Ontwikkelingsmogelijkheden
getijdennatuur Rotterdam

20 maart 2017

Ontwikkelingsmogelijkheden
getijdennatuur Rotterdam

Onderzoek naar de kansen voor getijdennatuur in Polder de Esch
en op het Eiland van Brienenoord

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

Verantwoording
Titel

Ontwikkelingsmogelijkheden getijdennatuur Rotterdam

Opdrachtgever
Projectleider

Ark Natuurontwikkeling
M.F. Wilhelm

Auteur(s)

M.F. Wilhelm, S. Boon en D. Dekker

Projectnummer
Aantal pagina's

1246703
521 (exclusief bijlagen)

Datum

20 maart 2017

Handtekening

Ontbreekt in verband met digitale versie.
Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon
Tauw bv
BU Meten, Inspectie & Advies
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon +31 30 28 24 82 4

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom.
De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw
hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:
-

NEN-EN-ISO 9001

5\52

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

6\52

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

Inhoud
Verantwoording en colofon .......................................................................................................... 5
1

Inleiding .......................................................................................................................... 9

Scenario’s ........................................................................................................................................ 9
Polder de Esch ................................................................................................................................ 9
Eiland van Brienenoord ................................................................................................................. 10
2

Methode ........................................................................................................................ 12

3

Huidige natuurwaarden .............................................................................................. 13

3.1
3.1.1

Polder de Esch .............................................................................................................. 13
Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 13

3.1.2

Soorten .......................................................................................................................... 16

3.2
3.2.1

Eiland van Brienenoord ................................................................................................. 17
Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 17

3.2.2

Soorten .......................................................................................................................... 18

4

Referentiegebieden ..................................................................................................... 20

4.1

Tiendgorzen .................................................................................................................. 20

4.1.1
4.1.2

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 21
Soorten .......................................................................................................................... 21

4.2

Gors Landhoeve ............................................................................................................ 22

4.2.1
4.2.2

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 22
Soorten .......................................................................................................................... 23

4.3

Klein Profijt .................................................................................................................... 24

4.3.1
4.3.2

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 24
Soorten .......................................................................................................................... 25

5

Te verwachten ecotopen en natuurlijke waarden..................................................... 27

5.1

Ondiep zoet getijdewater (kreken) ................................................................................ 27

5.2

Kale platen .................................................................................................................... 27

5.3
5.4

Moerasplanten- helofytenzone ...................................................................................... 28
Moerasruigtes ................................................................................................................ 28

5.5

Zachthoutstruwelen en – bossen .................................................................................. 28

6

Te verwachten natuurlijke waarden voor de scenario’s .......................................... 30

7\52

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

6.1
6.2

Methode ........................................................................................................................ 30
Polder de Esch - Beperkt getij (variant I) ....................................................................... 30

6.2.1

Scenariobeschrijving ..................................................................................................... 30

6.2.2
6.3

Ecotopen ....................................................................................................................... 31
Polder de Esch - Beperkt getij (variant II) ...................................................................... 32

6.3.1

Scenariobeschrijving ..................................................................................................... 33

6.3.2
6.4

Ecotopen ....................................................................................................................... 33
Polder de Esch – Ophoging maaiveld ........................................................................... 34

6.4.1

Scenariobeschrijving ..................................................................................................... 35

6.4.2
6.5

Ecotopen ....................................................................................................................... 35
Polder de Esch – Maximale getijde ............................................................................... 36

6.5.1

Scenariobeschrijving ..................................................................................................... 36

6.5.2
6.6

Ecotopen ....................................................................................................................... 37
Eiland van Brienenoord – Getijdenrand ........................................................................ 38

6.6.1

Scenariobeschrijving ..................................................................................................... 38

6.6.2
6.7

Ecotopen ....................................................................................................................... 39
Eiland van Brienenoord – Getijdengeul ......................................................................... 41

6.7.1

Gebiedsbeschrijving ...................................................................................................... 41

6.7.2

Ecotopen ....................................................................................................................... 43

7

Relatie met de KaderRichtlijn Water .......................................................................... 45

8

Expert judgement en Conclusies ............................................................................... 48

8.1

Polder de Esch .............................................................................................................. 48

8.2

Eiland van Brienenoord ................................................................................................. 49

9

Literatuur ...................................................................................................................... 51

Bijlage(n)
1
Soortenlijsten (2012 – 2017) als xl files

8\52

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

1 Inleiding
Het Rotterdamse programma Rivier als Getijdenpark heeft twee doelstellingen: vergroten
van de natuurlijke en recreatieve waarde van de Maasoevers en een toekomstbestendige
inrichting van onze delta in relatie tot klimaatverandering. Twee potentiële locaties die in
aanmerking komen zijn polder de Esch en het Eiland van Brienenoord. De potentiële
natuurwinst van de mogelijke ingrepen en daarmee het belang van de verschillende
inrichtingsscenario’s is nog niet voldoende in kaart gebracht. Dit rapport heeft als doel de
potentiële biotische omstandigheden in relatie tot de verschillende scenario’s in beeld te
brengen. Ook wordt bekeken hoe ingrepen kunnen bijdragen een verbetering van de
ecologische waterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)
Hiervoor zijn eerst de huidige natuurlijke waarden van de twee gebieden toegelicht. Vervolgens
zijn referentiegebieden gedefinieerd die model kunnen staan voor de verschillende scenario’s
voor de twee gebieden. Dit geeft inzicht in de biotische omstandigheden die naar verwachting
zullen ontstaan met de betreffende ingrepen. Het gaat daarbij om de te verwachten ecotopen,
planten- en diersoorten en belevingswaarde. Deze bevindingen vormen de basis voor een expert
judgement welke ingreep de meeste biodiversiteit danwel de meeste belevingswaarde met zich
mee zal brengen. Ook maakt Tauw een kosten/baten analyse op basis van deze studie.

Scenario’s
De volgende scenario’s zijn denkbaar voor het terugbrengen van de getijdendynamiek in de
Polder de Esch en het Eiland van Brienenoord. De doelstelling van RWS voor het gehele
getijdenpark Brienenoord en Esch is een meer natuurlijke oever te realiseren, als onderdeel van
de maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Dit kan in principe allemaal op het Eiland van Brienenoord gerealiseerd worden. Deze
doelstelling is meegenomen in de scenario’s.
Polder de Esch
Inrichting 1: Een beperkt-getij variant. De getijslag wordt beperkt door de in- en
uitstroomcapaciteit van het doorlaatmiddel te knijpen. Dat kan via twee opties:
1. Het hoogste en laagste peil dempen door in te laten rond de gemiddelde waterstand, dus
rond de middenstand een aantal decimeters lager en een paar decimeter hoger. De
middenstand in de Maas is ca. 0,3 m +NAP. De getijdeslag zou dan gereduceerd worden
tot bv -0,1 bij eb en +0,7 bij vloed. Het gevolg is dat de gebieden boven +0,7 niet meer
overstromen en de gebieden onder -0,1 altijd onder water zullen staan. Voor de huidige
hoogteligging van de polder is dit geen gunstige situatie want er ligt vrijwel geen land
boven de 0,7 m en juist veel onder de -0,1. Deze variant is dus alleen mogelijk als een
deel van de polder wordt opgehoogd
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2.

Knijpen rond een paar decimeter boven het laagwater, door na laagwater een nog te
bepalen tijd water in te laten en dan de doorlaat te sluiten. Als het rivierwater na de vloed
het peil weer bereikt heeft kan de doorlaat weer open en begint de cyclus opnieuw. De
waterstand in de polder fluctueert dan van ca -0,5 m tot -0,3 m. Gedurende eb kan de
duiker dan enkele uren open staan, maar zodra het water begint te stijgen (wat snel
verloopt in de Nieuwe Maas) moet de sluis al snel dicht, waarna deze ca 8 uur dicht zal
moeten blijven. Dit is mogelijk ongunstig voor het ecologische functioneren. In deze
situatie staat ook nog steeds een flink deel van het landgedeelte onder water, omdat er
maar weinig land is dat boven de -0,3 m +NAP ligt. Door terreindelen op te hogen kan
meer variatie verkregen worden.

Inrichting 2: Ophoging maaiveld. een variant waarbij je het maaiveld ophoogt zodat niet het
hele noordelijk deel onderloopt, en de vorm en omvang van het intergetijdengebied zelf bepaald
kan worden. Om een deel van het gebied te vrijwaren van getij zal het ca 2 m opgehoogd moeten
worden tot 1,5 m +NAP. Ophogen kan ook gebruikt worden om de inundatietijd te beperken. Land
dat op ca 0,5 m ligt zal nog ca 4 uur per getijde cyclusonderwater staan, terwijl dat bij niet
ophogen ca 8 uur is.
Inrichting 3: Maximale getijdevariant. De getijdeslag wordt geheel doorgevoerd in de polder.
Tijdens vloed staat dan het hele noordelijke gebied 1,5 tot 2 m onder water. Het gebied aan de
teen van de primaire waterkering blijft wel droog en de kade zal hoog genoeg moeten zijn (ca
+2,5 m) om dit water te keren. Tijdens eb valt het huidige landgedeelte weer grotendeels droog.
Omdat de ebstand op de Nieuwe Maas maar weinig lager ligt dan het landgedeelte valt het
gebied pas droog als het geheel eb is. De laagwaterperiode duurt wel relatief lang (ca 4 uur)
zodat het gebied wel een flinke tijd droog valt.
Wat de estuariene kwaliteiten betreft wordt door deskundigen gesteld dat de maximale variant
verre te verkiezen is boven de andere scenario’s. (Bron: mondelinge mededeling M. de la Haye)
“Intergetijdengebieden die ca 3 tot 4 uur net droogvallen en daarna weer overstromen herbergen
een rijk bodemleven en zijn interessant als foerageergebied voor vogels. Het gaat dan om
steltlopers die op de droge slikken foerageren en reigers, lepelaars, eenden en zwanen die in het
ondiepe water hun voedsel zoeken.” Anderen verwachten dat de oevers juist snel dichtgroeien
met wilgenvloedbos.
Eiland van Brienenoord
Voor het Eiland van Brienenoord zijn twee verschillende inrichtingen voor te stellen, die zowel
individueel als naast elkaar gerealiseerd kunnen worden.
Inrichting 1. Getijdenrand. Op het Eiland van Brienenoord kan het natuurlijke getij makkelijker
worden benut dan op de Esch omdat het eiland hoger ligt dan het maximale getij. In deze variant
worden de randen van het eiland benut voor verdere versterking van ecologie en natuurbeleving.
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De getijdenmilieus worden aan de randen van het eiland gerealiseerd:
- Aan de westzijde wordt de huidige zoetwaterplas verbonden met het getijdenmilieu
- Aan de oostzijde wordt het bestaande getijdenmilieu hersteld en uitgebreid
- In het midden wordt aan de rivierzijde een getijdenmilieu gerealiseerd
In totaal wordt 1.450 m natuurvriendelijke oever gerealiseerd door een deel van de oevers af te
graven en een deel van de onderwaterbodem op te hogen. Daarnaast wordt de toegang
verplaatst naar het midden van het eiland waarbij een combinatie wordt gemaakt met de
herontwikkeling van het terrein naast de jachthaven.
Inrichting 2: Getijdengeul. Ook in deze variant wordt ingezet op realisatie van getijdenmilieus
en versterking van natuurgerichte reactie. In deze variant wordt een getijdengeul gerealiseerd die
de lengterichting van het eiland accentueert. De getijdengeul verbindt het getijdenmilieu op de
westelijke kop via de bestaande plas met het Zuiddiepje. De diepte van de geul verschilt
waardoor deze op een aantal plekken “doorwaadbaar” is waardoor het getij maximaal beleefd kan
worden. Verder wordt het getijdenmilieu onder de Brienenoordbrug verbonden met de Nieuwe
Maas. De toegang tot het eiland wordt verplaatst naar de westzijde waardoor een goede
koppeling met het woongebied “De Veranda” wordt gemaakt en de bestaande parkeerplaatsen
benut kunnen worden door bezoekers van het eiland.
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2 Methode
Met een combinatie van het raadplegen van databases (NDFF), literatuuronderzoek en
veldbezoeken zijn de huidige natuurlijke waarden van beide potentiële gebieden en de
referentiegebieden beschreven. Voor deze methode is gekozen om op een relatief eenvoudige
manier op korte termijn een beeld te krijgen wat de mogelijke natuurwaarden kunnen zijn met de
voorgestelde inrichtingen. Modelstudies zijn kosten- en tijd -intensief en geven met de
complexiteit van het systeem niet per definitie een beter beeld. De referentiegebieden zijn
bepaald op basis van gebieden waar in de afgelopen decennia een vergelijkbare ingreep heeft
plaatsgevonden langs een riviersysteem met vergelijkbare getijdedynamiek die de mogelijke
ingrepen in de verschillende scenario’s tot resultaat zullen hebben. De referentiegebieden liggen
niet in stedelijk gebied. De vergelijkbaarheid in natuurlijk functioneren wordt voor dit project
belangrijker geacht dan de invloed die de stad heeft op het plangebied. Een deskundige (Michelle
de la Haye, Eurofins AquaSense) op het gebied van zoetwatergetijdengebieden heeft hierin een
belangrijke rol gehad voor het geven van inzicht in de verwachte biodiversiteit en
belevingswaarde.
Door getijdewerking aan hoogteligging te koppelen, is inzicht verkregen in de natuur die kan
ontstaan in de verschillende scenario’s in de verschillende gebieden.
Deze schetsen zijn op 2 februari 2017 door Tauw aan ARK gepresenteerd in Rotterdam. De
bevindingen van die bijeenkomst zijn ook in de rapportage opgenomen.
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3 Huidige natuurwaarden
Om een goed beeld te krijgen van het belang van de verschillende ingrepen, zal ook de
huidige toestand met de daarbij behorende natuurlijke waarden helder moeten zijn. Op
basis hiervan is de vergelijking voor de mogelijke toekomstige waarden te maken.
Voor een compleet beeld begint de beschrijving van de huidige waarden eerst globaal door
middel van een gebiedsbeschrijving. De hierin voorkomende ecotopen geven een wat concreter
beeld van de natuurlijke waarden. Vervolgens geven de aanwezige soorten een gedetailleerder
beeld. De ontwikkelingsgebieden liggen aan en in de Nieuwe Maas in Rotterdam.

Figuur 3.1 impressie ligging gebieden in Rotterdam (bron rapport wwf-stadsregio Rotterdam).

3.1
3.1.1

Polder de Esch
Gebiedsbeschrijving

Polder de Esch is een polder, ten zuiden van de wijk Kralingen en ten westen van de A16 aan de
noordoever van de Nieuwe Maas. Er staat een aantal karakteristieke panden en er is beperkte
bewoning. De panden liggen aan de voet van de dijk die het water van de Nieuwe Maas buiten
houdt. In de huidige situatie ligt het zuidelijk deel van de polder tussen -0,8 en -1,5 m +NAP en
het noordelijk deel tussen -0,3 en -0,7 m NAP. Het waterpeil op de Nieuwe Maas varieert van ca 0,5 bij eb tot ca +1,3 bij vloed.
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Figuur 3.2 Waterhoogte oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm in januari 2017 ter hoogte
van de Brienenoordbrug en de hoogtelijn doorsnede van polder Esch (Hoogtelijn via AHN, Water hoogte
via RWS).
Verklaring figuur boven: X-as: Hoogte tov NAP in centimeters, Y-asboven: Afstand van dwarsdoorsnede
tussen 1 en 2 (rood, zie figuur onder), Y-asonder: Tijd in dagen voor getij (blauw).

Tijdens ons veldbezoek op 16 januari 2017 ’s middag troffen we veel mensen aan die hun hond
uitlieten. Door het gebied lopen enkele paden die goed begaanbaar zijn. Het plangebied (ten
noorden van de binnenkade) kenmerkt zich door ruige begroeiing van vooral bramen, die
plaatselijk tot vijf meter hoog reiken.
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Verdere houtige begroeiing bestaat uit vlier, wilg en wat jonge aanplant van walnoten op en langs
het graspad. In het midden ligt een open vlakte met lage grasbegroeiing met veel kaardenbol. De
langgerekte waterpartij wordt voor het grootste gedeelte aan het oog onttrokken door een brede
rietkraag met wat lisdodde en bramen. Aan de oostzijde ligt een mooi stukje vloedbos. De
landschappelijke en natuurlijke waarden zijn als verruigd te kwalificeren. Uit bodemonderzoek
uitgevoerd in 2012 door DCMR Milieudienst Rijnmond, blijkt dat de bagger in de bovengrond
sterk verontreinigd is met drins en metalen. Alleen in de noordrand is de bagger afgedekt met
dijkenklei, zodat (gemiddeld) de loswal valt in bodemkwaliteitsklasse niet toepasbaar (G5). In de
ondergrond ligt sterk verontreinigde onderhoudsbagger, dus de bodemkwaliteit ligt in de klasse
niet toepasbaar (G5). Bij het veldbezoek zijn geen kenmerken van vervuiling waargenomen.

Figuur 3.3 Impressie van Polder de Esch tijdens veldbezoek op 16 januari 2017.
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Figuur 3.4 Huidige aanwezige ecotopen Polder de Esch.

3.1.2

Soorten

In de bijlage is een complete lijst opgenomen met soorten die sinds 2010 zijn waargenomen in
polder de Esch en geregistreerde waarnemingen van soorten sinds 2012 in de Nationale
Databank Flora en Fauna. Deze lijst telt in totaal vierhonderd soorten, waarvan ruim de helft
plantensoorten zijn. Bij de dieren zijn de vogels het best vertegenwoordigd met 88 soorten
(waaronder 13 gevoelige, kwetsbare of bedreigde soorten), gevolgd door de insecten met ruim 50
soorten, meest vlinders en libellen. De aandacht is bij de waarnemers vooral uitgegaan naar de
terrestrische natuur. In het water zijn twee algemene waterplanten, drie slakkensoorten, een
wants, een bloedzuiger en vijf vissoorten genoteerd (Baars, Blankvoorn, Karper, Kolblei en
Tiendoornige Stekelbaars). De meest voorkomende vaatplant is groot heksenkruid, die een
voorkeur heeft voor (half)beschaduwde plaatsen op een vochtige en voedselrijke lemige grond.
De insecten en geleedpotigen zijn volgens de waarnemingen vertegenwoordigd met verschillende
sprinkhanen, algemene libellensoorten, zoals het lantaarntje, enkele nacht- en dagvlindersoorten,
waaronder een enkel bruin blauwtje als gevoelige rodelijst-soort. Een enkele bruine kikker en veel
konijnen zijn gevestigd in de polder en enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen zijn
waargenomen. In Tabel 3.1 zijn een aantal minder algemene gevonden soorten bijeengezet.
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Tabel 3.1 Enkele kenmerkende en opvallende soorten Polder de Esch

Vogels
Tjiftjaf

Insecten

Zoogdieren

Vaatplanten

Grote groene

Gewone dwergvleermuis

Grote kaardebol

Konijn

Brede wespenorchis

sabelsprinkhaan
Groenling

Kleine roodoogjuffer

IJsvogel

Blauwe glazenmaker

Kleine karekiet

Bont zandoogje

3.2
3.2.1

Eiland van Brienenoord
Gebiedsbeschrijving

Het Eiland van Brienenoord is een langgerekt eiland in de Nieuwe Maas dat deels onder de van
Brienenoordbrug ligt. Het is met Rotterdam zuid verbonden door een brug over het Zuiddiepje. De
omgeving bestaat uit oude havengebouwen en industrie. De Kuip ligt op steenworpafstand. Op
het eiland is in oostelijke deel een volkstuinencomplex dat met de auto bereikbaar is. Nog iets
voorbij de tuintjes is een cirkelvormige getijdekreek aangelegd die aan de noordzijde is
aangetakt. Deze werkt niet optimaal (mondelinge mededeling Ineke van Dort, ARK), doordat de
verbinding met het rivierwater beperkt is en de geul daarmee weinig dynamiek kent. Deze geul
hebben we bij het veldbezoek van 16 januari helaas zelf niet gezien. In het westelijk deel is een
waterplas die een overblijfsel is uit de jaren 60 toen het als dok in gebruik was voor tunneldelen
voor de aanleg van de metro. Het oude dok is omzoomd met lage begroeiing. De vegetatie wordt
door ca tien schotse hooglanders kort gehouden. De westoever van het eiland is recht en stijl
omdat hier de oude dokdeuren en damwanden nog in zitten. Hier zijn ook nog twee strekdammen
aanwezig, waarvan de noordelijke behouden moet blijven voor de scheepvaart. Rond het eiland
zijn de oevers verder verdedigd met stortsteen waarlangs zandplaten droogvallen bij laag water,
het sterkst is dat in het Zuiddiepje en voor de dokdeuren. Op de drooggevallen platen zijn tijdens
ons veldbezoek geen vogels waargenomen.
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Figuur 3.5 Eiland van Brienenoord met enkele foto’s veldbezoek op 16 januari 2017.

Ten oosten van het dok ligt een amfibieënpoel/drinkpoel zonder oeverbegroeiing. De zone daar
weer ten oosten van bestaat uit open vrij droog middelmatig oud bos met veel gevallen en
gezaagd hout op de grond. We zien els, esdoorn, eiken, oude afgetopte wilgen, es, witte abeel,
kers, andere fruitbomen, vlier, meidoorn en er vliegen halsbandparkieten en boomkruipers. De
kudde Schotse hooglanders treffen we aan op het grasveld tussen bos en volkstuinen.
Het eiland oogt als rivierenlandschap waar de rivier geen directe invloed meer op heeft. Het is
open, ruig en zeker afwisselend. De natuurwaarden op deze winterdag zijn beperkt en hoewel de
stadsgeluiden zeer aanwezig zijn (A16, industrie, scheepvaart) ademt het gebied toch een zekere
rust uit.
3.2.2

Soorten

De complete soortenlijst is opgenomen als digitale bijlage en bevat 560 soorten. Het aantal
plantensoorten is 215 en het aantal vogelsoorten is 92. Daarmee is het eiland even soortenrijk als
Polder de Esch. Er zijn hier wel 120 meer insectensoorten gevonden wat waarschijnlijk is terug te
voeren op verschil in monitoringsintensiteit en niet zozeer in diversiteit. De meest gerapporteerde
vaatplanten zijn algemene soorten, maar ook soorten als heelblaadjes en watergentiaan zijn
gerapporteerd. Ondergedoken komt ook schedefonteinkruid voor.
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De laatste twee geven de voorkeur aan ondiep, stilstaand of zwak stromend water. Aan de
oevers van het dok groeien pitruspollen en zeegroene rus, met iets verder in het water wat riet en
zegges. Ook is een aantal rodelijst-soorten waargenomen. Gewimperd langbaardgras, die vrijwel
alleen nog in deze regio voorkomt, groeit ook op Eiland van Brienenoord. Glanzige hoornbloem,
kenmerkend voor zoetwater getijdegebied is waargenomen en moeraskruiskruid is voor het
rivierengebied vrij algemeen, maar elders in Nederland zeldzaam. Iets hoger op de oever staan
kaardebol, braam en populieren. De insecten en geleedpotigen zijn volgens de waarnemingen
vertegenwoordigd met verschillende sprinkhanen, algemene libelsoorten, zoals het lantaarntje,
enkele nacht- en dagvlindersoorten, waaronder een enkel bruin blauwtje als gevoelige rodelijstsoort. Gewone padden en konijnen voelen zich thuis op het eiland en de gewone en ruige
dwergvleermuis zijn jagend waargenomen. Diverse meeuwen, zoals de kokmeeuw, zilvermeeuw
en stormmeeuw, en eenden, zoals de kuifeend, krakeend en meerkoet, zijn veelvoudig
waargenomen. Een enkele huismus en groene specht hebben hun territorium op het eiland en er
broedt een roodborst. Er is hier iets meer dan in Polder de Esch in het water gekeken. Er zijn 44
watergebonden waarnemingen gedaan, voornamelijk slakken, tweekleppigen en vissen.
Hieronder ook soorten die kenmerkend zijn voor het rivierengebied zoals alver en roofblei. Het is
niet bekend of deze waarnemingen op of vanaf het Eiland zijn gedaan.
Tabel 3.2 Enkele kenmerkende en opvallende soorten Eland van Brienenoord

Vogels

Insecten

Vissen

Vaatplanten

Amfibieën

Kleine plevier

Vroege glazenmaker

Alver

Watergentiaan

Gewone pad

Brilduiker

Kleine roodoogjuffer

Roofblei

Drijvend fonteinkruid

Kleine watersalamander

Visdief

Bramensprinkhaan

Driedoornige stekelbaars

Grote kaardebol

IJsvogel

Sint-jacobsvlinder

Tiendoornige stekelbaars

Spindotterbloem

Kleine karekiet
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4 Referentiegebieden
Voor de verschillende scenario’s zijn de volgende referentiegebieden aangewezen op
basis van getijdeslag en gebiedskarakteristieken, zoals schaalgrootte en
inrichtingsmaatregelen.
Polder de Esch
Beperkt getij – (mogelijk) ophogen
a) Gedempt rond gemiddelde waterstand – Slag 80 cm
b) Gedempt net boven laagste waterstand – Slag 20 cm
voor gevonden.

Tiendgorzen
Hier is geen geschikt referentiegebied

Onbeperkt getij – ophogen  Gors landhoeve
Onbeperkt getij – niet ophogen  Gors landhoeve
Eiland van Brienenoord
Getijdenrand  Gors landhoeve
Getijdengeul  Klein profijt

4.1

Tiendgorzen

Figuur 4.1 enkele foto’s Tiendgorzen op 24 januari 2017 en enkele waarnemingen uit het verleden.
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4.1.1

Gebiedsbeschrijving

Tiendgorzen ligt aan de noordzijde van het Haringvliet en heeft een oppervlak van 27,5 ha, met
daarbij 5 ha grasdijk aan de noordzijde. In 2000 is de voormalige buitendijkse gors met deels
akkerbouw ontpolderd en de getijdekreek aangelegd. Doordat water vanuit het Haringvliet vrij in
en uit kan stromen is er nu een getijdeslag van 28 centimeter. Natuurmonumenten beheert het
gebied met extensieve begrazing door koeien. Daarnaast worden zo nodig akkerdistels 1 a 2 keer
gemaaid per jaar en de grootste wilgen verwijderd om de openheid te behouden. De recreatie
beperkt zich tot wandelaars en vissers. Met het herstel van zoetwatergetijdennatuur waren de
doelecotopen zachthoutooibos, biezen, natte ruigtes, rietvelden, wilgenopslag, permanent water
en droogvallend slik.
In 2007 en 2008 zijn de gebiedsstructuren onderzocht. Het percentage permanent water was
10% en droogvallend slik 30 %. De biezenzone was in een jaar toegenomen van 5 naar 10%, en
riet met spindotters van 15 naar 20%. Het percentage ruigrietland (10 %) en natte strooiselruigte
(6 %) zijn gelijk gebleven. Het percentage grasland nam af van 20 naar 9 %. Hiermee werd
voldaan het vooraf gestelde streefbeeld. Nu, ruim 15 jaar later, is de ontwikkeling van het
zachthoutooibos en wilgenopslag nog beperkt. Dit komt waarschijnlijk doordat de grazers de
ontwikkeling van deze ecotopen beperken.
4.1.2

Soorten

In de Tiendgorzen zijn in 2008 (Liesbeth van Oirschot-Beerens, 2010) in totaal 47 (en wellicht 49)
deltanatuursoorten waargenomen, waarvan 19 successoorten. Dit betreft in totaal 32 (tot 34)
soorten van de zoet-lijst, waaronder 8 successoorten te weten spindotterbloem, noordse
woelmuis, baardman, britse putter, bruine kiekendief, grote karekiet, ijsvogel en kleine
zilverreiger. Daarnaast zijn in 2008 in totaal 15 soorten van de zoutlijst waargenomen, waarvan
11 succes soorten, dit zijn: rode ogentroost, bergeend, blauwe kiekendief, bonte strandloper,
dwergstern, pijlstaart, scholekster, stormmeeuw, visdief, wulp en zilverplevier.
In de bijlage is een complete lijst opgenomen met soorten die sinds 2012 in de Nationale
Databank Flora en Fauna zijn geregistreerd. Hieronder volgt een beschrijving van opvallende en
kenmerkende soorten. De zeer zeldzame driekantige bies, kenmerkend voor zoetwatergetijde
gebied, komt voor in de Tiendgorzen. Een andere typische soort die bestand is tegen getijde en is
waargenomen, is de spindotterbloem. Naast het bruin blauwtje en een enkel groot dikkopje, zijn
de insecten en geleedpotigen algemene soorten. Qua amfibieën komt alleen de gewone pad
voor. De bever laat duidelijke sporen achter in het gebied en verschillende muizen zoals de
veldmuis, dwergmuis en rosse woelmuis voelen zich thuis in het gebied. Steltlopers, zoals de
smient, tureluur en oeverloper foerageren langs de waterlijn. Ook eenden (o.a. wintertaling,
slobeend), brandganzen en weide- en rietvogels (o.a. grutto) foerageren in het gebied. Riet- en
bos- en zangvogels zoals de rietzanger, groene specht, koekoek en kneu laten zich horen.
Bijzondere waargenomen soorten zijn een foeragerende kemphaan, goudplezier en watersnip en
een baltsende roerdomp.
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Ook jagen visdieven op visjes in het gebied. Waargenomen vissoorten zijn de alver,
zwartbekgrondel (exoot) en brasem. Tijdens een veldbezoek op 24 januari 2017 is een
baardmannetje waargenomen.

4.2
4.2.1

Gors Landhoeve
Gebiedsbeschrijving

Figuur 4.2 Overzichtskaart Gors Landhoeve (2011).

Gors Landhoeve is in 2005 aangelegd als zoetwatergetijdenatuur aan de Lek met een getijdeslag
van 115 cm. Naast het graven van verschillende geulen, is het gebied gesaneerd en het maaiveld
verlaagd. Hierdoor is een drassig gebied ontstaan met getijdengeulen. De geulen zijn ongeveer
50 cm diep ten opzichte van het omliggende land. Na de aanleg is er aan de geulen weinig
veranderd aan de diepte en ligging van de geulen. Het gebied is in beheer van Rijkswaterstaat
Zuid-Holland. Doelecotopen ten tijden van de aanleg waren riet, biezen, moeras en ooibos. Deze
hebben zich in de loop van de tijd in meer en mindere mate ontwikkeld. Daarnaast is permanent
water in de geul aanwezig en zijn droogvallende platen met deels slik te herkennen als ecotopen.
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Aan de rand hiervan bevindt zich een zone met pioniersvegetatie, die snel overgaat in een
spindotterrietland wat een groot gedeelte van Gors Landhoeve beslaat. Tussen het riet en de
moeraszones ontstaan kleine zachthoutooibosjes.

Figuur 4.3 Enkele foto’s Gors Landhoeve in 2011 (linksboven) en op 24 januari 2017.

4.2.2

Soorten

In 2011 is een monitoring voor macrofauna, waterplanten en vissen uitgevoerd (Grontmij, 2011).
In zowel de diepe geulen als de ondiepere zone waren de borstelarme wormen het talrijkst, met
daarnaast veel erwtenmosseltjes en dansmuggenlarven. Er werden meer soorten gevonden
kenmerkend voor slib dan voor zand. Ook enkele brakwatersoorten zijn aangetroffen. Het gebied
bestond in 2011 voornamelijk uit pioniersvlaktes met hoge abundanties van waterpeper en rode
waterereprijs, karakteristiek voor het zoetwatergetijdengebied, met daartussen verspreid in lage
abundantie gevleugeld sterrenkroos. Ook groeiden op enkele plaatsen bijzondere soorten als
spindotterbloem, goudknopje en driekantige bies. Hiermee was Gors landhoeve qua oever- en
waterplanten redelijk soortenrijk. Ondanks dat de verwachting was dat de geulen een paai- en
opgroeifunctie voor vissen zouden vervullen, bleek in 2011 dat het gebied enkel een beperkte
foerageerfunctie heeft voor grotere vissen. Door de kleine omvang is er maar een beperkt aantal
habitats beschikbaar het de biodiversiteit laag.
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Bij de elektro- en zegennetvisserij zijn slechts enkele algemene soorten gevangen waaronder
winde, blankvoorn, baars, karper, pontische stroomgrondel en zwartbekgrondel.
Op basis van data uit de NDFF zijn de geregistreerde soorten vanaf 2012 geanalyseerd. De
meest voorkomende plantensoorten op Gors Landhoeve is mattenbies, jacobskruid /
duinkruiskruid, hertsmunt en paardenbloem. Meer bijzondere soorten zijn driekantige bies en
moeraskruiskruid, hoewel deze laatste in de uiterwaarden van het rivierengebied meer algemeen
is. Er zijn vrij algemene insectensoorten aangetroffen en als enige zoogdier de haas. Verder zijn
pleisterende grutto’s, tureluurs, zomertalingen en wulpen zijn waargenomen. Soorten zoals de
krakeend, bontebekplevier, blauwe reiger en bruine kiekendief foerageren op Gors Landhoeve.
De kneu, spotvogel en rietvogels zoals de rietzanger en rietgors zijn baltsend waargenomen.

4.3
4.3.1

Klein Profijt
Gebiedsbeschrijving

Klein Profijt is een 73 ha groot natuurgebied langs de Oude Maas. Hiervan is 6 ha in 2005 erbij
gekomen met het afgraven van het slibdepot tussen het oorspronkelijke natuurgebied en de Oude
Maas. Het krekensysteem staat in verbinding met de sloten van het natuurgebied, waardoor een
getijdeslag van 111 – 16 cm voor dynamiek zorgt in het gebied. Het doel van de uitbreiding van
het deltanatuurgebied was om meer getijslag in en uitbreiding van bestaand
zoetwatergetijdengebied te creëren en daarmee de volledige vegetatiegradiënt te herstellen.
Het gebied is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Het beheer bestaat uit het verwijderen
van wilgenopslag, remming van het dynamische proces, het snoeien van knotwilgen met een
cyclus van 3 jaar en het maaien van de helft van het riet en rietgors eens in de twee jaar. Alleen
een deel van het oorspronkelijke natuurgebied is opengesteld voor recreatie, zoals wandelaars,
mountainbikers en enkele kano-excursies. De verwachte ecotopen ten tijde van de uitbreiding
waren droogvallend slik, riet en biezenvegetaties, naast het bestaand griend (zachthooibos).
In 2008 (Liesbeth van Oirschot-Beerens, 2010) zijn de ontwikkelde gebiedsstructuren onderzocht
van het totale natuurgebied (oorspronkelijk Klein Profijt + afgegraven slibdepot). De kreken en
vloedsloten vormden het permanente water (2,5 ha) waarvan de oevers droogvallend slik waren
(6,2 ha). Naast 7 ha riet met spindotters en 8,5 ha ruig rietland, was er nog een 0,5 ha natte
strooiselruigte, waarbij de grens naar het afgegraven deel nog scherp zichtbaar was. De
biezenzone was destijds nog niet ontwikkeld en het was te nat voor droge nitrofiele ruigte. Het
voormalige griend was doorgeschoten tot wilgenvloedbos (63,2 ha) en besloeg het grootste
gedeelte van het gebied. Destijds was het gebied in ontwikkeling richting het beoogde doel,
herstel van de volledige vegetatiegradiënt.
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Figuur 4.4 Enkele foto’s Klein Profijt (linksboven - bron: projectbureau Deltanatuur, rechtsboven: Niels
Jeurink, onder: Michelle de la Haye.

4.3.2

Soorten

Tot en met 2008 zijn de getijdensoorten geanalyseerd. In het totale natuurgebied Klein profijt
(nieuwe en bestaande natuur) zijn 27 deltanatuursoorten aangetroffen, waarvan 25 soorten van
de zoet-lijst en 2 van de zout-lijst. In de ‘Bestaande natuur tot en met 2008’ zijn in totaal 23
deltanatuursoorten waargenomen (22 soorten van de zoet-lijst en 1 ‘zoute soort), waarvan 13
successoorten te weten de bever en noordse woelmuis, spindotterbloem en zomerklokje (beide
veelvuldig voorkomend), driekantige bies, glanzende hoornbloem en moerasstreepzaad en de
vogelsoorten baardmannetje, britse putter, bruine kiekendief, ijsvogel, sprinkhaanzanger en de
bergeend. Een deel van deze vogelsoorten broedt ook in het gebied. In het nieuwe
deltanatuurgebied zijn in totaal 7 (tot 11) deltanatuursoorten waargenomen (5 tot 8 van de
zoetlijst en 3 van de zoutlijst). In totaal zijn 2 (tot 6) successoorten waargenomen. Dit betreft de
bergeend en scholekster en mogelijk nog 4 soorten die gemeld worden voor 2007, maar waarvan
de gegevensbron niet achterhaald kon worden, te weten de driekantige bies, glanzende
hoornbloem, spindotterbloem en ijsvogel. Deze vier soorten komen in het bestaande natuurgebied al voor. Een deel van de aangetroffen deltanatuursoorten is echter niet in de bestaande
natuur waargenomen, nl. de kluut, lepelaar, tureluur en scholekster.
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Deze soorten zijn in foeragerend op de droogvallende slikken in de nieuwe natuur waargenomen;
een biotoop dat in het bestaande natuurgebied ontbreekt. Er zijn voor de getijdegeul van Klein
Profijt, naast vogels, vanaf 2012 relatief weinig waarnemingen geregistreerd. Wel groeit de
zeldzame driekantige bies in Klein profijt. Verder bestaat de vegetatie voornamelijk uit
oeverzegge, kraailook en slipbladige ooievaarsbek. Oeverlopers, lepelaars, bergeenden en
krakeenden foerageren in het gebied. Ook is een foeragerende buizerd en een baltsende snor
waargenomen.
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5 Te verwachten ecotopen en natuurlijke waarden
In Polder de Esch en het Eiland van Brienenoord zal getijdenatuur tot ontwikkeling kunnen
komen. In dit hoofdstuk zijn de te verwachten ecotopen nader omschreven. De
ecotopenbeschrijvingen zijn gebaseerd op de RijksWateren Ecotopen Stelsels (RWES)
voor oevers (Lorenz, 2001).

5.1

Ondiep zoet getijdewater (kreken)

De matig diepe tot ondiepe wateren in het zoete getijdengebied vormen een dynamische
leefomgeving voor benthische bodemdieren (zoals bloedzuigers en kleine mosselen), paaiende
en rustende vissen. Hier komen vis- en benthos-etende watervogels op af. De combinatie van de
krachten van het water en verschillen in substraat (zand, klei, slib) creëren steeds veranderende
geulen op verschillende schaalniveaus en vormen daarmee het krekensysteem. Deze ecotoopgroep kan onderverdeeld worden in twee relevante ecotopen:
Ondiep getijdenwater wat nooit of zelden droogvalt. Het gemiddeld laagwaterpeil ligt tussen de 0
en 1 meter diep en er is een relatief hoge biomassa en diversiteit aan soorten te vinden.
Afhankelijk van het substraat worden nieuwe standplaatsen gevormd. De bodem is in beweging,
maar niet in dergelijke mate dat het de vestiging van vegetatie onmogelijk maakt. Het ondiepe
water, al dan niet met waterplanten, biedt veel vissoorten schuil- en foerageergelegenheid voor
macrofauna zoals driehoeksmossel, dansmuggen, watervlokreeft borstelwormen en vissen.
Vogels die hier voorkomen zijn: kuifeenden, tafeleenden, brilduikers, fuut, aalscholver en
zaagbek. Kenmerkende vegetatie: gele plomp, drijvend fonteinkruid, riet, kleine lisdodde,
spindotterbloem, driekantige bies en bittere veldkers
De middenstroom van de geul is een matig diep getijdewater met een gemiddeld laagwaterpeil
tussen de 1 en 3 meter. Door de dynamiek wordt vestiging van vegetatie verhinderd. Bodemfauna beperkt zich enkel tot vissen, kreeftachtigen en enkele sessiele soorten. Afhankelijk van
stroomsnelheid is de bodem van enkele centimeters tot decimeters regelmatig in beweging. Door
de sterke stroming kan er geen vegetatie groeien en is daarom slecht geschikt voor beperkte
macrofaunasoorten. Voor vissen heeft dit ecotoop weinig te bieden door gebrek aan beschutting
en te veel turbulentie. Er komen hooguit enkele kleine vissoorten voor die goed aangepast zijn
aan de dynamische omstandigheden, zoals de rivierdonderpad.

5.2

Kale platen

De ecotopen die te verwachten zijn in het plangebied zijn zoete slikken en zoete zandplaten.
Deze twee ecotopen verschillen met name in substraat, veroorzaakt door een verschil in sterkte
van dynamiek. Door de sterke morfodynamiek ontbreekt vegetatie op de zandplaten, of bestaat
enkel uit pioniersvegetatie. Over het algemeen geldt dat hoe fijner het sediment (slik) hoe meer
prioniersvegetatie er groeit.
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De pioniersvegetatie bestaat uit bruin cypergras, blaartrekkende boterbloem en slijkgroen. Op iets
hogere, regelmatig droogvallende slikoevers komen biezen, zoals de naaldwaterbies voor en
kruidachtigen, zoals zeezuring, gele waterkers, watertorkruid, moerasandijvie, bruin cypergras,
blaartrekkende boterbloem. In slikplaten is er meer macrofauna dan in zandplaten. De
macrofauna vormt het voedsel voor vissen en vogels. De kale zandoevers en zandbanken zijn
foerageer- en broedgebied voor sterns en steltlopers, zoals de kleine plevier, tureluur, scholekster
en kluut en zwemeenden, zoals de slobeend, pijlstaart en de smient. Kenmerkende vissoorten
zijn barbeel, kopvoorn, serpeling, en sneep.

5.3

Moerasplanten- helofytenzone

De getijdezone is drassig tot nat en overspoelt frequent. De moerasplanten en helofyten zijn
afhankelijk van regelmatige overstroming en droogval en zijn aangepast aan verzadigde bodems.
Elke helofytensoort heeft een voorkeursplaats op de oever: gele lis en rietgras staan hoog op de
oever, riet en heen vertonen een grote variatie in diepte en liesgras, lisdodde en biezen staan
onder water of rond de waterlijn. De getijdendynamiek is belangrijk voor de groei en ontwikkeling
van helofyten. Een natuurlijk getijde is het beste voor de vitaliteit van riet en een hoge
soortenrijkdom. De door de moerasplanten ontstane luwe plaatsen in het water zijn een geschikte
schuilplaats voor vissen zoals zeelt, ruisvoorn en snoek. Andere kenmerkende soorten zijn
dodaars, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, bittervoorn, grote modderkruiper en meerval.

5.4

Moerasruigtes

Het ecotoop moerasruigtes wordt gekenmerkt door snelgroeiende ruigtekruiden soorten van
stikstofrijke plaatsen die in het groeiseizoen boven de waterlijn hun groeiplaats vinden. Veel
voorkomende ruigtesoorten zijn harig wilgenroosje, grote brandnetel, akkerdistel, haagwinde,
moerasspirea, groot hoefblad, rivierkruidkruid en moerasandoorn. De ruigtes ontstaan door
opslibbing en ophoping van strooisel uit rietmoerassen (Veranderingen in de vegetatie van de
Oude Maas 1994 – 2000, 2003). Dit proces verloopt over enkele tientallen jaren waarbij
successie plaatsvindt, waarbij overlap met de ecotopengroep zachthout struwelen en bossen
optreedt. Door de hogere waterstand in de rivier kan in de winter hier periodiek inundatie
optreden. Moerasruigtes zijn broedgebieden voor watervogels, eendachtigen, ral- en
reigerachtigen, roofvogels en kleinere vogels. Daarnaast zijn moerasruigten een goed
foerageergebied voor ganzen. Zij fungeren als paai-, rust- en schuilgebied voor amfibieën en
insecten.

5.5

Zachthoutstruwelen en – bossen

Deze ecotopengroep bestaat uit houtachtige vegetatie met een ondergroei van soorten van
voedselrijke moerassen en natte ruigten. Dit ecotoop wordt vaak niet beheerd of bestaat uit
extensief beheer door middel van grote grazers die een sterke uitbreiding van bossen en
struwelen beperken.
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Het ecotoop bevindt zich op laaggelegen, voedselrijke gronden die periodiek overstromen. Deze
ecotoopgroep vormt het eindstadium van de successie vanuit moerasruigtes. Afhankelijk van het
successiestadium en mate van overstroming zijn er verschillende specifieke ecotopen te
onderscheiden, die grote overlap met elkaar hebben. Diverse wilgensoorten vormen de hogere
begroeiing, met daaronder kruidige soorten. De struwelen bieden foerageer- en
broedgelegenheid voor kleine zangvogels en vormen een biotoop voor amfibieën.
Zachthoutooibossen (vroege successiestadium) bieden broed- en slaapgelegenheid aan vogels.
Het ooibos is verder het biotoop voor zoogdieren, zoals bever.
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6 Te verwachten natuurlijke waarden voor de
scenario’s
In dit hoofdstuk worden de verschillende scenario’s beschreven. Daarbij worden, op basis
van bekende en verwachte abiotische aspecten zoals morfologie, getij, etc, de verwachte
ecotopen beschreven. Daaruit voortvloeiend worden de belangrijke soorten en de
belevingswaarde van het scenario uiteengezet.

6.1

Methode

Op basis van eerdere case studies zijn verschillende scenario’s besproken.
De natuurlijke waarden van elk scenario worden grotendeels bepaald door de hydrologie, met
name door de overspoelingshoogte, -frequentie en -duur.
De te verwachten ecotopen bij deze scenario’s zijn beschreven in hoofdstuk 5, dit zijn: ondiep
zoet getijdewater, kale platen, moerasplanten – helofytenzone, moerasruigtes,
zachthoutstruwelen en bossen, graslanden. Omdat de exacte ligging van slikken en platen niet
van te voren vast te stellen zijn, worden deze niet apart aangeduid in de figuren van
onderstaande paragrafen, maar vallen deze onder de categorie “ondiep dynamisch”.

6.2
6.2.1

Polder de Esch - Beperkt getij (variant I)
Scenariobeschrijving

Het hoogste peil dempen door in te laten rond de gemiddelde waterstand, dus rond de
middenstand een aantal decimeters hoger. De middenstand in de Maas is ca 0,3 m +NAP. De
getijdeslag zou dan gereduceerd worden tot +0,7 bij vloed. Het gevolg is dat de gebieden boven
+0,7 niet meer overstromen en de gebieden onder -0,1 altijd onder water zullen staan. Voor de
huidige hoogteligging van de polder is dit geen gunstige situatie want er ligt vrijwel geen land
boven de 0,7 m en juist veel onder de -0,1. Deze variant is dus alleen mogelijk als een deel van
de polder wordt opgehoogd. Maandelijkse fluctuaties zoals bijvoorbeeld springtij is in het gebied
niet meer merkbaar door de aftopping van het hoogste.
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Figuur 6.1 Verzamelfiguur met hoogteligging Polder de Esch, getijverloop januari 2017 en de bovengrens
geknepen getij.

6.2.2
Ecotopen
 Alle ecotopen beschreven in hoofdstuk 4 zullen op den duur ontstaan met de voorgenomen
maatregelen (figuur 6.2). De moerasplanten-helofyten zone en de moerasruigte zal relatief
smal zijn. De meest interessante zone in dit scenario is het ondiepe dynamische water met
kale slikken en zandplaten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de pioniersvegetatie zal
macrofauna (slakjes, mosselen, borstelwormen, muggenlarven) in deze zone vogels
aantrekken zoals sterns en steltlopers, zoals de kleine plevier, tureluur, scholekster, kluut,
bontbekplevier en kleine plevier en zwemeenden, zoals de slobeend, pijlstaart en de smient.
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Figuur 6.2 Ecotopen ontwikkeling Polder de Esch, bij geknepen getij.

6.3

Polder de Esch - Beperkt getij (variant II)

Figuur 6.3 Verzamelfiguur met hoogteligging Polder de Esch, getijverloop januari 2017 en de bovengrens
en ondergrens geknepen getij variant II.
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6.3.1

Scenariobeschrijving

Het getij wordt geknepen rond een paar decimeter boven het laagwater, door na laagwater een
nog te bepalen tijd water in te laten en dan de doorlaat te sluiten. Als het rivierwater na de vloed
het peil weer bereikt heeft kan de doorlaat weer open en begint de cyclus opnieuw. De
waterstand in de polder fluctueert dan van ca -0,5 m tot -0,3 m. Gedurende eb kan de doorlaat
dan enkele uren open staan, maar zodra het water begint te stijgen moet de doorlaat al snel
dicht, waarna deze ca 8 uur dicht zal moeten blijven. In dit scenario is weinig dynamiek in het
gebied. Bij hoge rivierafvoeren kan het zelfs zo zijn dat het lage water boven het geknepen getij
blijft, waardoor er zelfs geen dynamiek is in die tijdsperiode.
6.3.2

Ecotopen

In de lage dynamiek in dit systeem is er een klein oppervlak aan intergetijdengebied (figuur 6.3).
Door de schommeling van 20 centimeter in het getijde is het oppervlak dynamisch gebied sterk
afhankelijk van helling van het maaiveld. Hoe flauwer de helling in het maaiveld hoe groter het
oppervlak aan intergetijde gebied. De middenstroom van de geul is een matig diep getijdewater
met een gemiddeld laagwaterpeil tussen de 1 en 3 meter. Doordat de getijdeslag gecontroleerd is
zullen golven steeds op ongeveer dezelfde plek in de oever breken, waardoor de kans op
oeverserosie groot is. Hierdoor kunnen steile oevers ontstaan op de plekken waar de
intergetijdenzone zich zou moeten ontwikkelen. Ten opzichte van scenario 1, zal er nagenoeg
geen moeras-helofyten zone zijn. In eerste instantie zal dit wel vanuit pioniersvegetatie aanwezig
zijn, maar door de geringe dynamiek zal door successie hier de vegetatie relatief snel verruigen
tot moerasruigte en afhankelijk van het beheer overgaan naar zachthoutstruwelen en –bossen.
De soortensamenstelling zal met de successie mee veranderen.
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Figuur 6.4 Ecotopen ontwikkeling Polder de Esch, bij geknepen getij 1b.

6.4

Polder de Esch – Ophoging maaiveld

Figuur 6.5 Verzamelfiguur met hoogteligging Polder de Esch, getijverloop januari 2017 en mogelijke
hoogtelijn na ophoging maaiveld.
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6.4.1

Scenariobeschrijving

Bij deze variant wordt het maaiveld opgehoogd, zodat niet het hele noordelijk deel onderloopt, en
de vorm en omvang van het intergetijdengebied zelf bepaald kunnen worden. Om een deel van
het gebied te vrijwaren van getij zal het ca 2 m opgehoogd moeten worden tot 1,5 m +NAP.
Wanneer delen minder hoog worden aangevuld, bv met 1 m, dan kan op die manier de
inundatietijd worden beperkt. Land dat op ca 0,5 m ligt zal nog ca 4 uur per getijden cyclus
onderwater staan, terwijl dat bij niet ophogen ca 8 uur is.
6.4.2

Ecotopen

Bij dit scenario wordt meer oppervlakte gecreëerd voor intergetijdengebied. Slikken met
pioniersvegetatie, platen met oever- en moerasvegetaties krijgen zo meer de ruimte. Tijdens
ophoging kan ook ruimte worden gegeven aan kreken die door de landdelen dooraderen.
Hiermee wisselen ecotopen als ondiep dynamisch water, kale platen met pioniersvegetatie,
moerasplanten elkaar af in het landschap. De diversiteit aan ecotopen, creëert een diversiteit aan
habitats, waarmee de biodiversiteit ook toe zal nemen. Anderzijds kan door een geleidelijke
helling van de oeverzone een brede vegetatiezone met driekantige bies, klein glaskroos en
spindotterbloem ontstaan.

Figuur 6.6 Ecotopen ontwikkeling Polder de Esch, bij onbeperkt getij 2.
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Figuur 6.7 Potentiele ecotoop in dit scenario.

6.5
6.5.1

Polder de Esch – Maximale getijde
Scenariobeschrijving

De getijdeslag wordt geheel doorgevoerd in de polder. Tijdens vloed staat dan het hele
noordelijke gebied 1,5 tot 2 m onder water. Het gebied aan de teen van de primaire waterkering
blijft wel droog en de kade zal hoog genoeg moeten zijn (zeker +2,5 m) om dit water te keren.
Tijdens eb valt het huidige landgedeelte weer grotendeels droog. Omdat de ebstand op de
Nieuwe Maas maar weinig lager ligt dan het landgedeelte valt het gebied pas droog als het
geheel eb is. De laagwaterperiode duurt wel relatief lang (ca 4 uur) zodat het gebied wel een
flinke tijd droog valt.

36/51

Kenmerk R001-1246703MFW-kmi-V01-NL

Figuur 6.8 Verzamelfiguur met hoogteligging Polder de Esch, getijverloop januari 2017 en hoogtelijn na
ophoging kade.

6.5.2

Ecotopen

Qua ecotopen zal dit scenario tot een relatief groot aandeel ondiep dynamisch water leiden, ten
opzichte van de overige scenario’s. Doordat de slikken en platen weinig en kort droog zullen
vallen zal het lang duren voordat pioniersvegetatie hier tot ontwikkeling komt.

Figuur 6.9 Ecotopen ontwikkeling Polder de Esch, bij onbeperkt getij 3.
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6.6
6.6.1

Eiland van Brienenoord – Getijdenrand
Scenariobeschrijving

In deze variant voor Eiland van Brienenoord worden de volgende aanpassingen gerealiseerd:
a) Aan de westzijde wordt de huidige zoetwaterplas verbonden met het getijdemilieu;
b) Aan de oostzijde wordt het bestaande getijdenmilieu uitgebreid;
c) In het midden wordt aan de rivierzijde een getijdemilieu gerealiseerd.

Figuur 6.10 Duiding ingrepen Eiland van Brienenoord – Getijdenrand (bron??).

Hiermee wordt in totaal 1450 meter natuurlijke oever gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen is
het nodig om de oevers onderwater op te hogen en het talud boven de waterlijn af te graven. Dit
geldt voor het een deel van de zuidoever van het eiland langs het Zuiddiepje, de inham in het
midden van het eiland (c) en de uitbreiding aan de oostzijde (b). Ook zal de verhoging aan de
westzijde van de waterplas afgegraven moeten worden om de verbinding te bewerkstelligen (a).
Verder zal de bodem rond beide strekdammen hier opgehoogd worden. Omdat de stroming aan
de noordzijde van het eiland aan de buitenbocht van de Nieuwe Maas ligt en dus gevoelig is voor
erosie, zal de oever zijn huidige inrichting, met basaltstenen moeten behouden. De getijdeslag
voor het eiland blijft hetzelfde als de huidige getijdenslag. Deze verloopt gemiddeld tussen de 0,50 en +1,00 mNAP met uitschieters tussen -1,00 en +2,00 mNAP. De huidige dijk aan de
zuidzijde heeft een hoogte van +4 mNAP, waardoor het getij geen invloed heeft op de natuur op
het eiland.
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6.6.2

Ecotopen

Oevers Zuiddiepje – Ondiep zoet getijdewater met zachthoutstruwelen
Afhankelijk van de afgraving kan een getijdestrook ontstaan van ongeveer 30 meter breed. Deze
zone zal voornamelijk zandig zijn door de zandaanwas als gevolg van het zandwinbedrijf
gevestigd aan het Zuiddiepje. De zone zal een vergelijkbaar karakter hebben als de monding van
de geul bij Gors Landhoeve. De getijdestrook heeft een ondiep zoet getijdewater ecotoop, met
weinig begroeiing. Het huidige droge bos zal niet beïnvloed worden door het getij en grotendeels
in de huidige staat blijven. De waterverzadigde zone zal wel verder landinwaarts komen te liggen
en daardoor zullen bomen langs de oevers afsterven. Hier zal een smalle moerasachtige ruigte
ontstaan.

Figuur 6.11 Hoogte en dwarsprofiel Eiland van Brienenoord – Oevers Zuiddiepje.

Verbinding dok en inham noordzijde (b) – Kale platen met pioniersvegetatie
Bij het verbinden van het voormalige dok met de Nieuwe Maas komt het dok alleen bij hoogtij
onder water te staan en valt het droog bij laagwater. Het is mogelijk dat hier enige pioniersbegroeiing ontstaat. In combinatie met de kale plaat tussen de twee strekdammen ontstaat een
intergetijde-inham van ruim 300 meter lang en ongeveer 50 meter breed. Het slik zal niet snel
begroeid raken, met uitzondering van wat pioniersvegetatie in het voormalige dok. Deze zone is
beschut tegen golfslag van langsvarende schepen en het slik herbergt daarom verschillende
soorten bodembewoners. Juist deze combinatie maakt het interessant als foerageer- en rustplek
voor vogels zoals bijvoorbeeld sterns en steltlopers, zoals de kleine plevier, tureluur, scholekster,
kluut, bontbekplevier, etc. Afhankelijk van de afgraving zal in de inham aan de noordzijde een
vergelijkbaar milieu ontstaan als dat in het voormalige dok. Alleen bij hoogtij komt het onderwater
te staan. De kans is groot dat dit langzamerhand begroeid raakt met riet en op den duur verlandt
en bebost raakt.
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Dit zal onder andere interessant zijn voor amfibieën en verschillende rietvogels.

Figuur 6.12 Hoogte en dwarsprofiel Eiland van Brienenoord – Verbinding voormalig dok.

Uitbreiding getijdengeul oostzijde (b) – Ondiep dynamisch water met ruigte
Met het afgraven van de monding van de cirkelvormige geul aan de oostzijde van het eiland, zal
er weer meer dynamiek ontstaan in de geul. De geul zal dan tijdens laagwater droogvallen en
tijdens vloed, water doorlaten. De geul zal, als deze niet dichtslibt, grotendeels onbegroeid blijven
door het troebele water dat in- en uitstroomt. De oevers zullen bij eenzelfde beheer begroeid
blijven met ruigte. Deze ruigte is vrij hoog gelegen en staat weinig onder invloed van het getij.
Ruigte is niet opgenomen in de ecotopen beschrijvingen van hoofdstuk 5. Desalniettemin is dit
ecotoop waardevol als schuil- en broedplek van verschillende vogelsoorten en voor kleine
zoogdieren. In onderstaande figuur zijn de pieken in de dwarsdoorsnede bomen.
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Figuur 6.13 Hoogte en dwarsprofiel Eiland van Brienenoord – Getijdengeul Oostzijde.

6.7
6.7.1

Eiland van Brienenoord – Getijdengeul
Gebiedsbeschrijving

In deze variant wordt een getijdengeul uitgegraven in de lengte richting van het eiland. De geul
verbindt de opening aan de westzijde tussen de strekdammen met het voormalige dok en loopt
dan verder oostwaarts om net ten westen van de volkstuinen uit te monden in het Zuiddiepje. De
verhoging rond de strekdammen en de verdieping van de uitmonding van de cirkelvormige geul
aan de oostzijde van het eiland komen overeen met de vorige variant. In totaal zal 1750 meter
natuurlijke oever ontstaan. In afbeelding 6.14 is nog eens 900 m natuurlijke oever ingetekend aan
de noordzijde van het eiland. Deze zal echter niet meegenomen worden in de beschrijving,
aangezien een geheel natuurlijke oever niet realistisch is in het kader van erosie door de sterke
stroming aan deze zijde.
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Figuur 6.14 Duiding ingrepen Eiland van Brienenoord – Getijdengeul.

Figuur 6.15 Huidig hoogte en dwarsprofiel Eiland van Brienenoord.
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6.7.2

Ecotopen

In figuur 6.15 is te zien dat het maaiveld van het eiland waar de geul gepland is, een hoogte heeft
van 3,5 – 4 m NAP. Voor de beeldvorming bespreken we twee situaties: geul a) met de bodem
gemiddeld op een gelijke hoogte als de bodem van het voormalige depot (+0,65 mNAP); b) een
geul die tijdens een gemiddelde eb nog water voert (-1,0 mNAP). Voor beide situaties gaan we uit
van een vergraving van gemiddeld 50 meter breed, met in het midden een horizontaal vlak van
20 meter breed.
Geul a – Zachthoutstruwelen en -bos met beperkt ondiep zoet getijde water
Om de bodem van de geul gemiddeld gelijk te krijgen met de bodem van het voormalige depot,
zal de geul ongeveer 3,5 m diep ten opzichte van het huidige maaiveld moeten worden. Hiermee
valt de geul voor twee maal gedurende 8 uur droog in elke 24 uur en ontstaat een
intergetijdezone van ongeveer 25 meter breed. In eventuele verdiepingen in de geul kan wel
water blijven staan, die gedurende deze tijd geïsoleerd en dus stilstaand zijn. Deze zullen in de
loop van de tijd sedimenteren door neerslaand slib tijdens laag water. De oevers van deze geul
zullen een gemiddeld talud van 1:4 – 1:5 hebben. (Ter referentie: een natuurvriendelijke oever
heeft een talud tussen de 1:2 en 1:20.). De kanttekening bij deze variant is dat de getijdeslag zeer
gering is en weinig dynamisch, doordat het twee derde van de tijd stilstaat. Een groot gedeelte
van dit talud zal hierdoor begroeid raken met in eerste instantie moerasachtige ruigte, maar met
beperkt beheer zal hier zachthoutstruweel ontstaan. De geul zal langzamerhand dichtslibben en
verlanden.

Figuur 6.16 Schets hoogtelijn tenopzichte van getij Brielenoord – Geul a.

Geul b – Ondiep zoet getijde water met zachthoutstruwelen en -bossen
Om een geul te creëren die ook bij laagwater watervoerend is, zal de bodem op -1,0 mNAP
moeten liggen. Tijdens een gemiddelde eb staat er dan nog een halve meter water in de geul.
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Ten opzichte van het huidige maaiveld betekent dit dat een geul van 4,5 tot 5 meter diep
gegraven dient te worden. Dit geeft een gemiddeld talud van 1:3 - 1:4 m, wat redelijk stijl is voor
een natuurlijk oever. Dit betekent dat ook het voormalige dok verdiept zal moeten worden.

Figuur 6.17 Schets hoogtelijn tenopzichte van getij Brielenoord – Geul b.

De situatie is vergelijkbaar met Klein Profijt, hoewel hier de oevers niet zo steil zijn. Het
geulensysteem loopt hier door tot in het zachthoutstruweel en bos. Afhankelijk van de
erosiegevoeligheid van het talud zal het gedeelte dat niet onder invloed staat van het getij
begroeid raken met bramen en zachthoutstruweel. Dit maakt het gebied uitermate geschikt voor
bevers, die in de regio al op verschillende locaties waargenomen zijn. Bomen waarvan de
wortelzone te nat wordt door het waterpeil, zullen langzaam afsterven. De relatief steile oevers
zijn interessant voor ijsvogels, die nu al in het gebied zitten. Het heeft echter wel tijd nodig om dit
tot deze situatie te ontwikkelen.
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7 Relatie met de KaderRichtlijn Water
Waterbeheerders in Nederland moeten er niet alleen voor zorgen dat de kwaliteit van hun
wateren verbetert maar ook moet die kwaliteit in 2028 aan een vooraf gestelde norm voldoen. Die
Europese norm is vastgelegd in de Kader Richtlijn Water (KRW). Om te toetsen aan die norm zijn
binnen de KRW maatlatten opgesteld, waarmee op basis van de aanwezige vegetatie,
macrofauna, vis en/of kiezelwieren de score wordt bepaald die tussen de 0 en de 1 ligt.
Gewenste soorten en soortdiversiteit dragen daar positief aan bij, het ontbreken ervan of de
aanwezigheid van sommige andere soorten niet of juist negatief. Landelijk is vastgesteld dat op
de afzonderlijke maatlatten een score hoger dan 0,6 als ‘Goed’ gekwalificeerd wordt en dat dat
ook het te behalen doel is. In de sterk veranderde wateren, waartoe de benedenrivieren gerekend
kunnen worden vanwege de stenen oevers en de drukke scheepvaart, is de score waarbij de
kwalificatie ‘Goed’ gegeven wordt, soms naar de beneden bijgesteld (doelverlaging).
De wateren in Nederland die meetellen voor de KRW worden waterlichamen genoemd. De
stromende wateren zijn verdeeld in bovenlopen (smaller dan 3 meter), middenlopen (breedte 3 8 meter), benedenlopen (breedte > 8 meter), riviertje (breedte 8 - 25 meter) en rivier (breedte
meer dan 25 meter). De rivieren gaan over in estuaria met een (beperkt) getijverschil voordat zij
in zee stromen (http://www.clo.nl/indicatoren/nl1401-oppervlaktewater-in-nederland). Bij die
laatste categorie is het waterlichaam de Nieuwe Maas ingedeeld (de zogenaamde O-serie van
Overgangswateren). Dit is arbitrair want bijvoorbeeld waterlichaam de Oude Maas, waartoe ook
Klein Profijt behoort en waar zowel getijdenslag als fluctuaties in chloridegehalte (zie figuur 7.1)
vergelijkbaar zijn met de Nieuwe Maas, behoort tot de categorie R-8 (zoete getijdewateren). Ook
de door ons gekozen referentiegebieden behoren tot die categorie (RWS WD, 2012 en 2012b).
Uiteindelijk zal de maatlat moeten worden gebruikt die het best past en is de typologie daarvoor
slechts een hulpmiddel en geen diskwalificatie.
Rijkswaterstaat is de waterbeheerder in de grote rivieren en stelt daarvoor de doelen op. Waar de
scores achterblijven, wordt gekeken naar de oorzaken en worden maatregelen uitgevoerd die
moeten bijdragen aan het verkrijgen van hogere scores op de maatlatten. Meestal dienen de
maatregelen echter meerdere doelen en heeft Rijkswaterstaat ook een inspannings opgave op
het realiseren van een bepaalde hoeveelheid natuurvriendelijke oevers.
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Figuur 7.1 Verloop chloride in Nieuwe (boven) en Oude Maas (onder), februari 2017. Let op schaal y-as
(Bron http://waterinfo.rws.nl).

Hebben de te nemen maatregelen in Polder de Esch en/of Eiland van Brienenoord invloed op de
te verwachten (ecologische) waterkwaliteit in de Nieuwe Maas?
KRW doelen gaan over het water en de oever. Inrichtingsmaatregelen die bijdragen aan de
vestigingsmogelijkheden van kenmerkende macrofauna en vegetatie helpen mee die doelen te
halen als de nieuwe ecotopen uiteindelijk ook door die gewenste soorten bevolkt worden. Ook
geldt hoe meer ecotoop wordt gecreëerd, hoe beter het is voor een KRW score.
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De score van een waterlichaam is namelijk de resultante van een aantal representatieve
subopnames in aangetroffen ecotopen. Voorbeeld: als in een waterlichaam van 10 km lang een
kale plaat van 50 meter aanwezig is, dan is dat ecotoop niet voldoende aanwezig om het in de
monstername te betrekken. De soortontwikkeling op die kale plaat wordt dan dus niet betrokken
in het oordeel over dat waterlichaam. Ecotopen moeten minimaal 10% van het oppervlak beslaan
om als relevant ecotoop bestempeld te worden. Dat betekent niet dat een kleiner oppervlak
creëren geen zin heeft. Nieuw ecotoop draagt sowieso bij aan de natuurwaarden, zoals schuil- en
rustplaatsen voor trekvissen in de ecologische verbindingszone. Ook moet er natuurlijk ergens
begonnen worden met de aanleg van betekenisvol ecotoop.
Een monstername op het Eiland van Brienenoord een paar jaar na aanleg zal naar onze mening
zeker leiden tot een betere score op de geschikte KRW maatlat voor die locatie. De locatie is in
areaal alleen te klein om te worden meegenomen in de KRW score van het gehele waterlichaam.
Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart naar de werking van de maatlatten, omdat zij hebben
gemerkt dat met name de macrofaunaontwikkeling achter blijft bij wat qua ingrepen verwacht
wordt. Dit kan op termijn leiden tot een aanpassing van monster- of analysemethoden of
aanpassingen van de maatlatten.
Het meeste onderwater- en oeverecotoop wordt gerealiseerd in de combinatie getijdenrand/
getijdengeul op het Eiland van Brienenoord. In de maatlat van R8 telt bovendien het areaal aan
biezen mee en dit breidt zich doorgaans ook iets hoger op de oever uit.

Intermezzo karakterisering R8 gebieden:
In de intergetijdenzone worden riet‐ en biezenvegetaties, natte strooiselruigten en
vloedbossen aangetroffen met enkele plantensoorten die geheel of vrijwel geheel op het
zoetwatergetijdengebied zijn aangewezen, zoals Spindotterbloem en Driekantige bies.
Onder de gemiddelde laagwaterlijn kunnen ondergedoken waterplanten voorkomen, maar
deze zone is doorgaans weinig soortenrijk. Wel is kenmerkend dat kleine getijkreken, waarin
water gedurende de laagwater‐periode stagneert, vol kunnen groeien met ondergedoken
waterplanten en drijfblad planten, evenals de ondiepe, minder geëxponeerde open
watergedeelten. Wat macrofauna betreft zijn volgens experts slechts twee soorten specifiek
gerelateerd aan dit habitat, te weten het getijdenslakje Mercuria confusa en de
muggenlarve Thalassosmittia thalassophila, Dit vormde een te smalle basis om hiervoor een
aparte maatstaf voor te ontwikkelen (Peeters et al 2012). Wel draagt in de
macrofaunamaatlat voor R8 een hogere diversiteit bij aan een goede score. De hierboven
beschreven diversiteit in habitats helpt daarin enorm.
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8 Expert judgement en Conclusies
In deze korte studie hebben we een aantal scenario’s in Polder de Esch en het Eiland van
Brienenoord en een aantal referentiegebieden van getijdennatuur de revue laten passeren. In de
referentiegebieden valt op dat het water en land echt interactie met elkaar hebben, met als gevolg
een dynamisch en speels ogende natuur met onder andere glooiende oevers, slikplaten, laag
begroeide zandplaten, zachthout ooibos en foeragerende vogels op de vloedlijn. De rol van het
water in de huidige onderzoeksgebieden neemt een veel minder prominente rol in. Er zijn
verschillende manieren bedacht om die rol te vergroten, door de invloed van getijdewerking de
Nieuwe Maas tot in de onderzoeksgebieden te brengen.

8.1

Polder de Esch

Polder de Esch ligt nogal wat lager dan het rivierniveau. In alle scenario’s moet de kade die
momenteel de noordhelft van het eiland van de zuidhelft scheidt, opgehoogd worden. In de
ongeknepen varianten moet de kade zeker drie meter opgehoogd. Dat is voor de bewoners van
de polder nogal een ingreep, Ze komen in een soort badkuip te wonen. Bovendien is het
ruimtebeslag van een dijk van die hoogte behoorlijk groot in vergelijking met de natuurwinst.
In de variant zonder ophoging is het areaal getijdezone beperkt omdat relatief veel water in en uit
het gebied stroomt tijdens een getijdeslag. De variant met ophoging gaat zorgen voor de meeste
variatie en diversiteit in ecotopen en de daarbij behorende soortenrijkdom. Deze variant is echter
ook de meest ingrijpende. Er zal heel veel (gebiedsvreemde) grond moeten worden ingebracht
dat voor een lange periode van onrust en verstoring van de huidige natuurwaarden zal zorgen.
Ook in deze variant, hoewel meer dan in de andere varianten, is de natuurwinst echter beperkt en
weegt ons inziens niet op tegen de moeite en kosten die ermee gepaard gaan. Bovendien is het
de vraag of de nieuwe natuur zoals die zich hier zal ontwikkelen wel aanslaat bij de huidige
bewoners, omdat de natuurwaarden zich voor een belangrijk deel onder water bevinden.
Beide geknepen varianten hebben als nadeel dat het getij aan de bovenkant wordt afgevlakt. Dat
betekent dat de maandelijkse variatie (lees dynamiek) eruit wordt gefilterd. Dit heeft een groot
nadeel voor de ontwikkeling van het systeem, want ‘springtij veegt schoon’. Doordat het water
soms een beetje verder komt dan gewoonlijk, wordt dichtgroei met pioniersoorten geremd en
wordt er soms wat gesedimenteerd materiaal uit het gebied mee teruggenomen. Bij afvlakking
van het getij heb je dit effect niet waardoor opslibbing en verlanding sneller zullen verlopen. Dat
zijn beide niet de natuurtypen die nu beoogd worden. De variant waarbij het getij tot enkele
decimeters wordt gereduceerd, heeft bovendien als gevolg dat het water in een cyclus van een
eb en een vloed acht uur stil zou staan en slechts vier uur in beweging is.
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Hier hebben we geen vergelijkingsmateriaal voor maar naar ons oordeel levert dit geen
natuurwaarde op die onderscheidend is en bij de rivierdynamiek past. De geknepen varianten
hebben beide als kenmerk dat het maaiveld niet wordt opgehoogd. Dat is waarschijnlijk wel nodig
want uit verschillende bodemonderzoeken blijkt dat er verontreinigd materiaal in de polder ligt tot
op maaiveldhoogte. Bij de introductie van getijdebeweging kan dit verontreinigd materiaal gaan
uitspoelen. Afdekken is dus eigenlijk sowieso een vereiste, of anders sanering, wat nog meer
suppletie tot gevolg zou hebben.
Alles overwegende kunnen we stellen dat er weliswaar kansen liggen in Polder de Esch, maar
dat die vooral gelegen zijn in het scenario dat het meest ingrijpend en daarmee het kostbaarst is,
namelijk onbeperkt getij met ophoging van gebied. Wat daarmee aan natuur gerealiseerd kan
worden in deze polder weegt naar onze mening niet op tegen de inspanningen die geleverd
moeten worden en de langdurige verstoring die ermee gepaard gaat.

8.2

Eiland van Brienenoord

Voor het Eiland van Brienenoord zijn twee scenario’s uitgewerkt die ook beide naast elkaar
kunnen bestaan. De variant waar de randen worden heringericht levert droogvallende platen op
waar bodemdieren zich kunnen vestigen die voor verschillende steltlopers als foerageergebied
kunnen dienen. Op de minder dynamische plekken (zoals de lagune aan de noordzijde van het
eiland) zullen die platen slikkig zijn. Op de hoogdynamische delen zoals in het Zuiddiepje en bij
de instroomopening van de getijdekreek aan de oostzijde van het eiland, zullen die zandiger van
aard zijn. De aanleg van deze plaatsen zijn relatief gemakkelijk te realiseren en zullen voor weinig
verstoring zorgen. Onze inschatting is dat de humane activiteiten op en rond het eiland niet van
grote invloed zullen zijn op de vestiging van soorten die ook bijvoorbeeld in het gebied Gors
Landhoeve worden aangetroffen.
Het graven van een getijdengeul op het eiland heeft meer voeten in aarde maar levert wel weer
andere omstandigheden op die positief bijdragen aan de meer variatie in de natuurwaarden op
het eiland. Voor het graven van de geul zal behoorlijk wat grond moeten worden verzet om aan
de randen ook de hoogdynamische natuur te krijgen die bijvoorbeeld in het slibdepot op Klein
Profijt ook aanwezig is. Het eiland ligt nogal wat hoger dan het laagste getijdepunt in de Nieuwe
Maas en het rivierwater moet in de geul ook de ruimte moeten krijgen om in de breedte zijn weg
te vinden. Wij bevelen aan het water ook tot in het bosgebied in het midden van het eiland te
laten komen. Het rivierwater zal eroderend werken waardoor bomen in het water kunnen vallen
en extra habitat bieden voor vissen en macrofauna. Dit zal weer zijn weerslag hebben op de loop
van het water en de vegetatie die door de open plekken in combinatie met de toegenomen
vernatting zal ontstaan en verjonging van het bos. Zachthoutooibos kan hier dan op den duur een
plek krijgen.
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De bestaande natuurwaarden op het Eiland van Brienenoord zijn van behoorlijke kwaliteit maar
bovengenoemde ingrepen zullen het eiland weer meer een deel van de rivier laten uitmaken.
Hetgeen er kan ontstaan is vanuit riviernatuurlijk oogpunt zeker waardevoller en de kans dat dat
ontstaat achten wij zeer realistisch. De beste plek voor de geul is nog niet uitgekristalliseerd. Het
huidige dok deel laten uitmaken van de aan te leggen geul is zeker een optie net als het
realiseren van de uitstroomopening op de plaats van de dokdeuren. Wellicht hoeven die ook niet
helemaal te verdwijnen. De amfibieënpoel kan wellicht in stand worden gehouden of er wordt een
nieuwe gegraven voordat de oude eventueel verdwijnt. We hebben de waarde van deze poel in
januari niet ten volle kunnen inschatten.
De winst in termen van KRW scores als gevolg van de ingrepen zal niet direct meetbaar zijn. De
score van een waterlichaam is namelijk de resultante van een aantal representatieve
subopnames in relevante (meer dan 10 % aanwezig) ecotopen. Dat percentage wordt
vermoedelijk niet gehaald. Het meeste onderwater- en oeverecotoop wordt gerealiseerd in een
combinatie getijdenrand/ getijdengeul op het Eiland van Brienenoord. Dat betekent niet dat een
kleiner oppervlak creëren geen zin heeft. Nieuw ecotoop draagt, los van de KRW, bij aan de
natuurwaarden en er moet natuurlijk ergens begonnen worden met de aanleg van betekenisvol
ecotoop.
Het is dus de vraag of niet beide opties naast elkaar gerealiseerd kunnen worden. Uit oogpunt
van de natuur zou dit zeker bekeken moeten worden, waarbij er ook aandacht zou moeten zijn
voor het gevaar dat de eroderende werking daarvan te groot kan zijn voor het eiland. Onze
inschatting is dat dit gebied op deze wijze een aanwinst is voor de getijdennatuur in Rotterdam en
dat met de aanleg van bruggetjes en vlonderpaden de bewoners dit eiland nog meer zullen
vinden en waarderen.
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