortengaanvoorkomen,waardoornatuur ontstaatdiegekarakteriseerdkanwordenalshet
natuurdoeltype'nagenoegnatuurlijkzout
getijdenlandschap'.Dedynamischeprocessen
zullenechtergrotendeelsontbreken.Vanhet
overigegebiedkomendelageredelen(voormaligbos)onderinvloedvanhetzoutewaterte
staan.Hierzullenzichschorvegetatiesontwikkelen.Opdehogergelegendelenisminder
invloedvanzoutwater.
Ontwerp Hellegatpolder
Dezepoldervannoggeen 100jaaroudligt
inhetoostenvanZeeuwsVlaanderen.DeHeigrondenwaaruitdepolderbestaat,zijnvoornamelijk ingebruikalslandbouwgrond.Daarnaastligtinhetnoordenvandepoldereen
camping.Buitendijks vindenweeengebied
vanschorrenenslikken.Ombinnendijks tot
ziltenatuurontwikkelingrekomenishet
noodzakelijk Westerscheldewater indepolder
telaten.Ditkanzowelgecontroleerd alsongecontroleerd.Inhetontwerpdathierwordt
besproken,wordtdieperingegaanopdegecontroleerdeinlaat.Eenontwerpschets isweergegeveninafbeelding4.Omeen peilfluctuatie
indepoldertebereikenvan2.00m.wordtinde
noordoostelijke hoekvandepoldereenduiker

Zeekraalopbuitendijksschor.

gesitueerd.Dedimensiesvandeduiker zijn
terugtevindenindetabelenzijngebaseerdop
deextremen,doodtijenspringtij.Directachter
deduikerwordteenzandvangaangelegdom
dichtslibbingvandeuittegravenkreekte
voorkomen.Deuittegravenkreekisterugte
vindenophistorischeenhoogtekaarren.De
kreekwordtdiepgenoeggemaaktomhetkwekenvanmosselenmogelijk temaken.De
bodemvandekreekkomtopNAP-2,00mte
liggen.Dekweekvanmosselenzalplaatsvindenmetbehulpvanrekkendiebevestigd
wordenaandrijvers.Dehoogtevanderekken

KengetallenontwerpenenopbrengstenaquacultureslangsitWesterschelde.
eigenschap
algemeen
oppervlak
hoogteligging
inlaat
aantalduikers
hoogteéénduiker
breedteéénduiker
onderkantduiker
maximaaldebiet
kreek
peilverschil
minimalewaterstand
maximalewaterstand
aquacultutes
oppervlakzeekraal
opbrengstzeekraal*
oppervlakmosselen
opbrengstmosselen*
*bijbenadering, ditismede
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komtovereenmetdewaterkolom.Zokomen
demosselennietdroogtestaan.Doormiddel
vandrijvers kunnenderekkenmeebewegen
metgetijbeweging.Dehogergelegendelen
vandepolderzullengeschiktzijn voordeteelt
vanzeekraal.Dezepercelenzullengedurende
eenweekpermaand overstromen.
NadeherinrichtingontstaatindeHellegatpoldereenintergetijdengebied metslikken
enschorrenvanhettype 'nagenoeg-natuurlijk
zoutgetijdenlandschap' en 'begeleid-natuurlijkzoutgetijdenlandschap'. Gedeeltenvande
polderzullen bijiedergetijenanderealleen
tijdensspringvloedoverstromen.Zozijnde
slikkenvoedselrijk enuitstekendelocatiesvoor
velevogelsomtefoerageren.Dehogergelegen
schorrenzullenalleenmetspringtijoverstromen.Opdieplaatsenzullenzichlagezoutminnendevegetatieskunnenontwikkelen.
Hetbeheervaneengetijdenlandschap kanop
eennagenoeg-natuurlijkeeneenbegeleidnatuurlijke manierplaatsvinden.Ermoet
daarbij voorgezorgdwordendatnietteveel
verstoringvandenatuut plaatsvindtendat
hetbinnenstromendewatereengoedekwaliteit heeft.

Waterpeilfluctuatie sleutelfactor
cm
mt.o.v.NAP
mt.o.v.NAP
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zoo

-0,30

-0,50

+0,50

+1,50

ha
7.5
euro
450. 000 - 2.250.000
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15
euro
20; 1.500- 506.250
afhankelijk van< iemarkt

7,o
420.00-2.100.000

5,5
89.100-237.600

Omeenoptimaalnatuurrendement inde
poldettekrijgen isdegetijslagde
sleutelfactor4'.Voorhetcreërenvanestuariene
dynamiekmoetenprocessenalserosieensedimentatieinvoldoendemateeen kans krijgen.
IndeHellegatpolder treedthetgrootste
waterstandsverschil op(zietabel).Dezepolder
heeft daarmeeookdemeesteestuarienedynamiek.BijdeBraakmanishetterealiserengetij
verschilveelgeringer.Feitelijk isalleenjprak«
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vanhetzoutermakenvandekreek.De reden
hiervoor isdatdeBraakmanveelgroter isdan
deHellegatpolder eneendoorlaatmiddelniet
ongelimiteerdgrootkanzijn(maximaal 75
kubiekemeterperseconde).Onduidelijk isnog
welhoedemorfologische ontwikkelingenop
langeretermijn zijn.Praktijkvoorbeelden van
doorlaatmiddeleninanderepolderslaten
tegenstrijdige ontwikkelingen zien:sommige
poldersverlanden,andereschurenverderuit.
Voordeteeltvanmosselenenzeekraalzijn
indezestudieverschillendemogelijkheden
geschetst.De opbrengstenvanzeekraalkunnenaanzienlijkzijn.Bijmosselenliggende
opbrengstenlager.Het isvanbelangomnader
onderzoeknaardezaadvalvanmosselente
doen(kunstmatigaanvoerenofopeennatuurlijkwijze)endevoedselbeschikbaarheid.Teelt
vanzeekraalenmosselenzijn indeontwerpen
gescheidengehoudenvannatuurontwikke"ng.Datlijktdebesteoptieinverbandmet

verstoringdooronderhoud enoogstenbijde
aquacultuurpercelen.
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