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Samenvatting

ln de planstudie W a te rkw a lite it Vo lkerak-Zoom m eer zijn alternatieven 
onderzocht die de overlast van blauwalgen in het meer moeten te rug  
dringen. U it de studie b lijk t da t het inlaten van zou t w a te r via de 
Oosterschelde zeer e ffec tie f is in de bestrijd ing van de b lauwalgen. De 
effecten op de om geving  zijn echter b ijzonder g roo t, m et name de 
verz iltingseffecten  op de aangrenzende zoetwatersystem en. Naast deze 
effecten dienen ook de effecten op de aangrenzende zoute w a te r in 
beeld te w orden gebracht. Het gaat hierbij om de Oosterschelde en de 
W esterschelde.

In he t zoute a lte rna tie f is de Oosterschelde de leverancier van zout 
w a te r dat via een doorlaatm iddel (capacite it 300 o f 700 m 3/s) in de 
Philipsdam m et het Vo lkerak-Zoom m eer w o rd t uitgew isseld. De 
Oosterschelde heeft een u itstekende w a te rkw a lite it en een hoog, 
stabiel zoutgehalte  en de w atervoorraad is onbeperkt. H et in- en 
u itstrom en van het zoute w a te r w o rd t aangedreven door het ge tij in de 
O osterschelde. De getijs lag te r hoogte van de Philipsdam is circa 3 
meter. Een deel van het instrom ende zoute w a te r w o rd t via het Bathse 
Spuikanaal afgevoerd naar de W esterschelde, het gaat h ierbij om circa 
90 m 3/s daggem iddeld.

V oor het bepalen van de effecten van het zoute a lte rna tie f op de 
Oosterschelde en de W esterschelde zijn drie beperkte modelstudies 
u itgevoerd. Eén m odelstudie m et het Deltam odel om de stofstrom en op 
de Oosterschelde en de W esterschelde in beeld te brengen, een tw eede 
om de effecten op het getij in de Oosterschelde te bepalen, en een 
derde voor de effecten op de zou tg rad iën t in de W esterschelde. Deze 
gegevens zijn in een w orkshop m et experts besproken en 
bediscussieerd.

V oor de Oosterschelde zijn de volgende effecten te verw achten:
1. Bij een u itw isse ling van 300 m 3/s zal de chlorideconcentra tie  bij 

Z ijpe circa 5%  dalen to t  een jaargem iddelde concentratie  circa 
15 g C I-/I

2. De to taa l S tikstofconcentratie  in de Oosterschelde zal op de 
locatie Zijpe toenem en m et circa 0,5 m g /l to t  een w in terw aarde 
van circa 2 m g/l.

3. De extra nu triën tenbe lasting  op de Oosterschelde zal een 
beperkt e ffect hebben op de p roductiv ite it. H et doorz ich t is 
w aarschijn lijk  nog steeds de beperkende factor.

4. De invloed van een doorlaatm iddel van 700 m 3/s op de 
getijs lag van de Oosterschelde is g lobaal circa 6 cm (circa 2% 
van de getijs lag), laagwater 3 cm hoger en hoogw ate r 3 cm 
lager. Bij het beoogde doorlaatm iddel van 300 m 3/s zal d it 
e ffec t nog gehalveerd kunnen w orden.
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5. In geval van één doorlaatm iddel in de Philipsdam zullen de 
ve rb lijftijden  in de kom van de Oosterschelde iets toenem en, 
te rw ijl het debiet door de N oordelijke tak w o rd t vergroot.

6. H et verlies aan in tergetijdengebied is bij een afname van de 
getijs lag van 6 cm voo r de gehele Oosterschelde geschat op 
1 0 0 -  150 hectare. Aangezien het e ffect vooral in het O oste lijk  
deel van de Oosterschelde m erkbaar zal zijn en de schatting is 
gem aakt voor een doorlaatm iddel van 700 m 3/s is een meer 
reële schatting circa 50 hectare. D it is een afname van 0 ,5% .

7. V oo r de ecologie be tekent een ve rb ind ing  tussen de 
Oosterschelde en het V o lkerak-Zoom m eer een ve rrijk ing  en zal 
leiden to t  u itw isse ling en m igratie  van vissoorten en andere 
organismen.

8. Kansen voo r te rugkeer van zeegras in de Oosterschelde zijn 
reëel ais de zoutgehalten < 16 g C I-/I b lijft. Hoe de com petitie  
m et zeesla u itpak t kan n ie t w orden voorspeld. O p het 
V o lkerak-Zoom m eer w orden de kansen voor te rugkeer van 
zeegras laag ingeschat, vanwege de hoge stikstofconcentraties.

9. H et e ffec t op de zandhonger in de Oosterschelde is 
verwaarloosbaar.

V oor de Westerschelde zijn de volgende effecten te noemen:
1. De het spuien van zou tw a te r (circa 14 g C I-/I) bij Bath zal de 

jaargem iddelde chlorideconcentra tie  bij Bath toenem en van 1,4 
to t  2,4 g C I-/I. D it e ffec t dem pt sterk u it zowel stroom opw aarts 
ais stroom afw aarts.

2. De zijdelinkse belasting van de W esterschelde is t.o .v . de to ta le  
sto fstrom en is zeer beperkt. Aangezien de stiksto fconcentra tie  
in het spuiwater een fac to r tw ee lager is dan te r plaatse in de 
W esterschelde, treed t er zelfs een lichte verlag ing  op.

3. M oge lijk  zal het lich t verschuiven van de zou tg rad iën t invloed 
kunnen hebben op het troebelhe idsm axim um  in het Schelde- 
estuarium . Gezien de natuurlijke  variatie  en de beperkte 
aanvoer van slib via Bath is d it e ffec t m inimaal.

4. H et dempende e ffec t van de zoutgehalteschom m elingen in het 
ooste lijk  deel van de W esterschelde kan een positie f e ffec t 
hebben op de m o rta lite it van schelpdieren (vooral kokkelbroed) 
in d it deel van de W esterschelde. D it be tekent een beter 
voedselaanbod voo r andere organismen.

5. De (m inim ale) effecten op de W esterschelde zijn identiek voor 
de 300 en de 700 m 3/s varianten, om dat het deb iet door de 
Bathse spuisluis in beide varianten ge lijk  is (90 m 3/s)

Een samenvattende eindconclusie is da t het zoute a lte rna tie f van de 
planstudie Volkerak-Zoom m eer, m et een doorlaatm iddel van 300 m 3/s, 
een beperkt e ffec t heeft op de O oster- en W esterschelde. De invloed 
op de getijs lag in de Oosterschelde is m inim aal en ook de afnam e van 
het intergetijdenareaal b lijft beperkt to t  circa 50 hectare. Daar staat 
tegenover da t een ve rb ind ing  tussen Oosterschelde en een zou t 
Vo lkerak-Zoom m eer een m igra tie rou te  is voo r trekvis om dat het 
Vo lkerak-Zoom m eer een bereikbare zoe t-zou tovergang  bevat. Deze
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kw a lite itsve rbe te ring  is een eerste stap in het herstel van estuariene 
dynam iek in d it voorm alige estuarium .

De effecten van de zoute spui op de W esterschelde zijn beperkt en 
geven vooral een positie f beeld. Een lichte stijg ing  en een beperkte 
dem ping  van de zoutschom m elingen kunnen positie f u itw erken op de 
bodem dierlevensgem eensachappen te r hoogte van het spuim iddel. O ok 
voo r de vegetatie  op de nabijgelegen schorren betekent een lichte 
s tijg ing  het te rug  dringen van oprukkende zoetw atersoorten. De 
debieten via het spuikaneel Bath kunnen m ogelijk  nog w orden 
geoptim aliseerd, a fhankelijk  van de effecten op de Oosterschelde. In 
het beheer kunnen hierover afspraken w orden gemaakt.
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1. Inleiding

1.1 Kader

ln de planstudie W a te rkw a lite it Vo lkerak-Zoom m eer is geconcludeerd 
da t alleen het zoute a lte rna tie f e ffec tie f is in de bestrijd ing  van de 
b lauwalgen. O ok b iedt het zoute a lte rna tie f de grootste  kans op het 
behalen van de doelen die w orden gesteld in het kader van Europese 
w e t- en regelgeving. Het zoute a lte rna tie f kan w orden gerealiseerd 
door de aanleg van een doorlaatm iddel in de Philipsdam, m ogelijk  in 
com binatie  m et en doorlaatm iddel in de Oesterdam. D.m.v. d it 
doorlaa tm idde l zal zoute w a te r vanu it de Oosterschelde uitw isselen m et 
het Vo lkerak-Zoom m eer, w aarb ij een deel van het zoute w a te r w o rd t 
doorgespoeld naar de W esterschelde via het Bathse Spuikanaal.

V oor de m.e.r. procedure is het noodzakelijk de effecten van de 
m aatregel op de aangrenzende watersystem en in k a a rtte  bergen. In 
het kader van deze deelstudie zijn de effecten op de aangrenzende 
zoute w ateren nader beschreven. Het b e tre ft hier de Oosterschelde ais 
leverancier van zou t w a te r voo r het Vo lkerak-Zoom m eer en de 
W esterschelde ais on tvanger van zout w a te r via het Bathse Spuikanaal.

1.2 Doelstelling

H et doei van deze rapportage is het beschrijven van de effecten van het 
zoute a lte rna tie f op de aangrenzende zoute w ateren: de Oosterschelde 
en de W esterschelde.

1.3 Aanpak

V oor het beschrijven van de effecten van een zou t V o lkerak- 
Zoom m eer op de Oosterschelde en de W esterschelde zijn de volgende 
activ ite iten  u itgevoerd:

1. M ode lstud ie  m et een ééndim ensionaal w aterbew egingsm odel 
IMPLIC van de Oosterschelde voor het bepalen van het e ffect 
op de getijs lag (Lievense, 2008a).

2. M ode lstud ie  m et een tweedim ensionaal w aterbew egingsm odel 
van de W esterschelde SCALDIS400 voo r het bepalen van het 
e ffec t op de zou tg rad iën t (Lievense, 2008b).

3. M ode lstud ie  m et een ééndim ensionaal s tofstrom enm odel 
DELTAMODEL voo r het bepalen van de stofstrom en vanu it het 
V o lkerak-Zoom m eer naar de O oster- en Westerschelde 
(M eijers, 2008)
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4. O p basis van de resultaten van 1, 2 en 3 is een w orkshop m et 
expert georganiseerd w aarin de resultaten zijn bediscussieerd 
(Haas, 2008).

5. Stappen 1 t /m  4 hebben geresulteerd in deze rapportage 
w aarin  de huidige kennis zoveel m ogelijk is toegepast.

De m odelstudies 1 en 2 zijn u itgevoerd door RWS (Lievense, 2008a, 
Lievense 2008b). M odelstud ie  3 is u itgevoerd door Deltares (M eijers, 
2008). In hoofdstuk 1.4 w o rd t ko rt ingegaan op de scenario's die zijn 
u itgevoerd.

Tabel 1
Debietrandvoorwaarden t.b.v. 
modelstudie Oosterschelde, zie aanpak 
onderdeel 1.

1.4 Scenario's

V oor het bepalen van de effecten op de getijs lag in de Oosterschelde is 
uitgegaan van de scenario's en deb ietrandvoorw aarden in tabel 1.

Daggemiddelde debieten in m 3/s Implic-simulaties VZM -O S

Simulatie
D oorlaat Philipsdam

VK
sluizen

Brab.
Rivieren

Bath

In U it In In U it
T0 - 9 - - -

T 1 100 55 30 12 87
T2 685 636 15 12 76

V oor de effecten op de zou tg rad iën t in de W esterschelde zijn 
berekeningen u itgevoerd over de periode 1 december 1989 t /m  31 
decem ber 1990. De debieten van de Bathse Spuisluis zijn berekend aan 
de hand van het ge tij bij Bath. Daarbij is uitgegaan van een lozing met 
5 kokers en d it levert een gem iddeld debiet op van 97 m 3/s. Er is 
uitgegaan van een zoutgehalte  van 14 g C I-/I in het zoute a lternatie f.

Tabel 2
Scenario's voor de Westerschelde m et 
debieten en chloridegehalte bij Bath

Simulatie
Debiet Bath 

(m 3/s)
Chloridegehalte Bath 

(g  C I-/I)
T0 opgetreden 0,2
T 1 97 14,0
T0 O pgetreden 0,2
T 1 97 14,0

M e t het Deltam odel (zie onderdeel 3 aanpak) zijn de volgende 
scenario's doorgerekend.

1. P300_8020: hierbij is een u itw isselingsdebiet van 300 m 3/s m et 
de Oosterschelde ingesteld en doorgerekend m et het 
D eltam odel. H ierbij is 80%  van de u itw isse ling via de 
Philipsdam en 20%  via de Oesterdam  gerealiseerd.

2. P300_8020_Bath dicht: hierbij is een varian t doorgerekend 
w aarb ij de Bathse Spuisluis n ie t meer geb ru ik t w o rd t. Het 
overto llige  w ater w o rd t geheel afgevoerd naar de 
Oosterschelde.
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Opmerking:
U it de scenario's b lijk t dat het Deltam odel m et een lager debiet heeft 
gerekend dan het Im plic en Scaldis400 model: 300 t.o .v . 700 m 3/s 
u itw isse ldebie t tussen Oosterschelde en Volkerak-Zoom m eer. Het 
u ite indelijke  zoute a lte rna tie f gaat u it van een u itw isseldebiet van 300 
m 3/s m et een getijs lag van circa 30 cm en een m iddelstand van NAP - 
10 cm. Deze va rian t heeft vo ldoende e ffec t in het V o lkerak-Zoom m eer 
en le id t to t  een vo ldoende verversing en ve rhog ing  van de 
chlorideconcentra tie . De scenario's die zijn doorgerekend m et 700 m 3/s 
geven dus een overschatting van het e ffect. H ier w o rd t in de 
rapportage rekening mee gehouden.

Figuur 0
Volkerak-Zoom m eer m et aangrenzende  
watersystemen. Blauwe peilen geven de 
stroomrichting aan.
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2. Effecten Oosterschelde

2.1 Zoutgehalte

H et zoutgehalte  in de Oosterschelde lig t m om enteel tussen de 15 en de 
17 g C I-/I. De fluctua ties zijn zeer beperkt en w orden veroorzaakt door 
spui- en lekverlies bij de Krammersluizen. Door u itw isse ling m et de 
Oosterschelde zal er een zou tg rad iën t ontstaan in het Kramm er- 
Volkerak m et nabij de Volkeraksluizen een overgang naar het zoete 
riv ie rw ater. Bij Steenbergen in het Volkerak lig t de ch lorideconcentratie  
tussen de 10 en 14 g C I-/I, ruim  boven de norm voo r de bestrijd ing  van 
de b lauwalgen. In het Zijpe (N oorde lijke  tak van de Oosterschelde) zal 
de chlorideconcentra tie  beperkt dalen to t  een jaargem iddeld niveau van
15,3 g C I-/I, een verschil van slechts 5% . Indien n iet meer bij Bath 
w o rd t gespuid zijn de effecten op de Oosterschelde aanzienlijk g roter, 
bij Zijpe kan dan een daling w orden ve rw ach t van de 
ch lorideconcentra tie  van circa 20%  (zie fig u u r 1a). De effecten in de 
kom van de Oosterschelde zijn m inim aal (zie fig u u r 1b)

Figuur 1a
Chloride concentratie (m g C I-/I)  in de 
Noordelijke tak van de Oosterschelde 
locatie Zijpe

Chloride in: Zijpe

18000

-  16000 O)

12000

10000
>o-QO Q -0■E z:

c c
z: oa0) Z3Q _

 huidig P300_8020-------P300_8020_Bath dicht

Figuur 1 b
Chloride concentratie (m g C I- /I)  in de 
kom van de Oosterschelde locatie 
Lodijkse G at

Chloride in: Lodijkse Gat

18000

16000O)

£  14000

12000

10000
- Qo oQ -c c O) oOQ -

 hu id ig  P300_8020-------P300_8020_Bath dicht
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2.2 Stofstromen

Ais gevo lg  van de verhoogde uitw isse ling tussen het V olkerak- 
Zoom m eer en de Oosterschelde zullen de stikstofconcentraties in de 
Oosterschelde toenem en. De huidige niveaus to taa l s tiksto f liggen 
tussen de 0,5 en 1,5 mg N /I. In het Zijpe liggen de concentraties iets 
hoger vanw ege de invloed van het Vo lkerak-Zoom m eer (zie fig u u r 2a 
en 2b).

Bij u itw isse ling zullen de m axim a in de w in te r toenem en m et circa 0,5 
mg N /I. In de zom erm aanden daalt het niveau weer to t  een waarde van 
0,5 m g /l. In de va rian t w aarin niet gespuid w o rd t op de W esterschelde 
nemen de concentraties bij Z ijpe verder toe to t  een niveau van ruim 
boven de 3 mg N /I.

Figuur 2a
Verloop totaal Stikstof In de Noordelijke 
tak van de Oosterschelde locatie Zijpe

Figuur 2b
Verloop totaal Stikstof In de kom van de 
Oosterschelde locatie Lodijkse Gat

Totaal stikstof in: Lodijkse Gat

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
SQ .c c O) oCD 3Q -

 hu id ig  P300_8020-------P300_8020_Bath dicht

 hu id ig P300_8020-------P300_8020_Bath dicht

Totaal stikstof in: Zjjpe
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2.3 Productiviteit

Een hogere nu triën tenbe lasting  hoe ft n iet persé te leiden to t  een 
hogere p roductiv ite it. De a lgenproductie  kan door meerdere factoren 
ge lim iteerd  w orden: zoals lich tlim itia tie  e n /o f graaslim itatie  door 
schelpdieren. Indien de algenbiomassa door graas w o rd t gecontro leerd, 
o f zelfs w o rd t overbegraasd, leiden meer nu triën ten  verm oedelijk  wel 
to t  meer productie  van schelpdieren. Daarnaast kunnen ook macro- 
algen (zoals zeesla ) p ro fite ren  van het verhoogde nutriëntenaanbod. 
H et Deltam odel kan hierover nog geen betrouw bare uitspraken doen. 
O p basis van expert judgem en t is de ve rw ach ting  m .b.t. p ro duc tiv ite it 
nog n iet éénduidig.

2.4 Getijslag en zandhonger

U it de berekeningen m et het Im plic model b lijk t dat de effecten van het 
doorlaa tm idde l op de getijs lag in de Oosterschelde maximaal 2% 
bedraagt ten opzichte van de TO situatie, in centim eters circa 6 cm. De 
laagwaterstand kom t hierbij circa 3 cm hoger en de hoogw aterstand 
circa 3 cm lager te liggen. D it e ffec t ge ld t voornam elijk  voo r het 
O oste lijk  deel van de Oosterschelde. Aangezien het doorstroom deb ie t 
in deze m odelberekening 700 m 3/s was i.p.v. 300 m 3/s zal he t e ffec t 
nog lager u itva llen. U itgegaan kan w orden van een afnam e van de 
getijs lag van 3 cm.

O ok het ge tijvo lum e door de kering gee ft een lichte da ling  te zien. D it 
kom t vanwege het faseverschil van het deb iet door de kering en het 
deb ie t door het doorlaatm iddel. Zowel in de vloedfase ais de ebfase van 
het getij v in d t er vu lling  en led ig ing  plaats van het Volkerak, aangezien 
het peil van het Vo lkerak-Zoom m eer schom m elt rond NAP -10 cm. 
Gezien deze geringe effecten op getijs lag en getijvo lum e, is er geen 
invloed te verw achten op de zandhonger in de Oosterschelde. Van 
Zanten en Adriaanse (2008) concluderen in hun rapportage dat een 
doorlaa tm idde l van 600 m 3/s een verw aarloosbaar to t  lich t negatie f 
e ffec t kan hebben op de zandhonger in de Oosterschelde

2.5 Intergetjdenareaal

De huidige getijs lag in de Oosterschelde varieert tussen de 2,5 en 3,5 
meter. In Yerseke is het getijverschil het hoogst m et circa 3,32 m 
getijverschil. Een toenam e van de laagwaterstand m et circa 3 cm zal 
leiden to t  een afnam e van het in tergetijdenareaal, een deel zal 
verdrinken. Een areaalschatting voo r de gehele Oosterschelde kom t u it 
op een afnam e van het in te rge tijdengebied circa 100-150 ha (Van 
Zanten en Adriaanse, 2008). D it is echter een overschatting om dat het 
e ffec t w aarschijn lijk beperkt b lijft to t  een deel van de Oosterschelde en 
de w erke lijke  afnam e m inder zal zijn om dat de berekeningen zijn 
gebaseerd op een te hoog debiet.
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Een reële schatting van de areaalafname in te rgetijdengebied zal liggen 
rond de 50 hectare. In de praktijk  zal d it areaal vanwege allerlei 
onzekerheden in bestanden m oeilijk  m eetbaar zijn.

2.6 Ecologie

U itw isse ling tussen de Oosterschelde en het Vo lkerak-Zoom m eer zal 
leiden to t  een betere doors trom ing  van de N oordelijke tak van de 
O osterschelde. Tevens zal de u itw isse ling leiden to t  een ecologisch 
w aardevolle  doorgaande zoe t-zou tg rad iën t. In de huidige berekeningen 
lig t de zoe t-zou tg rad iën t vooral in het K ram m er-Volkerak en is de 
da ling  van het zoutgeha lte  in de N oordelijke tak beperkt to t  1 á 2 g Cl- 
/I. Deze da ling  is afhankelijk  van de zoe tw a te rtoevoer via de Brabantse 
rivieren en de Volkeraksluizen evenals de spuidebieten bij Bath. Deze 
lichte da ling  van het zoutgehalte  kan m ogelijk  al positie f zijn voo r het 
herstel van zeegras in d it deel van de Oosterschelde. Zeegrasvelden 
hebben een belangrijke func tie  ais paai en opgroeigebied voor 
specifieke vissoorten (Haas, 1998). O m da t de debieten bij Bath te 
regelen zijn kan hier m ogelijk nog een optim alisatie  plaatsvinden t.o .v . 
de m odelu itkom sten. A fhanke lijk  van de passeerbaarheid voor 
vissoorten kan d it leiden to t  een verbeterde vism igratie tussen het 
V o lkerak-Zoom m eer en de Oosterschelde. V oor de Delta ais geheel is 
d it een verrijk ing.
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3 .Effecten Westerschelde

3.1 Zoutgehalte

De W esterschelde is een onderdeel van het Schelde-estuarium w aarin 
van nature sterke zoutschommeNngen voorkom en. Aangezien de 
Schelde een regenrivier is zijn de schom m elingen in chloride 
concentraties d irect gekoppeld aan de afvoer van de Bovenschelde en 
de zijrivieren van het Schelde-estuarium. D it le id t to t  zeer sterke 
schom m elingen in het tra ject nabij de Bathse Spuisluis (zie bijlage 1).

U itgaande van een zoute spui van circa 90 m 3/s via de Bathse spuisluis 
zullen de chlorideconcentraties op de gehele W esterschelde en de 
Schelde vanaf Cadzand to t  voorb ij Schelle beïnvloed w orden. De 
invloed is uiteraard maximaal nabij het spuikanaal Bath (zie fig u u r 3a). 
De jaargem iddelde toenam e bij Bath is 1,4 to t  2,4 g C I-/I en d it e ffect 
zal u itdem pen stroom op- en afwaarts. Het e ffect is g ro te r bij een hoge 
Schelde-afvoer (zie ook bijlage 1).

Figuur 3a
Verloop chloride concentratie In de 
Westerschelde locatie Schaar van 
Ouden Doei (grens m et Belgle)

Chloride in: Schaar van Ouden Doei
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Figuur 3b
Verloop chloride concentratie In de 
Westerschelde locatie Hansweert Geul

Figuur 4a
Totaal stikstof In het Zoom meer

Chloride in: Hansweert Geul
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3.2 Getijslag

De getijs lag in de W esterschelde te r hoogte van Bath varieert tussen de 
4 en 5 m eter en w o rd t door de spuihoeveelheden via de Bathse 
spuisluis n ie t  beïnvloed.

3.3 Stofstromen

De stiksto fconcentra ties in de W esterschelde zijn in ve rge lijk ing  m et de 
Oosterschelde b ijzonder hoog. Deze hoge belasting is het gevo lg  van 
de vele ongezuiverde lozingen in het stroom gebied van de Schelde. De 
zijdelinkse belasting op de W esterschelde via het Bathse Spuikanaal zal 
leiden to t  een kleine verlag ing  van de stiksto fconcentra ties aangezien 
de to taa l stiksto fconcentra tie  in het Zoom m eer in de w in te r op een 
niveau z itten van 2,5 mg N /I t.o .v . 6 mg N /I in de W esterschelde (zie 
fig u u r 4a, b en e)

Totaal stikstof in: Zoommeer
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Figuur 4b
Totaal stikstof in de Westerschelde 
locatie Schaar van ouden Doei

Totaal stikstof in: Schaar van Ouden Doei
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Figuur 4c
Totaal stikstof in de Westerschelde 
locatie Hansw eert Geul

Totaal stikstof in: Hansweert Geul
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3.4 Troebelheid

De troebelhe id  van de W esterschelde hangt deels samen m et de 
zoutgrad iën t. Van nature heeft een estuarium  een 
troebelhe idsm axim um  in het brakke overgangsgebied. Bij een continue 
aanvoer van zou t w a te r via het Bathse spuikanaal mag verw acht 
w orden dat de zou tg rad iën t een klein beetje s troom opw aarts zal 
opschuiven. D it e ffec t is in relatie to t  de na tuurlijke  va riab ilite it 
w aarschijn lijk  verwaarloosbaar. O ok de to ta le  aanvoer van slib via Bath 
is in relatie to t  de hoeveelheden die van nature langs s troom t m inim aal.

3.5 Ecologie

De effecten van zoute spui op het Ooste lijke deel van de W esterschelde 
lijken zeer beperkt en lokaal. Het belangrijkste meetbare e ffec t is een 
lichte ve rhog ing  van het zoutgehalte  van circa 2 mg C I-/I m et een 
u itdem pend e ffec t s troom op- en afwaarts. Een lichte ve rhog ing  van het
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zoutgeha lte  kan effecten hebben op de nabijgelegen schorren, w aarbij 
de zoutere soorten de zoete soorten lich t kunnen te rugdringen.
Een lichte ve rhog ing  van het zoutgeha lte  kan ook betekenen dat 
bodem dieren beter kunnen overleven in het oostelijk deel van de 
W esterschelde. Nu kan er sterfte optreden onder bijvoorbeeld 
kokkelbroed ais het zoutgehalte  in het najaar teveel daalt. Kokkelbroed 
en andere bodem dieren vorm en een belangrijke voedselbron voor 
g ro tere  organismen.

Zoutw aterspu i via het Bathse spuikanaal zal dus leiden to t  een 
verhoging  van het zou tgehalte  te r hoogte van het Land van Saetinghe. 
De mate van ve rhog ing  is afhankelijk  van het zou tgehalte  van de 
W esterschelde tijdens spui. Gezien het getijverschil in de het oostelijk 
deel van de W esterschelde van 4 to t  5 m eter zal snelle m enging 
optreden. De ecologische effecten van de zoutw aterspui kunnen 
gunstig  zijn om da t de verzoeting  die jaarlijks op treed t in het oostelijk 
deel van de W esterschelde ais gevo lg  een hogere a fvoer in enige mate 
zal w orden u itgedem pt. Het zoutgehalte  kan tijde lijk  dalen to t  onder de 
4 g Cl /I w aardoor sterfte  op treed t onder de
bodem dierlevensgem eenschap. D oor de bufferende w erk ing  van de 
zoutw aterspu i zullen deze extreem  lage zoutgehalte  in d it deel van de 
W esterschelde m inder voorkom en.

3.6 Overige effecten

De effecten op de scheepvaart zijn m inim aal en w ijken n iet af van de 
huid ige toestand. De huidige spuisluizen en de W esterschelde zijn 
berekend op een daggem iddeld debiet van 125 m 3/s
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4 .Discussie en conclusies

4.1 Discussie

V oor het bepalen van de abiotische effecten op de W esterschelde en de 
Oosterschelde is gebru ik gem aakt van een ééndim ensionaal 
m odelm strum entarium . V oor de Oosterschelde en de W esterschelde 
lijk t d it een realistische benadering te zijn. De aanname bij de 
m odelberekeningen zijn bepalend voo r de u itkom sten van de 
m odelstudie. O ok al zijn de modellen gecalibreerd, er m oet a ltijd 
rekening gehouden w orden m et onzekerheden m .b.t. de u itkom sten 
van de m odellen, het blijven benaderingen.
In de Oosterschelde betekent de aanleg van een doorlaatm iddel het 
uitw isselen m et het V o lkerak-Zoom m eer w aarbij het zoutgeha lte  te r 
hoogte van Zijpe een lichte da ling zal vertonen. Ervaringen m et de 
Katse Heule, doorlaatm iddel tussen Veerse meer en Oosterschelde, 
tonen aan dat een doorlaatm iddel een positieve bijdrage levert aan de 
u itw isse ling van soorten, n iet alleen bodem dieren maar ook vissoorten 
(Craeymeersch, J., & I. de Vries, 2007). De afnam e van de getijs lag in 
de Oosterschelde lijk t m inim aal, m ogelijk slechts 1% . In theorie  
be tekent d it dat de laagwaterstand enkele centim eters hoger kom t te 
liggen. Door opw aa iing  kan d it e ffec t al te n ie t w orden gedaan.
De nutriën tenconcentra tie  in de Oosterschelde zal door de u itw isseling 
m et het Vo lkerak-Zoom m eer stijgen. O f deze stijg ing zal leiden to t  een 
verhoogde p roduc tiv ite it is n ie t m et zekerheid te zeggen. W etsteyn et 
al, (2003) concludeerde u it de analyse van de gegevens 1990 -2000  dat 
een grotere zoe tw ate rtoevoer n iet zal leiden to t  een hogere primaire 
productie , om dat lich t een be langrijker sturende fac to r b lijk t te zijn dan 
nutriënten. O ok u it een aanvullende analyse to t  2003 b lijk t dat het 
lich tk lim aa t verder is afgenom en (W etsteyn et al, 2003)

In de W esterschelde lijken de effecten m inder duidelijk. De 
W esterschelde is een onderdeel van het Schelde-estuarium en is een 
robuust systeem m et een forse variatie  is zoutgehalten te r hoogte van 
Bath. De invloed van de zoute spui is in beperkte mate te rug  te vinden 
in de W esterschelde en de Schelde en b e tre ft een lichte toenam e van 
de chlorideconcentra tie . Het e ffect w o rd t echter voor een g ro o t deel 
bepaald door de a fvoer van de Schelde. De nu triën tenbe lasting  op de 
W esterschelde via het Bathse spuikanaal is t.o .v . de vrachten die 
w orden aangevoerd via de Schelde te verwaarlozen, d it ge ld t ook voor 
de slibbelasting. Per saldo lijk t het overall e ffect voora l op het 
zoutgehalte  merkbaar te zijn w aarbij het zoutgeha lte  in het tra ject 
H answ eert-A ntw erpen to t  maximaal 2 g C I-/I zal stijgen nabij de 
m ond ing  van het spuikanaal. Het e ffec t hiervan op de ecologie is 
w aarschijn lijk positie f vanwege het lich t dem pende e ffec t op de sterke 
zoutschom m elingen die hier van nature voorkom en. (Steenbergen, 
2004)
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De varian t w aarb ij n iet meer w o rd t gespuid naar de W esterschelde en 
het gehele debiet naar de Oosterschelde w o rd t afgevoerd is interessant 
vanw ege het extra voedselaanbod naar de Oosterschelde en de 
m ogelijkheden die het b iedt voo r een estuariene gradiënt. U it de 
m odelstudie b lijk t, bij de gehanteerde instellingen, in eerste instantie 
een forse da ling van het zoutgehalte  (to t 20%  bij Zijpe) en een sterke 
s tijg ing  van de nutriën tenconcentra tie  ( to t maximaal 50% ). De 
m ogelijkhe id  b lijft echter aanwezig om de spui naar de W esterschelde 
te doseren al naar gelang de ‘ behoe fte ’ aan nutriënten en gradiënten in 
de Oosterschelde. In het beheer kunnen hierover afspraken w orden 
gem aakt a fhankelijk  van de effecten in de Oosterschelde. D it zou 
verder onderzocht moeten w orden.

4.2 Conclusies

De effecten van het zoute a lte rna tie f in de planstudie W a te rkw a lite it 
V o lkerak-Zoom m eer op de Oosterschelde en de W esterschelde kunnen 
ais vo lg t w orden samengevat:

V oor de Oosterschelde zijn de volgende effecten te verw achten:
1. Bij een u itw isse ling van 300 m 3/s zal de chlorideconcentra tie  bij 

Z ijpe circa 5%  dalen to t  een jaargem iddelde concentratie  circa 
15 g C I-/I

2. De to taa l S tikstofconcentratie  in de Oosterschelde zal op de 
locatie Zijpe toenem en m et circa 0,5 m g /l to t  een w in terw aarde 
van circa 2 m g/l.

3. De extra nu triën tenbe lasting  op de Oosterschelde zal een 
beperkt e ffect hebben op de p roductiv ite it. H et doorz ich t is 
w aarschijn lijk  nog steeds de beperkende factor.

4. De invloed van een doorlaatm iddel van 700 m 3/s op de 
getijs lag van de Oosterschelde is g lobaal circa 6 cm (circa 2% 
van de getijs lag), laagwater 3 cm hoger en hoogw ate r 3 cm 
lager. Bij het beoogde doorlaatm iddel van 300 m 3/s zal d it 
e ffec t nog gehalveerd kunnen w orden.

5. In geval van één doorlaatm iddel in de Philipsdam zullen de 
ve rb lijftijden  in de kom van de Oosterschelde iets toenem en, 
te rw ijl het debiet door de N oordelijke tak w o rd t vergroot.

6. H et verlies aan in tergetijdengebied is bij een afname van de 
getijs lag van 6 cm voo r de gehele Oosterschelde geschat op 
1 0 0 -  150 hectare. Aangezien het e ffect vooral in het O oste lijk  
deel van de Oosterschelde m erkbaar zal zijn en de schatting is 
gem aakt voo r een doorlaatm iddel van 700 m 3/s is een meer 
reële schatting circa 50 hectare. D it is een afname van 0 ,7% .

7. V oo r de ecologie be tekent een ve rb ind ing  tussen de 
Oosterschelde en het V o lkerak-Zoom m eer een ve rrijk ing  en zal 
leiden to t  u itw isse ling en m igratie  van vissoorten en andere 
organismen.

8. Kansen voo r te rugkeer van zeegras zijn reëel ais de 
zoutgeha lten  < 16 g C I-/I b lijft. Hoe de com petitie  m et zeesla 
u itp a k t kan n iet w orden voorspeld. O p het V ZM  w orden de
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kansen voor te rugkeer van zeegras laag ingeschat, vanwege de 
hoge stikstofconcentraties.

9. H et e ffec t op de zandhonger in de Oosterschelde is 
verwaarloosbaar.

V oor de Westerschelde zijn de volgende effecten te noemen:
1. De het spuien van zou tw a te r (circa 14 g C I-/I) bij Bath zal de 

jaargem iddelde chlorideconcentra tie  bij Bath toenem en van 1,4 
to t  2,4 g C I-/I. D it e ffec t dem pt sterk u it zowel stroom opw aarts 
ais stroom afw aarts.

2. De zijdelinkse belasting van de W esterschelde is t.o .v . de to ta le  
sto fstrom en is zeer beperkt. Aangezien de stiksto fconcentra tie  
in het spuiwater een fac to r tw ee lager is dan te r plaatse in de 
W esterschelde, treed t er zelfs een lichte verlag ing  op.

3. M oge lijk  zal het lich t verschuiven van de zou tg rad iën t invloed 
kunnen hebben op het troebelhe idsm axim um  in het Schelde- 
estuarium . Gezien de natuurlijke  variatie  en de beperkte 
aanvoer van slib via Bath is d it e ffec t m inimaal.

4. H et dem pend e ffect van de zoutgehalteschom m elingen in het 
ooste lijk  deel van de W esterschelde kan een positie f e ffec t 
hebben op de m o rta lite it van schelpdieren (m et name 
kokkelbroed) in d it deel van de W esterschelde. D it be tekent 
een beter voedselaanbod voo r andere organismen.

5. De (m inim ale) effecten op de W esterschelde zijn identiek voor 
de 300 en de 700 m 3/s varianten, om dat het deb iet door de 
Bathse spuisluis in beide varianten ge lijk  is (90 m 3/s)
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Bijlage 1. Verloop zoutgradiënten in de Westerschelde

Modelberekeningen Scaldis400

Chloridegradient Westerschelde Gemiddelden februari-december

11 -tO Q-2001

H- meetlokatie
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