Verslag Grevelingenconferentie
Op maandag 18 oktober 2010 vond onder grote publieke belangstelling de Grevelingenconferentie plaats.
Deze conferentie stond in het teken van de voorlopige onderzoeksresultaten uit de MIRT Verkenning
Grevelingen.
Binnen de MIRT Verkenning Grevelingen onderzoeken Rijk en regionale overheden samen met
maatschappelijke organisatie en marktpartijen, mogelijkheden om in samenhang:
•
•
•

de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren door beperkt getij terug te brengen;
via het in- en uitstromende water (als gevolg van getij) energie op te wekken;
bij te dragen aan klimaatveiligheid van Zuidwest Nederland door in geval nood rivierwater te

•
•

bergen;
het areaal aan integetijnatuur te vergroten;
het aanbod voor recreanten en toeristen te verbeteren;

•

de ontwikkelingsmogelijkheden voor schaal- en schelpdiervisserij te versterken.

De onderzoeken hebben veel informatie opgeleverd. Deze informatie is tijdens de Grevelingenconferentie
met de bezoekers gedeeld en bediscussieerd.
Plenaire aftrap: Stand van zaken onderzoeken MIRT Verkenning Grevelingen. Na de opening door
dagvoorzitter Eva Kuit, heetten Gedeputeerde Evertse (voorzitter Natuur- en Recreatieschap Grevelingen)
en mevrouw Van Lier Lels (voorzitter Bestuurscommissie MIRT Grevelingen), de aanwezigen van harte
welkom en spraken de hoop uit dat een ieder zich actief zou mengen in de discussie. Want, zo gaven zij
aan, alleen door betrokkenheid van allen, is het mogelijk om de kansen die in de MIRT Verkenning worden
onderzocht, daadwerkelijk te benutten.
Door het wegvallen van getij is een gebrek aan zuurstof in het water van het Grevelingenmeer een van de
belangrijkste zorgpunten geworden. Om de situatie onder de waterspiegel in het Grevelingenmeer beter te
kunnen begrijpen is een onderwaterfilm gemaakt. Deze werd voor het eerst aan het brede publiek vertoond.
De film laat zien dat de onderwaterwereld van de Grevelingen er slecht aan toe is. Door het gebrek aan
zuurstof in diepere delen van de Grevelingen sterft het bodemleven en ontstaan witte schimmel matten. De
problemen nemen jaarlijks toe. Als er niet wordt ingegrepen kan er op termijn onherstelbare schade
ontstaan. De makers van de film lichtten tijdens de conferentie toe dat zijzelf ook niet hadden verwacht dat
de situatie zo ernstig zou zijn. De film is terug te zien op de nieuwe website toekomstgrevelingen.nl
Na de film werden de belangrijkste conclusies van het onderzoek tot nu toe gepresenteerd:
• De waterkwaliteit kan duurzaam verbeteren wanneer gedempt getij (ca 50 cm) terugkeert op de
Grevelingen;
•
•

De Grevelingen kan een grote rol spelen in de waterveiligheid van Zuidwest Nederland wanneer er
een verbinding met het Volkerak Zoommeer wordt gerealiseerd;
Terugkeer van getij levert per saldo natuurwinst. Er zullen wel effecten optreden voor (een deel

•

van) de huidige natuurwaarden;
Een getijcentrale lijkt kansrijk. Daarbij is wel nadrukkelijk aandacht nodig voor de
vispasseerbaarheid en morfologie;

•
•

De investeringen in water- en natuurkwaliteit zullen een impuls geven aan toerisme en recreatie;
Het gedempt getij biedt groeikansen voor schaal- en schelpdiervisserij.

In het vervolg van de MIRT verkenning worden de conclusies verder onderbouwd en uitgewerkt.

Deelsessies
Na de plenaire presentaties werden de aanwezigen uitgenodigd deel te nemen aan een van de drie
deelsessies waarin de algemene conclusies nader werden toegelicht en bediscussieerd:
Deelsessie Water en Natuur
Waterkwaliteit
Een groot deel van het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het onderzoek naar de staat van de
waterkwaliteit en het bodemleven. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de waterkwaliteit al jaren achteruit
gaat. Er is een trend zichtbaar vanaf 1990. Daar hebben nieuwe spuiregimes voor de Brouwersluis niets
aan kunnen veranderen. Door de verslechterende kwaliteit van het water krijgt de onderwaternatuur
beneden de 6 meter steeds vaker te maken met moeilijke omstandigheden, met alle nare gevolgen van
dien.
Belangrijke conclusie voor dit onderzoek is dat het terugbrengen van gecontroleerd getij van ongeveer 50
cm de waterkwaliteit duurzaam verbetert. Ongeveer 90% van de zuurstofproblemen worden opgelost. Het
getij wordt geïntroduceerd door een doorlaat aan de noordkant van de Brouwersdam aan te leggen.
Vanuit de uitgenodigde deskundige, de heer Wortelboer van het Planbureau voor de Leefomgeving, werd
aandacht gevraagd voor de ecologische gevolgen van de ingrepen. Wat zijn de gevolgen voor krabben,
vogels, vissen en kreeften bijvoorbeeld? In de zaal was men onder andere benieuwd naar de trend van de
afgenomen waterkwaliteit en de invloed van de bestaande Brouwersluis. De huidige sluis blijkt helaas niet
genoeg bij te dragen om de trend te keren. Ook werd er gevraagd in hoeverre het niet mogelijk en wenselijk
is om de waterkwaliteit met 100% op te lossen. Dit blijkt veel duurder en niet erg wenselijk omdat de laatste
10% de diepe putten betreft waar in andere bekkens bijvoorbeeld ook geen leven voorkomt.
Waterberging
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier wordt op dit moment het project Waterberging
Volkerak-Zoommeer voorbereid. Het doel van dit project is om de mogelijkheid te creëren om bij extreem
hoogwater in de Rijn-Maasmonding tijdelijk water te bergen op het Volkerak-Zoommeer. Daarbij is in het
licht van de ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta en het advies van de Deltacommissie de vraag
gerezen of het op (middel)lange termijn wenselijk is de waterberging uit te breiden. Dit zou kunnen door
naast het Volkerak-Zoommeer ook de Oosterschelde en/of de Grevelingen in te zetten als bergingsgebied.
De belangrijkste conclusies zijn:
• De waterberging Volkerak-Zoommeer uitbreiden met waterberging in de Grevelingen is voor de

•
•
•

middellange termijn de meest betrouwbare waterbergingsoptie in vergelijking met de optie om de
Oosterschelde aan te koppelen.
Waterberging kan, in aanvulling op berging op het Volkerak-Zoommeer, op middellange termijn
een bijdrage leveren aan de veiligheid van Zuidwest Nederland
Indien een (eventuele) getijcentrale kan worden ingezet als pomp, reduceert dit de negatieve
effecten van berging. Op langere termijn kan een pomp bijdragen aan de veiligheid zelf.
Een openverbinding tussen Grevelingen en Volkerak Zoommeer (alleen mogelijk bij zout Volkerak
Zoommeer, biedt synergie kansen voor natuur, visserij en recreatie en toerisme

Uit de zaal kwamen er veel vragen over de soort verbinding tussen het Grevelingenmeer en het Volkerak
Zoommeer. Wat voor soort brug wordt het? Op dit moment is het ontwerp nog niet verder uitgedacht. Wel is
duidelijk dat aan een open (brug) verbinding wordt gedacht. Vanuit de zaal wordt de mogelijkheid geopperd
om een aquaduct of naviduct te realiseren. Ook werd de mogelijkheid besproken dat de nieuwe verbinding
veel watersport zal aantrekken waardoor de knooppunten veel drukker worden. Een eventuele brug zou
dan constant open staan, met als gevolg dat het verkeerssysteem ontregeld wordt.

Natuur
Herintroductie van getij heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Met verbetering van de waterkwaliteit
zal de natuur onder en boven water veranderen. Er treedt een verschuiving op in arealen natuur. Als het
areaal intergetijdengebied toeneemt neemt het areaal duinvalleivegetaties, ruigte, struweel en bos af. De
duinvalleivegetaties zijn uit natuurbeschermingsoogpunt zeer waardevol vanwege de hoge aantal Rode
lijstsoorten, waaronder de beschermde groenknolorchis.
Terugkeer van getij heeft binnen een brede groep van deskundigen eerste prioriteit gekregen omdat
mondiaal intergetijdegebieden onder druk staan en elke m2 intergetijdengebied dat ontwikkeld kan worden,
winst is. Als de zeespiegel stijgt, zal op termijn (mogelijk) ook het middenpeil van de Grevelingen moeten
mee stijgen in de autonome situatie. Hierdoor komt er sowieso druk op duinvalleivegetaties. Dit wordt als
niet duurzaam aangemerkt. Ook het alternatief 1,00m getij is als niet duurzaam beoordeeld omdat er dan
een groot deel aan droogvallend areaal verloren gaat.
Belangrijkste conclusies:
•
•

Een getijslag van (tenminste) 50 cm leidt tot verbeteringen voor “onderwater” natuur en draagt bij
aan een betere voedselsituatie voor (visetende) vogels
Herstel van getij op de Grevelingen leidt tot 650 – 1050 ha “intergetijnatuur”

•
•

Een deel van de huidige (wettelijk beschermde) natuurwaarden zal verdwijnen bij herstel van getij.
Een getij van ca 50 cm getij lijkt een optimum te bieden tot behoud van bestaande waarden en
ontwikkeling van nieuwe (intergetij) waarden.

•

De ontwikkeling van de middenstand op de Grevelingen is van invloed op de toekomstige natuurontwikkelingsmogelijkheden.

Onder de aanwezigen leefden veel vragen over de ecologische gevolgen. Men wil graag duidelijker in beeld
wat de gevolgen zijn van het getij voor de (bestaande) bovenwaternatuur. Daarnaast was interesse in de
gevolgen van getij op de direct verdedigbare en niet direct verdedigbare oevers. Uit onderzoek blijkt dat bij
de direct verdedigde oevers geen erosie wordt verwacht. In oevers zonder directe verdediging is de zone
intergetijdennatuur breder. De erosie ter hoogte van de oeverlijn zal in het zelfde tempo doorgaan als nu
het geval is.
Deelsessie Recreatie en Toerisme
In een presentatie is het ambitieniveau geschetst voor de ontwikkeling van Toerisme en Recreatie in en om
de Grevelingen. Hierin wordt de ambitie neergelegd om van de Grevelingen één van de mooiste delta’s ter
wereld te maken en te streven naar het niveau van de World Bays. Dit is een predicaat dat alleen een
selecte groep baaien verdient.
Naar aanleiding van de behaalde resultaten, volgen enkele conclusies:
de markt ziet potentie in een verbeterde Grevelingen;
-

dit leidt tot spin-off in bestedingen en werkgelegenheid;
uitwerking (van ambities en mogelijkheden) is een gezamenlijk proces van markt en overheid;

Om het proces voor deze ontwikkeling zo goed mogelijk in te kunnen zijn naast alle kansen ook al
mogelijke praktische knelpunten geïdentificeerd. Het publiek werd gevraagd hierover mee te denken. Er is
vooraf gedacht aan de volgende nadelen:
-

bouwactiviteiten zullen plaatsvinden gedurende enkele jaren;
het strand aan de zeezijde van de Brouwersdam verandert;
steigers van jachthavens moeten worden aangepast;

-

duikers krijgen te maken met stroming.

De uitgenodigde expert, de heer Thönissen directeur Recron, gaf zijn reactie op de presentatie. Hij gaf aan
dat het ambitieniveau prima is, maar wilde de volgende twee aandachtspunten meegeven om de
ontwikkeling ook daadwerkelijk van de grond te kunnen krijgen:
1. Zorg dat je inzicht krijgt in de doelgroep(en) en de behoefte van deze doelgroep(en) om gericht te
kunnen bepalen wat er moet gebeuren.
2.

Zet allianties op tussen overheid en bedrijfsleven om de uitvoerbaarheid vorm te geven.

De discussie leverde veel reacties op, hieronder een selectie:
-

Het terugbrengen van getij verbetert de natuurkwaliteiten. Deze verbeterde natuurkwaliteiten bieden
kansen voor de vissector, maar ook voor toerisme en recreatie.
Benut de bestaande lokale ondernemers door niet alleen ontwikkelingsruimte mee te geven maar ook
inspiratie om te ontwikkelen.
Ontwikkel niet meer van hetzelfde, maar zoek gericht naar ontwikkelmogelijkheden waar de recreanten
behoefte aan hebben.

-

Belangenpartijen kunnen worden benut om erachter te komen wat een doelgroep wil.
Het is noodzakelijk uit te dagen op hoger niveau dan lokale ontwikkelingen. Een vraaggeoriënteerde
benadering levert niet dat kwaliteitsniveau.

-

De duurzame jachthaven is een voorbeeld van een product waarbij nieuwe natuur gemaakt wordt
waartussen gebouwd wordt. Ook zijn er ideeën voor een ecohotel in het gebied. Dit zijn bestaande
ideeën waarbij samengewerkt wordt met de overheid.

-

De recreant kiest in de eerste plaats voor de omgeving en vervolgens pas voor de locatie, daarom is
het van belang dat ondernemers in de omgeving investeren. Door samen te werken kunnen mooie
producten ontstaan.

-

De watersportsector geeft aan dat het is zeker de moeite waard is om de realisatie van een schutsluis
in combinatie met een doorlaat Grevelingendam verder te verkennen.

Deelsessie Getijenergie
Deze deelsessie stond in het teken van de vraag: “Is er een kans voor getijenergie uit de Brouwersdam”?
In de presentatie is achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond en aanleiding om de getijcentrale op te
nemen in de verkenning, voorbeelden van getijenergie op andere plaatsen in de wereld en de verschillende
opties voor de realisatie van een getijcentrale.
Er blijken twee alternatieven mogelijk. De eerste optie maakt gebruik van bulbturbines, en realiseert een
hoge energieopbrengst. Deze centrale is minder visvriendelijk. De tweede optie maakt gebruik van
luchtturbines waarbij de waterstroom een luchtstroom op gang brengt. Deze optie levert een lagere
opbrengst maar is goedkoper en een visvriendelijk alternatief. De luchtstroom-optie is nog niet in deze vorm
toegepast en daarmee een innovatieve oplossing. Uit de vergelijking van de kosten en opbrengsten van de
beide alternatieven blijkt dat getijenergie een haalbaar alternatief lijkt.
Toon Bokhoven, directeur van Consolair, gaf als deskundige zijn visie op dit vraagstuk. Hij benadrukte dat
de er door de realisatie van een getijcentrale een grote impuls wordt geleverd aan de Nederlandse
duurzame energie industrie. Hij pleitte ervoor dat er wordt gezocht naar een oplossing die tegemoet komt
aan toekomstige problemen. Vanuit dat oogpunt sprak hij zijn voorkeur uit voor de sifon en luchtturbine
combinatie.

Er zal ook in andere landen interesse zijn voor deze techniek vanwege de visvriendelijkheid ten opzichte
van conventionele methodes. Als aandachtspunt geeft hij mee dat hij zich afvraagt of er wel voldoende tijd
is voor de innovatieprocessen die nodig zijn wanneer er een tijdshorizon voor realisatie is van tien jaar.
Het onderwerp had het publiek zeker aan het denken gezet. Er werden in de vragenronde nog het een en
ander duidelijk. Een selectie van de punten:
- Bij de aanleg van enkel een doorlaat zijn er ook morfologische gevolgen.
- Het effect van een open verbinding met het Volkerak Zoommeer op de opbrengsten is niet heel groot.
- De ingreep in de dam is fysiek gezien hetzelfde bij de twee varianten. Echter er zijn verschillen; ter
reductie van hydraulische verliezen zal in beide varianten de centrale smal worden uitgevoerd, b.v. 50
meter i.p.v. de huidige 195 meter.
- Het getijslag zal ongeveer 60 cm zijn en dus 30/30. Dit is dus iets anders dan de 1 meter gemiddelde
valhoogte over de dam (=waterstandverschil Noordzee-Grevelingen)
- de luchtturbine is goedkoper in onderhoud.
- De techniek van luchtturbines is niet vaker toegepast. Maar het winnen van energie uit een luchtstroom is
niet nieuw. De onzekerheid zit in de overdracht van een waterstroom naar een luchtstroom.
- Wanneer er een centrale komt zal het strand voor een klein deel verdwijnen omdat de doorlaat inclusief
centrale breder moet zijn in vergelijking met een doorlaat zonder centrale.
- Er zijn een paar andere plaatsen in Nederland om een getijcentrale te realiseren. Er wordt ook al wel
energie gewonnen uit waterstroom. Een voorbeeld hiervan is het IJsselmeer waar energie wordt gewonnen
uit het water wat in de Waddenzee wordt gespuid. De situatie in het Grevelingenmeer is wel echt uniek
omdat natuur en energie hier zo goed samengaan.
Plenaire afsluiting
In de plenaire afsluiting is er, na een korte presentatie van de mogelijke alternatieven voor de toekomst van
de Grevelingen, ruimte om met de aanwezige leden van de Bestuurscommissie Grevelingen te discussiëren
over de vandaag gespresenteerde resultaten en het vervolg van de MIRT Verkenning.
De aanwezige vissers benadrukten dat zij een sterke voorkeur hebben hun voorkeur voor de het alternatief
Getijcentrale met de luchtturbine. “Dit is beter voor de vissers en de vissen”. Dit laatste punt werd door de
heer Kievit van Staatsbosbeheer ondersteund.
Ook is de innovatiekracht van de getijcentrale onderstreept, waarbij wordt uitgegaan van de toepassing van
een nieuwe techniek. De verwachting is dat dit Nederland kansen geeft op exportgebied. Dit vooruitzicht
ontlokte bij een van de aanwezigen de uitspraak: “Windmolens maken Duitsers al, het zou toch mooi zijn
als wij de getijcentrales voor de rest van de wereld gaan bouwen”. De plannen rondom de getijcentrale
passen volgens burgemeester van de Velde-de Wilde prima in het toekomstbeeld dat Goedereede voor
ogen heeft. “Laat de getijcentrale maar komen”. Minder enthousiast is ze over windmolens.
Er werd opgemerkt dat voor toerisme en recreatie er een verregaande ambitie bestaat Belangrijke
aandachtspunten blijven: ken je consument en zorg er voor dat het geen MIRT-plan wordt maar ONS-plan.
Een bevaarbare doorlaat in de Grevelingdam wordt als erg positief voor recreatie aangemerkt. Een
mogelijkheid is het maken van een aquaduct in plaats van een brug. De brug moet minstens 18m hoog zijn
voor de scheepvaart.
De schutsluis wordt als positief voor recreatie en toerisme bevonden, maar wel erg duur. En meer
vaarbewegingen betekent ook dat het drukker wordt. De recreatiesector blijft het positief zien: meer
passanten, die overnachten en een hapje aan wal eten. Daarnaast bestaat de kwestie veiligheid; er zijn
maar weinig ingangen naar de binnenwateren vanaf de Noordzee. Door criticasters van het plan wordt

voorgesteld het geld voor andere doeleinden te gebruiken, zoals het opknappen van de jachthavens of het
creëren van een toegang naar de Zuid-Hollandse wateren voor kleine scheepvaart. Hierbij wordt
aangemerkt dat het niet zo is dat we de 70 miljoen al hebben, dit moet nog opgebracht worden. Een
publiek-private samenwerking moet de ontwikkeling steunen, anders is het geld er niet. Zoveel is duidelijk.
Wethouder Verseput toont zich in ieder geval een enthousiast voorstander van de schutsluis.
Er wordt natuur ingeleverd, maar ook andere natuur teruggewonnen. Compensatie voor waardevolle of
wettelijk beschermde natuur is daarbij mogelijk. Daarnaast doet natuur vaak veel goeds met verandering. In
Natura-2000 en andere internationale afspraken wordt een balans gezocht tussen behoud en toevoeging.
Een keuze voor 50cm getij lijkt hierin de optimale balans, nieuwe en waardevolle natuur gecombineerd met
extra investeringen die zorgdragen voor het behoud van huidige natuurwaarden.
Namens het Waterschap roept de heer Klepper op om ook aandacht te schenken aan de gevolgen voor het
waterbeheer, waterkeringen, kwel in de polders, polder-sluisvoorzieningen en de toegankelijkheid van
verkeer als de dammen op de schop gaan. Al met al ziet hij de plannen in de MIRT erg positief in.
Afsluiting Conferentie
Bij een informatieve peiling spreekt een grote meerderheid in het publiek zich uit voor de ‘oranje variant’:
Duurzaam, Veilig en Vooruit; de variant waarbij wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de plannen
omtrent een doorlaat in de Brouwersdam, getijenergie, schutsluis in de Brouwersdam en de
Grevelingenbrug. Het realistische gehalte van het hele pakket aan maatregelen wordt hier en daar echter in
twijfel getrokken. Al met al een duidelijk signaal aan de Bestuurscommissie MIRT Verkenning Grevelingen.
Aan het einde van de conferentie concludeert Marike van Lier Lels dat er een enorme betrokkenheid en
enthousiasme leeft. Daarnaast blijkt maar eens te meer dat alles nauw met elkaar verbonden is:
waterwaliteit en kwantiteit, innovatie, duurzaamheid, economie, korte termijn, lange termijn, recreatie,
toerisme, visserij, natuur, etc. Zorgvuldigheid is het sleutelwoord.

