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1 .

INLEIDING

Deze studie heeft drie componenten: ten eerste de resultaten van
een inventarisatie van bodemdieren in de Nieuwe Waterweg ter
plaatse van de toekomstige kering, ten tweede de resultaten van
eerder door het RIVO verrichte waarnemingen, voornamelijk aan
mosselen in cultuursituaties onder verschillende zoutgehalte-regimes,
en ten derde de door derden verrichte waarnemingen en experimenten,
voorzover die konden worden opgespoord.
2

BEPALENDE FACTOREN VOOR HET OPTREDEN VAN
AANGROEI

2.1.

De biologie van aangroei- organismen.
Verreweg de meeste aangroei-organismen beschikken over vrij
zwevende larvale stadia. De uitgestoten larven zweven enige tijd in
het water waarna zij tot "settlement" overgaan. De duur van dit
vrijzwevend stadium kan, afhankelijk van de soort en de
watertemperatuur, tot meer dan een maand bedragen. Het is duidelijk
dat larven in die periode over grote afstanden kunnen worden
getransporteerd en dus afkomstig kunnen zijn van ver verwijderde
ouderpopulaties. Eenmaal "rijp" geworden, gaat de larve met behulp van
trilharen en een zwemorgaan actief op zoek naar een geschikte
ondergrond om daarop de rest van zijn leventje door te brengen.
De "broedval" van de verschillende aangroei-organismen vindt
plaats in het voorjaar, maar niet simultaan. Iedere soort heeft een
eigen paaitijd, doorgaans afhankelijk van de watertemperatuur. Als
regel treedt eerst de val van zeepokkenlarven op bij
watertemperaturen van 8 - 10 graden C. Na hun eerste, voorlopige
broedval bij een temperatuur van 10 graden C., vestigen mosselen zich
graag op de onderlaag van zeepokken. Mosselzaad blijft echter de
eerste maanden na de broedval nog mobiel en kan zich dan hergroeperen
voordat het een definitieve vestigingsplaats vindt. Wat in de praktijk
vaak gebeurt is, dat zich een dik pakket mosselzaad vormt op een
onderlaag van zeepokken ,die daardoor verstikken, waardoor het hele
zaakje pleksgewijs loslaat. Hierop kan de nieuwe kolonisatie volgen.
Door intensieve filtratie van het zeewater (3 liter per kleine mossel
per uur) kunnen mosselen, zeker in slibhoudende milieus als de Nieuwe
Waterweg, grote hoevelheden zacht slib accumuleren.
2.2

Zoutgehalte
Het betreffende gedeelte van de Nieuwe waterweg kan
biologisch worden geklassificeerd als een estuarien gebied waar bij
hoge rivierafvoeren slechts vlak boven de bodem mariene of brakke
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milieuomstandigheden heersen. Het aantal organismen dat zich in een
dermate extreem milieu kan vestigen of handhaven is klein: het betreft
dieren met een zekere tolerantie voor lage zoutgehalten, de z.g.
euryhaliene organismen. Hiertoe behoren de in het gebied gevonden
mossel Mytilus edulis, de hydroide Sertularia of de
brakwaterzeepok Balanus improvisus. Deze kunnen niet te lange
perioden van lage zoutgehalten verdragen. Daarnaast brengen ook
diverse vissoorten en b.v. krabben hun juveniele stadia door in brak
water. Vaak is de zouttolerantie van larvale dieren geringer dan van
deze dieren na de metamorfose. Een korte periode van gunstige
zoutgehalten tijdens de periode van settlement, kan dan ook aangroei
opleveren van dieren die normaal niet op die plaats voorkomen, maar
waarvan de volwassen stadia wel tegen lage zoutgehalten bestand
zijn. Dit zou zich kunnen voordoen wanneer in de periode waarin zich
de larven in het water bevinden de rivierafvoer een tijdlang laag is en
dus het zoutgehalte nabij de opervlakte hoog. Het is echter niet te
verwachten dat de overlevende dieren tijdens daarop volgende perioden
van lage zoutgehalten zullen floreren of tot dichte bestanden zullen
uitgroeien.
Het optreden van aangroei door zoetwater-organismen als de
driehoeksmossel Dreissena polymorpha of de brakwatermossel
MytiJopsis (Congeria) cochleata wordt op grond van de zoutgehalten in
het gebied niet erg waarschijnlijk geacht. Het is zelfs de vraag of de
waterkwaliteit van de Rijn bovenstrooms noemenswaardige populaties
van deze schelpdieren toelaat. In ieder geval is het zoutgehalte op de
locatie van de kering qua hoogte en fluctuaties ongunstig voor beide
soorten.
2.3

Ondergrond
Zoals boven beschreven, hecht de "rijpe" larve zich vast
aan een door hem gekozen ondergrond, in principe iedere harde
substantie voorzover deze geen giftige bestanddelen bevat, zoals
bijvoorbeeld koper, tin of zink. De meest geschikte ondergrond wordt
gevormd door kalkige substanties: beton, schelpen en stenen. Verder
vormen aangroei-organismen zelf een goede aanhechtingsmogelijkheid.
Mosselen vertonen bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor zeepokken,
waarvan de "broedval" juist iets eerder in het seizoen plaatsvindt.
Aangroei treedt vooral op op "verse" schone oppervlakken. Oudere
oppervlakken die bedekt zijn met een laagje algen en/of bacterieslijm
zijn weer minder aangroei gevoel ig. Dit laagje kan echter plaatselijk
loslaten of worden opgegeten, waarna weer aangroei mogelijk is.
Zandige bodems kunnen met aangroei-organismen worden bedekt
doordat het zand altijd schelpresten en/of steentjes bevat. Een
eenmaal gevestigd aangroei-organisme dient als vestigingsplaats
voor nakomers, zodat dikke pakketten kunnen worden gevormd. Door
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afsterven van de onderste organismen kunnen deze loslaten,waarna de
cyclus weer opnieuw begint.
Slibbodems worden doorgaans moeilijk door aangroei organismen gekoloniseerd omdat slib meestal geen schelpjes of
steentjes bevat. Op slib alleen hebben aangroei-organismen geen
houvast, wel op alle harde voorwerpen die daar bovenuit steken. Een
sliblaaaje op een harde ondergrond kan daardoor een goede
bescherming vormen. Slib wordt echter gemakkeli jk door hoge
stroomsnelheden verwijderd.
2.4

Stroomsnelheid
Op een glad oppervlak treedt bij continue stroomsnelheden
boven ca 0,6 m/s geen aangroei op. Op een ruw oppervlak is aangroei
echter mogelijk bij stroomsnelheden tot 1 - 2 m/s. Hebben mosselen
en zeepokken zich echter gevestigd, dan worden stroomsnelheden tot 4
- 5 m/s verdragen. Deze gegevens zijn afkomstig uit nota DDMI 79.06
van Rijkswaterstaat.
In betonnen koelwaterleidingen van de kerncentrale te Borssele
treden continue stroomsnelheden op van 1 - 2 m/s. In de buizen
ontwikkelde zich in 1 - 2 jaar een 10 cm dikke laag mossel- aangroei.
Bij de toekomstige stormvloedkering zullen tijdens de kentering altijd
perioden van lagere stroomsnelheid optreden. De stroomsnelheid zal
dus geen beletsel zijn voor het eventueel optreden van aangroei.
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3

INVENTARISATIE VAN BODEMORGANISMEN NABIJ DE
TOEKOMSTIGE LOCATIE VAN DE STORMVLOEDKERING

3.1.

Doel en werkwijze
Op 19 januari 1988 werd een traject van 14 km
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de bouwlocatie onderzocht op
de mogelijke aanwezigeid van aangroei-organismen. Het doel van deze
operatie was om, wanneer deze organismen daadwerkelijk zouden
worden gevonden, conclusies te kunnen trekken over eventueel te
verwachten soorten, over de diepten waarop aangroei kan worden
verwacht en over de ondergrond waarop aangroei mogelijk zou kunnen
optreden.
Er werd gebruik gemaakt van het onderzoeksschip "Schollevaar"
van de Directie Visserijen van het Ministerie van Landbouw: ca 20
meter lang en uitgerust met diverse soorten vistuigen: een 1,35 m
brede schelpdierkor ("bootkor") en een kleine "handkor" voor het
vangen van op de bodem levende schaal- en schelpdieren. Verder werd
gebruik gemaakt van een hark voor het bemonsteren van ondiepe
plekken en werden tijdens laagwater oevergedeelten te voet afgezocht.
Met de 1.35 m schelpdierkor werden trekken gedaan in het
traject tussen Km 1030 (stroomafwaarts) en Km 1016
(stroomopwaarts van de locatie). De stormvloedkering is gesitueerd
bij KM 1026. Er werden trekken gedaan verspreid over het traject, op
verschillende diepten. Verder werden op drie monsterpunten
zoutgehaltemetingen in de verticaal uitgevoerd met intervallen van
1 m.
3.2

Protocol van de uitgevoerde bemonsteringen.
De bedoeling was met de schelpdierkor de bodem van de Nieuwe
Waterweg af te slepen op verschillende dieptes en zowel
benedenstroomns als bovenstrooms van de locatie waar de
stormvloedkering is geprojecteerd. Omdat er nog eb ging, werd eerst
benedenstrooms van de locatie begonnen. De plaatsen waar we zouden
slepen werden gekozen aan de hand van de diepte-lijnen op de
hydrografische kaart. Meestal op die plaatsen waar een redelijke
vooroever was. We zijn begonnen bij de Splitsingsdam dwars van de
Berghaven bij Hoek van Holland, ter hoogte van KP 1030.
Monsterpunt nr. 1. 2. 3 en 4
Gesleept op 8 en 6 meter diep, elk over een lengte van 300
meter, maar geen mosseltjes of mosselzaad gevonden. De volgende
sleep op 4,5 meter diep helemaal langs de teen van de dijk (net mis
van de steen bestorting), ook hier niets gevonden. Parallel met deze
slepen ook nog op 11,5 meter diepte gesleept, maar ook hier een lege
kor. Vervolgens in deze omgeving met laag water de steenbestorting
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gecontroleerd, geen mosseltjes gevonden wel enkele krabben. Het
water bij de steiger op de Splitsingsdam had een zoutgehalte lager dan
2 promille 5.
Monsterpunt nr. 5.
Aan de andere zijde van de Splitsingsdam in het Calandkanaal
lagen wel mosseltjes, tussen en op de bestorting, ook wees de kleur
van het water op een zouter milieu (op de Waterweg is de kleur van het
water bruiner). Met het schip er heen gevaren en met de kor gesleept
net even beneden de steenbestorting, het resultaat was: één grote
mossel met een slipper, enkele zeesterren en mosselschelpen bezet
met anemonen en broodspons. Verder niet meer plaatsen in het
Calandkanaal gezocht, omdat we i.v.m. het getij op de Waterweg nog
het een en ander moeten doen. Wel hebben we nog zoutgehalte
(saliniteit) gemeten (zie tabel 2). Toen we in het Calandkanaal waren
ging er al vloed in tegenstelling tot de Waterweg, waar nog een flinke
ebstroom ging.
Monsterpunt nr. 6.
Tussen KP 1029 en 1028 aan de zuidzijde van de Waterweg (zie
fig. IB) gesleept op 11 meter diep, ook over een lengte van 300 meter.
De noordzijde is hier te steil. In de kor waren geen mosseltjes, wel
hing er onder aan de kor een oude dreg, die bezet was met pokken en
mosselen variërend van zaad tot grote mosselen (vanaf 7 maanden tot
ruim 4 1/2 jaar oud), ook de mosselen waren overwegend bezet met
zeepokken en hydroïde poliepen. Deze vondst verklaart, wanneer een
bepaald substraat, wat de nodige ruwheid heeft, boven de rivierbodem
uitsteekt de mogelijkheid bestaat, dat er in deze omgeving
mosselzaadval plaats vindt en dat overleving over een aantal jaren tot
de mogelijkheden behoort. Overigens hadden deze mosselen een goed
visgewicht (visuele waarneming na opensteken), voor de tijd van het
jaar. Op dit monsterpunt is ook nog zoutgehalte (saliniteit) gemeten in
de verticaal (zie tabel 2), waaruit bleek dat op deze locatie aan de
bodem omstreeks laagwater en 11 meter diep, nog een redelijk
zoutgehalte werd gemeten.
Monsterpunt nr. 7
Omdat meer sroomopwaarts de strekdammen beginnen, hier nog
een trek gedaan in de beschutting van de eerste strekdam, waar wat
minder stroom ging. Enkel wat veen en kleine klei klontertjes.
Monsterpunt nr. 8.
Bij de Viandasteiger met laagwater de bestorting gecontroleerd
op mosseltjes, in de richting van lichtopstand nr.1, maar ook hier geen
enkel mossel leven gevonden. Onder de Viandasteiger met een handkor
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gesleept met de gedachte misschien wat mosseltjes van de stenen te
kunnen oogsten en met een hark langs de betonnen palen van de steiger
gekrabd. Onder de steiger niets gevonden en aan de palen zaten enkel
maar zeepokken.
Monsterpunt nr. 9.
Nog even doorgegaan langs de zuidelijke rivieroever aansluitend
op monsterpunt nr. 7. Heel ondiep gesleept van 2 tot 3,5 meter. Enkel
twee stenen gevist, die bedekt waren met zeepokken, maar geen enkel
spoor van mosselen of mosselzaad. Deze stenen waren wel wat
begroeid met Tubularia.
Monsterpunt nr. 10.
Op de kop van de volgende strekdam begonnen op 2 meter diep en
gesleept naar 10 meter diep en vervolgens een trek van 5 meter diep
naar 10 meter diep, beiden rond de kop van de strekdam, enkel wat
klonters klei en fossiele schelpjes.( Spisuia). Aan vis werd nog
gevangen: één knorhaan en een tongetje van 15 cm lang.
Monsterpunt nr. 11.
Om het mosselonderzoek hoofdzakelijk te intensiveren in de
omgeving waar de kering is gepland, hebben we langs de zuidelijke
oever nog verder gezocht. De sleepdiepte was hier 4 tot 5 meter. Het
resultaat was; steentjes met zeepokken waarop een enkel
mosselzaadje, geboren in 1987. Tevens nog een halfwas mosseltje op
een stukje rijshout. Voor de rest wat Bot en Schol, samen 10 visjes.
Wat betreft de aangroei op de steentjes, nog wat hydroïden en
Tubularia.
Monsterpunt nr. 12.
Begonnen op 4 meter en gesleept naar 2 meter diep. Ook wat
stenen met zeepokken en Tubularia. Geen mosselen gevonden.
Monsterpunt nr. 15.
Vanaf 8 meter naar 12 meter diep gesleept over een lengte van
300 meter, voorlangs het hoge geleidelicht. Bij het bovenwater halen
van de kor zagen we plotseling halfwas mosseltjes, maar ook wat
zacht slijk, wat een aanduiding is van mosselpopulatie, die overigens
op dit sleeptraject niet zo groot moet zijn geweest, want dan had er
wel meer in de kor gezeten. De kleur van de schelpen was geel/bruin,
wat overigens op zo'n diepte een normaal verschijnsel is. Tussen de
halfwas mosseltjes waren ook nog wat grotere exemplaren aanwezig.
De bodem is wat zanderig vermengd met wat schelpjes vnl. SpisuJa.
Uiteindelijk waren 3 jaarklassen vertegenwoordigd (zaad, halfwas en
een enkele grote). De grootste hoeveelheid was halfwas.( Zie fig.2).
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Monsterpunt nr. 14.
Parallel aan monsterpunt 13 gesleept van 9 meter naar 14 meter
diep, treklengte van 480 meter, met als resultaat een enkel trosje
halfwas mosselen.
Monsterpunt nr. 15.
Omdat we op een diepte tussen 8 en 12 meter wel wat
mosseltjes vonden en dieper nog enkele trosjes, toen ook nog een trek
gedaan wat minder diep (5 tot 6 meter). Geen mosseltjes en ook geen
zaad. Wel enkele grote stenen met zeepokken.
Monsterpunt nr. 16.
De noordelijke rivieroever in de omgeving waar de kering is
gepland leek ons qua verloop van de bodemdiepte interessant om te
onderzoeken. We zijn gelijk diep begonnen ( 14 meter), 300 meter
gesleept met als resultaat enkele trosjes grote mosselen bezet met
zeepokken en hydroiedpoliepen. Tevens 15 wolhandkrabben.
Monsterpunt nr. 17.
Een stukje meer stroomopwaarts, maar ook aan de noordelijke
oever op een diepte van 7 tot 9 meter geen mosseltjes gevonden, ook
geen krabben.
Monsterpunt nr. 18.
Parallel aan trek nr. 17, van 6 naar 5 meter diep, 160 meter
gesleept, met als resultaat een lege kor.
Monsterpunt nr. 19.
Iets meer stroomopwaarts een trek gedaan te beginnen van 4
meter diep naar 12 meter diep over een afstand van 150 meter. Ook
geen mosselen, enkele botjes.
Monsterpunt nr. 20.
Gezien de vondst op monsterpunt nr. 16, nog een trek gedaan
tussen 15 en 16 meter diep over een lengte van 300 meter. De vangst
bestond uit enkel 25 stuks wolhandkrabben. In de buurt van
monsterpunt nr. 20 ook nog een zoutgehalte meting uitgevoerd in de
verticaal. (Zie tabel 2).
Monsterpunt nr. 21.
Hier gesleept op een diepte van 11 meter, maar de vangst was
enkel wat klonter-klei.

Monsterpunt nr. 22.
Omdat we steeds verder stroomopwaarts gingen en de
bovenlaag van het water toch aanmerkelijk zoeter werd, alleen maar
diep gesleept. Van 16 meter naar 12 meter over een lengte van 300
meter. Geen mosselen, wel 2 tongetjes, 1 botje en enkele garnalen.
Monsterpunt nr. 23.
Inmiddels was de vloedstroom behoorlijk toegenomen en om de
visnamigheid van de kor minder te beïnvloeden een trek gedaan met de
stroom mee. Op een diepte van 17 à 18 meter, 250 meter gesleept.
Enkele halfwas mosselen op stenen.
Monsterpunt nr. 24.
Deze trek weer tegen de stroom in gedaan, omdat we wat achter
de strekdam konden slepen en daardoor de visnamigheid minder
beïnvloed wordt. De diepte was 13 meter en de treklengte was 150
meter. Geen mosselen, wel 1 bot en 1 schol.
Monsterpunt nr. 25. 26 en 27.
Deze monsterpunten waren de meest stroomopwaartse van
allemaal en werden parallel bemonsterd. Respectievelijk 15, 10 en 6
meter diep. Geen mosselen gevonden, wel op 10 meter diepte 2
wolhandkrabben in de kor.
3.3

Resultaten
a. In het onderzochte traject werden in 7 van de 27 bemonsterde
punten (26%) mosselen aangetroffen. De mosselen kwamen voor op
een diepte tussen 4 en 18 meter, in 70% van de gevallen op een diepte
van 10 meter of meer.
b. Aan de laagwaterlijn werden nergens mosselen aangetroffen,
wel zeepokken en enkele krabben. Ter hoogte van Km 1030 werden
daar in het Calandkanaal echter wel mosselen gevonden die zelfs in
goede conditie verkeerden. In het Calandkanaal is het zoutgehalte veel
hoger en constanter dan op de Waterweg. Hieruit kan worden afgeleid
dat het voor mossel larven in ieder geval mogelijk is om vanuit het
aangrenzend kustgebied tot die hoogte door te dringen.
c. Waar in de rivier aangroei-organismen werden gevonden,
waren deze vastgehecht aan harde voorwerpen zoals een anker en
stenen, die boven het bodemsediment uitstaken. Zij groeiden nooit
zomaar op de klei- of zandbodem.
d. De dichtheden waarin mosselen en zeepokken voorkwamen,
waren nergens groot. De conditie van de mosselen, uitgedrukt in het
procentueel vleesgewicht, was doorgaans hoog, wat duidt op een
goede welstand.
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e. Vastgehecht levende typische zoet en brakwater
organismen werden tijdens de survey nergens aangetroffen.

4

HET HUIDIGE EN HET TE VERWACHTEN REGIME VAN HET
ZOUTGEHALTE TER PLAATSE VAN DE STORMVLOEDKERING

4.1

Huidige situatie
Het traject van de Nieuwe Waterweg waar de SVK zal worden
gebouwd heeft het karakter van een estuarium, zij het sterk
gekanaliseerd, waar een zouttong aanwezig is die het aquatisch milieu
op de bodem beheerst.
Een beeld van het huidig zoutgehalteregime kan worden verkregen uit
de volgende bronnen:
Eigen waarnemingen tijdens de monstertocht op 19-1 (tabel 2)
Chloriditeltsmetingen door Rijkswaterstaat in september 1979
en augustus 1985. (bijlagen 1 en 2).
Onderzoek naar dichtheid en stroomsnelheden in de Bocht van
Maassluis door het Waterloopkundig Laboratorium, (bijlage 3).
Uit de eigen waarnemingen bleek dat ter hoogte van Km 1029 op een
diepte van 11 meter het zoutgehalte nog 12 promille bedroeg (tabel 2).
De zoutgehalte metingen van het zoutgehalte door Rijkswaterstaat
(bijlagen 1 en 2) wijzen uit, dat beneden een diepte van 15 meter
vrijwel permanent een zoutgehalte van meer dan 25 promille optrad.
Op een diepte van 10 meter lag het zoutgehalte 4 uur lang boven de 25
promille.
Onderzoek naar stroomsnelheden en zoutgehalten door het
Waterloopkundig Laboratorium in september 1984 (bijlage 2) werd
uitgevoerd onder representatieve condities ten aanzien van getij en
rivierafvoer. (getijverschil 2 meter, QBR «1200 m^/S, bijlage 3). ook
dit onderzoek wees uit dat op een diepte van 15 meter de dichtheid
steeds meer dan 1020 kg/m^, d.w.z. een zoutgehalte van 25 promille
bedraagt.

Als grenswaarde voor het zoutgehalte in de kom van de
Oosterschelde voor het goed functioneren van de mosselcultuur, is door
het RIVO 25 promille als norm gesteld. ( Rapport van de Ad Hoe
werkgroep Oosterschelde van de Rijksplanologische commissie ( 1947).
4.2

Toekomstige situatie
Bij de aanleg van de SVK zal de Nieuwe waterweg worden
verdiept tot 17 m-NAP. Dit betekent, dat de bestaande zouttong in
omvang zal toenemen en dat waarschijnlijk de zoutghaltegradiënt
naar boven zal opschuiven. Voor mariene aangroei-organismen
betekent dit, dat deze wat betreft het zoutgehalte een gunstiger
milieu zullen treffen. Het lijkt waarschijnlijk dat het zoutgehalteregime ter plaatse van de stormvloedkering in de toekomst zal gaan
lijken op het huidige regime meer stroomafwaarts. In fig 3 is te zien
dat een verschil van 4 km stroomop-of stroomafwaarts een verschil
van ruim 1,1 promille in zoutgehalte over de verticaal met zich
meebrengt (gemiddeld over de verticaal). Aan de bodem zou het effect
sterker kunnen zijn.
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5

DE INVLOED VAN HET ZOUTGEHALTE OP VESTIGING EN
OVERLEVING VAN MOSSELEN AAN DE HAND VAN
WAARNEMINGEN IN DE PRAKTIJK

5.1.

Algemeen
Mosselen komen voor in gebieden met zeer uiteenlopende
zoutgehalten. Met name wanneer zij al generaties in gebieden met een
constant laag zoutgehalte leven, kunnen waarden tot 5 promille en
lager worden getolereerd.

5.2

De Waddenzee
Uit Informatie van mosselkwekers blijkt, dat op mosselpercelen
in de Waddenzeedie dicht bij de spuisluizen van Kornwerderzand zijn
gelegen, sterfte kan optreden in perioden waarin veel IJsselmeerwater
wordt gespuid. Dit is echter niet ieder jaar het geval. In jaren met een
gemiddeld spuiregime treedt weliswaar geen sterfte op, maar zijn de
kwaliteit en het vleespercentage van de daar gekweekte mosselen
doorgaans laag.
Het zoete IJsselmeerwater stroomt uit de sluizen over een groep
(2-4 km) verderop gelegen mosselpercelen. Het meetpunt voor het
zoutgehalte lag op een afstand van 1 -3 km verderop. Percelen en
meetpunt lagen in de stroombaan van het bij eb afvloeiende spuiwater
(fig.4 )
Een overzicht van de schommelingen in het zoutgehalte is
gegeven in fig 5. Duidelijk is te zien dat ook bij de bodem uiterst lage
zoutgehalten kunnen optreden: in de periode november - februari 1966
/ 1967 bedroeg het zoutgehalte in januari en februari gedurende
tenminste 14 dagen minder dan 5 promille. Waar de
zoutgehaltemetingen wegens technische storingen waren onderbroken,
indiceren de spuigegevens (weergegeven in de overlay) dat de lage
zoutgehalten in werkelijkheid zo lang hebben aangehouden. In dezelfde
periode in 1967 en 1968 is de situatie identiek: ook in januari en
februari minstens 13 dagen een zoutgehalte bij de bodem lager dan 5
promille. Een beeld van de maandelijkse spuidebieten van de
IJsselmeersluizen is gegeven in fig 6. Zoals te zien in fig 7 is de
Rijnafvoer te Lobith in 1967 en 1968 hoger dan normaal, zodat ook de
zoutgehalten aan de lage kant moeten zijn geweest. Hoewel van de kant
van de mosselkwekers geen exacte gegevens meer zijn te achterhalen
betreffende eventuele sterfte in die perioden, worden uit die jaren
geen rampen gemeld. Het lijkt aannemelijk dat op de percelen
dichterbij de spuisluizen wel sterfte is opgetreden. Het zoutgehalte
daar is nog ongunstiger dan dat ter hoogte van het meetpunt.
Het betreft op de kweekpercelen overigens mosselen die van
elders zijn aangevoerd. De zoetwaterbestendigheid daarvan is
doorgaans minder groot dan die van mosselen die hun gehele leven in
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een milieu met lage en/of schommelende zoutgehalten hebben
doorgebracht en al zijn uitgeselecteerd en geacclimatiseerd.

6

BEANTWOORDING VAN VRAGEN, GESTELD IN DE
AANVRAAG-BRJEF
Wat zal het effect op eventuele aangroei zijn van te
verwachten veranderingen in het milieu bij:

a. een zeesDiegelrijzing met 25 - 50 cm
Zo een zeespiegelrijzing zal een verdieping van de Waterweg
betekenen. Bij gelijkblijvende rivierafvoer zal het toegenomen
doorstroomprofiel de stroomsnelheid tijdens eb doen afnemen. De
intrusie van zeewater (zouttong) zal daardoor toenemen. Door de
toegenomen zeewater-invloed zal de zone waarin aangroeiorganismen kunnen gedijen, zich verder stroomopwaarts en ook in
verticale richting uitbreiden. Daarnaast zal ook de hoeveelheid uit zee
aangevoerde larven van aangroei-organismen kunnen toenemen,
waardoor de kans op het optreden van aangroei groter zal worden.
b. verbetering van de kwaliteit van het Rijnwater
Zoutwater - organismen zullen vooral voorkomen in de zones met
hogere zoutgehalten. Omdat deze ieder getij gedurende langere tijd
met -redelijk schoon- zeewater omspoeld zullen zijn, zal de
gemiddelde kwaliteit van het Rijnwater niet al te veel invloed hebben.
Enige positieve invloed is denkbaar wanneer de frequentie van
milieurampen of -rampjes, die in staat zouden zijn de bedding van de
rivier te schonen, zou afnemen. Het valt ons inziens te betwijfelen of
dit het geval zal zijn.
De invloed van waterkwaliteitsverbetering op mogelijke aangroei door
zoetwater-organismen is mogelijk positief omdat zich bovenstrooms
populaties van deze organismen zouden kunnen gaan vestigen. Als deze
al optreedt, zal zij beperkt blijven tot de bovenste meters van de
waterkolom.
c. Temperatuurssti jaing van het rivierwater.
Uit het KNMI - rapport: W.R. 85-6 blijkt dat in de toekomst een
stijging van de gemiddelde temperatuur van het Rijnwater kan
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optreden. Wanneer de opwarming uit het verleden zich voortzet, zou
deze 1 graad Celsius per 20 jaar kunnen bedragen (Fig 8).
Ten aanzien van zoutwater-aangroei-organismen geldt hier
dezelfde redenering als voor de invloed van
waterkwaliteitsverbetering: Temperatuursverhoging op zichzelf
bevordert de kans op en de intensiteit van aangroei, maar het effect
ervan zal beperkt zijn omdat de invloed van het -nauwelijks
opwarmende- zeewater domineert.
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7

CONCLUSIES

Het aquatisch milieu ter hoogte van de geprojecteerde
Stormvloedkering zal bij de bodem geschikt zijn voor de vestiging en
het voortbestaan van mariene aangroei-organismen als mosselen,
zeepokken, hydroiden en sponzen.
Deze organismen zullen zich uitsluitend kunnen vestigen op een
harde ondergrond. Indien een losse ondergrond (klei, zand, slib)
aanwezig is, kan vasthechting plaatsvinden op zich daarin bevindende
steentjes, schelpjes e.a.
Gezien de ouderdom van gevonden mosselen zal een deel van deze
aangroei een leeftijd van minstens drie jaar kunnen bereiken.
Gezien de extreme schommelingen van het zoutgehalte tijdens
hoge rivierafvoeren, wordt niet verwacht dat de aangroei op b.v. beton
en ijzerconstructies zeer dicht zal worden.
Het is te verwachten dat de aangroei de vorm zal aannemen van
een onderlaag van zeepokken, waarop zich een enkele laag van
mosselen kan bevinden met een lengte van 1 tot 6 cm, gemiddeld 4,5
cm. De schelp van het merendeel van de mosselen zal niet zeer stevig
zijn. Het volume van mosselen en zeepokken zal waarschijnlijk
ongeveer gelijk zijn.
De totale laagdikte zal waarschijnlijk niet meer bedragen dan enkele
cm.
Doordat de laag aangroei naar verwachting niet zeer dik zal
worden, wordt niet verwacht dat hiervan grote brokken zullen loslaten.
Zulke brokken zullen waarschijnlijk niet veel groter zijn dan ca 10 cm
in doorsnede en niet al te vast van consistentie zijn.
Tijdens jaren met een extreem lage rivierafvoer en dus hoge
zoutgehalten gedurende langere perioden, zijn hoge dichtheden van de
aangroei evenwel niet uitgesloten.
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Tabel 1 : De sleeplengte en -diepte op de verschillende monster

punten in de Nieuwe Waterweg (zie fig. 1 ) en de bijbe
horende mosselopbrengst; uitgevoerd met een bootkor van
1.35 meter.
Monsterpunt

Sleeplengte
(m)

Sleepdiepte
(m onder opp. )

Aanvangs-tijd
(uur)

Mosselopbrengst
(wel/niet)

11)

300

8,0

09.15

niet

21)

300

6,0

09-20

niet

31)

180

1,5

09.25

niet

11)

.300

11,5

09.30

niet

52)

160

6,0

10.15

wel

62)

300

11 , 0

10.30

wel

7

210

6,0

10.35

niet

-

-

8

n

9

150

10

0,0 -

niet
2,0

11.35

niet

50

5,0 - 10,0

11.15

niet

50

2,0 - 10,0

11.50

niet

11

250

1,0 -

5,0

12.00

wel

12

320

1,0 -

2,0

12.10

niet

13

300

8,0 - 12,0

12.15

wel

11

180

9,0 - 11,0

12.20

wel

15

300

5,0 -

12.30

niet

16

300

13-35

wel

17

300

7,0 -

9,0

I3.IO

niet

18

160

6,5 -

5,5

13.I5

niet

19

150

1,0 - 12,0

13.50

niet

202)

300

15,5 - 16,0

11.00

niet

21

180

11.15

niet

22

300

16,0 - 12,5

II. 3 0

niet

23

250

17,0 - 18,0

11.35

wel

21

150

13,0

11.10

niet

25

300

15,0

11.55

niet

26

150

10,0

15.00

niet

27

150

6,0

15.10

niet

6,0

11,0

11, 0

'

1 ) zie tekst voor tevens anders uitgevoerde bemonsteringen.
2) verticaalmeting gedaan.

Tabel 2: Verticale saliniteitsmetingen op verschillende plaatsen
in de Nieuwe Waterweg, d.d. 19 januari 1988.

Diepte
( m onder
oppervlakte)
opp.

S a l i n i t e i t (S °/oo) op monsterplaatsen
5 (om 10.15 uur)

6 (om 10.^5 uur)

23,0

20 (omHl. 10 uur)

3,5

1,3

1

-

3,5

-

2

-

4,5

1.3

3

25,0 •

4,5

-

U

27,0

4,5

1,8

-

5,0

_

6

-

5,3

2,0

8

-sj
O

7

ON
O

5

2,0

9

-

10,0

4,0

10

-

12,0

12,8

11

-

12,0

15,0

12

-

-

18,0

13

-

-

21 ,0

-

22,0

-

22,5

m
15

_
1
i

Watertemperatuur is 9° C.
- is niet gemeten.

Fig. IB t/m E.
DETAILKAARTEN:
\

A

Pi

rrmsterpunten 1 t/m 15

ß

,,

L

,

D

,,

16 t/m 2 1
,

2

2 t/m

2H

25 t/m 27

Fig. IA: Overzichtskaart van het onderzochte gebied
in de Nieuwe Waterweg in verband met de te
bouwen stormvloedkering.

SoViaal

1 : 35.000

Fig. IB: Detailkaart A
Monsterplaatsen 1 t/m 15.

Fig. IC: Detailkaart B
Monsterplaatsen 16 t/m 21.

Fig. ID: Detailkaart C
Monsterplaatsen 22 t/m 24.

D

Fig. IE: Detailkaart
Monsterplaatsen 25 t/m 27.

Schclplengte

Fig. 2: Mosselfrequentieverdeling, uitgedrukt in schelplengtes, van een
monster genomen bij monsterpunt 13 in de Nieuwe Waterweg,
waarbij onderscheid gemaakt is tussen zaad (0-25mm),
halfwas (25-50mm) en consumptie ( 50 mm en groter).
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