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Samenvatting

De huidige Oosterschelde vormt een natuurgebied van internationale allure.
Als natuurmonument en nationaal park in oprichting heeft het van de overheid de hoogst mogelijke bescherming gekregen. Toch heeft de Oosterschelde
de afgelopen decennia veel aan natuurwaarde moeten inleveren. Door de
bouw van de Volkerakdam (1969) en de Oester- en de Philipsdam (1987) is
het 'contact' met de Hollandsch Diep verdwenen. De zoetwaterbelasting op
de Oosterschelde is daardoor afgenomen van circa 100 m7s tot circa 9 mVs,
het huidige lekverlies via de Krammersluizen. Deze maatregelen zijn destijds
(onder andere) genomen om het verontreinigde en voedselrijke zoete Rijn en
Maas water af te leiden van de Oosterschelde en voor het creëren van een zo
hoog mogelijk zoutgehalte in de Oosterschelde. Het gevolg is dat de
Oosterschelde nu een relatief voedselarme zeearm is met een hoog en stabiel
zoutgehalte (circa 18 g Cl/l). De estuariene gradiënten en de daarbij horende
zeldzame brakwatergebieden zijn hierdoor verdwenen. De verwachting is dat
een extra zoetwaterbelasting op de Oosterschelde kan leiden tot een verhoging van de biodiversiteit en de productiviteit van het systeem. Dit kan weer
leiden tot een hogere draagkracht voor schelpdieren.
In opdracht van directie Zeeland is een verkennende studie uitgevoerd naar
de mogelijkheden om het estuariene karakter van de Oosterschelde te
herstellen en welke effecten dit heeft voor natuur en visserij. De hiervoor
noodzakelijke zoetwatertoevoer zou moeten plaatsvinden vanuit het
Volkerak-Zoommeer via de Krammersluizen of een nog een te realiseren
doorlaatmiddel in de Oesterdam. Handhaving van het huidig gebruik van
zowel de Oosterschelde als het Volkerak-Zoommeer vormt de belangrijkste
randvoorwaarde. Daarnaast mag de waterkwaliteit van beide watersystemen
niet of minimaal worden beïnvloed.
In de studie is eerst berekend wat het zoetwateroverschot is vanuit het
Volkerak-Zoommeer. Dit zoetwateroverschot wordt momenteel via het
Bathse spuikanaal op de Westerschelde gespuid en zou in principe beschikbaar kunnen zijn voor de Oosterschelde. Uit de analyse van de waterbalans
van het Volkerak-Zoommeer blijkt dat dit overschot in een droog jaar nihil is.
In het natte seizoen 1994/1995 was er jaargemiddeld 11 mVs beschikbaar
met sterke pieken (tot 70 mVs) in de winterperiode en een minimaal overschot in de zomermaanden. Dit aanbod heeft dus een zeer grillig onvoorspelbaar karakter met een lange periode waarin geen zoet water beschikbaar is.
Daarnaast was een vraag hoever het zoutgehalte kan dalen zonder nadelige
effecten voor de schelpdiervisserij. Uit een literatuurstudie blijkt dat een zoutgehalte van 11 g Cl /l de ondergrens is voor de meeste volwassen schelpdiersoorten. In het voorjaar en de zomer iigt deze ondergrens op circa 14 g Cl/i
omdat jonge stadia van schelpdiersoorten gevoeliger zijn. Specifiek voor
jonge zeekreeft wordt een ondergrens van 15,5 g Cl /l gehanteerd. Ook de
effecten van een zoutgehalte verlaging op de natuur is onderzocht. Zo heeft
zeegras heeft een ondergrens circa van 11 g CI7I. Ook de meeste
bodemdiersoorten kunnen voorkomen tot zoutgehalten van 10-12 g Cl/l.
Enkele typisch mariene soorten zullen verdwijnen uit de gebieden waar het
zoutgehalte het sterkts zal dalen, maar zullen elders in de Oosterschelde
gewoon blijven voorkomen. Mogelijk kunnen enkele brakwatersoorten zich
opnieuw vestigen.
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Een zoutgehalte verlaging binnen deze grenzen biedt dus mogelijkheden
voor zowel natuur als visserij. Uitgangspunt is wel dat er geen extreme
schommelingen mogen optreden en dat er een permanent minimum
zoetwateraanbod nodig is vanuit het Volkerak-Zoommeer. Een duurzame
zoutgradiënt in de Oosterschelde kan dus alleen gerealiseerd worden door
Hollandsch Diep water via de Volkeraksluizen in te laten. Voorlopig is dit
echter niet acceptabel omdat de waterkwaliteit van het Hollandsch Diep
nog steeds slechter is dan die van het Volkerak-Zoommeer. Een belangrijk
knelpunt is nog wel de grote kans op stratificatie, vooral bij inlaat in
de Noordeh|ke Tak. Dit is uiteraard ongewenst en eventueel nader
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit kan worden voorkomen en wat
de effecten zijn.
Meer zoet water betekent ook meer nutriënten en dit leidt in de meeste
gevallen tot een hogere productiviteit. Uit modelberekeningen blijkt dat de
primaire productie van de gehele Oosterschelde zal toenemen met
gemiddeld 3 tot 9%, afhankelijk van het inlaatscenario. Er is dus meer
voedsel voor de grazers in het systeem zoals schelpdieren en zoöplankton.
Het model voorspelt ook dat het zoöplankton hier sterk van profiteert ten
koste van de schelpdieren. Meer zoöplankton is goed voor kleine vis en kan
gunstig zijn voor de kinderkamerfunctie van de Oosterschelde. Deze resultaten komen niet overeen met de vooraf gestelde hypothese dat de draagkracht voor schelpdieren zal worden verhoogd. In de modelresultaten zitten
echter nog veel onzekerheden, vooral voldoende en betrouwbare invoergegevens vormt vaak een probleem. Zo wordt de totale hoeveelheid
mosselen in het systeem bepaald door de bedrijfsvoering van de mosselkwekers. Een hypothese is dat een verdubbeling van mosselbiomassa het
zoöplankton in het model weer zal 'wegconcurreren'. Een belangrijk signaal
is dus wel dat het zoöplankton een belangrijke rol speelt in het ecosysteem
van de Oosterscheide. De mosselbiomassa kan echter ook worden
beïnvloed door de natuurlijke broedval Er zijn aanwijzingen dat zoet water
gunstig is voor de mosselbroedval in de Oosterschelde. Uit veldwaarnemingen blijkt dat er op dit moment al een sterke mosselbroedval is in de
Noordelijke tak
Deze studie heeft aangetoond dat er kansen zijn om de natuurwaarde van
de Oosterschelde te vergroten. Met het herstel van het estuariene karakter
zal de biodiversiteit en productiviteit toenemen. De belangrijkste
knelpunten zijn de te verwachte stratificatie in de Oosterschelde en de
beschikbaarheid van 'schoon' zoet water. Als de verbeteringen van de
waterkwaliteit van het Hollandsch Diep echter doorzet zijn er in de
toekomst wellicht mogelijkheden. Het is hiervoor wel noodzakelijk een
geïntegreerde toekomstvisie te ontwikkelen waarbij meer dan nu gekeken
wordt naar de samenhang in het waterbeheer tussen de verschillende
watersystemen in de gehele Delta.
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1 Inleiding

Het beleid van Rijkswaterstaat, vastgelegd in de vierde Nota
waterhuishouding, is erop gericht de natuurlijke processen in de
zuidelijke Delta te herstellen en te versterken. Er wordt gestreefd naar
meer uitwisseling tussen de verschillende compartimenten en naar
geleidelijke natuurlijke overgangen tussen zoet en zout water. Ook in
andere delen van de Nederlandse kustzone worden hiervoor mogelijkheden verkend. In de Oosterschelde zijn er kansen om weer een
estuariene gradiënt te creëren door inlaat van zoet water vanuit het
Volkerak-Zoommeer. Om de effecten van een dergelijke maatregel
te onderzoeken is een verkennende studie uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat directie Zeeland.

1.1 Aanleiding
In de laatste decennia heeft de zuidelijke Delta ingrijpende veranderingen
ondergaan. Nog geen dertig jaar geleden stroomde het zoete Rijn- en
Maaswater via de diepe geulen van het Haringvliet, Grevelingen en de
Oosterschelde naar de Noordzee. De gehele Delta was een dynamisch
getijdelandschap met veel estuariene zoet-zout gradiënten.
Landaanwinning en de realisatie van de Deltawerken hebben de zuidelijke
Delta sterk veranderd. Door dijken en dammen zijn afzonderlijke bekkens
ontstaan met een minimale onderlinge uitwisseling van water. Veiligheid en
de beschikbaarheid van zoet water waren de belangrijkste uitgangspunten.
Een historische kaart van Zeeland uit de
17e eeuw. Zeeland bestond toen nog
uit eilanden. Het rivierwater vanuit de
Rijn, de Maas en de Schelde had nog
alle ruimte

In de huidige situatie wordt de Oosterschelde gekenmerkt als een zeearm
(van Berchum en Wattel, 1997). Zelfs in het oostelijk deel ter hoogte van
de Philipsdam en de Oesterdam liggen de zoutgehalten nog ruim boven de
16 g C l / I . De zoetwaterbelasting vanuit het Volkerak-Zoommeer naar de
Oosterschelde is beperkt tot 9 mVs lek- en schutverliezen via de
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Krammersluizen in de Noordelijke Tak. Door een zoet-zout scheidingssysteem is de zoutwaterbelasting naar het Volkerak-Zoommeer te verwaarlozen. Deze situatie heeft voor de Oosterschelde geleid tot een gedempt
dynamisch zout getijdesysteem dat grenst aan het zoete VolkerakZoommeer. Beide watersystemen worden gescheiden door de Philipsdam
en de Oesterdam. De Grevelingendam vormt de scheiding met het zoute
stagnante Grevelingenmeer.
Een satellietopname van Zeeland.
De verschillende watersystemen zijn
gescheiden en het Rijn en Maas water
wordt afgevoerd via het Haringvliet en
de Nieuwe waterweg. Alleen de
Westerschelde heeft nog een natuurlijke zoet-zout overgang

Herstel van estuariene overgangen en het creëren van brakwaterareaal is
landelijk momenteel volop in studie. Dit vindt plaats op zowel kleine schaal,
zoals in de Kroonpolders op Vlieland, als op grote schaal in het Haringvliet
(Anonymus, 1996). Verschillende projecten zijn al in de uitvoeringsfase,
zoals een binnendijks project aan de zuidkust van Schouwen (Plan
Tureluur). Ook voor de Oosterschelde zijn er mogelijkheden om weer estuariene gradiënten te creëren door het instellen van een inlaatbeheer van
zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer. Een gedeeltelijk herstel van de
verbinding tussen deze watersystemen biedt mogelijkheden om de natuurwaarde van de Oosterschelde te versterken. Er kunnen gebieden ontstaan
met het inmiddels in Nederland zeldzame brakwaterbiotoop waarin onder
andere zeegrasvelden tot ontwikkeling zouden kunnen komen (Schobben,
1997). Tevens is de verwachting dat een verhoogde zoetwaterbelasting een
positieve invloed heeft op de productiviteit van de Oosterschelde. Immers,
een toename van de zoetwaterbelasting betekent tevens een toename van
de nutriëntenbelasting. Dit zou in de nutriëntenarme Oosterschelde kunnen leiden tot een hogere primaire productie en daarmee ook tot een
hogere draagkracht voor schelpdieren.
1.2 Vraagstelling

Voor de uitvoering van deze verkennende studie is door Rijkswaterstaat
directie Zeeland in overleg met het RIKZ een Plan van Aanpak opgesteld
(Storm en Haas, 1998). Uit dit plan is de volgende hoofdvraag afgeleid:
Wat zijn de mogelijkheden om het estuariene karakter van de
Oosterschelde weer te herstellen door het instellen van een inlaatbeheer
van rivierwater vanuit het Volkerak-Zoommeer en welke effecten heeft dit
voor natuur en visserij.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen
geformuleerd:
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1. Hoe waren de estuariene gradiënten in de Oosterschelde
in het verleden?
2. Hoe groot is het potentieel zoetwateraanbod vanuit het VolkerakZoommeer?
3. Welke horizontale- en verticale zoet-zout gradiënten kunnen er ontstaan
bij inlaat van zoet water in de Oosterschelde?
4. Welke belastingen aan nutriënten en microverontreinigingen treden hierdoor op in de Oosterschelde?
5. Wat zijn de effecten op de productiviteit van de Oosterschelde?
6. Wat zijn de effecten op de ecologie van de Oosterschelde?
7. Wat zijn de effecten op het maatschappelijk gebruik van de
Oosterschelde, met name voor de schelpdiervisserij?
Deze deelvragen zijn uitgewerkt in zeven deelstudies. Hoofdstuk 2 geeft
een toelichting op deze studies en beschrijft de gehanteerde werkwijze en
de structuur van dit rapport
1.3 Randvoorwaarden

In deze verkenning is uitgegaan van de volgende randvoorwaarden:
- geen extra zoutbelasting op het Volkerak-Zoommeer
- geen extra belasting aan verontreinigingen naar Volkerak-Zoommeer
- minimale extra belasting aan verontreinigingen naar Oosterschelde
- huidig gebruik van de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer blijft
gehandhaafd.
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2 Werkwijze

i« ':
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'oMêhz

Plan van aanpak

In het Pian van Aanpak (Storm en Haas, 1998) is aangegeven welke onderdelen worden uitgewerkt in deze verkenningenstudie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:
1. effecten op de huidige natuur en visserij
2. besluitvormingstraject
Onderdeel 1 vormt het technrsch-inhoudelijke deel van de verkenningenstudie en is uitgevoerd door het RIKZ. Onderdeel 2 geeft aandacht aan
bestuurlijke en communicatieve aspecten van dit project en is door
Rijkswaterstaat directie Zeeland uitgevoerd (Storm, 1998 in voorbereiding).
In figuur 1 is aangegeven hoe de werkzaamheden van onderdeel 1 zijn
gestructureerd. De verschillende onderdelen worden hieronder kort uitgewerkt
Historische analyse (hoofdstuk 3)

Door middel van een literatuurstudie is een historische analyse uitgevoerd
van het estuariene karakter van de Oosterschelde. Bij deze studie is de huidige situatie vergeleken met de situatie voor de totstandkoming van de
Volkerakdam (1969) en voor het gereedkomen van de
Oosterscheldewerken (1987). Het gaat hierbij om de volgende aspecten.
(1) zoetwaterafvoer, in samenhang met de Rijn- Maas afvoer (2) stroomsnelheden (3) zoutgehalten en (4) de lengte van de zoet-zout gradiënt.
Van belang hierbij zijn ook jaarlijkse fluctuaties en de extremen die zijn
voorgekomen (Pieters, 1998)
Zoetwateraanbod en scenario's (hoofdstuk 4)

Voor het creëren van een estuariene gradiënten in de Oosterschelde is zoet
water nodig vanuit het Volkerak-Zoommeer. Door een analyse van de
waterbalans en het huidige peil- en doorspoelbeheer is het zoetwateroverschot berekend voor een nat en een droog jaar. Deze jaren zijn geselecteerd uit de periode 1990-1997 (Mollenhauer, 1998a). Omdat het zoetwateraanbod vanuit het Volkerak-Zoommeer in een droog jaar nihil bleek te
zijn is tevens een scenario opgesteld waarbij extra zoet water vanuit het
Hollandsch Diep ingelaten wordt Dit is in strijd met de tweede randvoorwaarde van deze verkennende studie (Mollenhauer, 1998a). Het zoetwateraanbod vormt de basis voor de berekeningen van de zoet-zout gradiënt
en de draagkrachtanalyse.
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Zoet-zout gradiënten (hoofdstuk 5)
Met behulp van het waterbewegingsmodel OOSTIII zijn de horizontale
zoet-zout gradiënten berekend die kunnen ontstaan bij de verschillende
infaatscenano's Dit programmapakket, dat draait onder WAQUA, berekent
de waterstanden, stroomsnelheden en transport van opgeloste stoffen in
watersystemen De berekeningen zijn tweedimensionaal, dat wil zeggen
dat de berekende chlondegehalten verticaal gemiddeld zijn. De resultaten
van deze berekeningen zijn gepresenteerd in verspreidingskaarten en diverse grafieken en tabellen die zowef de temporele als ruimtelijke verschillen
van de zoet-zout gradiënl weergeven (Mollenhauer, 1998b; Lievense,
1998).
Om het risico voor stratificatie te bepalen is gebruik gemaakt van het kengetal van Richardson dat voor stromingen met dichtheidsverschillen een
indicatie van de kans op stratificatie geeft. Op basis van onderstaande
parameters is het kengetal van Richardson berekend (Van Helvert, 1998);
- dichlheidsverschillen tussen zoet en zout water,
- zoetwaterafvoer,
- geometrie van de waterloop,
- getijsnelheid over een getijperiode
Draagkrachtanalyse SMOES (hoofdstuk 6)
Het SimulatieModel Oosterschelde EcoSysteem (SMOES) is rond 1985 speciaal ontwikkeld voor de Oosterschelde om de effecten van de
Oosterscheldewerken te kunnen voorspellen Dit model is gebaseerd op
koolstof- en nutriëntenstromen en is opgebouwd uit vier submodellen: het
transport-, het benthisch-, het pelagisch- en het suspensionfeedersmodel.
Een uitgebreide beschrijving is te vinden in Klepper (1989). Op basis van de
verschillende mlaatscenano's zijn nutrièntenbelastmgen berekend (Verver,
1998a). Daarbij is rekening gehouden met invoer van nutriënten vanuit het
polderwater, hetVeerse Meer, het Grevelingenmeer en neerslag. Daarnaast
zijn er fysische en biotische gegevens van de Oosterschelde geactualiseerd
voor de rekenperiode 1994 tot en met 1996. De resultaten van de modelberekeningen zijn gericht op de biomassa en productiviteit van hetfytoplankton, het microfytobenthos, het zoöplankton en de filterfeeders (mosselen en kokkels) {Verver, 1998b)
Effecten op ecologie (hoofdstuk 7)
Naast de effecten op de productiviteit van het systeem kunnen ook organismen reageren op een verlaging van het zoutgehalte in het oostelijk deel
van de Oosterschelde. Speciale aandacht is besteed aan hard- en zachtsubstraat-levensgemeenschappen in de Oosterschelde, zowel litoraal als subhtoraal (Meijer en van Moorsel, 1998; Malta et al, 1998). Door middel van
literatuurstudie en, in mindere mate analyse van beschikbare meetresultaten, is aandacht besteed aan:
1. de historische en huidige beschrijving van de levensgemeenschappen in
relatie tot abiotische factoren,
2. de soortverschuivingen die zijn te verwachten bij het ontstaan van een
brak waterareaal,
3. de vraag hoe deze veranderingen zijn te beoordelen in het licht van de
doelstelling, namelijk het herstel van het estuanene karakter van de
Oosterschelde
Daarnaast heeft de Universiteit van Gent via een literatuurstudie aandacht
besteed aan de vissen in de Oosterschelde en de volgende vragen beantwoord (Cattrijsse et al, 1998)'
1. Wat zijn de mogelijke effecten op de kraam- en kinderkamerfunctie van
de Oosterschelde voor jonge vis?
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2. Hoe sterk moet de zoutgradiënt zijn om anadrome trekvissen te lokken
en kunnen deze vissen de bestaande barrières passeren of zijn er aanvullende maatregelen nodig om de passeerbaarheid te vergroten?
Effecten op visserij (hoofdstuk 8)
Door het RIVO-DLO is een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van
verlaging van het zoutgehalte op de commercieel belangrijke soorten in de
Oosterscheide (Schuiling en Smaal, 1998). Deze studie is uitgevoerd op
basis van onderstaande vragen1. In hoever kan het nu geldende minimale zoutgehalte (streefwaarde
15,5 g CI7I) dalen zonder dat de visserijfunctie van de Oosterscheide in
gevaar komt.
2. Wat is de invloed van een estuariene zoutgradiënt op de (1) broedval
van schelpdieren (2) de ontwikkeling van larven en (3) de groei van volwassen dieren.
Integratie, conclusies en aanbevelingen (hoofdstukken 9 en 10)
De integratie is uitgevoerd op basis van de resultaten van de afzonderlijke
studies. Hiervoor zijn vooral de modelresultaten van de berekende zoutgradiënten vertaald naar de invloed op de ecologie en visserij per scenario.
Op basis hiervan zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
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3 Historische analyse zoet-zout gradiënten

Het zuidelijk Deltagebied is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Door de aanleg van dijken en dammen is de zoetwaterafvoer naar
de Noordelijke Tak van de Oosterschelde gereduceerd van 50 tot 100
tn'/s voor 1969 tot circa 9 m'/s in de huidige situatie. De zoet-zout
gradiënten in het oostelijk deel van de Oosterschelde werden in het
verleden sterk bepaald door de wisselende zoetwaterafvoer van de
grote rivieren. Dit leidde tot grote ruimtelijke en temporele verschillen
in het zoutgehalte. In de huidige situatie wordt het zoutgehalte grotendeels bepaald door het kustwater en komen de concentraties nog incidenteel onder de 15 g Cl //. Jaargemiddeld liggen de zoutgehalten in
de Noordelijke Tak maximaal 2 g Cl // lager dan in de Monding. In de
Kom is het verschil met de Monding minder dan 1 g Cl/I.

3.1 Historisch overzicht

Tot in de Middeleeuwen vormde de Oosterschelde de belangrijkste benedenloop van de rivier de Schelde. De Oosterschelde was een deel van de
Delta gevormd door de grote rivieren Rijn, Maas en Schelde. In de late
Middeleeuwen maakte de toenmalige zeearm de Honte een verbinding
met de rivier de Schelde, wat het begin vormde van de ontwikkeling van
de latere Westerschelde. Tegelijk met de hiermee gepaard gaande afname
van de zoetwaterafvoer, nam in de eeuwen erna de invloed van de
Noordzee op de Oosterschelde sterk toe door toename van het getijvolume
door de uitbreiding van de komberging in vooral noordelijke en oostelijke
richting. Dit was vooral het gevolg van blijvende inundaties van grote
oppervlakten land na overstromingen. Pas na de 17e eeuw kregen bedijkingen en inpolderingen de overhand. Toch bleef de invloed van de
Oosterschelde zich uitbreiden in noordelijke richting. Vanaf het begin van
de 18e eeuw begon het Zijpe sterk te eroderen. Deze geul vormde de verbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenbekken. Hiermee ontstond een belangrijke verbinding tussen het zuidelijk- en het noordelijk
Deltabekken. De Oosterschelde nam hierdoor een toenemend deel van
zowel het getijvolume als de zoetwaterafvoer van het Krammer-Volkerak
over van de Grevelingen.
Een belangrijke verandering in de waterhuishouding van het zuidelijk
Deltabekken veroorzaakten de aanleg van de Kreekrakdam en de Sloedam
in respectievelijk 1867 en 1871. Hiermee kwam een definitieve scheiding
tot stand tussen de Oosterschelde en de Westerschelde. De zoetwaterafvoer van de Schelde verliep helemaal via de Westerschelde. Hierdoor daalde het zoutgehalte in de Westerschelde en steeg het zoutgehalte in de
Oosterschelde. Deze stijging is van doorslaggevende betekenis geweest
voor de opkomst van de oesterteelt in de Kom van de Oosterschelde.
Vrijwel tegelijk met de afdamming van het Kreekrak en de aanleg van de
Sloedam werd in het noordelijke deel van het Deltagebied de Nieuwe
Waterweg gegraven. De zoetwaterafvoer van de Rijn en de Maas naar het
zuidelijk Deltabekken via het Volkerak is hierdoor sterk beïnvloed. Dit
waren de eerste actieve grote menselijke ingrepen die invloed hadden op
het estuariene karakter van het Deltagebied. Deze situatie, die bestond van
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ongeveer 1870 tot 1960 vormde in het Deltagebied de waterhuishoudkundige uitgangssituatie voor de uitvoering van de Deltawerken. Na 1960
kunnen op grond van de verschillende fasen van de Deltawerken globaal
drie perioden worden onderscheiden: (1) 1960- 1969, (2) tussen19691987 en (3) na 1987.
3.2 Periode 1960-1969
3.2.1 Zoetwaterbelasting
Voor de bouw van de Volkerakdam bestond er een open verbinding tussen
de benedenlopen van Rijn en Maas en de Oosterschelde via het Hollandsch
Diep, het Volkerak en de Krammer. In die periode zijn weinig analyses uitgevoerd hoe het zoete water zich verspreidde in de noordelijke- en zuidelijke Delta. Bekend is wel dat de afvoeren naar het Volkerak in extreme situaties, hoge rivierafvoeren en/of bijzondere getijomstandigheden, sterk
konden toenemen. Men gaat ervan uit dat gemiddeld circa 10% van de
rivierafvoer door het Hellegat en Volkerak naar de Oosterschelde en/of de
Grevelingen toestroomde. Dit varieerde globaal tussen de 50 en 100 m7s.
In deze periode zijn de volgende werken uitgevoerd (figuur 2):
• 1960: Zandkreekdam
• 1961: Veersegatdam
Met de aanleg van deze dammen ontstond in 1961 het Veerse Meer. Het
zoet-brakke polderwater van de omliggende polders werd voordien via het
Veerse Gat rechtstreeks afgevierd naar de Noordzee. Ter plaatse van de
huidige Zandkreekdam bevond zich een wantij. Na 1961 kon deze afvoer
alleen nog plaatsvinden naar de Oosterschelde door schutten en spuien
met de Zandkreeksluis. De zoetwaterbelasting op de Oosterschelde is hierdoor iets gestegen omdat voorheen het polderwater rechtstreeks naar de
Noordzee werd afgevoerd. Dit schut- en spuidebiet vormt momenteel circa
22% van de totale waterbelasting op de Oosterschelde. Dit komt jaargemiddeld neer op circa 3,5 mVs.
Figuur 2
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• 1965: Grevelingendam

De Grevelingendam verbrak de verbinding tussen de Grevelingen en de
Noordelijke Tak van de Oosterschelde. De afvoer van Rijn en Maas en de
Brabantse rivieren (jaargemiddeld 50 -100 mVs) kon nu alleen nog via de
Noordelijke Tak naar de Oosterschelde worden afgevoerd. De effecten van
de aanleg van de Grevelingendam zijn moeilijker in te schatten. Bij lage
rivierafvoeren is geen verschil in de ligging van de isohalienen, bij gemiddelde en hoge afvoeren is er een toenemende invloed zichtbaar (Peelen,
1967). Volgens Peelen (1969) bedroeg de zoetwateraanvoer via het
Volkerak gemiddeld 50 mVs. Wolff (1973) concludeert dat er inclusief de
afvoer van de Brabantse rivieren ( 1 5 - 2 0 m7s) dus circa 65 - 70 mVs zoet
water naar de zuidelijke Delta werd afgevoerd. Voor 1965 stroomde nog
een deel door de Grevelingen naar de Noordzee, maar na afsluiting van de
Grevelingendam verliep deze zoetwaterafvoer geheel via de Oosterschelde.
3.2.2 Zoutgehalte

De zoet-zout gradiënten en de fluctuaties in zoutgehalten werden in deze
periode vooral bepaald door de grote variatie in afvoeren van de grote
rivieren. Het getij zorgt voor schommelingen over een dag. Voor de verspreiding van organismen waren vooral deze fluctuaties van belang.
Figuur 3 geeft een beeld van de ligging van de isohalienen voor het gehele
Deltagebied bij een lage rivierafvoer en hoog water en bij een hoge rivierafvoer en laag water (Peelen, 1967).
Figuur 3
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Deze situaties zijn representatief voor respectievelijk een sterke zeewaartse
en een sterke landinwaartse zoet-zout gradiënt. De ligging van de isohalienen verandert met de rivierafvoer. De 15 g Cl/l isohalien ligt bij een lage
afvoer ter hoogte van de Dintelsas en bij hoge afvoer ter hoogte van
Colijnsplaat, een verschil van circa 40 kilometer. Ook waren er sterke zoutfluctuaties, vooral in de Krammer en het Volkerak ter hoogte van de
Brabantse rivieren. Het maximale verschil was hier circa 15 g Cl/I. Bij het
Zijpe fluctueerde het zoutgehalte van circa 10 g Cl/l tot 16 g Cl/l.
(Wolff, 1973)
3.3 Periode 1969-1987
3.3.1 Zoetwaterbelasting
In de periode 1969-1987 zijn de volgende werken uitgevoerd:
• 1969: Volkerakdam en -sluizen
De aanleg van de Volkerakdam betekende een definitieve scheiding van
het noordelijk en het zuidelijk Deltabekken. De reden voor de aanleg was
een betere beheersing van de waterverdeling, waterstanden, stroomsnelheden en verziltingsbestrijding van het noordelijk Deltabekken. Tevens werd
de aanvoer van vervuild rivierwater naar het zuidelijk Deltabekken sterk
beperkt. Na de bouw van de Volkerakdam- en sluizen werd de zoetwaterbelasting via het Volkerak afhankelijk van het schut- en spuibeheer. Het
belangrijkste doel van dit beheer was het instandhouden van een 'zoetwaterbel' aan de Volkerakzijde zodat de zoutbelasting op het Haringvlietzijde
minimaal werd. Na een aantal jaren met wisselende spuidebieten is midden
jaren zeventig een debiet van 25 mVs ingesteld. De Brabantse rivieren
voegden daar nog circa 15-20 m7s zoet water aan toe, zodat zoetwaterbelasting naar de Oosterschelde circa 40-45 m7s bedroeg. Na 1977 werd
een constante jaargemiddelde zoetwaterbelasting van 50 mVs nagestreefd.
Het spuidebiet van de Volkeraksluizen fungeerde als sluitpost. Als proef
werd van november 1979 tot april 1980 de zoetwaterbelasting via de
Volkeraksluizen verhoogd tot 100 mVs.
De Volkerakdam- en sluizen (1969)
vormt de scheiding tussen het
Hollandsch Diep en het VolkerakZoommeer. Het vervuilde Rijn- en Maas
water wordt alleen ingelaten voor het
peil- en doorspoelbeheer van het
Volkerak-Zoommeer

• 1971: Brouwersdam
Het Grevelingenmeer was met de aanleg van de Brouwersdam een feit.
Door de zoetwaterbelasting van de omliggende polders en het ontbrekenvan een verbinding met de Noordzee en Oosterschelde daalde het zoutgehalte in het Grevelingenmeer tot circa 13 g CI7I. Via de schutsluis bij
Bruinisse ontstond een geringe brakwaterbelasting op de Noordelijke Tak.
Na gereedkomen van de spuisluis in de Brouwersdam kon het chloridegehalte in het Grevelingenmeer weer op een hoger niveau worden gehouden.
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• 1975: Kreekraksluizen
De Kreekraksluizen vormen de scheiding tussen de Kom van de
Oosterschelde en het zuidelijk deel van de Schelde-Rijnverbinding. Het
zoutgehalte in dit gebied wordt bepaald door het zoutgehalte van de
Zeeschelde (brak). Ondanks het zout-zoetscheidingssysteem leverden deze
sluizen van 1975 tot 1986 een zoetwaterbelasting op de Kom van de
Oosterschelde van circa 3 m7s.
• 1983: Afsluiting Markiezaat
Met de bouw van de Markiezaatskade werd 2030 ha ondiep gebied van de
Kom afgesloten.
• 1985-1987: Voltooiingsfase Oosterscheldewerken
In deze fase werden de stormvloedkering (1986) in de Monding en de
compartimenteringsdammen Oesterdam (1986) en Philipsdam (1987) voltooid. Hiermee kreeg de Oosterschelde haar huidige begrenzingen. De
totale zoetwaterbelasting verminderde van gemiddeld 70 naar 25 mVs en
de verblijftijden namen toe van 5-50 naar 10-100 dagen. De stroomsnelheden zijn op de meeste plaatsen met 30-40% afgenomen, in de Noordelijke
Tak bedraagt de afname zelfs meer dan 70%. Met de zoet-zoutscheiding in
de Krammersluizen is in 1987 gestart.
Via de Krammersluizen in de Philipsdam
komt momenteel circa 9 mVs (lek- en
schutverlies) zoet water van het
Volkerak-Zoommeer op de
Oosterschelde. Door zoet-zout scheiding is de zoutbelasting op de
Volkerakmeer nihil

• 1994: In gebruikname zoet-zoutscheiding Bergse Diepsluis
Deze maatregel is vooral bedoeld om de zoutbelasting op het Zoommeer te
verminderen. De zoetwaterbelasting op de Oosterschelde via deze sluis is
minder dan 1 mVs.
De Bergse Diepsluis vormt de scheepvaart verbinding tussen het Zoommeer
en de Kom van de Oosterschelde.
De zoetwaterbelasting op de
Oosterschelde via deze sluis is nihil.
Ook deze sluis is voorzien van een
zoet-zout scheiding
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3.3.2 Zoutgehalte
In figuur 4 is het verloop van het zoutgehalte weergegeven van drie locaties over de periode 1972-1996 Na het instellen van een vaste zoetwaterinlaat vanaf 1977 is een daling te zien van het zoutgehalte. De periode
1985 t/m 1987 kan gezien worden als een overgangsperiode van de oude
naar de nieuwe situatie Na de voltooiing van de compartimentenngsdammen steeg het zoutgehalte weer licht. BIJ het ontwerp en de uitvoering van
de Oosterscheldewerken werden destijds de volgende criteria voor het
zoutgehalte geformuleerd1
1. het zoutgehalte in de Kom moet tenminste 15,5 g Cl VI bedragen, een
daling beneden deze waarde tot minimaal 13,5 g C17I is toelaatbaar mits
voor een korte periode,
2 het gehalte in de Krabbenkreek mag niet dalen onder de 13,0 g Cl/l.
Deze criteria speelden een heel belangrijke rol bij het ontwerp en de uitvoering van de Oosterscheldewerken.
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3.4 Periode 1987-heden
3.4.1 Zoetwaterbelasting
Met de bouw van de Philipsdam is de zoetwaterbelasting op de Noordelijke
Tak verder afgenomen tot circa 9 mVs schut- en lekverlies van de
Krammersluizen. In de periode 1991 t/m 1995 was de gemiddelde jaarlijkse
waterbelasting (zoet en brak) op de Oosterschelde circa 16 m7s. Hiervan is
ongeveer 50% afkomstig van de Krammersluizen, 25% van polderwaterlozingen , 20% van spuiwater van het Veerse Meer en 2% schutwater van
scheepvaartsluizen (Van Berchum en Wattel, 1997). De bijdrage van de
netto neerslag (neerslag minus verdamping) is nihil (zie figuur 5).
Figuur 5
Waterbelasting en -onttrekking op
de Oosterschelde (1980-1995)
(Van Berchum en Wattel, 1997)
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Na de voltooiing van de Deltawerken zijn de uitgeslagen hoeveelheden
polderwater met 30% verminderd. Dit kwam doordat 5 gemalen achter de
compartimenteringsdammen kwamen te liggen. In de huidige situatie
wordt door 11 poldergemalen samen van bijna 29.000 ha polderland het
overtollige water uitgeslagen op de Oosterschelde (zie overzichtskaart in
bijlage). Samen lozen de gemalen in de huidige situatie gemiddeld 4 m7s
op de Oosterschelde, in natte perioden kan dit kortstondig oplopen tot
circa 13 m7s. Circa 18% van deze waterbelasting komt in de Noordelijke
Tak en 4 % en in de Kom (Mollenhauer, 1998). Het gemiddeld chloridegehalte van het polderwater bedraagt circa 5 g Cl/I. Het grootste deel wordt
in het middengebied en de Monding uitgeslagen. Deze polderwaterlozingen vormen zeer plaatselijke zoet-zout gradiënten langs de Oosterschelde.
Door de sterke getijsnelheid wordt het gespuide polderwater daar echter
snel gemengd.
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De polders rond de Oosterschelde lozen
zoet tot brak oppervlaktewater op de
Oosterschelde. Alle gemalen samen
lozen gemiddeld 4 mVs verspreid over
de gehele Oosterschelde

3.4.2 Zoutgehalte
Uit figuur 4 blijkt dat er vanaf 1986 een lichte stijging van het zoutgehalte
te zien is door de realisatie van de Philipsdam en de Oesterdam. De sterke
daling van het zoutgehalte begin 1995 is het gevolg van de extreem hoge
rivierafvoeren in die periode. Daarna volgt een relatief droge periode waarbij het zoutgehalte weer sterk toeneemt. In de huidige situatie komt het
zoutgehalte alleen tijdens extreem natte jaren nog onder de 15,5 g CI7I.
Jaargemiddeld liggen de zoutgehalten bij de Philipsdam maximaal 2 g C l / l
lager dan in de Monding. Bij Marollegat in de Kom is het verschil met de
Monding minder dan 1 g C l / l . In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van
de jaargemiddelde zoetwaterbelasting met de daarbij opgetreden gemiddelde zoutgehalten.

Jaargemiddelde zoetwaterbelasting
(excl. gemalen) en zoutgehalte vanaf
1960 tot heden in de Kom en de

Jaargemiddelde

Jaargemiddelde

Tabel 1

zoetwaterbelasting (mi Vs)

Periode

Noordelijke Tak

Kom

Noordelijk tak

zoutgehalte (g Cl/l)

Noordelijke Tak

Kom

(Zijpe)

(Lodijkse
Gat)

1960-1969
1969-1987
1987-heden

50-100

<1*

50

4

9

<1

8,5-16,5
14,0-16,0
15,8-17,2

10,0-16,5
15,0-16,0
16,5-18,1

*plus uitwisseling met de Noordelijke Tak via de Eendracht, hoeveelheden niet bekend
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4 Zoetwateraanbod en scenario's

Hef zoete Volkerak-Zoommeer heeft onder het huidig beheer een zoetwateroverschot dat mogelijk in de Oosterschelde ingelaten zou kunnen
worden. Dit (potentiële) zoetwateraanbod voor de Oosterschelde is
afhankelijk van de wateraanvoer op het Volkerak-ZoGmmeer en is
daardoor zeer onregelmatig. Uit de berekeningen blijkt dat dit zoetwateraanbod in een droog jaar nihil is en in een nat jaar gemiddeld
11 m'/s met extremen van 60 m'/s in de winter tot 0 m\'s in de zomer.
[Vanwege dit lage zoetwateraanbod zijn er extra scenario's opgesteld
„waarbij het zoetwateraanbod vanuit het Volkerak-Zoommeer is verfhoogd mei jaargemiddeld 30 m'/s zoet water vanuit het Hollandsch
Diep. De waterkwaliteit van het Hollandsch Diep is echter nog steeds
van onvoldoende om dit toe te staan. Er zijn negen scenario's opgesteld
voor het zoetwateraanbod, afhankelijk van een nat en een droog jaar
en de inlaatlocatie. Deze inlaatiocaties zijn de Krarnmersluizen voor de
Noordelijke Tak en een denkbeeldig doorlaatmiddel in de Oesterdam
bij Marollegat voor de Kom van de Oosterschelde.

4.1 Zoetwateraanbod Volkerak-Zoommeer
Het Volkerak-Zoommeer heeft bij het huidig beheer een zoetwateroverschot dat in de Oosterschelde ingelaten zou kunnen worden. Om dit te
kunnen bepalen is een uitgebreide analyse uitgevoerd van de waterbalans
van dit meer. Het Volkerak-Zoommeer wordt vooral gevoed met zoet
water vanuit de Brabantse rivieren (Mark en Dintel, Roosendaalse en
Steenbergsevliet). Daarnaast wordt voor het doorspoel- en peilbeheer zoet
water uit het Hollandsch Diep via de Volkeraksluizen ingelaten. Overtollig
water wordt gespuid via de Bathse spuisluis naar de Westerschelde.
Bepalend voor het waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer is het peil- en
doorspoelbeheer. In het groeiseizoen, van begin april tot september, wordt
het meer doorgespoeld met zoet water vanuit het Hollandsch Diep als het
zoutgehalte aan de ingang van het spuikanaal groter dan 450 mg Cl/l
dreigt te worden. Dit doorspoelwater is in principe niet beschikbaar voor de
Oosterschelde en wordt gespuid op de Westerschelde.
Het spuikanaal Bath loost overtollig
zoet water vanuit het VolkerakZoommeer op de Westerschelde
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Voor het peilbeheer is in 1997 een fluctuerend peil ingesteld. Daalt het
waterpeil onder NAP - 10 cm dan wordt zoet water vanuit het Hollandsch
Diep ingelaten via de Volkeraksluizen BIJ overschrijding van NAP + 15 cm
wordt eveneens zoet water naar de Westerschelde gespuid. Het zoete
water dat voor peilbeheer gespuid wordt, vormt onder de huidige omstandigheden het potentiële zoetwateraanbod voor de Oosterschelde.
Uitgaande van bovengenoemd waterbeheer van het Volkerak-Zoommeer is
het zoetwateraanbod vooreen droog (1995/1996) en een nat jaar
(1994/1995) berekend meteen spreadsheetmodel (Mollenhauer, 1998a).
4.2 Extra zoet water vanuit Hollandsch Diep
Voor een verhoging van het zoetwateraanbod is besloten een scenario op
te stellen met extra inlaat van zoet water vanuit het Hollandsch Diep via de
Volkeraksluizen van jaargemiddeld 30 mVs. Met deze extra aanvoer is in
een nat jaar een scenario beschikbaar waarbij maximaal jaargemiddeid
50 mVs kan worden ingelaten (zie tabel 2). De extra aanvoer vanuit het
Hollandsch Diep is seizoensgedifferentieerd gekozen en sluit aan bij het
afvoerverloop van de grote rivieren1
-januari t/m maart45 mVs,
- april t/m jum 12 mVs;
- juli t/m september 8 mVs;
- oktober t/m december 55 mVs.
4.3 Zoetwateraanbod in woord en getal
De Krammersluizen, scheiding van de Noordelijke Tak met het Volkerak,
hebben in de huidige situatie schut- en lekverliezen van gemiddeld 9 mVs.
Deze zoetwaterbelasting op de Noordelijke Tak bedraagt hierdoor in een
droog en een nat jaar gemiddeld 9 m7s. Het zoetwateraanbod van het
Volkerak-Zoommeer onder het huidige beheer is in een droog jaar
(1995/1996) nihil en ineen nat jaar (1994/1995 ) 11 rnVs. Inclusief de
schut- en lekverliezen bedraagt het zoetwaleraanbod bij het overschot
Volkerak-Zoommeer scenario in een droog jaar 9 en in een nat jaar
20 iinVs Door de extra aanvoer van zoet water van het Hollandsch Diep,
het zoelwateraanbod van het Volkerak-Zoommeer en de huidige schut- en
lekverliezen bedraagt het zoetwateraanbod bij het plus Hollandsch Diep
scenario in een droog jaar gemiddeld 39 mVs en in een nat jaar gemiddeld
50 mVs (zie tabel 2). Dit komt overeen met de zoetwaterbelasting in de
periode van voor de compartimentering (zie tabel 1).
Het zoetwateraanbod van het Volkerak-Zoommeer in een nat jaar is sterk
seizoensafhankelijk. In de winter zijn er decaden met meer dan 60 mVs,
terwijl in de zomer het zoetwateraanbod meerdere decaden nihil is (zie
figuur 6) Door de gekozen seizoensdifferentiatie van de extra aanvoer
vanuit het Hollandsch Diep en de natuurlijke fluctuatie van het zoetwateraanbod van het Volkerak-Zoommeer is bij het plus Hollandsch Diep scenario in het gehele winterhalfjaar gemiddeld 3,5 keer zoveel water beschikbaar als in het zomerhalfjaar.
4.4 Scenario's
Voor de modelberekeningen van de zoet-zout gradiënten zijn aan de hand
van het zoetwateraanbod en twee inlaatlocaties negen scenario's opgesteld De scenario's onderscheiden zich qua inlaatlocaties.
de Krammersluizen in de Noordelijke Tak van de Oosterschelde,
een denkbeeldig doorlaatmiddel in de Oesterdam ter hoogte van
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Figuur 6
Zoetwateraanbod per decade voor een
rekenpenode (oktober t/m september)
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Marollegat in de Kom van de Oosterschelde, combinatie van beide inlaatlocaties, het beschikbare zoete water wordt verdeeld over de Noordelijke Tak
en de Kom.
Tabel 2 geeft een overzicht van alle scenario's met bijbehorende jaargemiddelde zoetwaterinlaat en de codes zoals die voor de berekeningen
van de zoet-zout gradiënten gebruikt zijn.
- dOO en nOO: Huidige situatie in een droog en een nat jaar,
- n1O. Zoetwaterinlaat Noordelijke Tak van 20 mVs
- n20. Zoetwaterinlaat Kom van 20 mVs,
- n5O: Zoetwaterinlaat verdeeld over Noordelijke Tak (14.5 mVs)
als de Kom 5,5 mVs,
- d30: Zoetwaterinlaat Noordelijke Tak van gemiddeld 39 mVs,
- d40: Zoetwaterinlaat in de Kom van gemiddeld 30 mVs,
- n30: Zoetwaterinlaat in de Noordelijke Tak van 50 mVs,
- n40: Zoetwaterinlaat in de Kom van 41 mVs.
Tabel 2

Zoetwaterinlaat in mVs

Vastgestelde scenario's inclusief code-

scenario

Noordelijke Tak

Kom

ring en de jaargemiddelde zoetwaterinlaat. (noot- overschot droog is gelijk

huidige situatie

aan huidige situatie)

overschot VZM

plusHD

Zoet water naarde Oosterschelde, een verkenning

droog

dOO

9,0

0,0

nat

nOO

9,0

0,0

droog

dOO

9,0

0,0

nat

n1O

20,0

0,0

nat

n2O

9,0

11,0

nat

n50

14,5

5,5

droog

d30

39,0

0,0

droog

d4O

9,0

30,0

nat

n30

50,0

0,0

nat

n40

9,0

41,0
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4.5 Waterkwaliteit Hollandsch Diep
Extra inlaat van Hollands Diep water naar het Volkerak-Zoommeer heeft
effecten op de inkomende vrachten aan nutriënten en microverontreinigingen In het huidig beheer van het Volkerak-Zoommeer wordt ernaar
gestreefd om de Volkeraksluizen zo min mogelijk te gebruiken teneinde
deze vrachten buiten de deur te houden (Wanningen en Boute, 1997).
Door Verver (1998a) is globaal berekend welke concentratieverschillen er
zijn en welke vrachten worden ingelaten bij het Plus Hollands Diep scenario.
4.5.1 Nutriënten
De nutriëntenconcentraties in het Hollands Diep zijn over het algemeen
hoger dan in het Volkerak-Zoommeer, hoewel er grote verschillen kunnen
zijn tussen de jaren. In een nat jaar echter liggen de stikstofconcentraties in
het Volkerak-Zoommeer hoger dan in het Hollandsch Diep. Tussen de
overige stoffen zijn de verschillen niet extreem groot. De concentratie
verschillen tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde zijn veel
extremer (zie tabel 3). De vrachten van het Hollands Diep naar het
Volkerak-Zoommeer zijn berekend op basis van debiet maal concentraties
Vooral bij forse concentratie verschillen leiden de vrachten tot een
concentratie verhoging In geval de concentratie in het Holland Diep lager
is, is er sprake van doorspoelen en leiden de vrachten tot een verdunning
en dus een verlaging van de concentraties. De berekende vrachten naar het
Volkerak-Zoommeer zullen toenemen met gemiddeld een factor 10 in een
droog jaar en een factor 25 in een nat jaar. De nutriëntenvrachten naar de
Oosterschelde nemen maximaal toe met een factor 5 tot 8.
Tabel 3

parameters (mg/l)

Hollands Diep

Volkerak-Zoommeer

Oosterschelde

Jaargemiddelde concentraties in
NH«

017

012

0 08

Oosterschelde voor een droog en een

NOJ+NOJ

3 61

1 45

0 35

nat jaar (Verver, 1998a)

o-PO."

01

01

0,05

SlO

1 94

1 83

0 23

Cl

104

277

16973

NHi

0 22

0 18

0 09

NO.+NO;

3 43

5 17

0.46

o-POi>r

0.11

0 05

0.03

SiOi

2 11

1 89

0 33

Cl

89

271

16373

Hollands Diep, Volkerak-Zoommeer en

Droog jaar

Nat jaar

4.5.2 Microverontreinigingen
Wanningen en Boute (1997) concluderen dat nikkel, lindaan , PAK's en in
mindere mate cadmium probleemstoffen zijn in het Volkerak-Zoommeer.
De grenswaarden voor deze stoffen in het zwevende stof worden relatief
vaak overschreden. Voor de overige stoffen is overigens een dalende trend
in concentraties waarneembaar. Zolang de concentraties van de microverontreinigingen in het Hollands Diep hoger zijn dan in het VolkerakZoommeer zal extra inlaat via de Volkeraksluizen leiden tot extra vrachten.
Uit een voorlopige analyse van Boute (1998) blijkt dat bij het Plus HD scenario aanzienlijke hoeveelheden aan verontreinigingen extra het VolkerakZoommeer in komen. Met name de zware metalen zink, cadmium, koper
en kwik spelen een belangrijke rol. Daarnaast worden ook de PAK's, DDT
en HCH als probleemstof in het Hollands Diep aangemerkt. Een nadere
analyse van deze vrachten en de effecten op het systeem zullen in een volgende fase van het project uitgevoerd moeten worden.
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5 Zoet-zout gradiënten

5.1 Modelbenadering zoet-zout gradiënt
Om de effecten van de negen scenario's (zie tabel 2) te voorspellen op het
zoutgehalte van de Oosterschelde zijn modelberekeningen uitgevoerd met
het waterbewegingsmodel OOST III, een tweedimensionaal WAQUA
model voor de Oosterschelde (Uevense, 1998). Voor twaalf locaties
(zie figuur 7) in de Oosterschelde zijn de zoutgehalten per scenario
voorspeld. De locaties en de rekenstappen zijn zodanig gekozen dat de
ruimtelijke en temporele verschillen van de zoet-zout gradiënt in kaart
gebracht zijn. Het model is gevoed met de volgende gegevens.
- per scenario decadegemiddelde zoetwatennlaat
- opgetreden getij in de Monding;
- opgetreden zoutgehalten van het kustwater;
- opgetreden windsnelheid- en richting in de Monding;
- opgetreden polderlozingen met bijbehorende zoutgehalten
De maximale afwijking van de modeiresultaten ten opzichte van gemeten
zoutgehalten bedraagt voor de berekening van de huidige situatie voor
Philipsdam-West 1,4 g/l (voorspelling te laag) en voor Marollegat 1,0 g/l
(voorspelling te hoog). Omdat de zoetwaterinlaat decadegemiddelde zijn,
is ook de uitvoer van de zoutgehalten geïntegreerd tot decadegemiddelden.
Figuur 7
Ligging opgegeven uitvoerlocaties
zoutgehalte in OOSTlll

• cp
•kk
• ma

Col jnsplaat
Krabbenkreek
Mastgat

• mg -

Marallcgcit
Lodjksche Gat

•Ig
* pw • rb

-

Staven isse

•5t

•eh
• wm
• zp
• zb

Zoet water naar de Oosterschelde een verkenning

Phipsdam-West
Roompot-rennen

-

Conshoek
Wemeldtnge
Zijpe
Zuidbout

25

Rijksinstituut voor Kust en Zee

5.2 Modelresultaten
De minimale en maximale zoutgehalten zijn per scenario in tabel 3 weergegeven voor de Noordelijke Tak en de Kom. Naast de zoutgehalte schommelingen bij de inlaatlocaties zijn ook de zoutschommelingen gegeven bij
Stavenisse en Gorishoek. Deze locaties liggen op de grens van respectievelijk het Middengebied en de Kom.
Tabel 4

Philipsdam-West

Stavemsse

min

max

min

max

dOO

15,1

15,9

16,6

17,6

nat

nOO

15,6

16,1

17,2

17,7

nat

n10

9,2

15,7

15,7

17,7

droog

d30

7,7

14,1

14,4

16,9

nat

n30

4,8

13,8

13,3

16,9

A inlaat Noordelijke Tak

Minimale en maximale zoutgehaltes
(g Cl /l) per scenario bij inlaat in de
Noordelijke Tak (A) en de Kom (B) vol-

huidige situatie

gens de modelberekeningen

overschot Volkerak-

droog

Zoommeer

plus Hollandscho Diep

Marollegat

B inlaat Kom

huidige situatie

overschot Volkerak-

Corishoek

min

max

min

max

droog

dOO

16,8

17,8

16,8

17,8

nat

nOO

17,4

18,0

17,4

18,0

nat

n20

12,4

17,8

15,5

17,9

droog

d40

11,0

16,1

13,9

16,8

nat

n40

8,2

15,9

12,7

16,9

Zoommeer

plus Holiandsche Diep

In tabel 4 is opmerkelijk dat de zoutgehalten in de huidige situatie in een
droog jaar iets lager zijn dan in een nat jaar Een verklaring hiervoor is dat
het kustwater, welke voor een groot deel het zoutgehalte in de
Oosterschelde bepaald, in de periode voor de droge periode nog lager
zoutgehalten bevatte.
Om de scenario's beter met elkaar te kunnen vergelijken zijn de maandgemiddelde zoutgehalten per scenario van het droge en het natte jaar gemiddeld. Deze waarden zijn uitgezet in figuur 8 en 9 Hierin is het ruimtelijke
verloop van de minimale en maximale maandgemiddelde zoutgehalten
weergegeven In de bijlagen 1.1 tot en met 1.6 zijn kaarten met zoutvelden
opgenomen zoals deze door WAKWA zijn berekend. Deze kaarten geven
per scenario de meest zeewaarts verspreide zoet-zout gradiënt weer,
namelijk bij laagwater en hoogste toevoer aan zoet water. De zoutvelden
zijn in kg/m 5 salmiteit weergeven. Voor de omrekening van de
WAQUA-resultaten naar zoutgehalten in g Cl /l (= kg/m 1 ) moet de
salmiteit gedeeld worden door 1,773.
De temporele verschillen van de zoet-zout gradiënt zijn weergegeven in
figuur 10 a + b. Hierin zijn de maandgemiddelde zoutgehalten voor een
droog en een nat jaar voor de Noordelijke Tak (Philipsdam-West en
Stavenisse) en voor de Kom (Marollegat en Gorishoek) uitgezet. Naast de
temporele verschillen worden in deze grafieken ook de verschillen tussen
een droog en een nat jaar duidelijk
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Figuur 8

Ruimtelijke verschillen van de zoet-zout
gradiënt bij inlaat in de Noordelijke Tak
bij verschillende scenario's' Per locatie
minimale en maximale maandgemiddelde zoutgehalten
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Figuur 9

Ruimtelijke verschillen van de zoet-zout
gradiënt bcj inlaat in de Kom bij
verschillende scenario's Per locatie
minimale en maximalemaandgemiddelde zoutgehalten
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Figuur 10a
Temporele verschillen van de zoet-zout gradiënt per scenario voor een droog en een nat jaar op locatie Philips-dam-west en Stavenisse bij
inlaat in de Noordelijke Tak, maandgemiddelde zoutgehalten
—x—= huidige situatie,
—A—= overschot Volkerak-Zoommeer;
= p!us Hollandsch Diep scenario
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Figuur 10b
Temporele verschillen van de zoet-zout gradiënt per scenario voor een droog en een nat jaar op tocatie Marollegat en Gonshoek bij inlaat
in de Kam, maandgemiddelde zoutgehalten
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5.3 Stratificatie
BIJ het inlaten van zoet water in de Noordelijke Tak en Kom kan stratificatie
ontstaan Stratificatie is in dit geval gelaagdheid van het water op grond
van dichtheidsverschillen. het lichtere zoete water drijft op het zwaardere
zoute water. De neiging tot stratificatie is als alternatief voor een 3 D
modellering berekend met het kengetal van Richardson {van Helvert,
1998). Het kengetal van Richardson (R) geeft aan of de verticaal gemengd
of gestratificeerd is. Hierbij zijn drie situaties te onderscheiden:
- R < 0,08; water is volledig gemengd
- 0,08 < R < 0,8, overgang van gemengd naar gestratificeerd
- R > 0,8; water is gestratificeerd.
De door WAQUA berekende getijsnelheid, de breedte van de waterloop
(geul), de zoetwatertoevoer en het dichtheidsverschil tussen zoet en zout
water dienden als input voor de berekeningen per debietraai. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een rekenpenode waarbij de zoetwatertoevoer
hoog is en de toevoer veel fluctueert. Ook hebben de berekeningen alleen
betrekking op de geulen. De mtergetijdegebieden die tweemaal per getijperiode droogvallen blijven volledig gemengd.
De gebieden met stratificatie en de overgangsgebieden voor alle scenario's
zijn aangegeven in figuur 11. De grenzen van de gebieden kunnen niet
exact aangegeven worden omdat de debietraaien voor de berekening van
de getijsnelheid in WAQUA van te voren opgegeven waren. Opmerkelijk is
dat de grootte van de gebieden niet veel verandert naarmate er meer of
minder zoet water ingelaten wordt. Verder is te zien dat bij inlaat in de
Noordelijke Tak het gebied waar stratificatie ontstaat groter is dan bij inlaat
in de Kom Hier staat tegenover dat het overgangsgebied bij inlaat in de
Kom groter is dan bij inlaat in de Noordelijke Tak.
De kans op stratificatie is in de Noordelijke Tak hoger dan in bij inlaat de
Kom. Dit heeft te maken met de geringe breedte van de Noordelijke Tak en
de lage getijsnelheid hier. De Kom daartegen is breder en ondieper dan de
Noordelijke Tak Ook is de getijsnelheid in de Kom hoger dan in de
Noordelijke Tak.
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Figuur 11

Inlaat zoet water in de Noordelijke Tak

Gebieden in de Oosterschelde met kans
op stratificatie en de overgansgebieden
waarbij altijd volledige menging heerst.
De kans op stratificatie heeft alleen
betrekking op de geulen

kans op stratificatie
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Tabel 5 geeft een overzicht van de zoetwaterbelasting, het zoutgehalte en
de kans op stratificatie voor alle scenario's
Tabel 5

Overzicht scenario's met bij behorende
modelresultaten van het zoutgehalte en
kans op stratificatie Tabel A bij inlaat
Noordelijke tak en tabel B bij inlaat in
de Kom
a

Inlaat Noordelijke Tak
Philipsdam-West(pw)-5tavenisse(st)

scenario

inlaat zoet water

verschil zoutgehalte

minimum zoutgehalte

kans op stratificatie

(pw)

(pw-st)

(pw)

(pw-st)

mVs

gCI/l

S Cl/l

huidige situatie droog/nat

dOO/nOO

9

<2

15,1

O/+

overschot VZM droog
nat
nat

n10
n50

9
20
14,5

<2
6,5
4,1

15,1
9,2
12

0/+
++

d30
n30

39
50

6.7
8,5

7,7
4,8

plus HD

b

droog
nat

Inlaat Kom
Marollegat (mg) - Gorishoek (gh)

scenario

Inlaat zoet water

verschil zoutgehalte

minimum zoutgehalte

kans op stratificatie

(mg)

(mg-gh)

(mg)

(mg-gh)

m'/s

g Cl /l

gCI/l

0

<0,5

16,8
16,8
12,4
14,7

huidige situatie droog/nat

dOO/nOO

overschot VZM droog
nat

0

< 0,5

n20

11

3,1

nat

n50

5,5

1,5

droog
nat

d40
n40

30

2,9

41

4,5

plus HD
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6 Draagkrachtanalyse

6.1 Modelbenadering draagkracht

Met behulp van het SimulatieModel Oosterschelde EcoSyteem (SMOES) is
gekeken naar de mogelijke effecten op de primaire productie, biomassa
zoöplankton en de biomassa schelpdieren. Het model onderscheidt in de
Oosterschelde vier compartimenten; Monding, Middengebied, Kom en
Noordelijke Tak (zie overzichtskaart in bijlage). Deze compartimenten zijn
onderscheiden op basis van hydrodynamische karakteristieken. De ecologische processen zijn voor de vier compartimenten identiek en gebaseerd op
koolstof en nutriëntenstromen. Het model bestaat uit vier submodellen; het
transport-, het benthisch-, het pelagisch- en het suspensionfeedersmodel
(zie intermezzo op pagina 38).
6.1.1 Scenario's

Voor deze draagkrachtanalyse is naast de scenario's zoals deze besproken
zijn in paragraaf 4.2 nog één scenario toegevoegd, het EXTRA-scenano.
Dit scenario is gebaseerd op de zoutgehalten zoals die optraden in de
Noordelijke Tak en de Kom van de Oosterschelde voor de aanleg van de
compartimentenngsdammen Uit modelberekeningen is gebleken dat met
een zoetwatehnlaat van 8 mVs in de Noordelijke Tak en 12 mVs in de Kom
de zoutgehalten vergelijkbaar zijn met de situatie voor de aanleg van de
Philips- en Oesterdam. Dit scenario is alleen in het model SMOES gebruikt.
De natte en droge perioden van elk scenario zijn in het model achter elkaar
gezet zodat er telkens een rekenperiode van drie jaar (1994 t/m 1996) ontstond. Details over de werkwijze en input voor het model staan beschreven
in Verver (1998a,b).
De scenario's resulteren ten opzichte van de huidige situatie in een verhoging van de zoetwaterbelasting vanuit het Volkerak-Zoommeer op de
Noordelijke Tak van de Oosterschelde van;
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Overschot Volkerak-Zoommeer
Plus-Hollandsch Diep
EXTRA

56%
389%
222%

6.1.2 Invoergegevens

Voor de calibratie van het model is het van groot belang dat er voldoende
relevante invoergegegens zijn (zie intermezzo). De gebruikte invoergegevens zijn afkomstig uit DONAR en het BIOMON gegevensbestand
De dichtheden aan filterfeeders (mosselen en kokkels) zijn bepaald aan de
hand van recente bestandsopnamen van het RIVO. De instraling en aanvullende nutriëntengegevens zijn beschikbaar gesteld door het NIOOCEMO. Ook de primaire productie gegevens van de periode na 1994 zijn
afkomstig van J. Kromkamp van het NIOO-CEMO.
6.2 Effecten op do productiviteit

De gekozen outputvanabelen van de draagkrachtanalyse zijn grofweg in
twee groepen te verdelen; variabelen die betrekking hebben op het plankton en vanabelen die betrekking hebben op de schelpdieren, De uitvoer is
gebaseerd op gemiddelde waarden voor de gehele Oosterschelde voor de
periode van 1994-1996
De resultaten van de modelberekeningen voor de verschillende scenario's
zijn vergeleken met een, eveneens door het model gesimuleerde standaardsituatie. Deze gesimuleerde standaardsituatie is gebaseerd op een gecalibreerd model voorde jaren 1988-1989. Deze calibratie bleek ook te voldoen
voor de situatie 1994 t/m 1996 (Verver, 1998b). De resultaten geven dus
een relatieve toe- of afname ten opzichte van de gesimuleerde standaardsituatie weer. Uit deze waarden kunnen derhalve geen absolute waarden
worden afgeleid. Tabel 6 geeft een overzicht met de gemiddelde relatieve
toe- of afname per variabele voor een scenario. Opmerkelijk hierbij is dat
de planktonvanabelen gemiddeld toenemen en dat de biomassa van de
schelpdieren ("filterfeeders") afneemt. De berekende veranderingen voor
kokkels en mossels zijn groter dan de berekende veranderingen voor de
"filterfeeders", waarvan de mosselen en de kokkels deel uitmaken. Daar
waar een hogere mosselbiomassa berekend wordt, wordt tegelijkertijd een
lagere kokkelbiomassa berekend.
Tabel 6
Overzicht van de SMOES resultaten
met gemiddelde relatieve scores (%)
met bijbehorende minimale en
maximale score voor diverse variabelen

PlusHD

Oversch V Z M

Extr

Variabele

gem

min

max

gem

min

Primaire productie fytoplankton

+3

1

6

+9

5

Primaire productie microfytobenthos

-1

3

-2

12

+6
+2

3

Biomassa fytoplankton

+1
+2

-2

Biomassa microfytobenlhos

4-1

"1

3

+6

Biomassa zoöplankton

+2

1

5

Autopredatie zoöplankton

4-5

3

Biomassa mosselen

-9

Biomassa kokkels

+1

Biomassa filterfeeders

-4
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gem

min

max

14

+9

2

18

9

0

-6

13

12

0

-6

13

3

11

1-5

-14

13

6

12

+8

2

14

9

+9
+22

16

31

4-20

8

29

-32

15

-10

-47

28

-17

-92

15

-31

87

-19

-54

37

+5

-33

72

-21

3

-11

-36

5

-5

-30
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6.2.1 Primaire productie fytoplankton en microfytobenthos
De veranderingen in de primaire productie van fytoplankton (zwevend)
lopen per inlaatscenario niet veel uiteen. Er valt, afhankelijk van het
scenario, een toename te verwachten van 3% tot 9%.
De productie door microfytobenthos vindt plaats op de platen en slikken in
de Oosterschelde. Ten aanzien van de productie van microfytobenthos valt
een iets geringere toename te verwachten; afhankelijk van het scenario een
toename van 1 % tot 8 %. De biomassa van het fytoplankton blijft nagenoeg gelijk. Dit betekent dat de turn-over, de vermenigvuldigingssnelheid,
wel toeneemt. Het doorzicht zal nauwelijks veranderingen ondergaan.
De biomassa van microfytobenthos neemt toe met 1 % tot 6%.
Meer zoet water betekent ook meer
voedingsstoffen. De produktiviteit van
hetfytoplankton in de Oosterschelde
zal hierdoor stijgen

6.2.2 Zoöplankton
De toename aan biomassa zoöplankton is gemiddeld het sterkst bij het
PLUS-HD-scenario, 9% (bandbreedte 6% tot 12%). De variabele autopredatie zoöplankton neemt een aparte plaats in binnen de resultaten van de
modelstudie. Deze post moet deels gezien worden als een stofstroom richting een hoger trofisch niveau, bijvoorbeeld predatie van het zoöplankton
door kleine vissen. Deze hogere trofische niveaus zijn niet gemodelleerd in
SMOES en het zoöplankton dat gegeten wordt door deze organismen verdwijnt dus uit het model. Het zoöplankton is een belangrijke voedselbron
voor hogere trofische niveau's in het voedselweb van de Oosterschelde.
Voor deze variabele is een toename berekend van 5% tot 22%
6.2.3 Draagkracht schelpdieren
Er is in deze studie gekeken naar de commercieel belangrijkste schelpdieren
de mossel (Mytilus

edulis L.) en de kokkei (Cerastoderma

edule L.) o m d a t

deze schelpdieren het grootste deel van de biomassa bepalen. De verwachting bij aanvang van deze studie was dat een hogere nutriëntenbelasting
zou resulteren in een hogere primaire productie. Deze hogere primaire productie zou ten goede komen aan de schelpdieren in het systeem. De biomassa van de schelpdieren in het systeem zou dus hoger kunnen worden,
uitgaande van het feit dat de groeimogelijkheden per individu niet mogen
veranderen. Uit de analyse blijkt echter dat de totale hoeveelheid biomassa
van de schelpdieren ten opzichte van de standaardsituatie lager wordt.
Afhankelijk van het gekozen scenario, neemt de biomassa aan schelpdieren
af met gemiddeld 4 % tot 11 %. Als de mossel en kokkei apart bekeken
worden, blijkt dat de totale hoeveelheid biomassa aan mosselen afneemt
met 9% tot 17%. Voor de kokkels is een afname voorspeld tot maximaal
19%. Met name de voorspelde biomassa's van de schelpdieren vertonen
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een hoge spreiding, dit geeft een grote mate van onzekerheid. Duidelijk is
wel dat volgens dit model de meeste uitkomsten met betrekking tot de
schelpdieren negatief zijn.
6.3 Discussie
De draagkrachtanalyse laat zien dat binnen de huidige instellingen de
graasdruk van het zoöplankton dermate groot is dat de biomassa van de
schefpdieren achteruit gaat Dit is een opmerkelijk resultaat en in strijd met
de vooraf geformuleerde hypothese. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat de ingevoerde schelpdierbiomassa's te laag zijn. Dit leidt tot een
beperkte begrazing van de voorjaarsbloei van het fytoplankton. De ontwikkeling van de het zoöplankton volgt net na deze voorjaarsbloei. Als het
grootste deel van dit voedselaanbod niet is wegbegraasd door schelpdieren
en nog beschikbaar is voor het zoöplankton, dan volgt een snelle groei en
reproduktie van het zoöplankton. Onder deze (model)omstandigheden is
de graasdruk van het zoöplankton op de zomerproductie van het fytoplankton dermate groot dat de schelpdieren niet meer aan voldoende
voedsel kunnen komen. De hypothese is dat bij een verdubbeling van de
mosselbiomassa het zoöplankton weer 'weggeconccureerd' wordt. Met
andere woorden, reactie van de schelpdiervisserij op veranderende
groeiomstandigheden zijn van grote invloed.
In het model wordt alleen uitgegaan van mesozoöplankton. Uit de literatuur komt naar voren dat het microzoóplankton een belangrijke schakel is
in de voedselketen. Het graast op kleine fytoplanktonsoorten en bacteriën,
en vormt een voedselbron voor mesozoöplankton en schelpdieren
(Riegman et al., 1993; Le Gall et al., 1997). Er zijn in de literatuur ook aanwijzingen voor filtratie van copepoden nauplii door schelpdieren {Kimmerer
et al, 1994). Kwantitatief zullen deze processen vermoedelijk ondergeschikt
zijn met een beperkte invloed op het eindresultaat.
Op grond van de modelresultaten kan geconcludeerd worden dat de primaire productie zal toenemen, wat tot een hogere draagkracht van grazers
kan leiden, hetzij zoöplankton, hetzij schelpdieren De biomassa van het
fytoplankton geeft gemiddeld voor de Oosterschelde nauwelijks een toename Dicht bij de mlaatlocatie in de Noordelijke tak of in de Kom kunnen
echter wel hogere biomassa's tot ontwikkeling komen. Algenbloeien met
hoge dichtheden zullen echter niet optreden. Ook de omstandigheden
voor de schadelijke alg Phaeocystis sp (oneetbare schuimalg) zullen niet
veranderen Deze alg kwam tot 1996 nauwelijks voor het in de Noordelijke
tak van de Oosterschelde vooral door het ontbreken van turbulentie
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Mosselen filtreren het voedsel uit het
water. Als er geen concurrenten zijn
betekent meer voedsel ook meer groei
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Intermezzo

I

HET SIMULATIEMODEL OOSTERSCHELDE ECOSYSTEEM (SMOES)
schematisatie

Het SimulatieModel Oosterschelde EcoSysteem is in de jaren '80 ontwikkeld om de effecten van de
Deltawerken te kunnen voorspellen op het ecosysteem in de Oosterschelde. Het is een boxmodel
waarbij de ruimtelijke schematisatie bestaat uit vier compartimenten; Monding, Middengebied, Kom en
Noordelijke Tak. Het berekenen van transport van opgelost en particulair materiaal (zoals slib) tussen de
compartimenten onderling of in uitwisseling met de systemen die aan de randen van de Oosterschelde
gelegen zijn, gebeurt op basis van de karakteristieken per compartiment. De randen van het model zijn
in het westen de Noordzee en in het noorden en oosten het Volkerak-Zoommeer.
submodellen

Schema van de componenten in het model SMOES en de
onderlinge relaties

Het model bestaat uit vier submodellen te
weten; het transport-, het pelagisch-, het
benthisch- en het suspensionfeedersmodel.
zoöplankton |
De ecologische schematisatie is per compartiment identiek, alleen de morfologie en
op^lost
opgelost
stikstof
de daardoor beïnvloedde transporten versilicium
schillen per compartiment. In nevenstaand
figuur is een vereenvoudigd structuurdiadetritus
detritus
gram van het model weergegeven voor
koolstof, stikstof
silicium
één compartiment. De eerste stap bij het
modelleren is het vereenvoudigen van de
I
bodemdiatomeeën
|
koolstofstromen in het systeem. De volgende stap is het vaststellen van de grootte
van de onderdelen, de grootte van de koolstofstromen en de factoren die hierop van invloed zijn. In het model worden zes hoofdgroepen onderscheiden; fytoplankton, bodemalgen, zoöplankton, suspensionfeeders, depositfeeders en detritus. De
omvang van de groep wordt gekwantificeerd in de hoeveelheid koolstof per vierkante meter op een
bepaald tijdstip. Relaties tussen de diverse groepen zijn vastgelegd in procesformuleringen welke afhankelijk zijn van externe factoren, zoals klimaat en beschikbaarheid van nutriënten.
invoer

I

Nutriënten komen de Oosterschelde binnen via de grenzen van het systeem en de gemalen langs de
compartimenten. Er worden ook nutriënten aangevoerd met neerslag. Met nutriëntenaanvoer wordt de
aanvoer van stikstofverbindingen en silicium bedoeld. Naast deze nutriënten zijn er ook vrachten aan
andere stoffen/materialen, zoals zwevend stof, particulair organisch koolstof en chlorofyl-a. Naast deze
chemische variabelen heeft het model nog invoer nodig van diverse biotische variabelen. Voorbeelden
hiervan zijn biomassa filterfeeders, microfytobenthos en zoöplankton.
calibratie

Door middel van het calibreren van een model wordt nagegaan in hoeverre de resultaten van het model
overeenkomen met de werkelijkheid. De resultaten van een modelberekening worden vergeleken met
de meetwaarden van systeemvariabelen zoals ze zijn opgetreden in hetzelfde tijdsinterval in het ecosysteem. Door aanpassing van de waarden voor bepaalde sturende parameters in het model is het mogelijk
om de modeluitkomsten dichter in de buurt te laten komen van de meetwaarden en zo het model af te
regelen voor de simulatie. De figuur laat de
resultaten zien van een calibratie voor de
Gemeten en gesimuleerde silicaat concentraties
silicaatconcentratie in de Noordelijke Tak
van de Oosterschelde. Weergegeven zijn de
maximale gesimuleerde waarde (max), de
minimale gesimuleerde waarde (min) en de
werkelijk gemeten waarden om aan te
geven in hoeverre de gesimuleerde waarden overeenkomen met de werkelijkheid.
Na calibratie kan het model worden ingezet
om de effecten te bepalen van diverse scenario's voor het inlaten van zoet water op
de Oosterschelde
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