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Onderwerp

Vergelijking verzilting Volkerak-Zoommeer via de Oosterschelde en via het Grevelingenmeer

Onlangs heeft Deltares een rapport1 opgeleverd waarin door middel van scenarioberekeningen
wordt aangegeven hoe met name de zuurstofhuishouding in het Grevelingenmeer verandert,
als gevolg van een herintroductie van het getij. In enkele scenario’s is sprake van een
verbinding tussen het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. In deze scenario’s wordt
het Volkerak-Zoommeer verzilt via een doorlaatmiddel in de Grevelingendam. In de MER
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer wordt uitgegaan van verzilting van het Volkerak-Zoommeer
via een doorlaatmiddel in de Philipsdam en wordt dus een verbinding met de Oosterschelde
voorzien.
Omdat het rapport in het kader van de MIRT-Verkenning Grevelingen is geschreven, gaat
slechts in beperkte mate in op de gevolgen voor het Volkerak-Zoommeer. Rijkswaterstaat
Zeeland heeft daarop aan Deltares gevraagd om aan te geven wat het verschil is voor het
Volkerak-Zoommeer als verzilting via de Oosterschelde dan wel via het Grevelingenmeer
plaatsvindt. Dit memo beantwoordt die vraag, door de beschikbare (model)gegevens op een
rijtje te zetten.
Vooruitlopend op de uitwerking op de volgende pagina’s concluderen wij dat:
Op basis van doelvariabele “30 cm getij” zijn de getijgemiddelde debieten voor beide
doorlaatmiddelen per definitie equivalent (dat wil zeggen circa 300 m3/s).
Omdat ook de saliniteit in Grevelingenmeer en Oosterschelde nagenoeg gelijk is, zal de
zoet-zoutgradiënt en de mate van stratificatie in het Volkerak-Zoommeer voor beide
doorlaatmiddelen ook equivalent zijn.
De nutriëntenbelasting (N en P) zal in de wintermaanden waarschijnlijk iets hoger zijn voor
een verbinding met de Oosterschelde dan met het Grevelingenmeer. De primaire productie
in het Volkerak-Zoommeer zal daarmee ook iets hoger zijn, in ieder geval voor zover die
afhankelijk is van de opgebouwde wintervoorraad. In de zomermaanden, wanneer op
jaarbasis het merendeel van de primaire productie plaatsvindt, zal er weinig verschil zijn.
Omdat bovendien een groot deel van de belasting niet van Oosterschelde dan wel
Grevelingenmeer afkomstig zal zijn, maar van de Brabantse rivieren en het Hollandsch
Diep, is niet te verwachten dat hierdoor een heel ander ecosysteem in het VolkerakZoommeer zal ontstaan.
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Deltares (2011): Effect van herintroductie van getij op de waterkwaliteit en ecologische toestand van het
Grevelingenmeer – Scenarioberekeningen ten behoeve van de MIRT-Verkenning; A.J. Nolte en C.Spiteri;
Deltares rapportnummer 1201650-000-ZKS-0033, in opdracht van Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen,
juni 2011.
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We vergelijken de situatie waarbij er 30 cm getij op het Volkerak-Zoommeer wordt
gerealiseerd. Het doorlaatmiddel zal hiertoe worden gedimensioneerd, waarbij het
waterstandsverschil tussen Oosterschelde-Volkerak-Zoommeer dan wel GrevelingenmeerVolkerak-Zoommeer een belangrijke variabele is. Echter, hoewel het ontwerp zal verschillen, is
het debiet door het doorlaatmiddel in beide gevallen gelijk. Het debiet bepaalt immers de
getijslag en dat is de sturende doelvariabele. De zogenaamde P300-variant waarbij
getijgemiddeld 300 m3/s uitwisseling tussen Oosterschelde en Volkerak-Zoommeer uitwisselt,
en de MIRT-Grevelingen variant waarbij getijgemiddeld 335 m3/s uitwisseling tussen
Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer uitwisselt, zijn dan ook equivalent. Aangezien de
doorlaatmiddelen op vrijwel dezelfde locatie in het Volkerak-Zoommeer zouden instromen,
levert dat ook geen verschil.
Naast de kwantiteit water, die dus gelijk is, is ook de kwaliteit van belang. De waterkwaliteit in
het Grevelingenmeer is niet hetzelfde als de waterkwaliteit in de Oosterschelde, zoals uit
onderstaande figuur blijkt. De figuur toont de gemeten saliniteit, concentratie totaal-stikstof en
concentratie totaal-fosfaat van 2005 tot en met 2010 op de stations Zijpe in de Oosterschelde
en Dreischor in het Grevelingenmeer. Bedacht moet worden dat deze waarden zullen
veranderen als er een doorlaatmiddel is met het Volkerak-Zoommeer, maar als indicatie voor
verschillen in waterkwaliteit is een vergelijking nuttig.
De saliniteit is ondermeer belangrijk, omdat het de mate van stratificatie die in het VolkerakZoommeer ontstaat als gevolg van de menging van zoet en zout water, bepaalt. Uit de figuur
blijkt dat de saliniteit niet veel verschilt. Enkele uitzonderingen daargelaten is het verschil
minder dan 1 ppt. Dit betekent dat er geen verschil zal zijn tussen een doorlaatmiddel naar het
Grevelingenmeer dan wel naar de Oosterschelde wat betreft mogelijke stratificatie. Ook de
zoet-zoutgradiënt zal hetzelfde zijn, omdat deze bepaald wordt door de combinatie van debiet
en saliniteit. Deze verschillen beide niet, dus zal de gradiënt gelijk zijn.
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Zowel totaal-stikstof als totaal-fosfaat zijn in de wintermaanden hoger in Zijpe dan in Dreischor.
Totaal-stikstof is ongeveer 0,5 mg-N/l hoger, ofwel ruwweg twee keer zo hoog. Niet uit te
sluiten is dat de hogere totaal-stikstofconcentratie enigszins is toe te schrijven aan het
Volkerak-Zoommeer, omdat het meetpunt Zijpe vlakbij de Krammersluizen ligt.
Winterconcentraties in het Volkerak-Zoommeer zijn 5 tot 6 mg-N/l en een relatief klein
zoetwaterdebiet door de Krammersluizen verhoogt de concentratie bij ZIjpe al snel enkele
tienden mg-N/l. Totaal-fosfaat is in de wintermaanden 0,02 mg-P/l hoger in ZIjpe dan in
Dreischor.
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Ondanks dat de metingen niet direct naar een N- of P-belasting kunnen worden vertaald,
maakt dit het wel aannemelijk dat een verbinding met de Oosterschelde leidt tot een wat
hogere nutriëntenbelasting op het Volkerak-Zoommeer dan een verbinding met het
Grevelingenmeer. De wintermaanden zijn minder cruciaal vanwege de lage primaire productie,
maar de wintervoorraad bepaalt wel de grootte van de voorjaarsbloei. Over het algemeen
worden tijdens de voorjaarsbloei de nutriënten verbruikt, totdat een van de nutriënten
limiterend wordt. In het Volkerak-Zoommeer is dat fosfaat.
Het is dus de verwachting dat de primaire productie (in gC/m2/jaar) in het Volkerak-Zoommeer
groter zal zijn bij een verbinding met de Oosterschelde dan met het Grevelingenmeer. Hoeveel
groter hangt niet alleen af van de belasting. Ook de graasdruk is zeer relevant. Het is niet te
verwachten dat hierdoor in heel ander ecosysteem in het Volkerak-Zoommeer zal ontstaan.
Daarvoor zijn de verschillen te klein, ook omdat groot deel van de belasting uit de Brabantse
rivieren en het Hollandsch Diep afkomstig is en deze voor beide varianten uiteraard gelijk is.
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Tenslotte hebben we nog de berekeningsresultaten vergeleken van de genoemde
scenarioberekeningen voor de MIRT-Verkenning Grevelingen en de scenario’s uit de MER
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer2. Omdat beide studies niet dezelfde modelopzet en niet
dezelfde modelparameters gebruiken, bleek een direct vergelijk niet zinvol. Verschillen tussen
de modelresultaten geven geen inzicht in een verschillende locatie voor het doorlaatmiddel.
Kopie aan: Hans van Pagee (RWS WD)
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Waterkwaliteit en ecotopen in een zout Volkerak-Zoommeer: planstudie Volkerak-Zoommeer; Erwin Meijers
et al., Deltares rapportnummer Q4448, in opdracht van Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak, juni 2008.

