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1
Inleiding
Dit deskonderzoek omvat een deelstudie gericht op het onderdeel Natuurherstel van DELTA21, in het
gebied in en rond het Haringvliet. DELTA21 is weliswaar een ruimtelijk inrichtingsplan, dat er
primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast, door tijdens extreme situaties
overtollig water naar zee af te voeren. Met de pompen komt daarmee een grootschalige “batterij”
beschikbaar om elektrische energie op te slaan. De locatie is echter zodanig geselecteerd, dat
maximaal natuurherstel kan plaatsvinden in en rond het Haringvliet. Zo kan het zoute getij zich weer
herstellen, waardoor de flora en fauna weer kan terugkeren. Maar ook de vismigratie kan zich
herstellen en de zoetwateraanvoer in het gebied kan worden gegarandeerd.
Binnen DELTA21 worden 3 deelstudies onderscheiden, die elk een thema behandelen:
1. Deelstudie 1: Waterveiligheid: Overstromingsveiligheid, Ontwerp, Uitvoering, Aanlegkosten en
Exploitatie
2. Deelstudie 2: Energie: Energieopslag en - opwekking
3. Deelstudie 3: Natuurherstel: Zout en zoet water, vismigratie en aquacultuur
Waterveiligheid is het leidende thema van DELTA21, natuurbehoud en – herstel is een voorwaarde,
een lang gekoesterde wens die nu in vervulling kan gaan. De 3 deelrapporten zijn sterk met elkaar
verweven en kunnen binnen het DELTA21 concept niet los van elkaar gezien worden. De deelstudies
zijn samengesteld in nauwe samenwerking met de 12 actief betrokken organisaties, die zich vanaf 6
maart 2018 met de initiatiefnemers verbonden hebben om het concept verder uit te werken.
In deze deelstudie 2 wordt de waterveiligheid en DELTA21 in de volgende hoofdstukken in het kort
behandeld:
2
Belang van het Haringvliet en de Voordelta voor natuur en zoetwater
3
Gevolgen van DELTA21 op de waterkwaliteit in het Haringvliet
4
De gevolgen van DELTA21 voor het natuurherstel
5
Kansen voor aquacultuur
Op verzoek van de lezers worden deze hoofdstukken in het hoofdrapport kort behandeld. Voor de
meer geïnteresseerde lezer worden de onderwerpen in de bijlagen uitvoeriger besproken en
onderbouwd. Daarvoor is dezelfde hoofdstuknummering aangehouden.
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2

Belang van het Haringvliet en de Voordelta voor natuur en zoetwater

2.1
Kenmerken van het huidige Haringvliet
Vóór de bouw van de Haringvlietsluizen was het Haringvliet de hoofdafvoer van het Rijn- en
Maaswater en bepaalde het getij er de waterstanden. De Haringvlietkering met uitwateringssluizen is
gebouwd tussen 1956 en 1970 en verbindt Goeree-Overflakkee met Voorne-Putten. Sindsdien staan,
tot rivierafvoeren tot ca. 1100 m3/s (ca. 50% van de tijd), de Haringvlietsluizen dicht. Bij hogere
afvoeren wordt rivierwater afgevoerd, totdat de sluizen bij een Rijnafvoer van ca 9.000 m3/s helemaal
open staan, bij een afvoersnelheid ca. 1,5 m/s bij de sluizen.
Normaal stroomt het meeste Rijnwater via de Nieuwe-Waterweg zeewaarts. De waterstanden aan de
zeezijde van de Haringvlietsluizen worden bepaald door het getij. Aan de Haringvlietzijde is de
waterstand gemiddeld ca. NAP + 0,55 m en de totale getijslag op het Haringvliet is ca. 0,30 m.
Eenmaal per 10 jaar wordt in het Haringvliet de HW-grens van NAP + 1,9 m en de LW-grens van
NAP -0,5 m resp. over- en onderschreden. De hoogst gemeten waterstand in het afgesloten Haringvliet
was ter hoogte van Middelharnis en Willemstad tijdens een extreem hoge Maasafvoer resp. NAP +
2,04 m en NAP + 2,12 m.
Na de afsluiting werd het gebied droger en zoeter, waardoor riet en biezen verdwenen en plaats
maakten voor bomen, struikgewas en manshoge ruigtekruiden. De vogelbevolking veranderde mee.
Moerasvogels kwamen, ganzen en eenden bleven, maar van de steltlopers bleven alléén de
weidevogels en ook de meeste kustvogels zijn verdwenen. Met het “kierbesluit” wordt weer een eerste
belangrijke stap gezet om de natuur in de monding van de Rijn en de Maas in ere te herstellen. Het
Haringvliet zal door de kier een begin kunnen maken met het herstel van de dynamische deltanatuur,
die vrijwel uit Nederland is verdwenen.
2.2
Het Haringvliet en Natura-2000
Omdat de biodiversiteit in Europa al decennia achteruitgaat, vindt Europa een duurzame bescherming
van flora en fauna hard nodig en zijn in 1979 de Vogelrichtlijn en in 1992 de Habitatrichtlijn
opgesteld. Alle EU-lidstaten hebben beschermde gebieden aangewezen voor specifieke leefgebieden
van flora en fauna, die het Natura 2000-netwerk vormen. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese
netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel
op het land als op zee, één daarvan betreft de Voordelta.
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Door de aanvoer van slib en zand uit de rivieren is een 'uitgebouwde kust' ontstaan, waarin zich
zandbanken en geulen hebben gevormd. De buitendelta's van Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde
en Westerschelde worden samen de Voordelta genoemd. In 2008 is de Voordelta door Nederland
aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Ook specifiek voor de rivieren en de estuaria, is veel Europees beleid ontwikkeld. Zo dient Nederland
inspanningen uit te voeren om positieve effecten bovenstrooms te bewerkstellingen. De Internationale
Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) coördineert bijv. het Masterplan trekvissen Rijn en
ook de uitvoering van het programma “Zalm 2000” en “Rijn 2020”.
De Voordelta omhelst het ondiepe zee-gedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. De aanleg
van het haven- en industriegebied op de Maasvlakte, zowel in het begin van de jaren 1960 als de
aanleg van Maasvlakte 2 heeft de Voordelta beïnvloed, omdat een deel van de zeebodem is
verdwenen. Dat verlies is gecompenseerd door in het Natura 2000-gebied een kwaliteitsverbetering te
bewerkstelligen door bodem beroerende activiteiten in het noordwestelijke deel van de Voordelta te
beperken en rustgebieden voor zeehonden en vogels in te stellen.
Er zijn meer dan 100 soorten die hier ten minste een deel van hun leven op de bodem doorbrengen,
waaronder larven van wormen, vissen en kreeftachtigen. Het hoge voedselaanbod en de lage aantallen
grote vissen die jagen op jonge vis, maken de kustzone tot een belangrijke kraamkamer. Van soorten
als bot, tong, schol, schar, griet, tarbot, kabeljauw, wijting, haring en steenbolk zijn de aantallen
juveniele dieren hier bijzonder hoog. Daarnaast is de Voordelta, dankzij de ligging bij de monding van
de grote rivieren, het belangrijkste zeegebied voor de trekvissen die in de Habitatrichtlijn worden
genoemd, zoals zalm, zeeforel, fint, houting en zeeprik.
2.3 Het Haringvliet en vismigratie
De passeerbaarheid of migratie van de hele Rijn en Maas wordt erg bepaald door de aanwezigheid van
stuwen, sluizen of waterkrachtcentrales. Overal langs deze rivieren zijn de afgelopen decennia de
passeerbaarheid verbeterd, vooral ter herstel van de natuurlijke zalmpopulatie. Decennialang heeft
Duitsland en Nederland miljoenen geïnvesteerd in projecten om bestanden aan migratievissen als
zalmen en zeeforellen weer op peil te krijgen. Dit mede in het kader van Europese afspraken, waar
Nederland ook een rol in heeft. Maar al die maatregelen hebben een beperkt nut als de keringen
gesloten blijven.
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Ooit wemelde het in het Haringvliet, de naam zegt het, van de jonge Atlantische haring. Geboren op
zee trokken de jonge haringlarfjes naar de Haringvlietdelta, waar het zoete water van de riviermonding
van Maas en Rijn en het zoute water van de Noordzee elkaar ontmoetten. Aan dit drukke
migratieverkeer en de levendigheid in dit opgroeigebied van jonge haring, sprot, spiering, rivierprik en
zeebaars - voedsel voor andere (trek)vissen maar ook (trek)vogels - kwam plots een einde toen in 1971
de Haringvlietdam werd voltooid.
Alle soorten van de huidige Haringvlietfauna zijn kenmerkend voor zoetwater-gemeenschappen,
hoewel er ook soorten zijn die in brak water goed gedijen. Bij een afvoer van minder dan 1100-1200
m3/s (50% van het jaar) zijn de Haringvlietsluizen gesloten, waardoor de meerderheid van de vissen
dan noodzakelijkerwijs via de Nieuwe-Waterweg intrekt.
Van de Europese aal, die opgroeit in het zoete water en zich voortplant in het zoute water, is sinds
1980 een sterke daling opgetreden in de hoeveelheid intrekkende glasaal. Er zijn echter ook andere
factoren die geleid hebben tot de achteruitgang van de migratie, zoals bijv. de intensieve binnenvaart
en de grootschalige visserij. Voor de steur, spiering, bot, driedoornige stekelbaars geldt dat ze door
overbevissing, niet of vrijwel niet meer voorkomen in Nederland.
Deskundigen geven echter aan dat de terugkeer van het zoute getij een voorwaarde is voor het herstel
van de vismigratie en dat het kierbesluit daarvoor een eerste belangrijke stap is in de goede richting.

De opening van de kier in de Haringvlietsluizen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor
vismigratie vanuit de Voordelta naar het Haringvliet en daarmee het Rijn- en Maasstroomgebied. Ook
zal de kieropening leiden tot minder uitspoeling van zoetwatervis naar zee en zullen verschuivingen in
het voorkomen van bepaalde vissoorten in het Haringvliet plaats vinden.
Het visbestand in het Haringvliet zal na de opening van de kier mede bepaald worden door het aanbod
voor de vismigratie vanuit de Voordelta. Na de opening komt er een betere toegang om via het
Haringvliet de rivieren op te zwemmen, voor sommige vissoorten tot aan de paaigebieden in
Duitsland, maar ook weer gemakkelijke terugkeren naar zee.
Op dit moment is het nog lastig te voorspellen hoe snel de verbetering voor de vissen zal plaatsvinden.
De kier is ook belangrijk voor de relatie met de Oosterburen en om het gevaar van hoge claims ter
voorkomen.
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DELTA21 beoogt een stap verder te gaan dan het kierbesluit en het zoute getij en de vismigratie in het
Haringvliet weer volledig te herstellen. Het herstel van het migratieproces zal zich door dat plan zeker
versnellen, maar hoe snel en in welke mate de migratie weer volledig in ere wordt hersteld, zal ook
lastig te voorspellen zijn.
2.4 De zoetwater functie van het Haringvliet
De garantie van de zoetwateraanvoer maakt, naast de veiligheid, ook deel uit van het programma van
de Deltacommissaris. Voldoende zoetwater is van belang voor de stabiliteit van dijken en stedelijke
bebouwing, maar vooral voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, land- en tuinbouw en
industrie zijn waterafhankelijke sectoren. De waarde van deze sectoren wordt op € 193 miljard aan
directe productie geschat. De deltascenario’s laten zien dat in de toekomst vaker watertekorten kunnen
optreden door klimaatverandering, verzilting en sociaaleconomische ontwikkelingen.
De Rijn en Maas voeren het zoete water aan dat o.a. via het Haringvliet naar zee wordt afgevoerd. Een
deel van het Rijnwater wordt naar zee afgevoerd via de IJssel en via de Neder-Rijn naar de Hollandse
IJssel. Het meeste Rijn- en Maaswater stroomt naar zee via de Nieuwe-Waterweg en het Haringvliet al
is er ook zoet waterafvoeren via o.a. Volkerak. De Rijn voert gemiddeld ca. 2300 m3/s af naar zee,
14% ervan wordt gebruikt door huishoudens en industrie en 22% van de afvoer passeert als koelwater
door energiecentrales. Op de Rijn treedt laagwater op als de afvoer bij Lobith kleiner dan ca. 1400
m3/s wordt en komt regelmatig voor tegen het einde van de zomer en in het najaar. Droge en warme
zomers hebben tot gevolg dat de watervoorraad in het stroomgebied dan gering is, terwijl het aanbod
van smeltwater uit de Alpen ook afneemt. De Maas voert gemiddeld ca. 350 m3/s af (12 km3 per jaar).
Het Haringvliet vormt een belangrijke bron van zoetwater voor de Zuid-Hollandse eilanden, het
Rotterdams havengebied en het Westland. Evides Waterbedrijf wint oppervlaktewater uit het
Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten in het hele gebied vanaf op
Goeree-Overflakkee tot Rijnmond. Het Brielse Meer is sinds 1951 een belangrijk groot
zoetwaterbekken en recreatiegebied voor Rijnmond en omgeving, het staat via sluizen bij Spijkenisse
in verbinding met de Oude Maas en via de Bernisse wordt zoet water uit het Spui ingelaten. Totaal
wordt voor DELTA21 uitgegaan van een behoefte, ook tijdens droge periodes, van 30-40 m3/s zoet
water vanuit de rivieren voor alle gebieden, die via het Haringvliet zoet water krijgen aangevoerd.
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3

Gevolgen van DELTA21 op de waterkwaliteit in het Haringvliet

3.1
Natuurherstel door terugkeer van het zoute getij
Het herstel van de natuur door het zoute getij en de vismigratie naar het Haringvliet te laten
terugkeren, is de derde hoofddoelstelling van DELTA21. Het natuurherstel is tevens een belangrijke
conditie van enkele overheden en milieugroepen om hun steun aan het project te geven. Met de
doelstelling voor natuurherstel zien zij lang gekoesterde wensen in vervulling gaan. Het alsmaar
blijven verhogen en versterken van de dijken is zowel kostbaar als risicovol, zelfs zonder een
zeespiegelrijzing. Bovendien is het soms nodig om strategisch en centraal te denken en niet alléén
vanuit de poldergedachte, zoals ook de Zuiderzee- en de Deltawerken hebben aangetoond. Tenslotte
verdwijnt met de dijkverhoging steeds meer uniek Nederlands landschap en waardevolle natuur.
Bij de terugkeer van het zoute getij en de vismigratie, hoort de eis dat de zoetwateraanvoer in het
oostelijk deel van het Haringvliet gegarandeerd moet blijven. De huidige zoetwater afvoerverdeling
tussen Nieuwe-Waterweg en Haringvliet moet tevens ongeveer gelijk blijven. Bij hoge rivierafvoeren
moet wel het Haringvliet de hoofdrol weer krijgen.

Aan de noordzijde van Tiengemeten worden zout en zoet water door een dam met een (eventueel te
openen) overlaat gescheiden. Twee gebieden worden daar onderscheiden, een westelijk zout deel en
een oostelijk zoet deel. Tijdens zeer hoge rivierafvoeren zal via beide zijden van het eiland
Tiengemeten in totaal tot 10.000 m3/s rivierwater afgevoerd moeten kunnen worden naar zee. De
overlaten en kleppen dienen hierop ontworpen te worden.
Ten zuiden van Tiengemeten worden drie gebieden onderscheiden, een westelijk zout deel, een
oostelijk zoet deel en een Brakwatergebied daartussen. Binnen elk van die bassins geldt een
ontwerppeil voor de waterstand, die onder normale omstandigheden mag variëren tussen twee peilen.
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Haringvliet
Westelijk deel

Brakwatergebied

Oostelijk deel

Hollandsch Diep

Getijmeer
NAP + 1,6 m

NAP + 0,6 m NAP + 0,4 m - NAP + 0,7 m

NAP - 0,65 m - NAP +1,15 m NAP - 0,2 m - NAP + 0,5 m
(maximaal NAP + 1,5 m)
Zoet waterlaag
NAP-3 m
Zout Water

(maximaal NAP + 2,3 m)
Zoet water

Zout Waterlaag

Zout water mag nooit in het oostelijk deel van het Haringvliet terecht komen en bij hogere
rivierafvoeren moet meer rivierwater, primair via deze zuidelijke route, afgevoerd worden naar zee.
Om de zoetwater lokstroom in stand te houden, wordt minimaal 40 m3/s zoet water in het
Brakwatergebied aan het oppervlak toegelaten, via een regelbare overlaat in de oostelijke dam.
Zoals elders is ingeschat, duurt de verversing van het westelijk deel van het Haringvliet, als gevolg
van de stratificatie gemiddeld een kleine week. Het zoutgehalte zal variëren tussen ca. 30‰ (bij 40
m3/s) en 20‰ (bij 1500 m3/s).
3.2
Zoet Water Garantie Haringvliet
Om het zoute getij weer terug te laten keren naar het Haringvliet, kan dat alléén op voorwaarde dat
gelijktijdig de aanvoer van zoet water, ook tijdens lage rivierafvoeren, wordt gegarandeerd en zo
mogelijk versterkt. Daarom is de zoetwatergarantie een zeer belangrijke randvoorwaarde voor
DELTA21.
Tijdens droge zomers kan dat een probleem zijn, zoals o.a. in 2018 weer is gebleken. Ook is er door
het zoete Volkerak Zoommeer en de sluizen nog een groot verlies aan zoet water. Een toekomstig zout
Volkerak Zoommeer, zoals in het verschiet zal bijdragen aan de borging van de aanvoer van
voldoende zoetwater via het Hollands Diep. Het kierbesluit levert wel een zeker risico voor de
zoetwatergarantie op.
Onder gemiddelde omstandigheden, wordt met DELTA21 via het oostelijk deel van het Haringvliet,
met DELTA21, aan de noordzijde van Tiengemeten zoet water ingelaten. Via een te verbreden
bestaande kreek (Piershilse Gat) bij Nieuwendijk wordt anno 2018 gerekend met een afvoer van 30
m3/s zoet water (tot 2018 was het maximaal 23 m3/s). Deze kreek zal, via een duiker, het Spui kruisen
en via de Bernisse verder naar het Brielse Meer worden afgevoerd.
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Spui

Bernisse

Piershilse Gat
Hoekse Waard

Nieuwendijk
Het Vuile Gat
(Noord)

Haringvliet Westelijk deel

Zoet Water

Zout water
Tiengemeten
Brakwatergebied

(Zuid)

Op deze wijze blijft het oostelijk deel van het Haringvliet zoet en kan, via de Piershilse Gat, de
Bernisse met zoet water blijven voeden.
DELTA21 biedt niet direct een oplossing tegen de droogte als gevolg van een geringe regenval,
eventueel in combinatie met extreem lage rivieraanvoeren. Dit droogteverschijnsel, waarvan 2018 een
voorbeeld is, zal zich in de toekomst vaker gaan voordoen en vereist een gerichte en volledig andere
aanpak dan die van wateroverlast.
Voor DELTA21 is de focus gericht op het Rijnmondgebied met de Zuid-Hollandse eilanden. De
zoetwateraanvoer moet voldoende geborgd worden, desnoods moet de zoetwater opslagfunctie van het
Brielse Meer verder versterkt worden. DELTA21 kan daar een belangrijke rol bij spelen. De beoogde
compartimentering van het Haringvliet zorgt er voor dat het zoete rivierwater langer wordt
vastgehouden en minder snel verdwijnt in het systeem.
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4

De gevolgen van DELTA21 voor het natuurherstel

4.1
Gevolgen van DELTA21 op de natuur in het Haringvliet
De kier is een belangrijke stap om de brakwater biotoop van het Haringvliet te herstellen. Vanwege de
zout-zoet stratificatie en de zwakke getijdenstroming zullen de waterlagen zich echter lastig laten
mengen en zal de zoutwatertong zich ver oostwaarts over de bodem van het Haringvliet uitstrekken en
in de diepe putten achterblijven. Het natuurherstel van het Haringvliet zal zich waarschijnlijk
langzaam voltrekken. Met DELTA21 en het zoute getij zal de flora in het Haringvliet sneller en
effectiever transformeren dan als gevolg van het kierbesluit. Het hele ecosysteem zal zich aanzienlijk
sneller aanpassen aan de zoute en brakke situatie. Vooral het volledig zoute getij zal het proces
versnellen om de flora en fauna in het Haringvliet effectiever te herstellen dan als gevolg van alleen
het kierbesluit.
Een belangrijk onderdeel van het natuurherstel dat met DELTA21 wordt beoogt, is om de vismigratie
tussen de Noordzee en de Rijn/Maasdelta een impuls te geven en zo mogelijk weer terug op het peil
van begin 20e eeuw te brengen. Hoewel de natuur zich vaak snel aanpast, is dat zelfs bij het volledig
zoute getij eerder een kwestie van jaren. Het openen van de Haringvlietsluizen is een lang gekoesterde
wens, zowel in Nederland als bij onze Oosterburen. Bovendien cruciaal, omdat via de estuaria de
vissen van de rivieren naar de Noordzee migreren en omgekeerd.

De vissen zullen het brakke en zoete water zowel buitengaats als in het estuarium eerder opmerken en
de overgang van zoet naar zout zal veel geleidelijker verlopen. Van groot belang hierbij is ook het 700
ha. groot “Brakwatergebied”, een grote vispassage, waar vissen langere tijd kunnen doorbrengen
alvorens de sprong naar water met een ander zoutgehalte te kunnen nemen. Vanaf zee zullen de vissen
via visvriendelijke getijturbines het Getijmeer bereiken. Het Getijmeer zal het brakke water uit het
Haringvliet langer vasthouden dan in de huidige situatie. Nu wordt het brakke water heel snel
vermengd met het zoute Noordzeewater. In het westelijk deel van het Haringvliet zal het zoute getij
weer terugkeren, de sluizen van de Haringvlietdam kunnen nu wijd open.
De opening van de Haringvlietsluizen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor vismigratie
vanuit de Voordelta naar het Haringvliet (en daarmee het Rijn- en Maasstroomgebied). Maar een open
Haringvlietsluis is ook gunstig voor de zoetwatervis. Nu gaan jaarlijks tonnen zoetwatervis verloren,
zoals de snoek. Zij komen nu soms aan de zoute kant van de sluizen terecht, worden meegesleurd en
kunnen niet meer terugkeren. In het Getijmeer en in het Haringvliet komt een voedselrijke brakwater
biotoop. De plannen van DELTA21 zijn door de sportvisserij en de aquacultuur bedrijven met
enthousiasme ontvangen. De beroepsvissers, die nog actief in de Voordelta vissen, zijn uiteraard
kritischer over de plannen.
DELTA21 Natuurherstel
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Kansen voor aquacultuur

.

5.1
Diverse vormen van aquacultuur
De versterking van de vismigratie tussen de Noordzee en de Rijn en Maas heeft een gunstig effect op
de gehele visserij, zowel binnengaats als buitengaats. Maar DELTA21 heeft ook de belangstelling
gewekt van de aquacultuursector. Voor het zoute Haringvliet valt te denken aan bijv. de mossel- en
oestercultuur, maar ook voor de zeewier- en microalgenteelt en de visteelt in het algemeen. Dan wordt
gebruik gemaakt van de nutriënten van het zoute en brakke water, zonder de kweekkamer- of
migratiefunctie aan te tasten. Nederland heeft een leidende positie als het gaat om biologie en
productietechnologie op het gebied van kweekvis in “Recirculatiesystemen”.
Het Haringvliet, het Getijmeer en het Valmeer worden, met DELTA21, elke 24 uur met resp. 0,35,
0,65 en 0,35 miljard m3 zeewater, rijk aan nutriënten, ververst en ook is de golfwerking beperkt. De
aquacultuur maakt gebruik van de nutriënten van het zoute en brakke water, zonder de kweekkamerof migratiefunctie aan te tasten. Gesprekken met de aquacultuursector leren, dat een zout Haringvliet
perspectief biedt voor andere sectoren in de visserij, waaronder de mossel- en oestercultuur, maar ook
voor de zeewier- en visteelt. Deze sectoren zijn momenteel vooral actief in o.a. de Waddenzee en de
Oosterschelde. Omdat de mogelijkheden in die gebieden beperkt zijn, worden ook op de Noordzee de
mogelijkheden van deze teeltmogelijkheden onderzocht.

5.2

Kansen voor aquacultuur in Haringvliet, Getijmeer en Valmeer
• Zeewierteelt
In de Oosterschelde en de Waddenzee en proefsgewijs ook op de Noordzee wordt zeewier gekweekt.
De Nederlandse productie is nog klein vergeleken met de wereldmarkt, waar 27 miljoen ton/jaar
zeewier wordt geproduceerd, vooral in Azië. Het grootste deel van het geoogste zeewier wordt
gebruikt als grondstof voor agar (bindmiddel) met daarnaast een brede markt voor menselijke
consumptie, maar ook een potentie voor diervoeder. Het Getijmeer en het Haringvliet lijken in veel
opzichten op de Waddenzee en de Oosterschelde.
Door de hoge verversing scoren deze gebieden hoog als potentieel kweekgebied bij o.a. de
zeewiertelers. Voorlopig wordt gedacht aan toepassingen van het alginaat uit zeewier door de
voedingsindustrie, als veevoer of voedingssupplement voor vee.
DELTA21 Natuurherstel
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Het in Nederland gezaaide wier wordt, vanwege de klimatologische omstandigheden in oktober
gezaaid en nog maar eenmaal/jaar geoogst. Er zijn vele soorten zeewier. De inschatting is dat de
komende decennia een productie van 20 ton DW per hectare voor Nederland goed mogelijk is, de
kostprijs zal dan echter moeten nog verder dalen tot beneden € 10 per kg. Zowel het Haringvliet als
het gebied buitengaats van de Haringvlietdam zal bij een zout getij zeer aantrekkelijk kunnen worden
voor de zeewierteelt. Dat geldt ook voor het beoogde Valmeer.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de zeewierteelt in 2030
Locatie
Haringvliet
Getijmeer
Valmeer

Oppervlakte in ha
5
10
100

Productie (DW ton/jaar) Omzet € miljoen
100
1
200
2
2000
20

• Mosselteelt
De mosselvisserij en de oesterteelt vindt momenteel nog vooral in Zeeland plaats.

Nadat het mosselzaad is opgevist, wordt het uitgezaaid op speciale kweekpercelen in de Oosterschelde
en Waddenzee.
DELTA21 Natuurherstel
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De mosselsector heeft op dit moment een convenant met natuurorganisaties en het ministerie om de
bodemvisserij te verminderen. Een van de genomen maatregelen hiervoor is het toepassen van mzi
(mosselzaad invang systemen). Dit vormt een nieuwe basis voor de productie van mosselzaad. De
afgelopen 10 jaar is de productie van deze mosselzaad productiewijze sterk toegenomen.
Er is een blijvende discussie over de natuureffecten van mosselvisserij en kweek( met name in de
Waddenzee). Daardom is de mosselsector bezig met nieuwe bronnen vaqn mosselzaad, maar ook met
de optimalisatie van de beschikbare ruimte voor mosselteelt. Er wordt vooral gezocht naar meer
ruimte binnen de bestaande productiegebieden. Omdat de ruimte voor een optimalisering binnen de
bestaande productieruimte beperkt is, zoekt de mosselsector samen met de convenantpartners ook naar
potentieel nieuwe productiegronden..
In het Haringvliet en het Getijmeer, bevinden zich, in potentie, percelen die zeer geschikt lijken te zijn
voor de mosselteelt. Ook het Valmeer biedt mogelijkheden voor hangcultures. De mosselteelt is
minder complex dan bijv. de teelt van oesters. De mossels groeien veel sneller en de mosselteelt is ook
veel minder bewerkelijk. Het succes van de mosselteelt hangt vooral samen met de aanvoer van
nutriënten en de watertemperatuur. Daarom zijn het vooral de ondiepe percelen met een hardere
ondergrond die voor de mosselteelt interessant zijn.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de Mosselteelt in 2030
Locatie
Oppervlakte in ha Productie (1000 ton/jaar)
Haringvliet
200-400
3-6
Getijmeer
100-200
5-10
Valmeer-hangcultures
10-20
5-10

Omzet € miljoen
3-6
5-10
5-10

Een totaal oppervlak van 200 ha aan percelen in het Haringvliet zou kunnen leiden tot een productie
en opbrengst van 3 miljoen kg mosselen per jaar. Hierbij is uitgegaan van een gebruiksefficiëntie van
15% en een opbrengst van 10 kg/m2. Hierbij is geen rekening gehouden met de draagkracht van het
systeem, noch met de ruimtelijke ligging van de geschikte gebieden voor mosselteelt. Voorlopig geldt
dit dus als een maximum potentie voor het Haringvliet. Het uitgangspunt voor de opbrengst is een
tonnageprijs van € 100 per mosselton (100 kg).
Voor mosselkweek in het Getijmeer geldt dat hiervoor gerekend is met een mosselinvang of een
hangcultuurkweek. Er is daarbij uitgegaan van mosselzaadinvang, dat vervolgens elders verder wordt
gekweekt en zoals dat momenteel ook elders al toegepast wordt. Daarvoor is een opbrengst van 72
ton/heactare aangehouden (zie van Stralen, 2016). Hiervoor is een opbrengst van 1000 hectare
productie areaal goed voor 7200 ton mosselproductie. Uitgaande van een bescheiden marktprijs van €
250 per ton (zie Burg, 2016), wordt de opbrengst per hectare € 1,8 miljoen. Voor consumptieproductie
is de opbrengst, uitgaande van gelijke productie, € 8 miljoen.
• oesterkweek
De oesterteelt is vanuit Frankrijk in Nederland geïmporteerd. Op de platte Zeeuwse oester werd wel
gevist, ook op de Noordzee. Pas later is men de oester gaan kweken.
Na het opvissen, worden de oesters ca. een week opgeslagen in betonnen oesterputten om de kwaliteit
te verbeteren. Er wordt door de oesterkwekers geëxperimenteerd met nieuwe kweekmethodes, die
naast de bodemcultuur elders in Europa met succes worden toegepast.
Ook in het Haringvliet en het Getijmeer bevinden zich, in potentie, percelen die zeer geschikt lijken
zijn voor de oesterteelt. Maar ook in het Valmeer zijn wellicht mogelijkheden voor de oesterteelt, zij
het in andere vormen dan een bodemcultuur. Oesters voeden zich met fytoplankton (algen in de
waterkolom). De hoeveelheden en de samenstelling van het fytoplankton is, naast een aantal andere
factoren, bepalend voor de hoeveelheid schelpdieren, die in het systeem kunnen groeien. De
draagkracht van het systeem is mede afhankelijk van de hoeveelheid andere organismen, die in het
systeem aanwezig zijn.
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Op dit moment is de draagkracht van zowel het Haringvliet als het Getijmeer in de zoute getij variant
(met DELTA21) nog niet bekend. Met name hangt dit samen met de omvang van de primaire
productie van de algen, de instroom van nutriënten, etc.
Naast draagkracht van het gebied is voor oesterteelt en andere scheldieren ook de bodemsamenstelling
zeer relevant. In vervolgonderzoek zal de bodem op haar geschiktheid voor schelpdierontwikkeling
beoordeeld moeten worden. Ook dienen eventuele mitigerende inrichtingsmaatregelen te worden
onderzocht.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de Oesterteelt in 2030
Locatie
Oppervlakte in ha
Productie (1000 t. oesters/j.)
Haringvliet
400-800
10-20
Getijmeer
200-400
5-10
Valmeer-hangcultures
100-200
5-10

Omzet € miljoen
10-20
5-10
5-10

Voor oesterteelt wordt een optimale productie van 25 ton per hectare aangehouden (FAO). Tegen een
conservatieve marktprijs van € 1 per kg, bedraagt de opbrengst per hectare ongeveer € 25.000. Voor
bijv. 400 hectare betekent dat een opbrengst van ca. € 10 miljoen.
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Belang van het Haringvliet en de Voordelta voor natuur en zoetwater

2.1

Kenmerken van het huidige Haringvliet

2.1.1 Het Haringvliet na de aanleg van de Deltawerken
Vóór de bouw van de Haringvlietsluizen was het Haringvliet de hoofdafvoer van het Rijn- en
Maaswater en bepaalde het getij er de waterstanden. De waterkering is gebouwd tussen 1956 en 1970
en verbindt Goeree-Overflakkee met Voorne-Putten. Het dichten van het 4,5 km lange gat tussen
Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten was destijds een complexe operatie.
Na de realisatie van de Deltawerken wordt via de Haringvlietsluizen het waterpeil in het
benedenstroomse gebied van Rijn en Maas geregeld en wordt daarom wel de kraan van Europa
genoemd. De Haringvlietdam met de sluizen vormen een belangrijk element in de Deltawerken. De
dam beschermt het achterland tegen hoogwater van de zee en voorkomt dat het zoute water dit
estuarium binnendringt. Het Haringvliet is ook heel belangrijk voor de drinkwater- en de
industriewatervoorziening, maar ook voor de voorziening van zoet water voor land- en tuinbouw, tot
en met in het Westland.
Het “kierbesluit” zal vanaf medio 2018 het zoute water weer af en toe op het Haringvliet binnen laten,
mits het de zoetwateraanvoer niet in gevaar brengt.

Het sluizencomplex is ca. 1 km lang, heeft 17 spuiopeningen, elk 56,5 m breed, met 34 schuiven en er
is een aparte sluis voor de scheepvaart: de Goerese sluis. De keuze om de kering anno 2018 te openen
of te sluiten hangt samen met de hoeveelheid water die bij Lobith (Rijn) en Borgharen (Maas) het land
binnenkomt. Na ingebruikname van de Haringvlietsluizen zijn de verschillen tussen hoog water (HW)
en laag water (LW) in het Haringvliet aanzienlijk kleiner geworden, omdat de doordringing van het
getij nu via de Nieuwe-Waterweg en de Oude Maas loopt en het getijverschil uitdempt.
Bij afvoeren van de Rijn tot ca. 1100 m3/s (ca. 50% van de tijd) staan de Haringvlietsluizen anno 2018
dicht, bij hogere afvoeren wordt steeds meer water afgevoerd, totdat de sluizen bij een Rijnafvoer van
ca 9.000 m3/s helemaal open staan, bij een afvoersnelheid ca. 1,5 m/s bij de sluizen (doorsnede 6.000
m2). Normaal stroomt het meeste Rijnwater via de Nieuwe-Waterweg zeewaarts. Bij Rijnafvoeren
vanaf ca. 4.000 m3/s en een open Maeslandkering voert het Haringvliet ca. 2/3 deel van de Rijnwater
af naar zee. Gemiddeld is de afvoer via het Haringvliet 500 m3/s gedurende het eerste half jaar en
vrijwel nihil gedurende de tweede helft.
DELTA21 Natuurherstel
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2.1.2 Waterstanden en zoutgehaltes in het Haringvliet
De waterstanden aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen worden bepaald door het getij. Tijdens
zware NW stormen is er sprake is van “wind set-up”, een opstuwing van het waterniveau.
Per maand is het ongeveer 2 maal springtij en tweemaal dood tijd en in de overige periode varieert het
tussen onderstaande waarden:
Locatie: Haringvlietsluizen, buiten
Springtij
Doodtij
Gemiddeld tij

HW
LAT + 2,6; NAP + 1,5
LAT + 2,1; NAP + 1
LAT + 2,35; NAP + 1,25

LW
LAT + 0,3; NAP - 0,8
LAT + 0,4; NAP - 0.7
LAT +0,35; NAP - 0,75

Gemiddeld is de waterstand aan de Haringvlietzijde ca. NAP + 0,55 m en de totale getijslag op het
Haringvliet is nu ca. 0,30 m. Eenmaal per 10 jaar wordt in het Haringvliet de HW-grens van NAP +
1,9 m en de LW-grens van NAP -0,5 m resp. over- en onderschreden. De hoogst gemeten waterstand
in het afgesloten Haringvliet was ter hoogte van Middelharnis en Willemstad tijdens een extreem hoge
Maasafvoer resp. NAP + 2,04 m en NAP + 2,12 m terwijl de laagst gemeten waterstand resp. NAP –
0,51 m en NAP – 0,44 m waren.
Hoewel nog veel zout zeewater via de Nieuwe-Waterweg en het Hartelkanaal het benedenstroomse
gebied binnen dringt, treedt in het Haringvliet slechts heel sporadisch, bij lage rivierafvoer
gecombineerd met een storm op zee, nog verzilting op. Normaal heeft het Haringvliet hetzelfde
zoutgehalte als de Rijn, dat tegenwoordig tussen 50 en 100 mg Cl/l varieert. Slechts eenmaal, tijdens
een Rijnafvoer van 1100 m3/s, en een verhoogde waterstand op zee, bedroeg het zoutgehalte bij
Moerdijk enkele honderden mg Cl/l. Deze zoutdoordringing in het Haringvliet werd toen vooral
veroorzaakt door de verhoogde waterstand bij Hoek van Holland. Het duurde ca. 3 maanden voordat
het zout weer naar buiten was gespuid.
De gemiddelde bodemdiepte van het Haringvliet ligt op ca. NAP – 8,0 m, maar er zijn nog wel diepere
geulen tot NAP - 10 m, voor Middelharnis zelfs een diepe put tot NAP -39 m, terwijl het midden van
het Haringvliet ondiep is (zandplaat ‘Slijkplaat’). De sedimentatie van de diepe geulen bedraagt in het
westelijk deel ca. 0,2 m per decennium.
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2.1.3 Het Kierbesluit en het Haringvliet
Met de Deltawerken verdwenen veel soorten vogels, die foerageerden op de intergetijde slikken, maar
ook vissen, die via het Haringvliet naar de Rijn migreerden en omgekeerd. Maar ook zijn bijv. de
oevers van de Korendijkse slikken, een buitendijks natuurgebied van ruim 400 hectare in de Hoeksche
Waard, door het wegvallen van de getijdenwerking, steiler geworden. Ook werd het gebied droger en
zoeter waardoor riet en biezen verdwenen en plaats maakten voor bomen, struikgewas en manshoge
ruigtekruiden.

De vogelbevolking veranderde mee. Moerasvogels kwamen, ganzen en eenden bleven, maar van de
steltlopers bleven alléén de weidevogels en ook de meeste kustvogels zijn verdwenen.
Met het kierbesluit wordt weer een eerste belangrijke stap gezet om de monding van de Rijn en de
Maas in ere te herstellen. Het decennialang afgesloten Haringvliet zal door de kier een begin kunnen
maken met het herstel van de dynamische deltanatuur, die vrijwel uit Nederland is verdwenen. Door
dit “kierbesluit” kunnen meer trekvissen als zalm en zeeforel, door de open Haringvlietsluizen de
riviermonding beter vinden om stroomopwaarts hun eitjes af te zetten. In de kilometers vóór de sluizen
keert na de opening de overgangsdynamiek terug van zoet rivierwater en de zoute zee.
Buitendijkse polders veranderen hier en daar weer in brakke slikken en schorren waar weer opnieuw
rietvelden kunnen ontstaan. De verharde oevers maken plaats voor meer natuur met vogeleilanden en
stroomgeulen en zo kunnen een deel van de oorspronkelijke planten terugkeren waarin ook trekvissen
en moeras- en watervogels hun plek vinden. Vóór de kust kunnen de schelpdierbanken zich herstellen
om te fungeren als kraamkamer voor vissen die mogelijk weer haaien, roggen en dolfijnen aantrekken.
Vanaf 2018 staan de Haringvlietsluizen dus vaker op een kier en stroomt er voor het eerst in 47 jaar
weer zout water van zee naar het Haringvliet. Dit volgde uit een gelegenheidscoalitie van Wereld
Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Ark Natuurontwikkeling, Vogelbescherming
Nederland en Sportvisserij Nederland.
De aanleg van de Haringvlietdam had destijds ook grote gevolgen voor de migrerende vissen in het
overgangsgebied, waarin zee en rivier geleidelijk samenkwamen, veranderde in 1970 opeens in een
harde scheiding tussen zoet en zout water. Veel minder trekvissen als de zalm en de forel passeerden
nog de sluizen en planten en dieren, die in dit gebied leefden, verdwenen. Door de sluizen vaker op
een kier te zetten, kunnen de trekvissen de Haringvlietsluizen beter passeren.
Rijkswaterstaat voert deze maatregelen, vastgelegd in het Kierbesluit, stapsgewijs en gecontroleerd in.
Door de sluizen af en toe op een kier te zetten, verandert het getijverschil niet noemenswaardig. De
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Haringvlietsluizen gaan vaker, vooral tijdens LW op een kier en achter de dam wordt het water zouter
en neemt de getijslag enigszins toe.
2.1.4 Verschillende verwachtingen van het Kierbesluit
Het kierbesluit is een ingreep met het doel om de natuur in en rond het Haringvliet te herstellen. Zeker
vanuit de natuurbeheerders is er positief en vol verwachting op deze eerste stap in de goede richting
meegewerkt. Door de kieropening zal op een aantal plaatsen in het Haringvliet de brakwater biotoop
zeker worden hersteld, maar hoe snel en hoe omvangrijk dat zal zijn, blijft nog onzeker.
Elders zijn bij soortgelijke ingrepen positieve resultaten gemeld zien (o.a. Västervik in Zweden, Rügen
in Noord-Duitsland, Stege Bugt, Denemarken). Als bijv. de spiering en haring weer het Haringvliet op
zouden zwemmen, zullen ook de snoekbaarzen en snoeken toenemen, maar ook de forellen en zalmen,
wellicht de steur?

Adviesgroep Borm & Huijgens reageerde destijds heel kritisch en ziet het kierbesluit als een doekje
voor het bloeden en verwacht dat het Haringvliet stilstaand water is en blijft. Vanuit de verwachte
stratificatie van zout en zoet klinkt dat standpunt niet onlogisch. Daarom zijn er reden genoeg om nu
alvast verder te denken dan aan een kier, die, bij af en toe bij LW, open zal gaan.
Voornoemd bureau presenteerde eerder een alternatief plan in, met een doorsteek tussen het
Haringvliet en Grevelingenmeer, de sportvissers steunen het plan. Dat plan is echter niet tot uitvoering
gekomen. DELTA21 borduurt voort op de doelen van het “kierbesluit”, maar kiest ervoor om in het
westelijk deel van het Haringvliet het getij weer helemaal toe te laten. Daarmee hoopt zij het
transitieproces aanzienlijk te versnellen.
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2.1.5 Herstel van de brakwater biotoop na het Kierbesluit
Met de aanleg van de Haringvlietdam, was de zoetwatervoorziening goed geregeld. Gelijktijdig waren
er ook veel negatieve gevolgen voor de ecologie, de flora, fauna en de morfologie. Niet alleen de
natuur zal van de kieropening profiteren, maar ook de sportvisserij en de recreatiesector. Met de
Haringvlietsluizen op een kier, zal echter de terugkeer van de visserij aan weerskanten van de
Haringvlietdam beheerst moeten blijven.
Begin deze eeuw lag er een groter plan klaar: project 'Deltanatuur'. Dat was bedoeld als compensatie
voor negatieve ontwikkelingen in de Waddenzee. De overheid had voor dat doel onder andere 500
hectare landbouwgrond in de Zuiderdieppolders voor natuurontwikkeling, aangekocht. Project
Deltanatuur sneuvelde toen het Rijk het natuurbeleid afstootte naar de provincies. Na de
decentralisatie kreeg provincie Zuid-Holland het beheer over de poldergrond. Vooruitlopend op het
openen van de Haringvlietsluizen in 2018 hebben zes organisaties op de grens van rivier en zee wel
een ander natuurgebied van 500 hectare ontwikkeld, waarin hopelijk uiteindelijk witsnuitdolfijnen
zullen rondzwemmen. Dit reservaat net ten zuiden van Rotterdam moet ook een toeristische
trekpleister worden.

©
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Eveneens is in 2012 het 'Gebiedsproces Noordrand Goeree' gestart, waardoor van de 500 hectare
overheidsgrond 70 hectare een natuurbestemming kreeg en 430 hectare terugging naar de agrarische
sector.
De 70 hectare nieuw in te richten natuur, bekend als 'Blok de Wit', grenst aan het Zuiderdiep en het ten
noorden daarvan gelegen natuurgebied Scheelhoek, een voormalige zandplaat in het Haringvliet. Blok
de Wit, Zuiderdiep en Scheelhoek vormen straks een natuurlijk geheel, waarin gevaren, gefietst,
gewandeld en gestruind kan worden, ook geniet het de wettelijke bescherming als Natura 2000-gebied.
Vanaf 2018 zal ook via de spuisluis van het Zuiderdiep bij de visafslag van Goeree, het water van het
Zuiderdiep kunnen verbrakken, tot aan het einde van de Scheelhoek. Daardoor ontstaat een bescheiden
intergetijde-natuur in Blok de Wit en de Scheelhoek, waardoor het visvriendelijker wordt met
dynamische overgangen van zout naar zoet. Met het kierbesluit verbetert de natuursituatie zeker, maar
komt het zout-brakke milieu van vóór 1971 nog niet meteen terug. Daarom wordt het kierbesluit als
een eerste stap gezien op weg naar een verder herstel van de natuurlijke situatie in het Haringvliet.
2.1.6 Saliniteit in het Haringvliet na realisatie van het Kierbesluit
De saliniteit van zeewater is gemiddeld 35 (35‰, oftewel 35 gr/kg water), overeenkomend met een
chloride gehalte van ca. 19 gr/liter water. Dicht langs de Nederlandse kust varieert de saliniteit,
afhankelijk van de rivierafvoeren, tussen ca. 28 en 32. Tot ca. 50 km uit de kust is de invloed van het
zoete water goed nog te meten. Het Rijnwater heeft een Chloridegehalte van < 0,1 gr/l. De saliniteit
van het zeewater buitengaats van het Haringvliet is dus 200-400 maal zouter dan het Nederlandse
rivierwater.
Brak water heeft, in theorie, een saliniteit van (0,3 -1) gr/kg water en ligt dus aanzienlijk dichter bij
zoet dan bij zout water. Bij migrerende vissoorten treden, bij de overgang naar een ander zoutgehalte,
fysiologische veranderingen op om het vislichaam en stofwisseling geschikt te maken voor water met
een ander zoutgehalte. Vanwege de zout-zoet stratificatie zal in het Haringvliet het zoete water vrij
lang aan het oppervlakte blijven. Bij een zwakke getijdenstroming vermengen de waterlagen zich niet
goed.
Het ontstaan van een brakwater biotoop in het Haringvliet zou daarmee wel eens ten dele een utopie
kunnen zijn. Omdat zout water zwaarder is dan zoet water, zou er zich een hardnekkige zeer stabiele
zoutwatertong kunnen uitstrekken over de bodem van het Haringvliet. Voor de migrerende vissen is
dat niet erg ongunstig, maar voor de flora zou meer vermenging van zout en zoet water het
transitieproces naar een zoute of brakke biotoop versterken en versnellen.
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Sommige vissoorten maken deze omschakeling van zout naar zoet water en omgekeerd heel snel.
Voor alle vissoorten echter kan deze aanpassing het best plaatsvinden in een gebied met een
geleidelijke overgang van zoet naar zout. Zo kan de vis nog een plek zoeken, die het meest
overeenkomt met de mate van aanpassing die al heeft plaatsgevonden. Meestal is er sprake van een
geleidelijk proces, dat enige tijd (tot ca. een maand) in beslag kan nemen.
2.1.7 De zoetwatervoorziening na realisatie van het kierbesluit
Het Haringvliet vormt een belangrijke bron van zoetwater voor de Zuid-Hollandse eilanden, het
Rotterdams havengebied en het Westland. Het Brielse Meer is sinds 1951 een belangrijk groot
zoetwaterbekken en recreatiegebied voor Rijnmond en omgeving. Het staat via sluizen bij Spijkenisse
in verbinding met de Oude Maas en via de Bernisse wordt zoet water uit het Spui ingelaten. Nu wordt
via de vispassages in de Haringvlietdam met minimaal 8 m3/s zoetwateraanvoer gerekend en vanuit
het Spui wordt via de inlaatsluis in de Bernisse ca. 23 m3/s zoet water ingelaten. Voor DELTA21 is
uitgegaan van een behoefte, ook tijdens droge periodes, van 40 m3/s zoet water, dat vanuit de rivieren
bestemd is voor alle gebieden, die nu via het Haringvliet zoet water krijgen aangevoerd.

Als gevolg van het kierbesluit, willen het Havenbedrijf en de Waterschappen een tweede
zoetwaterinlaatpunt bij Spijkenisse ontwikkelen om de leveringszekerheid van zoet water beter te
kunnen blijven garanderen. Het kierbesluit was ook de reden voor Evides om het innamepunt bij
Scheelhoek (Stellendam) landinwaarts te verplaatsen en was het nodig om het inlaatpunt voor Goeree
in oostelijke richting te verplaatsen tot voorbij Middelharnis. Het frequenter openzetten van de
Haringvlietsluizen, na het instellen van het kierbesluit, is voor de drinkwatervoorziening niet zonder
risico, omdat het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten. Er is weliswaar een harde zout-zoet
grens ten westen van het Spui afgesproken, maar de beheersing ervan zal door stratificatie lastig
blijken te zijn.
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2.2

Het Haringvliet en Natura-2000

2.2.1 Haringvliet, Natura-2000 en Europese wetgeving
Omdat de biodiversiteit in Europa al decennia achteruitgaat, vindt Europa een duurzame bescherming
van flora en fauna hard nodig. Om inhoud aan het beleid te geven, zijn in 1979 de Vogelrichtlijn
opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen dienen zowel de bescherming van de
soorten als de gebieden. Alle EU-lidstaten hebben beschermde gebieden aangewezen voor specifieke
leefgebieden van flora en fauna, die het Natura 2000-netwerk vormen.
De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim
160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel op het land als op zee, één daarvan betreft de Voordelta.
Deze Voordelta beslaat een Noordzeegebied van ruim 900 km² voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren. Door de afwisseling van
zoet, zout, diep en ondiep water – kenmerkend voor een rivierdelta – is het een belangrijk leef- en
foerageergebied voor zeehonden, vissen en vogels.

De kust van het Deltagebied wordt gekenmerkt door de onderbrekingen met de estuaria van de Rijn,
Maas en Schelde. Aan het begin van de jaartelling lagen de voornaamste mondingen van de Rijn en de
Maas en een deel van de Schelde nog ten noorden van Voorne, maar door bedijkingen sinds de 11de
eeuw zijn deze naar het zuiden verplaatst, waarbij de oude mondingen zijn verzand. Door de aanvoer
van slib en zand uit de rivieren is hier een 'uitgebouwde kust' ontstaan, waarin zich zandbanken en
geulen hebben gevormd.
De rivieren lopen, als gevolg van het sterke getij, uit in estuaria. Dat zijn min of meer trechtervormige
riviermondingen met een, van nature, geleidelijke overgang van zoet naar zout water. In de estuaria
heeft zich een stelsel van geulen en banken gevormd, dat zich voortzet tot buiten de kustlijn, de
zogenaamde buitendelta. De buitendelta's van Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en
Westerschelde worden samen de Voordelta genoemd. In 2008 is de Voordelta door Nederland
aangewezen als Natura 2000-gebied op basis van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Naast Natura-2000 is er veel beleid en beheer op het gebied van de visserij internationaal vastgesteld.
Ook specifiek voor de rivieren en de estuaria, is veel Europees beleid ontwikkeld. Doordat Nederland
in de mondingszone van de stroomgebieden van Maas en Rijn ligt, is de waterkwaliteit voor een
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belangrijk deel afhankelijk van de landen stroomopwaarts. Door de invoering van de richtlijn dienen
bovenstrooms gelegen landen maatregelen te nemen ten behoeve van een goede waterkwaliteit, waar
ook Nederland van profiteert. Anderzijds geldt evenzo dat Nederland inspanningen dient uit te voeren
om positieve effecten bovenstrooms te bewerkstellingen. Zo is er bijvoorbeeld vanaf 2011, vanwege
de dioxineproblematiek, een jaarrond vangstverbod voor aal.
De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) coördineert bijv. het Masterplan
trekvissen Rijn en ook de uitvoering van het programma “Zalm 2000” en “Rijn 2020”. In het kader
van de Europese Kaderrichtlijn Water is afgesproken om in de hoofdstroom van de Rijn (tot aan
Bazel, Zwitserland) en in de prioritaire zalmwateren de passeerbaarheid voor vis stapsgewijs te
herstellen. Ook is afgesproken dat de verbetering van de vispasseerbaarheid zich nu primair zal richten
op het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen en door een visvriendelijk sluisbeheer. Ook in de
Aalverordening (EG), heeft de Internationale Maascommissie (IMC) een Masterplan ontwikkeld dat
tot doel heeft om levensvatbare populaties van diadrome trekvissen in de rivieren terug te krijgen.
De ecologische continuïteit en de verbetering van de verbinding tussen de Noordzee en het Haringvliet
in Nederland wordt daarin geregeld. Ook binnen de Benelux beschikking omvat de vrije vismigratie
duidelijke verplichtingen en deadlines. De Europese Kaderrichtlijn Water is in het leven geroepen ter
verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De overheid stelt hierbij de normen vast
voor de verschillende kwaliteitselementen, waaronder vis. De uitvoering van de EKW schept de
nodige verplichtingen en biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden. DELTA21 heeft dus voor heel veel
aspecten heel veel raakvallen met Natura 2000 en de Europese wetgeving. Dat geldt voor de
waterveiligheid, de terugkeer van het zoute getij en de vismigratie, maar ook voor de aanleg van het
Valmeer en het Getijmeer.
2.2.2 Het belang van de Voordelta
De Voordelta omhelst het ondiepe zee-gedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het gebied
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een gevarieerd en dynamisch milieu van kustwateren
(zout), intergetijdengebied en stranden, dat een relatief beschutte overgangszone vormt tussen de
(voormalige) estuaria en de Noordzee. Na de afsluiting van de Deltawerken is dit kustgedeelte sterk
aan veranderingen onderhevig geweest.
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Door erosie- en sedimentatieprocessen treden verschuivingen op in de omvang van de
intergetijdengebieden. Daarbij heeft o.a. de "zandhonger" van de Oosterschelde, maar ook de
uitbreiding van de arealen door aanslibbing in de Kwade Hoek effect op de Voordelta (Westplaat). De
waterkwaliteit wordt beïnvloed door met name de uitstroming van Rijn en Maas via de
Haringvlietsluizen. Mede door deze aanvoer van voedingsstoffen kent de Voordelta een hoge
voedselrijkdom. In de randen van het gebied bij Voorne en Goeree liggen een aantal schorren en meer
slijkige platen.
Ook de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, waar plaatselijk duinvorming optreedt,
behoren deels tot de wettelijk beschermde Voordelta.
Er is ook een beheerplan Voordelta, dat is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu
en de provincies Zeeland en Zuid-Holland.
De Voordelta is een zeer dynamisch gebied, bestaande uit buitendelta's met geulen en banken met een
kustzone, die relatief voedselrijk en daardoor hoogproductief is. De Voordelta fungeert als
kraamkamer voor diverse vissoorten en als foerageergebied voor visetende trekvogels en
schelpdiereters. De zandbanken vormen een rustgebied voor zeehonden. December 2008 is de
begrenzing van het gebied zuidwaarts uitgebreid met de Vlakte van de Raan, het gedeelte voor de
monding van de Westerschelde. Schelpenbanken in de voormalige zeearmen van het Deltagebied
bieden een geschikt broedbiotoop aan voor de Noordse stern en andere dieren die in de Voordelta
foerageren.
De westelijke begrenzing van het Natura 2000-gebied ligt ongeveer op de 10 m dieptelijn. Aan de
landzijde strekt het gebied zich uit tot op de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bij
Voorne en Goeree liggen ook een aantal slikplaten en schorren binnen de begrenzing van het gebied.

De belangrijkste processen die de morfologie bepalen, zijn de golfwerking en het verloop en de sterkte
van de getijdenstromen, waarbij het getij de overheersende factor is. De kracht hiervan wordt bepaald
door het verschil tussen eb en vloed en de grootte van het achterliggende, waterbergende gebied. De
omvang van de buitendelta is het kleinst bij het Haringvliet (klein bergingsgebied en klein
getijverschil) en het grootst bij de Oosterschelde en Westerschelde. De vorming van banken wordt
bepaald door de getijstromen en de hoeveelheid sediment die wordt verplaatst. Doordat de
getijdenstroming overheerst over de golfwerking lopen de banken in de Voordelta parallel aan de
richting van de getijdenstroming.
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Sinds de aanleg van de Deltawerken zijn de kustprocessen verandert en geleidelijk heeft zich een
nieuw evenwicht gevormd. De hoeveelheid rivierslib die in de Noordzee terecht komt, is afgenomen,
evenals de oostwest georiënteerde getijdenstroom. Hierdoor is de invloed van golven sterker geworden
en zijn de zeewaartse randen van de banken gaan eroderen. De 10 m dieptelijn is als gevolg hiervan
landinwaarts opgeschoven, waarmee de omvang van de Voordelta feitelijk is afgenomen en ook
ondieper is geworden. Het geërodeerde zand is echter deels in de voormalige getijdengeulen afgezet
en deels ook dicht bij land, waar een groter aantal, min of meer parallel aan de kust liggende
zandbanken is ontstaan. De aanvoer van zand heeft met name bij de Kwade Hoek (ca 4-5 km ten
Westen van Haringvlietdam) geleid tot een sterke kustaangroei.
De aanleg van het haven- en industriegebied op de Maasvlakte, zowel in het begin van de jaren 1960
als de aanleg van Maasvlakte 2 heeft de Voordelta beïnvloed, omdat een deel van de zeebodem is
verdwenen. Dat verlies is gecompenseerd door in het Natura 2000-gebied een kwaliteitsverbetering te
bewerkstelligen door bodem beroerende activiteiten in het noordwestelijke deel van de Voordelta te
beperken en rustgebieden voor zeehonden en vogels in te stellen. Ook zijn er afspraken met de visserij
gemaakt om in de Voordelta met minder bodem verstorend vistuig te vissen. Deze afspraak geldt
echter niet voor o.a. de garnalenvisserij, die nog zeer intensief in de Voordelta wordt beoefend.
DELTA21 ligt voor een deel in het Noordelijk deel van de Voordelta en dus het Natura-2000 gebied.
Het Haringvliet daarentegen behoort niet tot het Natura-2000 gebied, omdat na de afsluiting de zoute
voedselrijke natuur grotendeels is verdwenen.

2.2.3 Belang van Flora en Fauna in de Voordelta
Als gevolg van de aanvoer van voedingsstoffen met rivierwater en de ondiepte is in de Voordelta de
primaire productie relatief hoog. Op de aanwezige zandbanken en droogvallende platen, waartoe een
groot deel van de Voordelta kan worden gerekend, komen hierdoor bijna twee keer zoveel
bodemorganismen voor qua dichtheid en biomassa, dan op plekken van gelijke omvang elders op de
Noordzee. Er zijn meer dan 100 soorten die hier ten minste een deel van hun leven op de bodem
doorbrengen, waaronder larven van wormen, vissen en kreeftachtigen.
Ruim 150 soorten leven permanent in de bodem, waaronder borstelwormen, kleine kreeftachtigen,
schelpdieren en stekelhuidigen. De fauna bestaat zowel uit soorten van de open zee als uit estuariene
soorten, waarmee de Voordelta een overgangszone vormt. Dichter bij de kust, vooral op de overgang
van platen naar geulen, is de primaire productie het hoogst, wat gepaard gaat met hogere dichtheden
aan vissen, zeesterren, garnalen en krabben. Het brakke en slibrijke gebied voor de Haringvlietsluizen
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daarentegen is relatief arm aan soorten. Voor de vissen is de gehele Nederlandse kustzone, waar de
Voordelta deel van uitmaakt, verreweg het soorten rijkste deel van de Noordzee. Het hoge
voedselaanbod en de lage aantallen grote vissen die jagen op jonge vis, maken de kustzone tot een
belangrijke kraamkamer. Van soorten als bot, tong, schol, schar, griet, tarbot, kabeljauw, wijting,
haring en steenbolk zijn de aantallen juveniele dieren hier bijzonder hoog.
Daarnaast is de Voordelta, dankzij de ligging bij de monding van de grote rivieren, het belangrijkste
zeegebied voor de trekvissen die in de Habitatrichtlijn worden genoemd, zoals zalm, zeeforel, fint,
houting en zeeprik. Het hoge aanbod aan bodemdieren en vissen trekt het hele jaar door grote
aantallen vogels. In de winter is de Voordelta van groot belang voor de zwarte zee-eend. In winter en
voorjaar verblijven hier grote aantallen roodkeelduikers. Bij strenge winters fungeert het gebied ook
als een uitwijkplaats voor vogels van de zoete wateren, zoals de fuut.
Tijdens het broedseizoen, in het voorjaar en de zomer, zijn weer andere soorten in hoge concentraties
aanwezig, waaronder kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, grote sterns en visdieven. In de trektijd
zijn vooral de intergetijdengebieden van belang, zoals de strandvlakte bij Voorne. Op de zandstranden
zijn dan veel strandlopertjes en plevieren te vinden.
Het aantal waterzoogdieren in de Voordelta is weliswaar lager dan in het Waddengebied, maar dankzij
de droogleggende banken is wel sprake van een concentratie aan gewone zeehonden. Van hieruit
foerageren deze dieren over grote delen van de Noordzee. Ook de grijze zeehond en de bruinvis zijn
weer waargenomen. Behalve de kenmerkende zee-habitats komt aan de rand van de Voordelta (op de
aangroeiende slikken bij Voorne) een aantal kwelder-habitats voor. Het gaat hier - net als bij de
Kwade Hoek op Goeree - om een jonge kwelder, die gekenmerkt wordt door een relatief hoge
soortenrijkdom (weinig verruigd) en een flinke oppervlakte aan pioniervegetatie met zeekraalsoorten.
Op de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden worden verder heel lokaal pionier
duintjes aangetroffen, daar is meestal sprake van kustaangroei. In de Voordelta is dus, na de bouw van
de keringen, nog een deel van natuurfunctie van de estuaria overgebleven. Die belangrijke functie mag
niet verder worden uitgehold, maar, waar maar enigszins mogelijk, worden versterkt met het weer in
ere herstellen van de zoute estuaria.
2.2.4 Gevolgen van het Kierbesluit op de Natura-2000 doelen
Langs het westelijk deel van het Haringvliet (het gebied tussen de monding van het Spui en de
Haringvlietsluizen) liggen een aantal belangrijke buitendijkse gebieden. Als gevolg van de kier zal
enig natuurherstel plaatsvinden, omdat de steile oevers van de kreken in natuurgebied de Korendijkse
slikken na de sluiting zijn verflauwd. Bij vloed kan straks het water dan wel de kreken in maar er niet
meer helemaal uit, bij eb blijft een deel achter de drempels hangen. Door zo meer natuurlijke
omstandigheden te creëren, zal het ecosysteem zeer waarschijnlijk veranderen.
Verwacht wordt dat er op de flauwe oevers weer riet gaat groeien. Er komen meer visjes en insecten
en daarmee meer voedsel voor vogels. Deze, van oorsprong brakke riet- en biezengorzen en slikken
zijn na 1970 gaan verzoeten en de biezenvelden zijn, door de gewijzigde dynamiek en de vraat door
watervogels, verdwenen. Een groot deel van de buitendijkse gebieden wordt tot 2018 door runderen of
paarden begraasd en bewoond door grote aantallen pleisterende ganzen. Hierdoor bestaat inmiddels
het merendeel van de huidige vegetatie van de buitendijkse gebieden vooral uit uitgestrekte, vochtige
tot matig droge, voedselrijke graslanden, terwijl de minder intensief beweide delen rietruigten en
wilgenstruwelen omvatten. Om verdere afkalving van de oever te voorkomen, is in het verleden veel
stortsteen aangebracht.
Voor het Haringvliet zijn voor tien soorten broedvogels Natura-2000 doelen opgesteld, het betreft de
kluut, bontbekplevier, strandplevier, visdief, dwergstern, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw, grote
stern, blauwborst en rietzanger. Uit metingen blijkt dat de meeste soorten onder het referentieniveau
blijven. Dat wordt in sterke mate veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van geschikt
broedhabitat. Door de afwezigheid van dynamiek in het systeem (getij) komt dit alleen beschikbaar
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door natuurontwikkeling, zoals op de Slijkplaat en de eilanden bij de Scheelhoek en met name voor
kluut ook voor de Westplaat-Buitengronden en Tiengemeten.

In totaal zijn er 24 soorten watervogels aangewezen als kwalificerende Natura-2000 soort voor het
gebied Haringvliet. De verwachting is dat door het frequenter openen van de kier in de
Haringvlietsluizen en de terugkeer van de zoute biotoop, de gevolgen voor alle genoemde vissen een
positieve uitwerking zal hebben. Omdat de hoogte van de getijslag echter als gevolg van het
kierbesluit nauwelijks verandert, zullen de positieve effecten op de vogelstand echter beperkt blijven.
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2.3 Het Haringvliet en vismigratie
2.3.1 Vismigratie tussen Noordzee en Rijn/Maas
De passeerbaarheid of migratie van vissen langs de hele Rijn en Maas wordt erg bepaald door de
aanwezigheid van stuwen, sluizen of waterkrachtcentrales. Overal langs deze rivieren is de afgelopen
decennia de passeerbaarheid verbeterd, vooral ter herstel van de natuurlijke zalmpopulatie.
Decennialang heeft Duitsland en Nederland miljoenen geïnvesteerd in projecten om bestanden aan
migratievissen als zalmen en zeeforellen weer op peil te krijgen. Dit mede in het kader van Europese
afspraken, waar Nederland ook een verantwoordelijkheid in heeft.
Maar al die maatregelen hebben een beperkt nut als de keringen naar zee gesloten blijven. Voor de
meeste soorten, maar vooral de zalm, de aal, de zeeforel en de fint mag verwacht worden, dat wanneer
de passeerbaarheid via de Haringvliet verbeterd wordt, populaties zich geleidelijk zullen uitbreiden.
Belangrijk hierbij is de relatie tussen de afvoer en de opening van de Haringvlietsluizen en het beheer
van de stuwen in de Neder-Rijn en de Lek (Hagestein, Amerongen en Driel). Zowel de
passeerbaarheid als de mate van rivierafvoer zijn een potentieel beperkende factor voor het herstel van
zichzelf in standhoudende populaties van salmoniden.

Verschillende factoren leiden er verder toe dat bij de in- en uittrek van vis naar de paaigronden of de
opgroeigebieden slechts een klein aantal vissen de plaats van bestemming bereikt. Deze knelpunten bij
de migratie zijn naast de Haringvlietdam en het praktisch stagnante zoete Haringvliet ook de visserij,
de passeerbaarheid langs de hele route, de predatie, de rivierafvoer en de temperatuur.
Het belangrijkste knelpunt in de migratiemogelijkheden van de Rijn-Maasmonding bleef en is,
ondanks het kierbesluit, nog steeds de Haringvlietdam. Bij het ontwerp en de bouw van de
Haringvlietdam is wel enigszins rekening gehouden met het belang van de migratie van zout naar zoet
en vice versa voor migrerende vissoorten.
Er zijn toen enkele migratievoorzieningen getroffen in 6 van de 18 pijlers van de Haringvlietdam in de
vorm van visriolen, maar onvoldoende om de migratie op peil te houden. De visriolen werken als een
soort schutsluis. Met een sluis worden beide niveaus tijdelijk door sluisdeuren afgesloten. Het
waterniveau in de visriolen kan dus niet gevarieerd worden, omdat deze volledig onder water staan.
Vissen kunnen via de riolen de (te) hoge stroomsnelheden in de spuiopeningen omzeilen en gebruik
maken van de vispassage. Door een van de deuren van het visriool gedeeltelijk te sluiten wordt een
lokstroom gecreëerd van ca. 0,2 m/s om de vissen de weg te wijzen.
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2.3.2 Het belang van het Haringvliet voor de vismigratie
Ooit wemelde het in het Haringvliet, de naam zegt het, van de jonge Atlantische haring. Geboren op
zee trokken de jonge haringlarfjes naar de Haringvlietdelta, waar het zoete water van de riviermonding
van Maas en Rijn en het zoute water van de Noordzee elkaar ontmoetten. Daar, in dat dynamische
estuarium, groeiden ze op. Eenmaal volwassen kozen ze weer het ruime sop, om er te paaien. Ook
trekvissen als stekelbaars, spiering, elft, flint en iconische soorten als de Europese steur en Atlantische
zalm kunnen estuaria voor hun levenscyclus niet missen.
Bovenstrooms in de beken en rivieren geboren, zwemmen de jonge trekvissen de rivier af en
verblijven ze langere tijd in de zoet-zout overgang om zich aan te passen aan het zoute zeewater.
Volwassen geworden op zee, trekken ze weer de rivier op, om te paaien, weer via het estuarium maar
nu om er te wennen aan het zoete rivierwater.

Aan dit drukke migratieverkeer en de levendigheid in dit opgroeigebied van jonge haring, sprot,
spiering, rivierprik en zeebaars - voedsel voor andere (trek)vissen maar ook (trek)vogels - kwam plots
een einde toen in 1971 de Haringvlietdam werd voltooid. De rivierdelta werd, ondanks de visriolen in
de dam, bijna volledig afgesloten van de zee. Het getij achter de dam verdween en het Haringvliet
werd van een rijke brakwater-habitat, zoet. Als prijs voor een veilig achterland, ging de dynamiek van
de karakteristieke deltanatuur met haar unieke plant- en diersoorten vrijwel verloren.
Alle soorten van de huidige Haringvlietfauna zijn kenmerkend voor zoetwater-gemeenschappen,
hoewel er ook soorten zijn die in brak water goed gedijen. De daar aanwezige vissoorten zijn vrij
ongevoelig voor verontreinigingen en eutrofe (voedselrijke) omstandigheden. In de ondiepe gebieden
van het Haringvliet komen bijv. veel langneussteurgarnalen voor, een steurgarnaal die in het voorjaar
naar de brakke wateren van de benedenrivier trekt om zich voort te planten. Aan het einde van de
zomer trekt het dier de rivieren op om de winter door te brengen. Ook is gebleken dat 60-65% van de
salmoniden de Rijn-Maasdelta intrekt via de Nieuwe-Waterweg en slechts 35-40% via de
Haringvlietdam.
Bij een afvoer van minder dan 1100-1200 m3/s (50% van het jaar) zijn de Haringvlietsluizen gesloten,
waardoor de meerderheid van de vissen dan noodzakelijkerwijs via de Nieuwe-Waterweg intrekt. Van
de Europese aal, die opgroeit in het zoete water en zich voortplant in het zoute water is sinds 1980 een
sterke daling opgetreden in de hoeveelheid intrekkende glasaal. Dat geldt ook voor de elft en de fint,
een vissoort die in het verleden vooral de route Haringvliet-Hollands Diep Nieuwe Merwede
gebruikte. Ook de zeeprik is een soort die de laatste vijftig jaar in aantallen sterk achteruit is gegaan in
de rivieren Maas en Rijn.
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Er zijn echter ook andere factoren die geleid hebben tot de achteruitgang van de migratie, zoals bijv.
de intensieve binnenvaart en de grootschalige visserij. Voor de steur, spiering, bot, driedoornige
stekelbaars geldt dat ze door overbevissing, niet of vrijwel niet meer voorkomen in Nederland.
Deskundigen geven aan dat de terugkeer van het zoute getij een voorwaarde, mnaar geen garantie is
voor het herstel van de vismigratie en dat het kierbesluit daarvoor een eerste belangrijke stap is in de
goede richting.

2.3.3 Vismigratie na realisatie van het Kierbesluit
De opening van de kier in de Haringvlietsluizen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor
vismigratie vanuit de Voordelta naar het Haringvliet (en daarmee het Rijn- en Maasstroomgebied).
Ook zal de kieropening leiden tot minder uitspoeling van zoetwatervis naar zee en zullen
verschuivingen in het voorkomen van bepaalde vissoorten in het Haringvliet plaats vinden. Sommige
vissoorten zullen deze omschakeling snel maken.
Voor alle vissoorten kan echter een aanpassing het best plaatsvinden in een gebied met een
geleidelijke overgang van zoet naar zout. De kier zal zeker een gunstig effect hebben op vissen als de
driedoornige stekelbaars, de fint, de zalm en de zeeforel, maar ook gunstig zijn voor de rivierprik, de
elft, de spiering, de houting en de zeeprik. Voor de katadrome vissoorten is er een direct verband
tussen de teruggang van de soort en het bouwen van de Haringvlietdam (barrièrewerking, verandering
habitats). Daarom zullen zowel bot als (glas)aal eveneens profiteren van implementatie van de kier.
Het visbestand in het Haringvliet zal na de opening van de kier mede bepaald worden door het aanbod
voor de vismigratie vanuit de Voordelta. De estuariene vissoorten die in de Voordelta zijn
aangetroffen kunnen gekarakteriseerd worden als stand vaste soorten zonder uitgesproken trekgedrag.
Zonder de opening van de kier liggen veel vissoorten langdurig voor de sluizen te wachten. Na de
opening komt er een betere toegang om via het Haringvliet de rivieren op te zwemmen, voor sommige
vissoorten tot aan de paaigebieden in Duitsland, maar ook weer gemakkelijke terugkeren naar zee.
Op dit moment is het nog lastig te voorspellen hoe snel de verbetering voor de vissen zal plaatsvinden.
De kier is ook belangrijk voor de relatie met de Oosterburen en om het gevaar van hoge claims ter
voorkomen.
DELTA21 beoogt een stap verder te gaan dan het kierbesluit en het zoute getij en de vismigratie in het
Haringvliet weer volledig te herstellen. Het herstel van het migratieproces zal zich door dat plan zeker
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versnellen, maar hoe snel en in welke mate de migratie weer volledig in ere wordt hersteld, zal ook
lastig te voorspellen zijn.
2.3.4 Gevolgen van het Kierbesluit voor de visserij
Binnen de visserij kan onderscheid gemaakt worden tussen beroepsvisserij, recreatieve visserij
(bijverdienste) en sportvisserij. Vooral de sportvisserij met 2 miljoen sporters en een sterke
vereniging, wordt steeds belangrijker. Voor de uittrekkende levensstadia van zalm, zeeforel, elft en
zeeprik zijn echter slechts lage mortaliteitscijfers ten gevolge van visserijactiviteiten vastgesteld.
Partijen als Sportvisserij Nederland juichen het gehele kierbesluit van harte toe. Primair wil
Sportvisserij Nederland de anadrome vissoorten toelaten, maar men wijst er ook op dat jaarlijks
tonnen aan zoetwatervis, zoals de snoek, aan de zoute kant van de sluizen terecht komen worden
meegesleurd en niet meer kunnen terugkeren.
Was eerder de eutrofiëring door afvalwater echter een zorgpunt, nu zijn door de vergaande zuivering
soms te weinig voedingsstoffen in het water met kraakhelder water als gevolg, waar de watervegetatie
floreert en het visbestand vegeteert. Afvalwater brengt ook een waardevolle aanvoer van minerale
voedingsstoffen als fosfaten en nitraten, afkomstig van materiaal van organische oorsprong
(bijvoorbeeld mest) naar het water.
De aanleg van het haven- en industriegebied op de Maasvlakte leidde tot verlies van oppervlak aan
natuurbodem. De visserij is toen gecompenseerd en de natuur door in het Natura 2000-gebied een
kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Sindsdien zijn bodem beroerende activiteiten in het
noordwestelijke deel van de Voordelta enigszins beperkt en zijn rustgebieden voor zeehonden en
vogels ingesteld. Voor de andere soorten visserij had deze beperking echter geen gevolgen. Sindsdien
wordt er in het gebied dus nog, met eneige beperkingen nog volop gevist, waaronder op garnalen.

DELTA21 Natuurherstel

34

23-9-18

2.4 De zoetwater functie van het Haringvliet
2.4.1 Verantwoordelijke partijen voor de zoetwatervoorziening
De garantie van de zoetwateraanvoer maakt, naast de veiligheid, ook deel uit van het programma van
de Deltacommissaris. Er is een programmamanager benoemd, die zich op zoet water richt en de
knelpunten in kaart brengt, overlegt met de stakeholders en oplossingen aandraagt om de
zoetwateraanvoer te kunnen blijven garanderen. Voldoende zoetwater is ook van belang voor de
stabiliteit van dijken en stedelijke bebouwing, maar vooral voor de drinkwater- en
elektriciteitsvoorziening, land- en tuinbouw en industrie zijn waterafhankelijke sectoren.
De waarde van deze sectoren wordt op € 193 miljard aan directe productie geschat. Ook waterrijke
natuur, het leefmilieu in de stad en de volksgezondheid zijn afhankelijk van voldoende zoetwater. De
deltascenario’s laten zien dat in de toekomst vaker watertekorten kunnen optreden door
klimaatverandering, verzilting en sociaaleconomische ontwikkelingen. Met de deltabeslissing
“Zoetwater” is de basis gelegd om de zoetwateropgave gezamenlijk op te pakken. Kern daarvan is het
inzicht geven in de waterbeschikbaarheid dat de risico’s op zoetwatertekorten transparant maakt. Ook
vinden investeringen plaats om de aanvoer van zoetwater robuuster te maken en het gebruik zuiniger
(Deltaplan Zoetwater).
In het “Deltaplan Zoetwater” staan alle maatregelen en onderzoeken voor de beschikbaarheid van
Zoetwater in Nederland, die onderdeel zijn van het Deltaprogramma. Hierin staan ook afspraken over
de financiële bijdragen van Rijk en regio. Het plan bevat een concrete lijst van maatregelen voor de
periode 2015-2021 en een vooruitblik naar de periode 2022-2028. De maatregelen worden helemaal of
gedeeltelijk betaald uit het Deltafonds. Afspraken over verantwoordelijkheden, kostenverdeling,
financieel arrangementen en de planning zijn in bestuursovereenkomsten per regio vastgelegd. Iedere
zoetwaterregio volgt zijn eigen adaptatie pad, met voert stapsgewijs uit wat nodig is. De
zoetwaterregio’s zijn IJsselmeergebied, Hoge Zandgronden Oost, Hoge Zandgronden Zuid,
Rivierengebied, West-Nederland en de Zuidwestelijke Delta. Ook in het hoofdwatersysteem worden
maatregelen genomen. Een overzicht van de geprogrammeerde onderzoeken en projecten is te vinden
in Deel III, Deltaplan Zoetwater van het Deltaprogramma 2018.
De regionale afspraken maken duidelijk wat de verantwoordelijkheden en inspanningen van de
overheid zijn en wat de verantwoordelijkheden en restrisico’s zijn voor de gebruiker. Het gaat hierbij
om oppervlakte- en grondwater en – indien van toepassing – om waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Overheden en gebruikers doorlopen samen drie stappen om tot inzicht in de waterbeschikbaarheid te
komen: 1) inzicht geven in de kans op watertekorten, nu en in de toekomst, 2) dialoog tussen
overheden en gebruikers over deze informatie en 3) de inspanningen zo nodig optimaliseren en
afspraken vastleggen. De ambitie is dat in 2018 voor alle gebieden een eerste inzicht in de
waterbeschikbaarheid bestaat en dat het beeld in 2021 volledig is.
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2.4.2 Belang van Rijn en de Maas voor de zoetwatervoorziening
De Rijn en Maas voeren het zoete water aan dat o.a. via het Haringvliet naar zee wordt afgevoerd. Een
deel van het Rijnwater wordt naar zee afgevoerd via de IJssel en via de Neder-Rijn naar de Hollandse
IJssel. Het meeste Rijn- en Maaswater stroomt naar zee via de Nieuwe-Waterweg en het Haringvliet al
is er ook zoet waterafvoeren via o.a. Volkerak. Voor extreme situaties op de lange termijn hanteert het
kabinet het “voorzorgsprincipe” en gaat het er vooralsnog van uit dat een extreme afvoer van 18.000
m3/s bij Lobith voor de Rijn en 4.600 m3/s bij Borgharen voor de Maas. Hoewel er verschillende
scenario’s en inschattingen van extreme Rijnafvoeren circuleren, wordt onderstaande tabel
aangehouden.
Rivierafvoer Rijn
Rijn: 620 m3/s
Rijn: 2.300 m3/s
Rijn: < 1400 m3/s
Rijn: 18.000 m3/s

Overschrijdingskans
Minimaal geregistreerd (1947) Rijn bij Lobith
Langdurig jaargemiddelde Rijn bij Lobith
Laag water in de Rijn, Lobith
Maximum Deltaprogramma 1: 30.000 jaar

De Rijn voert gemiddeld ca. 2300 m3/s af naar zee, 14% ervan wordt gebruikt door huishoudens en
industrie en 22% van de afvoer passeert als koelwater door energiecentrales. Op de Rijn treedt
laagwater op als de afvoer bij Lobith kleiner dan ca. 1400 m3/s wordt en komt regelmatig voor tegen
het einde van de zomer en in het najaar. Droge en warme zomers hebben tot gevolg dat de
watervoorraad in het stroomgebied dan gering is, terwijl het aanbod van smeltwater uit de Alpen ook
afneemt. Soms komen lage rivierafvoeren ook voor gedurende droge en koude perioden in de winter.
De waterstand van de Rijn bij Tolkamer bereikte eind september 2003 een laagterecord van NAP +
6,90 m, de afvoer was toen 800 m3/s.
Rivierafvoer Maas
Maas: < 60 m3/s
Maas: 350 m3/s

Overschrijdingskans
Laag water in de Maas, Borgharen
Langdurig jaargemiddelde Maas, Borgharen

De Maas voert gemiddeld ca. 350 m3/s af (12 km3 per jaar). Voor de Maas is er sprake van laagwater
als de afvoer bij Luik minder dan 60 m3/s bedraagt. De helft van het Maaswater wordt gebruikt als
koelwater voor energiecentrales, waarna het iets warmer terugkomt in de rivier en ca. 13% wordt door
huishoudens en industrie gebruikt. In de zomer is de gemiddelde Maasafvoer ruwweg de helft van de
gemiddelde jaarafvoer.
2.4.3 Het Haringvliet als zoetwaterbron
Het Haringvliet vormt een belangrijke bron van zoetwater voor de Zuid-Hollandse eilanden, het
Rotterdams havengebied en het Westland. Evides Waterbedrijf wint oppervlaktewater uit het
Haringvliet om dit te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater voor klanten in het hele gebied vanaf op
Goeree-Overflakkee tot Rijnmond.
Het Brielse Meer is sinds 1951 een belangrijk groot zoetwaterbekken en recreatiegebied voor
Rijnmond en omgeving, het staat via sluizen bij Spijkenisse in verbinding met de Oude Maas en via de
Bernisse wordt zoet water uit het Spui ingelaten. Daarvóór vormde de Brielse Maas de verbinding
tussen de Noordzee en de Oude Maas, met stadje Brielle aan de zuidoever. De afdamming in 1950 van
de Brielse Maas was destijds onderdeel van het plan om de eilanden Rozenburg, Voorne-Putten en
Welplaat tot één waterstaatkundige eenheid te maken. Dit werd nodig geacht vanwege de schadelijke
gevolgen van de toegenomen verzilting van het zoet water. De werken bestonden verder uit een dam
in de Botlek, het Hartelkanaal en een stelsel van schut, spui- en inlaatsluizen. In 1950 is het laatste
sluitgat met een Phoenix-caisson en ook de achterliggende dam door de Botlek gesloten en het
hiertussen gelegen water heet vanaf dat moment Brielse Meer.
Nu vormt het meer een cruciaal element in de zoetwatervoorziening en recreatie voor Rijnmond en
omgeving, het krijgt zoet water via de Bernisse, dat water uit het Spui inlaat. Het Spui krijgt het zoete
water direct uit het Haringvliet, dat na de sluiting helemaal zoet is geworden. Hoewel tot 2018 de
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Haringvlietsluizen bij lage rivierafvoeren zijn gesloten (ca. 50% van de tijd), is er, ook bij lage
rivierafvoeren, altijd een restafvoer van zoet water via het Haringvliet. Zo wordt via de vispassages in
de Haringvlietdam met 8 m3/s gerekend. Vanuit het Spui wordt gemiddeld via de inlaatsluis in de
Bernisse ca. 23 m3/s zoet water ingelaten. Een deel van het zoete water in het Brielse Meer wordt door
de industrie gebruikt en een klein deel is, via een leiding, bestemd voor de glastuinbouw in het
Westland.
Evides dat zowel drink- als industriewater levert, is afhankelijk van deze aanvoer, maar ook voor de
land- en tuinbouw op Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard en Voorne Putten is tijdens droge
periodes zoet oppervlaktewater nodig. Totaal wordt er van een behoefte, ook tijdens droge periodes,
van ca. 40 m3/s zoet water vanuit de rivieren uitgegaan voor alle gebieden, die via het Haringvliet zoet
water krijgen aangevoerd.
2.4.4 Inlaatpunten voor zoet water
Het Brielse Meer krijgt zijn zoete water aangevoerd via de Bernisse en het Spui. Het inlaatpunt van de
Bernisse langs het Spui is echter kwetsbaar voor zoutindringing en deze kwetsbaarheid zal door zowel
het kierbesluit als de klimaatverandering toenemen. Begin 2018 hebben het Waterschap Hollandse
Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam daarom een nieuwe
‘Overeenkomst Zoetwaterleverantie Brielse Meer/Bernisse’, gesloten.
Daarin wordt de onttrekking van het zoet water uit het Brielse Meer voor het haven- en
industriegebied en beide waterschappen geregeld. Het betreft de actualisering van de eerdere
overeenkomst uit 1988. Het beschikken over een zoetwatervoorziening in de nabijheid van ons havenen industriegebied is een belangrijk voordeel voor de industrie in de haven. Het Havenbedrijf en de
waterschappen willen nu een tweede zoetwaterinlaatpunt - de zogenoemde Inlaatsluis Spijkenisse ontwikkelen om de leveringszekerheid van zoet water beter te kunnen blijven garanderen.

De Bernisse is 7 kilometer lang natuurlijk water en heeft ook veel meertjes, kommen en plassen.
Samen met de bossen, drassige natuur en weilanden is het gebied 300 hectare groot. Voor de recreatie
zijn speciale strandjes, trailerhellingen en aanlegsteigers gemaakt. Het omvat een gebied waar men
kan wandelen, fietsen, roeien, kanoën, surfen en zwemmen, het varen met motorboten is niet
toegestaan.
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Ook hier was het kierbesluit de reden voor Evides om het innamepunt, dat vóór de realisatie van het
kierbesluit bij Scheelhoek (Stellendam) lag landinwaarts te verplaatsen. Ook voor de
drinkwatervoorziening op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland maakt Evides gebruik van
oppervlaktewater uit het Haringvliet. Dit water kwam binnen bij het inlaatpunt Scheelhoek, als gevolg
van het kierbesluit was het nodig om het inlaatpunt in oostelijke richting te verplaatsen voorbij
Middelharnis.
Het drinkwater voor Voorne-Putten is afkomstig uit drinkwaterzuiveringslocatie Berenplaat in
Spijkenisse. Hier zuivert Evides oppervlaktewater afkomstig uit de Brabantse Biesbosch tot schoon en
betrouwbaar drinkwater. Het frequenter openzetten van de Haringvlietsluizen, na het instellen van het
kierbesluit, is voor de drinkwatervoorziening niet zonder risico, omdat het westelijk deel van het
Haringvliet gaat verzilten. Inname van zoet water op het Haringvliet wordt echter in het kierbesluit
gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui.
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3
3.1

Gevolgen van DELTA21 op de waterkwaliteit in het Haringvliet
Natuurherstel door terugkeer van het zoute getij

3.1.1 Natuurherstel is een belangrijk hoofddoel
DELTA21 beoogt primair de waterveiligheid te verhogen door een grote pompcapaciteit toe te voegen
aan het benedenstroomse gebied en die capaciteit daarvoor te benutten als het nodig is, bijv. een dag
per 5 jaar. Dat de pompcapaciteit ook voor de opslag van energie gebruikt kan worden en dat daarmee
ook kansen voor duurzame energie ontstaan, geeft een antwoord op een tweede ambitie, die van
duurzame energie.
Het herstel van de natuur door het zoute getij en de vismigratie naar het Haringvliet te laten
terugkeren, is de derde hoofddoelstelling. Het natuurherstel is tevens een belangrijke conditie van
enkele overheden en milieugroepen om, in principe, hun steun aan het project te willen geven. Met de
doelstelling voor natuurherstel zien zij lang gekoesterde wensen in vervulling gaan. Het alsmaar
blijven verhogen en versterken van de dijken is zowel kostbaar als risicovol, zelfs zonder een
zeespiegelrijzing. Bovendien is het soms nodig om strategisch en centraal te denken en niet alléén
vanuit de poldergedachte, zoals ook de Zuiderzee- en de Deltawerken hebben aangetoond. Tenslotte
verdwijnt met de dijkverhoging steeds meer uniek Nederlands landschap en worden veel unieke
natuurwaarden verder aangetast..
Bij de terugkeer van het zoute getij en de vismigratie, hoort de eis dat de zoetwateraanvoer in het
oostelijk deel van het Haringvliet gegarandeerd moet blijven. De huidige zoetwater afvoerverdeling
tussen Nieuwe-Waterweg en Haringvliet moet tevens ongeveer gelijk blijven. Bij hoge rivierafvoeren
moet wel het Haringvliet de hoofdrol weer krijgen.
Verder moet via het Haringvliet altijd ca. 70 m3/s zoet water worden afgevoerd, waarvan de garantie
van 30 m3/s voor de zoetwatervoorziening naar de Bernisse en het Brielse Meer en, zo mogelijk, > 40
m3/s voor de passage van de vissen en de vismigratie. In ieder geval mag het zoute water het oostelijk
deel van het Haringvliet niet bereiken. Tot slot moet bij een gesloten Maeslantkering en extreme
rivierafvoeren, via het Haringvliet tot 10.000 m3/s afgevoerd kunnen worden naar zee.

3.1.2 Volledige terugkeer van het zoute getij in het Haringvliet
Vóór de uitvoering de Deltawerken was het Haringvliet het belangrijkste ecologisch rijke estuarium,
waar het zoute getij vrije toegang had en het grootste deel van het Rijn- en Maaswater afvoerde naar
zee. Via het Haringvliet zwommen tientallen soorten vis de Rijn en de Maas op om te gaan paaien in
de beekjes stroomopwaarts, om daarna weer zeewaarts via dezelfde weg terug te keren.
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Ook de slikken liepen onder water en zowel de flora als de fauna was zeer gevarieerd en rijk. Het
Haringvliet was een ecologisch aantrekkelijk en veelzijdig gebied voor vissen, vogels en planten. De
Deltawerken hebben de meeste estuaria, waaronder het Haringvliet afgesloten en de NieuweWaterweg tot de hoofdafvoer voor het Rijn- en Maaswater gemaakt. Het Haringvliet is tot 2018 zoet
geworden en gedurende 50% van het jaar, zonder afvoer naar zee. Door afsluiting is de vismigratie
praktisch verdwenen, ondanks tientallen miljoenen Euro’s aan investeringen in vispassages langs de
hele Rijn en zelfs in de Haringvlietsluizen.
Het praktisch stilstaande zoete water in het Haringvliet heeft de biodiversiteit bovendien enorm doen
afnemen. Het zoute getij moet de zoute biotoop weer terugbrengen en de vismigratie tussen Rijn en
Noordzee weer herstellen. Met het kierbesluit wordt een eerste belangrijke stap gezet om de monding
van de Rijn en de Maas weer in ere te herstellen. Het decennialang afgesloten Haringvliet zal door de
kier een begin kunnen maken met het herstel van de dynamische deltanatuur, die vrijwel uit Nederland
is verdwenen. DELTA21 biedt echter de kans om het Haringvliet ook helemaal open te zetten, zodat
de oorspronkelijke ecologische situatie weer direct terug kan keren, het is lang gekoesterde wens van
alle natuurliefhebbers.
In DELTA21 is een Brakwatergebied voorzien, dat dient als een uitgebreide vispassage met een
aanbod van water met een wisselend zoutgehalte, van zoet en brak tot zout water. De volledige
terugkeer van het zoute getij doorbreekt de barrière die met de aanleg van de Haringvlietdam is
ontstaan. De vispassages langs de rivieren worden pas effectief als de kering naar zee permanent weer
opengaat en n iet af en toe op een “kier” komt te staan.
3.1.3 Beheersing van de rivierafvoer
Met DELTA21 zal, bij gemiddelde rivierafvoeren, de afvoerverdeling via de Nieuwe-Waterweg en het
Haringvliet niet veel anders verlopen, dan in de huidige situatie. Bij het ontwerpcriterium van NAP +
2,5 m als maximaal streefpeil bij Dordrecht zullen het Getijmeer en het Valmeer gebruikt worden om
het waterpeil te beheersen. In het Haringvliet moeten dat de schuiven in de keringen (bij
Brakwatergebied en Tiengemeten) open gezet worden, zodat het rivierwater via het Haringvliet zal
worden afgevoerd. Tevens is het nodig om met de overlaat tussen het Getijmeer en het Valmeer de
afvoer van overtollig rivierwater te beheersen. Deze beheersing heeft ook een direct effect op het
waterpeil in het Getijmeer. Afhankelijk van de rivierafvoer tijdens extreme situaties, lijkt het
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verstandig om het waterpeil in het Getijmeer op of iets onder NAP te handhaven. De toevoer naar het
Getijmeer via de Haringvlietsluizen is ontworpen op 9.000 m3/s, als de sluizen allemaal open staan.
Tijdens zeer extreme situaties van een zware en langdurige storm in combinatie met een hoge
rivierafvoer moet via het Haringvliet wel tot 10.000 m3/s rivierwater afgevoerd kunnen worden naar
het Getijmeer. Dat kan als het waterpeil in het Getijmeer zo laag mogelijk worden gehouden, bij
voorkeur zelfs beneden NAP. Maar ook in het Haringvliet moet de afvoercapaciteit voldoende zijn. Bij
het ontwerp van de compartimenteringsdammen bij het eiland Tiengemeten is er vanuit gegaan dat
zowel via de noordzijde als de zuidzijde 5.000 m3/s rivierwater afgevoerd moet kunnen worden.
3.1.4 Het scheiden en vermengen van zout en zoet water in het Haringvliet
Aan de noordzijde van Tiengemeten worden zout en zoet water door een dam met een (eventueel te
openen) overlaat gescheiden. Twee gebieden worden daar onderscheiden, een westelijk zout deel en
een oostelijk zoet deel. Door de bovenzijde van de overlaat op deze kering op een niveau van ca. NAP
+ 1,6 m te houden kan er geen zout water naar het oostelijk deel stromen, wel zoet water via de
overloop naar zee. Tijdens zeer hoge rivierafvoeren (> ca. 8.000 m3/s), zal de overlaat in deze dam
omlaag worden gebracht, zodat tot eventueel 5.000 m3/s rivierwater afgevoerd kan worden naar zee.

Haringvliet ten Noorden van Tiengemeten
Westelijk deel

Oostelijk deel

Hollandsch Diep

Getijmeer
NAP + 1,6 m NAP + 0,4 m - NAP + 0,7 m
NAP - 0,65 m - NAP +1,15 m (maximaal NAP + 2,3 m)
(maximaal NAP + 1,5 m)
NAP-3 m
Zoet water
Zout Water

Ten zuiden van Tiengemeten worden drie gebieden onderscheiden, een westelijk zout deel, een
oostelijk zoet deel en een Brakwatergebied daartussen. Binnen elk van die bassins geldt een
ontwerppeil, dat onder normale omstandigheden mag variëren tussen twee niveaus:

Haringvliet
Westelijk deel

Brakwatergebied

Oostelijk deel

Hollandsch Diep

Getijmeer
NAP + 1,6 m

NAP + 0,6 m NAP + 0,4 m - NAP + 0,7 m

NAP - 0,65 m - NAP +1,15 m NAP - 0,2 m - NAP + 0,5 m
(maximaal NAP + 1,5 m)
Zoet waterlaag
NAP-3 m
Zout Water

(maximaal NAP + 2,3 m)
Zoet water

Zout Waterlaag

Zout water mag nooit in het oostelijk deel van het Haringvliet terecht komen en bij hogere
rivierafvoeren moet meer rivierwater, primair via deze zuidelijke route, afgevoerd worden naar zee.
In het Brakwatergebied wordt zoet water aan de oostzijde aan het oppervlak via een regelbare overlaat
ingelaten, met een minimale toestroom van 40 m3/s zoet water.
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Aan de westzijde vindt, via een schuifopening op een diepte van ca. NAP – 3,0 m, een uitwisseling
plaats tussen het Brakwatergebied en het westelijk deel van het Haringvliet. De regeling zorgt
automatisch voor een niveauverschil in het Brakwatergebied, dat varieert van ca. NAP - 0,2 m en NAP
+ 0,5 m. Wel blijft de horizontale zout-zoet stratificatie in het Brakwatergebied gehandhaafd en zal
grenslaag beperkt zijn. Voor de vissen is dat in het in deze grote vispassage geen probleem, zij kunnen
zelf de waterdiepte en het bijbehorende zoutgehalte kiezen. Zo kunnen zij zich langzaam aanpassen
aan het andere zoutgehalte, voordat ze het Brakwatergebied weer verlaten.
Om de zoete lokstroom in stand te houden, wordt minimaal 40 m3/s zoet water in het Brakwatergebied
aan het oppervlak toegelaten, via een regelbare overlaat in de oostelijke dam. Bij een gemiddelde
rivierafvoer van ca. 1100 m3/s mag deze lokstroom ca. 100 m3/s worden en bij nog hogere afvoeren,
nog hoger. Zo zal het Haringvliet gedurende het jaar meer rivierwater afvoeren dan in de huidige
situatie.
3.1.5 Saliniteit water in het westelijk deel van het Haringvliet en in het Getijmeer
De gemiddelde rivierafvoer over het hele jaar via het Haringvliet, wordt, met DELTA21, geschat op
800 m3/s. Bij lage rivierafvoeren is dat > 40 m3/s en bij extreme situaties zelfs tot 10.000 m3/s.
Gemiddeld over het jaar zal via de Haringvlietsluizen 8.000 m3/s zeewater zowel naar binnen en naar
buiten stromen plus ca. 1.500 m3 zoet water, alléén in zeewaartse richting. Bij de getijturbines van het
Getijmeer wordt de aan- en afvoer gemiddeld 14.500 m3 plus 1.500 m3/s rivierwater naar zee.

Zoals elders is ingeschat, duurt de verversing van het westelijk deel van het Haringvliet, als gevolg
van de stratificatie gemiddeld een kleine week. Het zoutgehalte zal variëren tussen ca. 30‰ (bij 40
m3/s) en 20‰ (bij 1500 m3/s). Bij een hoge rivieraanvoer (> 5.000 m3) zal de gemiddelde saliniteit
eerst dalen tot onder 15‰, als de aanvoer lang aanhoudt nog verder omlaag. Omdat brakwater een
saliniteit heeft van slechts 3‰ tot 5‰, zal dat lage niveau zelden of nooit bereikt worden. Vanwege de
passage door de Haringvlietsluizen zal het zoete water zich in het Getijmeer steeds beter vermengen
met het zoute zeewater. De saliniteit van het Getijmeer zal alléén bij langdurig hoge rivierafvoeren (>
5.000 m3/s) dalen onder 20‰, normaal zal het gemiddeld ca. 30‰ zijn.
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3.2

Zoet Water Garantie Haringvliet

3.2.1 Borging zoetwatergarantie
Om het zoute getij weer terug te laten keren naar het Haringvliet, kan dat alléén op voorwaarde dat
gelijktijdig de aanvoer van zoet water voor o.a. de eilanden, het Brielse Meer en het Westland, ook
tijdens lage rivierafvoeren, wordt gegarandeerd en zo mogelijk versterkt. Daarom is de
zoetwatergarantie een zeer belangrijke randvoorwaarde voor DELTA21. De zoetwateraanvoer via het
Haringvliet kan echter alléén worden gegarandeerd als er vanuit het Hollands Diep voldoende aanvoer
van zoet rivierwater is.
Tijdens droge zomers kan dat een probleem zijn, zoals o.a. in 2018 weer is gebleken. Ook is er door
het zoete Volkerak Zoommeer en de sluizen nog een groot verlies aan zoet water. Een toekomstig zout
Volkerak Zoommeer, zoals in het verschiet zal bijdragen aan de borging van de aanvoer van
voldoende zoetwater via het Hollands Diep. Het kierbesluit levert wel een zeker risico voor de
zoetwatergarantie op. Tijdens lage rivierafvoeren kan daarom de kier, ook niet bij LW, op een kier
gezet worden.

Bernisse

Spui

Onder gemiddelde omstandigheden, wordt met DELTA21 via het oostelijk deel van het Haringvliet,
met DELTA21, aan de noordzijde van Tiengemeten zoet water ingelaten. Via een te verbreden
bestaande kreek (Piershilse Gat) bij Nieuwendijk wordt gerekend met een afvoer van 30 m3/s zoet
water (nu 23 m3/s). Deze kreek zal, via een duiker, het Spui kruisen en via de Bernisse verder naar het
Brielse Meer worden afgevoerd.

Piershilse Gat
Hoekse Waard

Nieuwendijk
Het Vuile Gat
(Noord)

Haringvliet Westelijk deel

Zoet Water

Zout water
Tiengemeten
Brakwatergebied

(Zuid)

Op deze wijze blijft het oostelijk deel van het Haringvliet zoet en kan, via de Piershilse Gat, de
Bernisse met zoet water blijven voeden. Tijdens extreme rivierafvoeren kan ook het zoete rivierwater
blijven afstromen naar zee. Tot slot mag er geen zout water het oostelijk deel van het Haringvliet
doordringen. Dat kan via de Oude Maas en de Dordtse Kil, maar ook via het westelijk deel van het
Haringvliet. Om het laatste te voorkomen zijn maatregelen voorzien, zoals elders beschreven. Door de
dammen en een Brakwatergebied bij het eiland Tiengemeten mag met een goede peilbeheersing geen
zout water het oostelijk deel binnendringen.
3.2.2 Zoetwatergarantie bij lage rivierafvoeren en droogte
DELTA21 biedt niet direct een oplossing tegen de droogte als gevolg van hetzij een geringe regenval,
eventueel in combinatie met extreem lage rivieraanvoeren. Dit droogteverschijnsel, waarvan 2018 een
voorbeeld is, zal zich in de toekomst vaker gaan voordoen en vereist een gerichte en volledig andere
aanpak dan die van wateroverlast. Een dergelijk “droogte”-beleid moet gericht zijn op het zo lang en
veel mogelijk vasthouden van het zoete water en het pas af te voeren als het nodig is. Het kost veel tijd
en inspanning om het langdurig gevoerde “oude” landbouwbeleid, gericht op lage polderpeilen en
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snelle afvoer te combineren of om te buigen naar het beleid van ”zoet water vasthouden waar
mogelijk”. Droogte moet daarom zoveel mogelijk met lokale oplossingen worden aangepakt.

Maar ook daarnaast moet er grootschalig naar regionale zout-zoet oplossingen worden gezocht en
moeten er verschillende gebieden worden onderscheiden die kwetsbaar zijn of regelmatig te lijden
hebben van droogte en lage rivierafvoeren:
a. Noordwest Brabant en Zeeland: Verzilting Volkerak Zoommeer, in combinatie met voldoende
opslag van zoet water in het oppervlak en de bodem en een noodaanvoer voor de irrigatie
vanuit de rivieren.
b. Midden Nederland: Terugdringen van de verzilting in het Hollandse IJsselgebied door meer
zoetwater aan te voeren vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek van Oost naar West en
minder aanvoer vanuit de IJssel bij Krimpen aan de IJssel. Dus meer kiezen voor de Brielse
Meer aanpak en de wateraanvoer via het Amsterdam-Rijnkanaal laten verlopen.
c. Rijnmondgebied: Verder versterken van de succesvolle Brielse Meer aanpak, met het
voldoende borgen van de zoetwateraanvoer via het Haringvliet.
d. Noorden: De IJsselmeer aanpak versterken.
Voor DELTA21 is de focus gericht op het Rijnmondgebied met de Zuid-Hollandse eilanden. De
zoetwateraanvoer moet voldoende geborgd worden, desnoods moet de zoetwater opslagfunctie van het
Brielse Meer verder versterkt worden. DELTA21 kan daar een belangrijke rol bij spelen. De beoogde
compartimentering van het Haringvliet zorgt er voor dat het zoete rivierwater langer wordt
vastgehouden en minder snel verdwijnt in het systeem.
De zoetwater aanpak moet ook binnen DELTA21 integraal worden opgenomen en zich niet alléén
richten op de aanvoer vanuit de rivieren. Het beleid om zoetwatergebrek te voorkomen moet beginnen
bij de bron. Zowel vanuit de rivier als vanuit de plaatselijke situatie en dient bij gering aanbod primair
gericht te zijn op het zo lang mogelijk vasthouden van zoet water voor tijden van droogte.
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4

De gevolgen van DELTA21 voor het natuurherstel

4.1

Gevolgen van DELTA21 op de natuur in het Haringvliet

4.1.1 DELTA 21 is vervolg op het kierbesluit
De kier is een uitstekende stap voorwaarts om de brakwater biotoop van het Haringvliet te herstellen.
Vanwege de zout-zoet stratificatie en de zwakke getijdenstroming zullen de waterlagen zich echter
lastig laten mengen en zal de zoutwatertong zich ver oostwaarts over de bodem van het Haringvliet
uitstrekken en in de diepe putten achterblijven. Het natuurherstel van het Haringvliet zal wellicht
langzaam gaan en ook aan het oppervlak zal het zoete water lastig verdrongen of vermengd kunnen
worden door en met het zoute of brakke water. Met DELTA21 en het zoute getij zal echter de flora in
het Haringvliet sneller en effectiever transformeren dan als gevolg van het kierbesluit. Het hele
ecosysteem zal zich aanzienlijk sneller aanpassen aan de zoute en brakke situatie. Vooral het volledig
zoute getij zal het proces versnellen om de flora en fauna in het Haringvliet effectiever te herstellen
dan als gevolg van alleen het kierbesluit.
4.1.2 Gevolgen voor de oevers, plant- en rietvorming
Het hele ecosysteem zal zich snel kunnen aanpassen. Er zal snel weer riet gaan groeien op de flauwe
oevers, er komen meer visjes en insecten en daarmee meer voedsel voor vogels. De buitendijkse
polders zullen veranderen in brakke slikken en schorren en daar zullen opnieuw rietvelden ontstaan.
Langs de oevers komt ruimte voor natuur met vogeleilanden en stroomgeulen, waarin trekvissen en
moeras- en watervogels hun plek zullen vinden. Veel van de oorspronkelijke planten zullen
terugkeren, als eerste komen de, van oorsprong brakke, riet- en biezengorzen en slikken weer terug.
Ook zal er natuurontwikkeling komen op de Slijkplaat en de eilanden bij de Scheelhoek.

4.1.3 Gevolgen in de Voordelta
Ook vóór de kust kunnen schelpdierbanken zich ten dele herstellen om beter te fungeren als
kraamkamer voor vissen die weer haaien, roggen en dolfijnen aantrekken. Vogels als de kluut,
bontbekplevier, strandplevier, visdief, dwergstern, bruine kiekendief, zwartkopmeeuw, grote stern,
blauwborst en rietzanger zullen in aantal toenemen, mede door de sterke toename van broedhabitat.
Het Haringvliet zal weer vol jonge Atlantische haring zitten, de op zee geboren jonge haringlarfjes
trekken weer naar de Haringvlietdelta en de Voordelta, waarna ze, eenmaal volwassen, weer het ruime
sop zullen kiezen om er paaien.
4.1.4 Gevolgen voor de watervogels
In totaal zijn er 24 soorten watervogels aangewezen als kwalificerende Natura-2000 soort voor het
gebied Haringvliet. Uit onderzoek blijkt dat soorten die afhankelijk zijn van ondiepe wateren, slijkige
oevers, waterplanten en pioniervegetatie, zoals de lepelaar, bergeend, krakeend, wintertaling, pijlstaart
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en slobeend het daar ook goed doen. Onder het huidige (2018) spuiprogramma van het Haringvliet is
nog sprake van een harde overgang van zoet naar zout water. Bij de volledige terugkeer van het getij
zal het oppervlak aan slikken en tijdelijk ondiepe wateren toenemen. Dat zal leiden tot meer variatie
en aanbod van voedsel en ook een gunstig effect hebben op de watervogels. Bij de opening van de
Haringvlietsluizen zal vanaf het eiland Tiengemeten een meer geleidelijke overgang tussen rivier- en
zeewater plaatsvinden.
4.1.5 Gevolgen voor de weidevogels
Soorten die afhankelijk zijn van grasland zijn erg afhankelijk van de gebieden als Scheelhoek,
Beninger Slikken en Korendijkse Slikken. De populatie van deze vogels, zoals kolgans, smient,
goudplevier, kievit, brandgans en grauwe gans staan, als gevolg van de voortschrijdende
vegetatiesuccessie in deze gebieden, flink onder druk. Het oppervlak aan slikken en tijdelijk ondiepe
wateren zal als gevolg van het getij toenemen en zorgen voor voedselaanbod voor de weidevogels.
4.1.6 Gevolgen op de vismigratie
Een belangrijk onderdeel van het natuurherstel dat met DELTA21 wordt beoogt, is om de vismigratie
tussen de Noordzee en de Rijn/Maasdelta een impuls te geven en zo mogelijk weer terug op het peil
van begin 20e eeuw te brengen. Hoewel de natuur zich vaak snel aanpast, is dat zelfs bij het volledig
zoute getij eerder een kwestie van jaren. Het openen van de Haringvlietsluizen is een lang gekoesterde
wens, zowel in Nederland als bij onze Oosterburen. Bovendien cruciaal, omdat via de estuaria de
vissen van de rivieren naar de Noordzee migreren en omgekeerd.

De vissen zullen het brakke en zoete water zowel buitengaats als in het estuarium eerder opmerken en
de overgang van zoet naar zout zal veel geleidelijk verlopen. Van groot belang hierbij is ook het 700
ha grote “Brakwatergebied”, een grote vispassage, waar vissen langere tijd kunnen doorbrengen
alvorens de sprong naar water met een ander zoutgehalte kunnen nemen. Het zoete water zal in het
“Brakwatergebied” langer worden vastgehouden en gedurende een groot deel van elke getijslag zal er
een verbinding zijn met zowel het zoute als het zoete water. Daardoor zal zowel de sprong naar de
zoute Noordzee en de zoete rivieren voor de te migreren vissen aanzienlijk eenvoudiger worden.
DELTA21 omvat een buitengaats deel, een Valmeer en een Getijmeer, die een belangrijke functie
vervullen voor de vermindering van de waterveiligheid en de energietransitie. Het buitengaatse deel
van DELTA21 is sterk verbonden met binnengaatse deel in het Haringvliet. Vanaf zee zullen de vissen
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via visvriendelijke getijturbines het Getijmeer bereiken. Het Getijmeer zal het brakke water uit het
Haringvliet langer vasthouden dan in de huidige situatie. Nu wordt het brakke water heel snel
vermengd met het zoute Noordzeewater. In het westelijk deel van het Haringvliet zal het zoute getij
weer terugkeren, de sluizen van de Haringvlietdam kunnen nu wijd open.
De hoge verwachtingen voor vismigratie in het Haringvliet zullen als gevolg van DELTA21 veel
sneller worden verwezenlijkt en een veel groter effect hebben:
• Het zoute getij zorgt dat de buitendijkse polders zullen veranderen in brakke slikken en schorren
en daar zullen opnieuw rietvelden ontstaan. Het met DELTA21 ontstaan van een groot
intergetijdengebied draagt bij aan het visvriendelijker worden van het Haringvliet en dynamische
overgangen van zout naar zoet en hoog naar laag zullen ontstaan.
• Met DELTA21, wordt het Haringvliet weer een opgroeigebied van jonge haring, sprot, spiering,
rivierprik en zeebaars, allemaal voedsel voor andere (trek)vissen maar ook (trek)vogels. De op zee
geboren jonge haringlarfjes zullen weer naar de Haringvlietdelta trekken, waarna ze, eenmaal
volwassen, weer zeewaarts migreren om er paaien. Niet alléén de spiering en haring zullen weer
massaal het Haringvliet opzwemmen, ook de snoekbaarzen, snoeken forellen en zalmen.
• Trekvissen als stekelbaars, spiering, elft, flint kunnen estuaria als een open Haringvliet voor hun
levenscyclus niet missen. De open zoute Haringvliet zal een gunstig effect hebben op de
driedoornige stekelbaars, de fint, de zalm en de zeeforel, maar ook gunstig zijn voor de rivierprik,
de elft, de spiering, de houting en de zeeprik. Ook is er herstel mogelijk voor de katadrome
vissoorten, de bot en de (glas)aal zullen in hoge mate profiteren van DELTA21.

De opening van de Haringvlietsluizen zal leiden tot toenemende mogelijkheden voor vismigratie
vanuit de Voordelta naar het Haringvliet (en daarmee het Rijn- en Maasstroomgebied). Maar een open
Haringvlietsluis is ook gunstig voor de zoetwatervis. Nu gaan jaarlijks tonnen zoetwatervis verloren,
zoals de snoek. Zij komen nu soms aan de zoute kant van de sluizen terecht, worden meegesleurd en
kunnen niet meer terugkeren. In het Getijmeer en in het Haringvliet komt een voedselrijke brakwater
biotoop, waar ook elders positieve resultaten van te zien zijn (Zweden, Noord-Duitsland,
Denemarken). Om de vissen de gelegenheid te bieden om aan het zoet of zoute water te wennen, is
een stabiel en relatief groot brakwatergebied gewenst. Bovenstrooms geboren jonge trekvissen
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zwemmen de rivier af en verblijven langere tijd in de zoet-zout overgang om zich aan te passen aan
het zoute zeewater. Volwassen geworden op zee, trekken ze weer de rivier op, om te paaien, via het
estuarium. Er kan nu geoogst worden, nadat er decennialang door Duitsland en Nederland miljoenen
geïnvesteerd zijn migratievissen als zalmen en zeeforellen weer op peil te krijgen.
Om de vismigratie verder te versterken en te beschermen, zou overwogen kunnen worden om met
DELTA21 ook het Westelijk deel van het Haringvliet als Natura-2000 gebied voor te dragen. Ook kan
natuurlijk gedacht worden aan uitbreiding van het Natura-2000 gebied naar het gebied tussen Hoek
van Holland en den Helder

De plannen van DELTA21 zijn door de sportvisserij en de aquacultuur bedrijven met enthousiasme
ontvangen. De beroepsvissers, die nog actief in de Voordelta vissen, zijn uiteraard kritischer over de
plannen.
4.1.7 Gevolgen voor de visserij
In Nederland wordt via de visafslagen € 250-300 miljoen omgezet en 80-100 duizend ton. De omzet
van tong en schol omvat ca. 50% van de totale aanvoer. Vanuit de historie was het Haringvliet vooral
een lokale zaak van de traditionele beroepsvisserij met veel kleine schepen en nog erg ambachtelijk.
Begin twintigste eeuw was er al sprake van overbevissing in de monding van de Rijn en Maas. Zoals
ook hiervoor is aangegeven, zijn zowel de kraamkamer-, als de migratiefunctie van het Haringvliet
zeer belangrijk en die wordt met DELTA21 alléén maar belangrijker.
Er zijn dus redenen, mede in het belang van de visserij zelf, om bij een Haringvliet met een zout getij,
zeer terughoudend te zijn met het ongecontroleerd toelaten van de beroepsvisserij in het zoute
Haringvliet. Hoewel het Haringvliet vroeger interessant was voor de traditionele beroepsvisserij, lijkt
voorzichtigheid met een terugkeer van deze sector in een Haringvliet met een zout getij wenselijk.
Ook in het verleden was er al sprake van overbevissing in de monding van de Rijn en Maas.
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De sportvisserij en de recreatieve visserij zijn echter, vergeleken met een eeuw geleden, ook zeer
omvangrijke sectoren geworden met veel actieve leden en erg actief in het Haringvliet en het Hollands
Diep. Beide sectoren zijn met name door de groei van het toerisme en de vrije tijd, tegenwoordig veel
actiever op de rivieren dan de beroepsvisserij. Het westelijk deel van het Haringvliet zou ook speciaal
voor deze sectoren aangewezen kunnen worden als ideaal sportviswater.
De kraamkamer-, en de migratiefunctie van het Haringvliet zijn echter zo belangrijk, dat aan deze
functies, ook in het belang van de hele visserij, de hoogste prioriteit zou moeten worden gegeven. Het
lijkt echter ook zinvol om de mogelijkheden van een zoute Haringvliet voor de visserij veel breder te
bekijken. DELTA21, biedt niet alléén in het Haringvliet, maar ook in het Getijmeer en het Valmeer
nieuwe kansen. De sport- en recreatieve visserij is een belangrijke sector met ruim twee miljoen
actieve sportvissers zijn, waarvan 1.300.000 mannen, 250.000 vrouwen en 550.000 kinderen. Bij de
beroepsvisserij in het Haringvliet en het Getijmeer met DELTA21 wordt gedacht aan de palingvisserij.
Vooral door de groei van het toerisme en de vrije tijd, zijn de sportvissers tegenwoordig veel actiever
op de rivieren en binnenwateren dan de beroepsvisserij. Ook de aquacultuursector ziet perspectief. De
impact op de natuur van deze sector is gering, omdat het teeltproces goed is te beheersen en door
strenge milieueisen goed wordt geborgd.
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5

Kansen voor aquacultuur

5.1

Diverse vormen van aquacultuur

5.1.1 Aquacultuur in Nederland
De versterking van de vismigratie tussen de Noordzee en de Rijn en Maas heeft een gunstig effect op
de gehele visserij, zowel binnengaats als buitengaats en met name de sportvisserij. Maar DELTA21
heeft ook de belangstelling gewekt van de oester- en mosselteelt, maar ook van nieuwe sectoren uit de
aquacultuur.
Aquacultuur is de teelt van organismen in water, zoals bijv. mosselen, oesters, zalm en forel die
worden gekweekt in open water, in vijvers of in bassins op het land. In Noord-Europa zijn dat vooral
zalm en forel en in Zuid-Europa zeebrasem en zeebaars, maar ook wel forel- en schelpdierteelt. Er is
echter een grote diversificatie van kweeksoorten, die elk hun eigen “niche” kennen. De schelpdieren
zijn voornamelijk terug te vinden langs de kustlijn aan de westzijde van Europa en in de Middellandse
Zee. De aquacultuursector staat onder discussie door het negatieve imago rond watergebruik en de
vervuiling van omringend water, ontsnappingen, de intensieve aard van sommige houderijen en
ziektedruk. In Nederland bestaat de aquacultuur vooral uit de oester- en mosselkweek en de intensieve
vishouderij in 'Recirculating Aquaculture Systems'. Hierbij wordt in een kweekbak het water continu
gezuiverd en opnieuw gebruikt. Hierdoor is men niet slechts beperkt afhankelijk van
oppervlaktewater, ook is het systeem in veel opzichten milieuvriendelijk.

Voor het zoute Haringvliet valt primair te denken aan bijv. de mossel- en oestercultuur, maar ook voor
de zeewier- en microalgen teelt en de visteelt in het algemeen. Dan wordt gebruik gemaakt van de
nutriënten van het zoute en brakke water, zonder de kweekkamer- of migratiefunctie aan te tasten.
Tot 1950 kwam vrijwel alle mosselteelt uit Zeeland, maar als gevolg van een parasietbesmetting is een
groot deel van de mosselteelt naar de Waddenzee verplaatst. De meeste mosselen worden in
Nederland gekweekt op kweekpercelen in ondiepe kustgebieden, maar er zijn ook hangcultures.
Eenjarige mosselen worden opgevist uit de Waddenzee en vervolgens opnieuw uitgezaaid in de
daartoe bestemde kweekpercelen, vaak liggen deze percelen ook ergens in de Waddenzee. Op het
moment dat de mosselen ongeveer 5-6 centimeter groot zijn, zijn ze bijna klaar voor consumptie. Ze
worden dan nog naar de Oosterschelde gebracht, waar de bodem harder is, om hier in een periode van
drie weken tot enkele maanden hun overtollige zand te verliezen. Per jaar wordt er door alle kwekers
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samen ongeveer 50-80 miljoen kilo mosselen gekweekt. De jaarlijkse omzetwaarde hiervan is
gemiddeld 60 miljoen euro.
Nederland heeft een leidende positie als het gaat om biologie en productietechnologie op het gebied
van kweekvis in “Recirculatiesystemen”. Inmiddels is bovendien meer dan 50% van alle vis op de
markt afkomstig uit viskweek. In Nederland is de viskweek sinds enkele decennia in ontwikkeling en
maakt een sterke groei door, mede als gevolg van de milieuvriendelijke aanpak, waarvoor grondwater
wordt opgepompt en soms wordt ontijzerd. Vervolgens wordt het water gezuiverd, zowel de vaste
afvaldeeltjes als het opgelost ammonium worden verwijderd uit het water en via een speciale reactor
omgezet tot nitraat en daarna nog eens gereduceerd tot stikstofgas. Het afval wordt als meststof
verkocht, afgevoerd of uitgereden over het akkerland.
5.1.2 Milieueisen aan Aquacultuur
Er is sprake van zeer strenge milieuheffingen (poluter pays principe), In Nederland wordt anno 2018
onder andere steur, zeebaars, zagers, tarbot, paling en snoekbaars gekweekt in dit soort systemen,
maar toch vooral zoetwatervissen als paling en meerval. Er zijn een 40-tal bedrijven in Nederland te
vinden die werkzaam zijn in de visteelt. Nederlandse vistelers zijn verenigd in de Nevevi, de
Nederlandse Vereniging voor Vistelers. De Nevivi maakt deel uit van de overkoepelende Europese
organisatie FEAP (Federation of European Aquaculture Producers). Voor de aquacultuur in het
Haringvliet, het Getijmeer en in het Valmeer, kan gebruik gemaakt worden van de nutriënten van het
zoute en brakke water, zonder de kweekkamer- of migratiefunctie aan te tasten.
5.1.3 Haringvliet, Getijmeer en Valmeer
Het Haringvliet, het Getijmeer en het Valmeer worden, met DELTA21, elke 24 uur met resp. 0,35,
0,65 en 0,35 miljard m3 zeewater, rijk aan nutriënten, ververst en ook is de golfwerking beperkt. De
aquacultuur maakt gebruik van de nutriënten van het zoute en brakke water, zonder de kweekkamerof migratiefunctie aan te tasten. Gesprekken met de aquacultuursector leren, dat een zout Haringvliet
perspectief biedt voor andere sectoren in de visserij, waaronder de mossel- en oestercultuur, maar ook
voor de zeewier- en visteelt. Deze sectoren zijn momenteel vooral actief in o.a. de Waddenzee en de
Oosterschelde. Omdat de mogelijkheden in die gebieden beperkt zijn, worden ook op de Noordzee de
mogelijkheden van deze teeltmogelijkheden onderzocht.
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5.2

Kansen voor aquacultuur in Haringvliet, Getijmeer en Valmeer

5.2.1 Kansen voor zeewierteelt
In de Oosterschelde en de Waddenzee en proefsgewijs ook op de Noordzee wordt zeewier gekweekt.
De Nederlandse productie is nog klein vergeleken met de wereldmarkt, waar 27 miljoen ton/jaar
zeewier wordt geproduceerd, vooral in Azië. Het grootste deel van het geoogste zeewier wordt
gebruikt als grondstof voor agar (bindmiddel). Daarnaast is er een brede markt voor menselijke
consumptie, als voeding (nori voor de sushi, wakame, etc.). Veel algensoorten bevatten hoogwaardige
oliën als de omega-3 en omega-6 vetzuren en een goede grondstof zijn voor voedingssupplementen.
Wat algen zo bijzonder maakt is dat ze naast grondstof voor energie een grote verscheidenheid aan
andere nuttige componenten en nieuwe nog onbekende chemische verbindingen bevatten. Naast
vetzuren kunnen de algencellen ook carotenen en andere kleurstoffen, antioxidanten, eiwitten en
zetmeel bevatten. De lijst met uit algen gemaakte producten groeit dan ook gestaag. Naast
hoogwaardige algenproducten voor nichemarkten, zoals algenpoeder voor de
voedingssupplementenindustrie en algenextracten voor de bestrijding van schimmel in golfvelden,
komt er ook steeds meer belangstelling voor bulkproducten, zoals grondstoffen voor bio plastics,
biobrandstoffen, maar ook algeneiwit voor voedseltoepassingen.

Het alginaat uit het zeewier wordt wel door de voedingsindustrie als verdikkingsmiddel gebruikt, maar
er zijn ook toepassingen als veevoer of voedingssupplement voor vee. Voor biobrandstof is zeewier
momenteel nog te duur. Ook wordt zeewier ingezet als middel tegen visluis en om de waterkwaliteit te
verbeteren, daarom wordt het geteeld bij zalmkwekerijen. Zeewier is beloftevol als eiwitrijke voeding
voor de groeiende wereldbevolking, als verdikkingsmiddel, als ingrediënt voor cosmetica en
farmaceutica.
Omdat zeewier veel zonlicht nodig heeft, maar ook nutriënten en CO2, wordt zeewier gekweekt op
lijnen, die vlak onder het oppervlak in zeewater zijn opgespannen en worden geoogst met
snijmachines. Daarnaast zijn diverse productiesystemen ontwikkeld o.a. op basis van matten en lijnen
in diverse configuraties. De productie van zeewier dient in een passende omgeving te gebeuren,
waarbij voldoende stroming in het water aanwezig is voor de toediening van nutriënten. Zeewier komt
in zeer veel soorten voor in de natuur.
Het Getijmeer en het Haringvliet lijken in veel opzichten op de Waddenzee en de Oosterschelde. De
verwachting is daarom dat het kweken van zeewier in beide gebieden succesvol zal zijn.
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Door de hoge verversing scoren deze gebieden hoog als potentieel kweekgebied bij o.a. de
zeewiertelers. Voorlopig wordt gedacht aan toepassingen van het alginaat uit zeewier door de
voedingsindustrie, als veevoer of voedingssupplement voor vee. Het in Nederland gezaaide wier
wordt, vanwege de klimatologische omstandigheden in oktober gezaaid en nog maar eenmaal/jaar
geoogst. Er zijn vele soorten zeewier. Bruinwieren komen veel voor (1500 tot 2000 soorten), het zijn
meercellige algen.
Het suikerwier dat in Nederland in oktober wordt gezaaid en kan nog maar eenmaal/jaar worden
geoogst, ook zijn niet alle wieren goed bestand tegen getijden, stromingen, hoge golven en hongerige
vissen. De inschatting is dat de komende decennia een productie van 20 ton DW per hectare voor
Nederland goed mogelijk is, de kostprijs zal dan echter moeten nog verder dalen tot beneden € 10 per
kg. Zowel het Haringvliet als het gebied buitengaats van de Haringvlietdam zal bij een zout getij zeer
aantrekkelijk kunnen worden voor de zeewierteelt. Dat geldt ook voor het beoogde Valmeer.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de zeewierteelt in 2030
Locatie
Haringvliet
Getijmeer
Valmeer

Oppervlakte in ha
5
10
100

Productie (DW ton/jaar) Omzet € miljoen
100
1
200
2
2000
20

5.2.2 Kansen voor mosselteelt
De mosselvisserij en de oesterteelt vindt momenteel nog vooral in Zeeland plaats, vanaf de 19de eeuw
vanuit Yerseke, daarvoor vooral in Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. Eerder werden percelen
(kweekgronden) verkocht aan personen, later vond ook toewijzing van percelen plaats door loting.
Sinds 1870 verpacht de overheid de kweekgronden. De jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw
waren voor mosselvissers niet rooskleurig vanwege de strenge winters, ziektes en dreigende sluiting
van de Oosterschelde.

Hun protest en acties tegen de afsluiting, samen met de milieuorganisaties, leidden tenslotte tot de
bouw van een waterdoorlatende pijlerdam in de Oosterschelde. Voor het in stand en op peil houden
van de mosselteelt is het al lange tijd gebruikelijk dat enkele weken per jaar (in voor- en najaar)
mosselzaad wordt opgevist. Mosselzaad is de verzamelnaam voor een grote hoeveelheid jonge en
kleine mosselen, die zich met draden vastmaken aan algen, kokerwormen, schelpen en vooral aan
elkaar. Zo bijeen vormen ze een dikke laag op de zandplaten van de Waddenzee. Nadat het
mosselzaad is opgevist, wordt het uitgezaaid op speciale kweekpercelen in de Oosterschelde en
Waddenzee.
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De mosselsector heeft op dit moment een convenant met natuurorganisaties en het ministerie om de
bodemvisserij te verminderen. Een van de genomen maatregelen hiervoor is het toepassen van mzi
(mosselzaad invang systemen). Dit vormt een nieuwe basis voor de productie van mosselzaad. De
afgelopen 10 jaar is de productie van deze mosselzaad productiewijze sterk toegenomen.
Er is een blijvende discussie over de natuureffecten van mosselvisserij en kweek( met name in de
Waddenzee). Daardom is de mosselsector bezig met nieuwe bronnen vaqn mosselzaad, maar ook met
de optimalisatie van de beschikbare ruimte voor mosselteelt. Er wordt vooral gezocht naar meer
ruimte binnen de bestaande productiegebieden. Omdat de ruimte voor een optimalisering binnen de
bestaande productieruimte beperkt is, zoekt de mosselsector samen met de convenantpartners ook naar
potentieel nieuwe productiegronden..
In het Haringvliet en het Getijmeer, bevinden zich, in potentie, percelen die zeer geschikt lijken te zijn
voor de mosselteelt. Ook het Valmeer biedt mogelijkheden voor hangcultures. De mosselteelt is
minder complex dan bijv. de teelt van oesters. De mossels groeien veel sneller en de mosselteelt is ook
veel minder bewerkelijk. Het succes van de mosselteelt hangt vooral samen met de aanvoer van
nutriënten en de watertemperatuur. Daarom zijn het vooral de ondiepe percelen met een hardere
ondergrond die voor de mosselteelt interessant zijn.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de Mosselteelt in 2030
Locatie
Oppervlakte in ha
Productie (1000
ton/jaar)
Haringvliet
200-400
3-6
Getijmeer
100-200
5-10
Valmeer-hangcultures
10-20
5-10

Omzet € miljoen
3-6
5-10
5-10

Een totaal oppervlak van 200 ha aan percelen in het Haringvliet zou kunnen leiden tot een productie
en opbrengst van 3 miljoen kg mosselen per jaar. Hierbij is uitgegaan van een gebruiksefficiëntie van
15% en een opbrengst van 10 kg/m2. Hierbij is geen rekening gehouden met de draagkracht van het
systeem, noch met de ruimtelijke ligging van de geschikte gebieden voor mosselteelt. Voorlopig geldt
dit dus als een maximum potentie voor het Haringvliet. Het uitgangspunt voor de opbrengst is een
tonnageprijs van € 100 per mosselton (100 kg).
Voor mosselkweek in het Getijmeer geldt dat hiervoor gerekend is met een mosselinvang of een
hangcultuurkweek. Er is daarbij uitgegaan van mosselzaadinvang, dat vervolgens elders verder wordt
gekweekt en zoals dat momenteel ook elders al toegepast wordt. Daarvoor is een opbrengst van 72
ton/heactare aangehouden (zie van Stralen, 2016). Hiervoor is een opbrengst van 1000 hectare
productie areaal goed voor 7200 ton mosselproductie. Uitgaande van een bescheiden marktprijs van €
250 per ton (zie Burg, 2016), wordt de opbrengst per hectare € 1,8 miljoen. Voor consumptieproductie
is de opbrengst, uitgaande van gelijke productie, € 8 miljoen.
5.2.3 Kansen voor oesterkweek
De oesterteelt is vanuit Frankrijk in Nederland geïmporteerd. Op de platte Zeeuwse oester werd wel
gevist, ook op de Noordzee. Pas later is men de oester gaan kweken. Als gevolg van ziektes heeft
inmiddels de Japanse oester of creuse (Crassostrea gigas) en de inheemse platte Zeeuwse oester
(Ostrea edulis), die wel superieur is van kwaliteit, voor een groot deel vervangen. Sinds de uitbraak
van de ziekte Bonamiasis, vanaf 1980, is de platte oester sterk in aantal achteruitgegaan.
Oesters planten zich voort in de zomermaanden. De drijvende oesterlarfjes (oesterbroed) zakken na
enige tijd door hun gewicht naar de bodem (broedval) en hechten zich op “collecteurs”. De oesters
worden uitgezet op percelen en met kotters opgevist en regelmatig naar andere percelen verplaatst. In
Zeeland is er vooral een bodemcultuur, maar oesters worden ook gekweekt op bedden, of hangend in
voedselrijk water, soms door gebruik te maken van mandjes of vlotten of door gebruik te maken van
“longlines”, waaraan het oesterbroed zich kan hechten. Als de oesters na 4 tot 7 jaar rijp zijn voor
consumptie worden ze tijdelijk bewaard in oesterputten, waar de oester zijn zand en slib verliest.
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Er zijn ca. 25 bedrijven actief in de oestersector en lid van de Nederlandse Oestervereniging. De
kweek vindt vooral plaats in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer, waar men percelen huurt van
de overheid, hoewel er ook “vrije gronden” zijn. Totaal is er ruim 2.000 hectare beschikbaar, de
aanvoer is gedaald van jaarlijks 30 naar 20 miljoen stuks. Veruit het grootste deel zijn Japanse oesters.
Na het opvissen met kotters, worden de oesters ca. een week opgeslagen in betonnen oesterputten om
de kwaliteit te verbeteren. Er wordt door de oesterkwekers geëxperimenteerd met nieuwe
kweekmethodes, die naast de bodemcultuur elders in Europa met succes worden toegepast.
Ook in het Haringvliet en het Getijmeer bevinden zich, in potentie, percelen die zeer geschikt lijken
zijn voor de oesterteelt. Maar ook in het Valmeer zijn wellicht mogelijkheden voor de oesterteelt, zij
het in andere vormen dan een bodemcultuur.
Oesters voeden zich met fytoplankton (algen ind e waterkolom). De hoeveelheden en de samenstelling
van het fytoplankton is, naast een aantal andere factoren, bepalend voor de hoeveelheid schelpdieren,
die in het systeem kunnen groeien. De draagkracht van het systeem is mede afhankelijk van de
hoeveelheid andere organismen, die in het systeem aanwezig zijn. Op dit moment is de draagkracht
van zowel het Haringvliet als het Getijmeer in de zoute getij variant (met DELTA21) nog niet bekend.
Met name hangt dit samen met de omvang van de primaire productie van de algen, de instroom van
nutriënten, etc.
Naast draagkracht van het gebied is voor oesterteelt en andere scheldieren ook de bodemsamenstelling
zeer relevant. In vervolgonderzoek zal de bodem op haar geschiktheid voor schelpdierontwikkeling
beoordeeeld moeten worden. Ook dienen eventuele mitigerende inrichtingsmaatregelen te worden
onderzocht.
Tabel: Geschatte mogelijkheden voor de Oesterteelt in 2030
Locatie
Oppervl. in ha Productie (1000 ton oesters/j.)
Haringvliet
400-800
10-20
Getijmeer
200-400
5-10
Valmeer-hangcultures
100-200
5-10
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Voor oesterteelt wordt een optimale productie van 25 ton per hectare aangehouden (FAO). Tegen een
conservatieve marktprijs van € 1 per kg, bedraagt de opbrengst per hectare ongeveer € 25.000. Voor
bijv. 400 hectare betekent dat een opbrengst van ca. € 10 miljoen.
5.2.4 Kansen voor viskwekerijen
Hoewel de zoutwater viskweek, als van bijv. de zalm in Nederland nooit een groot succes is
geworden, zou het Valmeer toch kansen kunnen bieden voor deze sector. Vooral in Noorwegen en
Schotland is deze teeltvorm omvangrijk. Verder wordt tegenwoordig de helft van alle geconsumeerde
zalm gekweekt door de aquacultuurindustrie. De teelt van bijv. zalm begint met het bevruchten van de
vrouwtjeszalm met de hom van de mannetjeszalm, die uitgebroed worden en als jonge zalmpjes van
het voedsel in de dooierzak leven, waarna de visjes vast voedsel gaan eten.

Na 1,5 jaar wegen de vissen bijna 100 gram en worden ze verplaatst naar kooien in het zeewater. De
zalm leeft zo’n 1,5 jaar in het zeewater. In die tijd verdubbelt hij meerdere malen zijn eigen gewicht.
Het water langs de Noorse kust is perfect: het is helder, koel en zuurstofrijk. De fjorden zorgen voor
beschutting en de zalm heeft genoeg ruimte in de kooien. Zeeluizen zorgen wel voor problemen,
waarvoor naast antibiotica ook poetsvissen worden ingezet, soms in combinatie met zeewierteelt. Na 3
jaar goede verzorging zijn de zalmen van 3-5 kg klaar om geoogst te worden. In Noorwegen kent het
kweken van Atlantische zalm een lange traditie, maar wordt er ook op toegezien dat het met
natuurbehoud wordt gecombineerd. In 2010 werd in Nederland de onafhankelijke non-profit
Aquaculture Stewardship Council opgericht door WWF en IDH. ASC is als enige non-profit die
certificaten uitreikt aan aquacultuurkwekerijen en waarborgt het minimaliseren van de impact op het
milieu en het dierenwelzijn.
Gebieden die beschikken over rustig water met stabiele temperaturen en waar dagelijks grote
hoeveelheden nutriëntenrijk vers zeewater worden uitgewisseld, bieden interessante mogelijkheden
van zalmkweek. Een ruwe schatting leert dat de visomzet van kweekvis door de groothandel ca. € 150200 miljoen/jaar bedraagt en 40-60 duizend ton, voornamelijk zalm, maar ook paling en meerval.
Viskweek in Nederland lijkt alleen interessant indien er extensieve vormen worden gebruikt. Dit kan
bijvoorbeeld het uitzetten en terugvangen zijn. Hiervoor dient het systeem dusdanig ingericht te
worden dat het interessant is voor de vis om te verblijven. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat
intensieve viskweek is in Nederland en dus ook in het Getijmeer en Valmeer slecht haalbaar lijken.
Met name de watertemperatuur schommelt teveel, waardoor de vis slecht groeit. Dit betekent dat over
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een seizoen er te weinig groei kan zijn, waarmee de businesscase onvoordelig is. Het lijkt hiermee dan
ook niet zinvol om op redelijke productie volumes in te zetten. Er zijn wel interessante opties als de
watertemperatuur beïnvloed kan worden en restwarmte uit de industrie gebruikt zou kunnen worden.
Voor zalmkweek is het echter bij het Haringvliet in de zomer te warm, waardoor zalmkweek daar geen
haalbare optie is.
5.2.5 Kansen voor microalgenteelt
Wetenschappers verwachten ook veel van de teelt van microalgen of fytoplankton, dat zijn zeer kleine
plantachtige organismen tussen de 1-50 micrometer groot. Samen met de macroalgen (zeewier)
vormen zij de 'echte' waterplanten van de aquatische biomassa. Microalgen komen met
honderdduizenden soorten voor in zowel zoet- als zeewater, waar ze aan de basis staan van de meeste
voedselketens. Veel soorten bezitten bladgroen en benutten zonlicht als energiebron en zetten zo
kooldioxide (CO2) direct om in biomassa. Bij dit proces van fotosynthese produceren de algen
zuurstof (O2).

Op wereldschaal maken microalgen zo ruim driekwart van de benodigde zuurstof voor dier en mens
aan. Van de groene algen zijn er zo’n 7500 soorten, ze bevatten hetzelfde bladgroen als landplanten,
maar ook veel eiwit en kunnen zetmeel en olie in de cel opslaan. Chlorella is een bekende eencellige
soort, die ook commercieel wordt gekweekt. Kiezelwieren daarentegen produceren vooral olie, die ze
in de cel opslaan.
Momenteel vindt succesvol microalgen teelt plaats op het land in Delfzijl, waar ook CO2 en nutriënten
worden toegevoegd. Elders worden ook microalgen vlakbij het wateroppervlak gekweekt. Er zijn
verschillende kweeksystemen voor micro-algen varierend van kweekvijvers (ondiepe vijvers met
mixwielen) en fotobioreactoren, waaronder buisreactoren, zakken, vlakke plaatreactoren.
Om algen succesvol te exploiteren zijn veel zonlicht, CO2 toevoeging en nutriëntentoevoeging en een
minimum watertemperatuur essentieel. In de winterperiode lijken voor de Nederlandse situatie de
watertemperatuur en de hoeveelheid zonlicht voor de meeste microalgensoorten de beperkende
factoren. Pas bij een prijs van € 5-10 begint het kweken van microalgen voor de Nederlandse situatie
interessant te worden.
Algen zijn niet alleen in te zetten voor de milieuvriendelijke productie van talloze grondstoffen, maar
ook als afvalverwerkers. Ze groeien namelijk uitstekend op afvalstromen, zoals bijvoorbeeld
kooldioxide uit rookgassen, restwater van agro-industriële bedrijven en zelfs verdunde mest. Hierbij
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zetten ze afval om in bruikbare grondstoffen. Algen recyclen zo de voedingsstoffen, die anders weg
zouden spoelen, en sluiten zo de nutriëntenkringloop met schoner water als bonus. Maar algen zijn
niet alleen veelbelovend als zuiveraars en recyclers.
De algen cel bevat zoveel nuttige stoffen dat ze steeds vaker speciaal voor dat doel gekweekt worden.
Zo is het mogelijk via algenkweek stoffen zoals oliën, eiwitten, zetmeel en pigmenten (bijvoorbeeld
bètacaroteen) te produceren. Toepassingen van deze stoffen zijn talrijk: van biodiesel en bio plastic tot
kleurstoffen en hamburgers.
Productie van nuttige stoffen door algen kan gestuurd worden door de kweekcondities te manipuleren.
Algenkwekers maken hiervan gebruik door bijv. algen een verplicht dieet te laten volgen. Dit remt de
groei en wordt door de lagen meer oliën geproduceerd. Vooral in Azië en Noord-Amerika de bekende
soorten als Spirulina en Chlorella geteeld, wereldwijd ca. 5000 ton gedroogde algen per jaar. Ondiepe
ringvormige kanalen waarin menging plaatsvindt met behulp van schoepenwielen. Algenkweek in
zonniger streken is potentieel veel productiever, mits de benutting van zonne-energie efficiënter wordt.

In Nederland zijn diverse partijen succesvol actief in de micro-algenkweek. In de Eemshaven heeft
Omega Green een proeffabriek bij de energiecentrale van ENGIE, waar een gepatenteerd systeem voor
de teelt van algen is ontwikkeld. Algen blijken een zeer waardevol product met een hoge opbrengst
per hectare. Voor de voeding-, de cosmetica- of diervoederindustrie zijn algen daarom een
waardevolle grondstof die gebruikt kan worden als toevoeging of vervanging van bestaande
ingrediënten zoals soja of palmolie.
Het gebruik voor diervoeding heeft een grote reductie van methaanuitstoot van de dieren tot gevolg.
Daarnaast hebben algen CO2 nodig om te groeien, waardoor de teeltsystemen benut kunnen worden
om dit broeikasgas af te vangen. Vanwege de beschikbare ruimte en aanwezigheid van bedrijven, die
CO2 uitstoten ziet Omega Green Noord-Nederland als een goede plek om algenkwekerijen te
realiseren. Ondanks de successen, bevindt microalgenteelt zich nog in de ontwikkelfase. Het maken
van schattingen van omzet en productie is lastig. Voorlopig wordt geen rekening gehouden met de
kweek van microalgen in het Valmeer.
5.2.6 Kansen voor vertical farming
De groei van vertical farms wordt vooral verwacht in de grote metropolen in Azië en de Verenigde
Staten, Canada en in gebieden in het Midden-Oosten, zoals de Emiraten. De reden is dat er een
omgeving nodig is, waar een omvangrijke markt is met directe afzetkanalen, zoals in grote steden.
De uitdaging ligt er om voor deze vertical farms geïntegreerde systeemoplossingen te ontwikkelen.
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Hier liggen voor Nederland en het Rotterdams Havengebied en gelegen naast het Westland grote
kansen om marktleider te worden. In Nederland is alle kennis in huis om groeisystemen voor verticale
tuinbouw grootschalig in de markt te gaan zetten: kassenbouwers, klimaat- en lichtexperts,
hoogstaande teeltkennis en het bewustzijn dat het duurzaam en energiezuinig moet. Op al deze
vlakken zijn de Nederlandse greentech-bedrijven wereldwijd erkend als experts.
DELTA21, vlakbij het Rotterdams Havenbedrijf biedt dus potentie en zou daar wellicht een rol in
kunnen spelen. Het kan schone energie aanbieden, er is een aanbod van CO2, het ligt vlakbij twee
mainports: Rotterdam en Schiphol en via de Wageningen Universiteit is de kennis aanwezig. Ook
hiervoor geldt dat er nog veel ontwikkeling nodig is en lastig is in te schatten en daarom niet verder is
meegenomen.
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