Rijksinstituut voor Kust en Zee

7 Effecten op de ecologie

In dit hoofdstuk worden de verschillende ecologische deelstudies samengevat die zijn uitgevoerd in het kader van deze verkenning. Elke paragraaf
begint met een samenvatting van het betreffende onderdeel.
7.1 Zeegrassen en wieren
7.1.1 Zeegrassen

Sinds hei gereedkomen van de Stormvloedkering zijn de z'êègrassen in
de Oosterschelde in areaal achteruit gegaan van circa 1100 ha in 1984
naar circa 67 ha in 1997. Ogenschijnlijk lijken de grocicondities, zoals
helderder water, minder hydrodynamiek, sterk te zijn verbeterd.
De oorzaak voor de achteruitgang lijkt het hoge zoutgehalte van de
Oosterschelde sinds 1986 dat de groei van de planten en de zaadkieming en opgroei van zaailingen ernstig belemmert. De zeegrassen
in Nederland kunnen goed gedijen tot een zoutgehalte van ongeveer
16 gCI //. De ondergrens van het zoutgehalte ligt rond de
10-12 g Cl //. Het verhogen van het zoetwateraanbod op de Oosterschelde geeft dus een goede kans op herstel van zeegrasvelden.

In de Oosterschelde komen twee soorten zeegras voor, Klein zeegras en
Groot zeegras (Zostera noltii en Zostera marina). Beide soorten komen van
oudsher voor in het midden en hoge deel van de getijdenzone, waarbij de
ondergrens vooral bepaald werd door de helderheid van het water Door
de grotere helderheid van het water in de huidige situatie hebben beide
soorten de potentie zich uit te breiden naar de laagste delen van het getijdengebied, waarbij Groot zeegras zelfs mogelijk tot onder de Gemiddeld
Laagwaterlijn kan voorkomen. Zeegrasvelden hebben een grote ecologische betekenis en vormen daardoor een bijzondere biotoop. Ze bieden
voedsel en/of beschutting aan vele soorten bodemdieren. Vogels profiteren
hiervan doordat ze in de zeegrasvelden veel van hun gading kunnen vinden, terwijl bijvoorbeeld rotganzen en enkele eendensoorten de bladeren
en zaden van het zeegras zelf eten. Vooral de lage en sublitorale zeegrasvelden spelen een belangrijke rol als paai- en opgroeigebied voor vissen.
Hierin kunnen ook karakteristieke vissoorten als enkele soorten zeenaalden
voorkomen (de Jonge et al, 1997).
Het verhogen van de zoetwaterinlaat
op de Oosterschelde geeft goede kansen op herstel van het zeegras

Zoet water naar de Oosterschelde: een verkenning

39

Rijksinstituut voor Kust en Zee

In 1975 kwam er totaal circa 1300 ha zeegras voor in het middengebied,
de Kom en de Noordelijke Tak (Daemen, 1977). In de periode 1975-1985
was er sprake van enige achteruitgang tot circa 1100 ha (de Jong, 1989)
door de afsluiting van het Volkerak. Het getijvolume en daarmee de
stroomsnelheid nam in de Noordelijke Tak sterk toe. Na 1985 zijn beide
soorten zeegras in snel tempo gereduceerd tot ongeveer 67 ha in 1996/97
(informatie MWTL RIKZ). Uit observaties (de Jong, 1997) en experimenteel
onderzoek (Kamermans et al, 1998; Hootsman et al, 1997) komt naar
voren dat de meest waarschijnlijke verklaring voor deze drastische achteruitgang het hoge zoutgehalte van het water sinds 1985 is. Uit de experimenten blijkt dat bij een zoutgehalte van meer dan ongeveer 17 g ClVI de
levensmogelijkheden voor zeegras sterk achteruitgaan. Dat blijkt onder
meer uit een éénjarige groeivorm van Groot zeegras, en slechte tot geen
kieming en opgroei van zaailingen. In het Grevelingenmeer en de
Oosterschelde groeit het zeegras nauwelijks en is het ook niet meer in staat
zich te herstellen na het optreden van schade, bijvoorbeeld door vorst,
wierhopen, pierenspitten of bodemvisserij. Uit onderzoek in het
Grevelingenmeer komt naar voren dat zeegras tot circa 16 g CI7I weinig
problemen ondervindt. Als dit gecombineerd is met lagere zoutgehalten in
het voorjaar dan leidt dit bovendien tot een goede zaadkieming en opgroei
van zaailingen. Boven dit zoutgehalte gaat zeegras in snel tempo achteruit
en zal het waarschijnlijk op den duur nagenoeg geheel verdwijnen, behalve
op plaatsen waar enig zoetwater wordt gespuid, bijvoorbeeld bij gemalen.
Uit onderzoek elders kan worden geconstateerd dat de ondergrens voor
zeegras rond de 10-12 g C l / l ligt (de Jong en de Jonge, 1989; Wijgergangs
en de Jong, in prep).
Geconcludeerd kan worden dat alle spuiscenario's die leiden tot een maximum zoutgehalte van 16 g Cl/l in de zomer een positief effect hebben op
de ontwikkeling van het zeegras. In de winter en het voorjaar mogen de
laagste zoutgehaltes voorkomen met een ondergrens van 10-12 g Cl/l.
7.1.2 Wieren
In de getijdezone van de Oosterschelde komen in het zachtsubstraat
met name zeesla en darmwier voor. Het afgelopen decennium zijn deze
wieren enigszins toegenomen op de slikken en platen, vooral als gevolg
van het rustiger en helderde water. Een toename van de zoetwatertoevoer heeft waarschijnlijk geringe effecten op het voorkomen van
de groenwieren. Op de ondiepe delen zouden de groenwieren kunnen
profiteren van een verhoogd nutriëntenaanbod. De andere wieren,
met name blaaswier en knoopwier zullen hiervan weinig effect
van ondervinden.

Op de slikken en platen van de Oosterschelde komen met name groenwieren, darmwier (Enteromorpha spec.) en zeesla (Ulva spec.) voor. Incidenteel
komen blaaswieren (Fucus spec.) en knoopwier (Gracilaria verrucosa) voor,
maar hierop zal verder niet worden ingegaan omdat ze slechts weinig voorkomen. In de getijdezone komen de groenwieren zowel autochtoon (ter
plaatse opgegroeid) als allochtoon (aangespoeld) voor. Door de gunstiger
omstandigheden sinds het gereedkomen van de Stormvloedkering, vooral
de grotere helderheid van het water en de verminderde hydrodynamiek,
zijn de groenwieren sinds 1985 enigszins toegenomen. Dit kan lokaal tot
verstikking van bodemdieren en zeegras leiden. Vooral op plaatsen waar de
wieren aanspoelen en ophopen. De groenwieren zijn niet erg gevoelig voor
het huidige hoge zoutgehalte van het water. Verlaging van het zoutgehalte
heeft weinig gevolgen voor hun voorkomen. De aanvoer van extra nutriën-
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ten kan mogelijk leiden tot een extra groei van de groenwieren. Dit is echter afhankelijk van de concurrentie tussen de groenwieren, de ééncellige
benthische en pelagische algen en het zeegras wat mogelijk tot ontwikkeling kan komen.
De andere wieren, blaaswier en knoopwier, zullen naar verwachting weinig
effect ondervinden van een toename van de zoetwatertoevoer. Hooguit bij
de scenario's met de grootste effecten op het zoutgehalte kan er zeer
lokaal bij de 'spuilocatie' sprake zijn van enige achteruitgang.
7.2 Bodemdieren zachtsubstraat

f en overgroot deel van de bodem van de Oosterschelde wordt
gevormd door zogenaamd zachtsubstraat, de zandige tot slibrijke platen en slikken. Hierin leven vele bodemdieren die een belangrijke schakel in het totale ecosysteem van de Oosterschelde vormen Uit deze
deelstudie is gebleken dat bij een gedeeltelijk herstel van de zoutgradiënt in de Noordelijke Tak en/of de Kom van de Oosterschelde, met
ondergrenzen van respectievelijk 10 en 13 g Cl il, er hooguit een geringe verschuiving in de samenstelling van de bodemdieren zal optreden.
Voor slechts een beperkt aantal soorten zullen de vestigingsmogelijkheden toenemen.

7.2.1 Gegevensbron en methodiek
Door het NIOO-CEMO en het RIKZ is gezamenlijk een verkennende studie
uitgevoerd naar de mogelijke effecten van een verhoogd zoetwateraanbod
op de bodemdieren van platen en slikken in de Oosterschelde (Malta et al.,
1998). Deze verkenning is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie die in vakliteratuur en grijze literatuur beschikbaar is. Daarnaast zijn ook
analyses uitgevoerd op gegevens van allerlei bodemdieren-inventarisaties
in Zuidwest Nederland. Het ging hierbij vooral om gegevens die in het
kader van biomonitoring in opdracht van het RIKZ worden verzameld.
De resultaten van de studie zijn opgenomen in een scoretabel (zie
bijlage 2). Hierin wordt voor 54 geselecteerde bodemdiersoorten een overzicht gegeven van hun mate van voorkomen ten opzichte van zoutgehalte
ranges. Daarnaast geeft dezelfde tabel ook inzicht in de mate van voorkomen van deze soorten ten opzichte van de bodemsamenstelling en de
hoogteligging van het substraat. De soorten zijn geselecteerd op grond van
belangrijkheid (dichtheden en biomassa), exclusiviteit van voorkomen in de
Noordelijke Tak en of de Kom van de Oosterschelde, het verdwenen zijn uit
het Oosterschelde-gebied sinds de voltooiing van de compartimenteringswerken, en het opvallend voorkomen in brakke delen van Zuidwest
Nederland. Voor deze verkenning zijn de conclusies beperkt tot de globale
effecten van verlaging van het zoutgehalte. Er wordt uitgegaan van een
scenario waarbij de laagst bereikte zoutgehalten respectievelijk 10 en 13 g
Cl/l in de Noordelijke Tak en de Kom van de Oosterschelde bedragen.
7.2.2 Effecten op aanwezige bodemdieren
Van de 54 soorten waarvan informatie is verzameld over hun voorkomen
in relatie tot het zoutgehalte komen er 38 thans in het betreffende gebied
voor. Tabel 7 geeft een overzicht van de verwachte effecten per soort
per deelgebied.
Bijna alle soorten van tabel 7 zijn euryhalien. Dat wil zeggen dat het mariene soorten zijn die ook goed bij gehaltes tot 12 a 10 g C l / l kunnen voorkomen. De meeste soorten zullen dus niet of nauwelijks beïnvloed worden.
Eén van de geselecteerde soorten, de worm Aricidea minuta, zou wellicht
kunnen verdwijnen of belangrijk afnemen. De soort komt nu talrijk voor in
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de Kom en in wat mindere mate in de Noordelijke Tak. In het westelijke
deel van de Oosterschelde is de soort thans zeldzaam. Ook de halfgeknotte
strandschelp Spisuia subtruncata zal bij verlaagde zoutgehaltes in belangrijkheid afnemen, maar de soort komt in het westelijke deel van de
Oosterschelde thans ook talrijk voor. Negen andere soorten van de tabel
zullen waarschijnlijk ook wat in aantallen en biomassa afnemen. Daarvan is
alleen de Japanse oester Crassotrea gigas een soort die zich minder op het
zachte substraat van het westelijke deel van de Oosterschelde laat zien.
NoordelijkeTak

Kom

glanzende dunschaal

OP)

OP)

witte boormossel

-

Cerasiodenna edule

kokkei

0(1)

Corbuia gibba

korfschotp

0=geen effect, -= afname,--= verdwij-

Crassoslrca gigas

Japanse oester

-

0

nen en ' = onbekend (Malta et al ,

Crepidula formcata

muilt|e

7

7

1998)

Ensis dtrecttts

Amerikaanse zwaardschede

1

1

Hydrobia uivae

wadslakje

0

0

Mya arenana

strandgaper

0

0

Mytilus eduhs

mossel

0

o

Petncola

Amerikaanse boormosse

-

platte slijkgaper

0

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

op de belangrijkste bodemdicren in de

Moüusca

weekdieren

Oosterschelde uitgaande van een mini-

Abra mtida

mum zoutgehalte in de Noordelijke Tak

Barnea candtda

van 10 g C l / l en in de Kom van
13 g Cl /l in de Kom += toename,

Tabel 7

Verwachte effecten van zoetwatennlaat

pholadilormis

Saobiculana

plana

Spisuia subtruncata

halfgeknotte strandschelp

Venerupsis senegalensis

tapijtschelp

Polychaeta

wormen

Aremcola manna

wadpïer

OP)
0

-

0
-

Ancidea minuta
Boccardiella ligenca

-

0

Capiteüa capitata

slangpier

0

o
o
o
o

Exogone naidma

-

Harmothoe imbncata

een zeerups

0

Lamce conchilega

schelp kokerworm

-

Nepblys hombergn

een zandzager

-{?)

Nereis sucetnea

een zeeduizendpoot

0

Pholoe minuta

een zeerups

-

Plathynercis dumenlu

een zeeduizendpoot

0

o

Poiydora oliata

-

0

o

Polydora ligm

-

+

+

OP)

OP)
o

Poiydora quadnlobata
Pygospio elegans
itreblospio

-

thrubsohi

0
+

Tharyx manom

0

Crustacea

kreeftachtigen

Carcmus maenas

strand krab

0

Corophium tnsidiosum

een slijkgamaal

0

Corophium sextonac

een slijkgamaal

?

Idotea cheltpocs

Zeeuwse zeepissebed

0

Mesopodopw; slabben

een aasgarnaal

0

Micmdeutopus

een vlokreeft

0

gryüotalpa

Echinodermata

stekelhuidigen

Bchmoardium cordatum

hartegel of zeeklit

Zoet water naarde Oosterschelde. een verkenning

42

-

o
o

Rijksinstituut voor Kust en Zee

Voor de kokkei Cerastoderma edule is het verwachte effect wat onduidelijk. De soort zou prima tegen de verlaagde zoutgehaltes moeten kunnen,
maar wanneer de brakwaterkokkel Cerastoderma glaucum het gebied zou
koloniseren dan kan er wellicht een competitieve interactie met de kokkei
plaatsvinden.De wormen Polydora ligm en Streblospio shrubsolii zijn de
enige soorten die waarschijnlijk in dichtheden en biomassa zullen toenemen.
7.2.3 Kansen voor nieuwe soorten

Zestien van de 54 geselecteerde soorten komen thans niet in de
Oosterschelde voor. Deze kwamen vóór de aanleg van de compartimenteringsdammen in de Oosterschelde wel voor, of het zijn soorten die het
elders in de brakke delen van Zuidwest Nederland juist goed doen.
Tabel 8 geeft een overzicht van de verwachte effecten voor die soorten.
Elf van deze soorten zijn sinds de compartimentenngswerken niet of nauwelijks meer in de Oosterschelde aangetroffen. Merkwaardig genoeg zitten
hier drie soorten bij (Opheha hmacma, Scoielepis bonnien en Eurydice
affmis) die alleen in een marien milieu voorkomen. Een terugkeer met een
gedeeltelijk herstel van de zoet-zout gradiënt valt voor deze soorten dus
niet te verwachten.
Voor vier van de geselecteerde soorten verbeteren de mogelijkheden: de
brakwaterkokkel, de aasgarnaal Neomysis integer (alleen in de Noordelijke
Tak), het brakwaterkrabbetje Rhithropanopeus harrisi en de thans in de
Delta verschenen exoot Marenzellena vindis, een Noordamerikaanse
worm. Voor de overige soorten is het effect onbekend, of zijn er nog lagere
zoutgehaltes nodig om de mogelijkheden voor kolonisatie te vergroten.
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7.3 Hardsubstraat organismen

Vooral door natuurlijke omstandigheden ter plaatse is de flora en fauna
op dijken in de Noordelijke Tak en de Kom relatief arm aan soorten.
De hardsubstraatbegroeiing onder de laagwaterlijn wordt momenteel
getypeerd door filtrerende organismen. Mogelijk dat deze organismen
toenemen wanneer meer voedsel beschikbaar komt.
Een drietal mariene soorten dat zich hier de laatste jaren heeft uitgebreid door de hogere zoutgehalte zal bij een afname van het zoutgehalte onder circa 13 g Cl /l weer verdwijnen. De meeste soorten verdragen
echter zoutgehalten tot circa 10 g O il. De gehele levensgemeenschap
blijft een marien karakter behouden, maar de soortenrijkdom in het
Oostelijk deel kan wel enigszins afnemen. De gevolgen van zoetwaterinlaat voor de biodiversiteit van de gehele Oosterscheide zal dan ook
gering zijn.

7.3.1 Litoraal
De begroeiing op de dijkvakken in het litoraal (getijdezone) bestaat in de
Noordelijke Tak en de Kom veelal uit bruinwiervegetaties, die relatief arm
zijn aan soorten, enkele locaties uitgezonderd. De ontwikkelingen in de
Noordelijke Tak en de Kom laten in het algemeen een geleidelijke verarming zien na voltooiing van de Oosterscheldewerken. Het lijkt niet aannemelijk dat dit uitsluitend door het stijgende zoutgehalte is veroorzaakt, een
combinatie van diverse factoren moet hier de oorzaak van zijn, zoals verminderde stroomsnelheden en sedimentatie. De meeste litorale organismen
hebben een brede zouttolerantie waarbij zoutgehalten tot circa 10 g Cl/l
worden verdragen. Slechts voor enkele soorten zal dus bij een brakker
milieu een afname kunnen optreden. Dit betreft soorten die juist de laatste
jaren geleidelijk toegenomen zijn en zich breder verspreid hebben in de
Oosterscheide (paardeanemoon Actinia equina, en de moswieren
Catenella caespitosa en Gelidium pusillum). Een daling van het zoutgehalte onder 13 g Cl /l is voor deze soorten nadelig. Aangezien deze soorten
vanouds ook elders in de Oosterscheide voorkwamen is geen sprake van
verlies voor het gehele gebied. De voorgenomen ingreep zal geen grootschalige gevolgen hebben voor de levensgemeenschappen in
de getijdezone.
7.3.2 Sublitoraal
Uitvoering van de Deltawerken in de Oosterscheide heeft geleid tot een
aantal duidelijke veranderingen in de soortensamenstelling op het harde
substraat bij de onderzoekslocaties Zijpe en Gorishoek, locaties die representatief zijn voor respectievelijk de Noordelijke Tak en de Kom. De meest
opvallende veranderingen zijn het gevolg van de afgenomen stroomsnelheid en in veel mindere mate van een toename van het zoutgehalte.
Soorten die ook voorkomen in een stagnant milieu, zoals een aantal actieve
filterfeeders, zijn sterk in aantal toegenomen. Het ligt dan ook niet voor de
hand, dat een verlaging van het zoutgehalte simpelweg neerkomt op een
verandering van de organismen.
De nu aanwezige wieren zijn veelal redelijk bestand tegen een tijdelijke verlaging van het zoutgehalte, dus daarvan valt geen sterke afname te verwachten. Een verschuiving ten gunste van groenwieren lijkt in de fotische
zone wel mogelijk als er ook meer nutriënten beschikbaar komen.
De levensgemeenschap blijft een marien karakter behouden, maar zal in
het Oostelijk deel wel enigszins verarmen. Hiervoor komen waarschijnlijk
maar weinig typische brakwaterorganismen voor in de plaats; te denken
valt aan zuiderzeekrabbetje (Rhithropanopeus harrisi) en de zeiker
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(Molgula manhattensis). De natuurlijke flora en fauna op veenbanken, die
verwant is aan die op stenen en met name aanwezig is in de Kom, zal ook
verarmen. Ter plaatse bestaat de kans dat bijvoorbeeld de kreeft verdwijnt
als het zoutgehalte onder de 15 g C l / l daalt.
De levensgemeenschap op het hardsubstraat zal bij verlaging van het zoutgehalte enigszins verarmen. Hiervoor
komen mogelijk enige typische brakwaterorganismen voor in de plaats

7.4 Vissen
Vernacht wordt dat bij het creëren van een estuariene gradiënt in de
Oosterschelde, typisch mariene vissoorten verdwijnen uit de nieuw
gecreëerde brakwaterzones, terwijl estuatien residente soorten in aantallen toenemen. De diveisiteit van de visgemeenschap van de
Oosterschelde zou hierdoor als geheel kunnen toenemen. Door een
toename van het voedselaanbod kan de kraam- en kinderkamerfunctie
van de Oosterschelde belangrijker worden. Hei is niet waarschijnlijk
dat anadrome soorten in grotere aantallen naar het gebied gelokt
zullen worden.

7AA Visfauna Oosterschelde
Een effect van de Oosterscheldewerken op de visfauna is het grotendeels
verdwijnen van de anadrome trekvissen. Mogelijke effecten op de overige
soorten zijn niet bekend of moeilijk te achterhalen. De meeste waargenomen veranderingen in de visbestanden kunnen worden gerelateerd aan de
jaarlijkse verschillen in jaarklassesterkte.
De huidige Oosterschelde wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit in
de visfauna, ook in vergelijking met de omringende gebieden zoals de
Voordelta en de Westerschelde. Karakteristiek voor de Oosterschelde zijn
de zeedonderpad, groene zeedonderpad, tongschar, koornaarvis, zeebaars,
botervis, grote zeenaald, puitaal, stekelbaars en griet. De meest algemene
soorten in de Oosterschelde zijn de schol, steenbolk, schar, gewone zeedonderpad, paling, puitaal, haring, tong en wijting.
7.4.2 Effecten op de soortensamenstelling
Welke soorten in aantallen toe of af zullen nemen in de Oosterschelde
hangt af van de relaties die vissoorten hebben met estuariene milieus.
Vissoorten in estuaria kunnen ingedeeld worden naar gelang hun relatie tot
het estuariene milieu (McHugh, 1967):
- zoetwatervissen die soms gebruik maken van brakwatergebieden,
- estuarien residente soorten die hun gehele levenscyclus in het estuarium
volbrengen,
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- anadrome en katadrome soorten (doortrekkende soorten),
- mariene soorten die regelmatig gebruik maken van estuaria, vaak als volwassen dier of seizoengebonden,
- mariene soorten die estuaria gebruiken als kraam- en kinderkamer,
- onregelmatige bezoekers.
In bijlage 3 is een lijst van vissoorten in de Oosterschelde opgenomen
Op basis van de genoemde indeling wordt voor iedere soort de relatie met
het estuariene milieu weergegeven.
Typisch mariene soorten zullen hoogstwaarschijnlijk uit de nieuw gecreëerde brakwaterzones verdwijnen, dit is uiteraard afhankelijk van de hoogte
van de zoutgehalten in tijd en ruimte. In deze zones zullen de estuarien
residente soorten in aantallen kunnen toenemen, zoals: brakwatergrondel,
dikkopje, zwarte grondel, bot, grote zeenaald, kleine zeenaald, zeedonderpad, hamasmannetje, slakdolf, botervis, puitaal en zwartooglipvis.
Een toename in de aantallen van de zandspienng (estuarien resident) wordt
echter niet verwacht omdat deze soort hoog dynamische zandige biotopen
behoeft. Dit milieu is sinds de aanleg van de Oosterscheldewerken in grote
mate verdwenen. De verwachting is dan ook dat de diversiteit van de visgemeenschap in de nieuw gecreëerde brakwaterzones zal afnemen, terwijl
die van de Oosterschelde als geheel zal toenemen.
7.4.3 Effecten kinder- en kraamkamerfunctie
De kraamkamerfunctie van de Oosterschelde zal waarschijnlijk toenemen
omdat de estuariene residente soorten in het huidige mariene milieu van de
Oosterschelde minder ongunstige omstandigheden aantreffen om zich
voort te planten. De voortplanting van mariene soorten die zich reeds in de
Oosterschelde voorplanten, komt door het inlaten van zoet water niet in
gevaar. Er zullen voldoende euhaliene milieus aanwezig blijven.
De kinderkamerfunctie van de Oosterschelde zal eveneens gunstig worden
beïnvloed. De verwachte hogere toevoer aan nutriënten leidt volgens
SMOES tot een hogere zoöplanktonbiomassa. Als gevolg hiervan zal het
voedselaanbod en de predatie hierop door jonge vissen en kreeftachtigen
in de brakwaterzones toenemen. Als ook de helderheid van het water daalt
zal predatie op jonge vis beperkt zijn. Beide factoren zullen een positief
effect kunnen hebben op de waarde van het gebied als kinderkamer voor
zowel de estuarien residente soorten als de mariene soorten die het brakwatergebied als opgroeigebied gebruiken.
7.4.4 Effecten anadrome vissoorten
De terugkeer van anadrome soorten, zoals zalm en zeeforel, naar estuariene gebieden hangt af van (1) de zoete lokstroom, (2) de passeerbaarheid
van fysieke of harde obstakels zoals sluizen en dammen en (3) de kwaliteit
van de bovenstroomse paaigebieden.
Er zijn geen aanwijzingen dat een toename van de zoetwatertoevoer meer
anadrome vissoorten naar de Oosterschelde zal lokken. Daarnaast vormen
de Krammersluizen, de Bergse Diepsluis en de Volkeraksluizen belangrijke
fysieke obstakels. De overgang van het zoete naar het brak-zoute milieu
van de Oosterschelde geeft naast een fysieke een fysiologische barrière.
De fysiologische aanpassing die een vis moet ondergaan is zeer dramatisch
en zal in de meeste gevallen tot sterfte leiden. Het gedeeltelijk herstellen
van de zoet-zout gradiënt lost in elk geval dit probleem op. Wat betreft de
kwaliteit van de bovenstroomse gebieden moet worden opgemerkt dat de
water- en structuurkwaliteit in de rivieren aanzienlijk zal moeten verbeteren
om anadrome vissen de kans te geven te paaien en de overlevingskansen
van de jonge vissen te verhogen. Ook het natuurlijk milieu van de boven-
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loop van de rivieren is in veel gevallen te ingrijpend veranderd en gunstige
paaiplaatsen zijn voor veel soorten zeldzaam geworden. Het is dan ook de
verwachting dat het inlaten van zoet water in de Oosterschelde geen of
weinig effecten heeft op de terugkeer van anadrome vissoorten.
7.5 Vogels
Historisch gezien zijn de brakke getijdegebieden zeer vogelrijk. De best
beschreven situaties zijn die van de Ventjagersplaten (Swarts, 1974),
het Verdronken Land van Saeftinge (Buise en lombeur, 1988) en de
Dollard (Braaksma et al. 1969). Hieruit blijkt dat een brak getijdegebied vooral wordt gekenmerkt, door de aanwezigheid van een combinatie van eenden en steltlopers. Een vergelijkbare vogelbevolking werd
tot de afsluiting van het Markiezaat in de Kom van de Oosterschelde
aangetroffen. De meest kenmerkende eendensoort is de Wintertaling,
daarnaast overwinterden in de brakke(re) gebieden van zuidwest
Nederland ook grotere aantallen Slobeenden en Pij/staarten. Het voedsel van deze soorten bestaat vooral uit plantaardig, maar ook dierlijk
materiaal dat slobberend van het slikoppervlak wordt verzameld. Daar
waar onderzoek is gedaan bleek dit vooral te gaan om zaden van diverse waterplanten, mogelijk dat ook oligochaeten (kleine wormen) een
rol spelen. De steltloperbevolking werd gekenmerkt door soorten als
Kluten, Tureluurs, Zwarte Ruiter en Bonte Strandloper. Deze soorten,
alsmede de Bergeend, leven van zoöbenthos. Vooral wormen als oligochaeten en Nereis, slakken als Hydrobia en crustacea als Corophium
worden veel gegeten.

De vraag is nu of met een extra zoetwatertoevoer deze situatie terug zal
komen. Het lijkt er op dat de rijke delen van de brakke getijdenwateren die
gebieden waren waarin rivierwater en zeewater elkaar ontmoeten. In deze
gebieden treedt een sterke sedimentatie op van zowel slib, detritus als aangevoerde zaden. Deze situatie kan zich bij de voorgestelde scenario's van
de Oosterschelde niet meer voordoen. De zaden en detritus die door de
rivieren worden aangevoerd bezinken al op de plaatsen in de Biesbosch of
het Hollandsen Diep waar de stroom zeer gering wordt. Hier worden zeer
grote hoeveelheden oligochaeten op de bodem aangetroffen, die als voedsel dienen voor duikeenden. Zaden zullen nimmer in grote hoeveelheden
de sluizen kunnen passeren. Wanneer zeegrassen toenemen kunnen alleen
de zaden hiervan een extra voedselbron voor talingen vormen. Het zeegras
zelf zal door Smienten en Rotganzen worden gegeten.
Door de aanvoer van zoet water kan een verschuiving in de bodemdierbevolking optreden waardoor een voor de eerder genoemde soorten een wat
gunstiger situatie kan voordoen. Het is echter de vraag of dit ook veel extra
biomassa met zich zal brengen. Onduidelijk is in hoeverre deze bodemdieren mede afhankelijk waren van een detritus-kringloop. Extra detritus zal
nauwelijks worden aangevoerd, het kan wel ontstaan bij toename van zeegras of door veranderingen van schorrenvegetatie (ontwikkeling van riet).
Vooral vogels tijdens de najaartrek zullen hiervan profiteren.
Samengevat is de verwachting dat het inlaten van extra zoet water weinig
effecten op de vogelpopulaties zal veroorzaken.
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8 Effecten op de visserij

De Oosterscheide is een belangrijk gebied voor schelpdiercultuur
en -visserij. Extra zoet water naar de Oosterscheide heeft invloed opi
het zoutgehalte en de productiviteit. Uit onderzoek blijkt dat jonge
, stadia van schelpdiersoorten doorgaans het gevoeligst zijn voor lagere
^zoutgehalten. Er is een ondergrens gesteld aan het zoutgehalte van
§74 g Cl II welke vooral in het voorjaar en de zomer relevant is.
-jonge zeekreeft geldt een ondergrens van 15,5 g Cï/I, de huidige
vaarde voor de Oosterscheide. Volwassen schelpdieren hebben
ondergrens van ongeveer 11 g Cl/I, wat een richtlijn zou kunnen
|yoor de wintersituatie. Uit veldwaarnemingen blijkt dat de mosselival beter is in de omgeving van zoetwaterspuilocaties en dus
gebaat is bij een lagere saliniteit Vanuit de literatuur is echter geen
F bevestiging gevonden

8.1 Economisch belang visserij
In de Oosterscheide vindt beroepsmatige visserij plaats op schelp- en
schaaldieren en enkele vissoorten. De teelt van mosselen en oesters en de
visserij op kokkels zijn in commercieel opzicht verreweg de belangrijkste
visserijactiviteit (van Berchum en Wattel, 1997). De platte oester en de
mossel worden al meer dan een eeuw gekweekt. De laatste jaren is de teelt
van de platte oester echter sterk achteruitgegaan door de ziekte bonamiasis. De mosselkweek gedijt daarentegen goed in de Oosterscheide, ook na
gereedkoming van de Deltawerken. Momenteel is circa 2500 ha kweek- en
verwaterplaatsen in gebruik (Schuiling en Smaal, 1998) en de aanvoer aan
mosselen bedroeg in 1995/1996 circa 52 ton met een opbrengst van circa
77 miljoen gulden. Voor kokkels geldt dat als gevolg van sterk wisselende
omstandigheden (o.a. wintersterfte en achterblijvende broedval) er een
sterke fluctuatie van de jaarlijkse aanvoer is van kokkels uit de
Oosterscheide. In 1995 was er een aanvoer van circa 1 miljoen kg met een
geschatte opbrengst van circa 5 miljoen gulden (van Berchum en Wattel,
1997).In plaats van de platte oester is de oesterkweek tegenwoordig
gericht op de Japanse oester. De jaarlijkse aanvoer hiervan bedraagt circa
15 miljoen exemplaren, van de platte oesters nog maar één miljoen exemplaren. De totale omzet is circa 8,8 miljoen gulden.
8.2 Zouttolerantie
Het RIVO-DLO heeft een literatuurstudie uitgevoerd naar de zouttolerantie
van commercieel belangrijke soorten in de Oosterscheide (Schuiling en
Smaal, 1998). Deze tolerantiegrenzen geven aan in welke zoutrange een
organisme kan groeien en reproduceren. Uit deze studie blijkt dat de tolerantie tussen de geselecteerde soorten aanzienlijk verschilt (zie tabel 9).
De ondergrens van de zouttolerantie van de kreeft, platte en kromme oester, mossel, mesheft en alikruik ligt bij circa 11 g ClVI. Voor de kokkei en
gamaal is dit circa 10 g C l / I . De zeester en de strandkrab zijn het minst
gevoelig met een ondergrens tot circa 8,5 g C l / I .
Voor de larven- en broedstadia van commerciële soorten is de tolerantie
geringer dan voor oudere stadia. De jonge stadia van de kreeft zijn het
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Tabel 9
Overzicht tolerantie voiwassen
organismen voor een
verlaagd zoutgehalte (Schuilmg en
Smaal, 1998)

Soort

Minimum

Optimum

zoutgehalte

zoutgehalte

(g Cl /l)

<g Cl/l)

mossel

11

Mytilus eduhs

11

Opmerkingen

Referentie

temperatuur 5-20°C

Bronko&Calabrese, 1969
Coosen et al, 1990

8,3-11

Eerlman&Smaal, 1995

11

soort kan gedurende

Wolft, 1973

kortere periode
5gCWI overleven
kokkei

10

Cerastoderma

5,5

Smaal&Mosterdijk, 1985
minimumwaarde

Broek, 1980

laboratorium
10
platte oester

11

13,8

minimumwaarde veld

Broek, 1980

bij temp < 6°C

Kornnga, 1976

Ostrca cduhs
Japanse oester

11

Prins, 1985;

Crassoitrea gigas
mes heft

Medcof&Needler 1941
optimum is relatief

11

Ens/5 ütrectw,

Beukema&Dekker, 1995

laag , soort is goed
bestand tegen flucuaties

zeekreeft

15

Homarus gammarui

11

al ikruik

11

Wblff&Sandee, 1971
bij temp 5 - 25"C

Kinne,1964
Kinne, 1964/1971

t.tttonna Uttorcn
11
strand krab

Wolf f, 1973
18

Amoyaw-Akumi&Naylor, 1987

15 - 18

Ameyaw-Akumi&Naylor, 1987

Carcmus maenas

McCaw&Naylor, 1992
5,5

bi| temp < 10üC

11

bi| temp 1 0 - 25UC
15 - 18

Nagaraj, 1993

bij temp 15"C

Adema, 1991

groene krab

McGaw&Naylor, 1992

7,7
2,8

groene krab

12
6

rode en oranje krab

6

's winters

11

's zomers

Wolff&Sandee, 1971

Noordzeegarnaal

15,8

bij temp 22ÜC

Crangon crangon

18,3

bij temp 4ÜC

Spaargare,1970

bijlemp 15 - 22"C

Weber&Spaargaren, 1970

9,5

bij temp 4 - 6"C

13,8
zeester
Astcnas rubens

14,4

Wolff, 1968

8,3
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meest gevoelig met een ondergrens van 15,5 g CI7I. Bij de platte oester, de
kokkei en de mossel ligt deze grens bij circa 14 g ClVI. Jonge stadia van
Japanse oester en strandkrab zijn duidelijk toleranter met een ondergrens
van circa 11 g C l / l . (Zie tabel 10).
Mosselkwekers zouden profijt kunnen
hebben van het verhogen van de zoetwaterinlaat. Het chloridegehalte mag
hierbij niet teveel dalen

8.3 Broedval schelpdieren

Voor de mosselteelt worden in mei en juni jonge mosselen van het voorgaande jaar opgevist, het zogenaamde mosselzaad. Aangezien er in de
Oosterschelde sinds 1984 nauwelijks meer broedval plaatsvindt, zijn de
mosselkwekers voor de zaadvisserij volledig aangewezen op de
Waddenzee. Waarom deze zaadval in de Oosterschelde niet meer plaatsvindt is onbekend (van Berchum en Wattel, 1997). Er wordt verondersteld
dat een verlaagd zoutgehalte een positief effect op de broedval van schelpdieren heeft. Dit fenomeen is geconstateerd in het Krammer-Volkerak rond
1975 nadat de Volkeraksluizen een vast zoetwaterdebiet gingen spuien.
Recentelijk is dit ook waargenomen in de monding van de Haringvliet en
bij spuilocaties in de Waddenzee (mondelinge mededeling M. van Stralen).
Ook blijkt uit recent onderzoek dat er veel broedval is op de hangcultures
in de Noordelijke tak maar op de hangcultures in de Monding (Neeltje
Jans) nauwelijks (mondelinge mededeling A. Smaal). Dit zou kunnen betekenen dat in de huidige situatie wel degelijk broedval op de bodem plaatsvindt maar dat hierop sterk wordt gepredeerd door zeesterren en krabben.
De broedval op hangende constructies is voor deze predatoren onbereikbaar. Deze voorlopige waarneming zou erop wijzen dat de lichte verlaging
van het zoutgehalte in de Noordelijke tak de broedval al bevorderen. Uit
een literatuurstudie van het RIVO (Schuiling en Smaal, 1998) is hiervoor
geen aanvullende bevestiging gevonden. Aanbevolen wordt daarom extra
aandacht te besteden aan de gevoeligheid van broedval en jonge levensstadia voor lage zoutgehalte en de gevolgen voor de groeisnelheid.
De optimale zoutgehalten voor de juveniele stadia van diverse soorten
staan vermeld in tabel 10.
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Tabel 10
Overzicht tolerantiegrenzen broedval
en larvale organismen (Schuiling
en Smaal, 1998)

Soort

Minimum

Optimum

zoutgehalte

zoutgehalte

(g Cl /l)

(g Cl-I)

Opmerkingen

Referentie

mossel

17 - 2 2

trochofoor. bij tem. 8 -18°C

Prins, 1985

Mytilus edulis

14 - 19

larven bij temp 15°C

Kinne, 1971

11 - 19

bij temp. 20"C

Eertman&Smaai, 1995

17 - 19

soort kan waarden lager

Broek, 1980

kokkei

dan 3 g Cl /l overleven

Cerastoderma

bij temp 19 - 20"C

Kornnga, 1976/1947

8-17

zaad 1,1 mg

Nell&Holiday, 1988

Crassostrea gigas

8-25

zaad 0,68 g

mesheft

11 - 15

soort kan waarden zo laag

platte oester

14

Osfrea edulis

Japanse oester

NellSiHoliday, 1988

als 3 g Cl /l en zo hoog als

Ensis directus

3 g Cl /l overleven

zeekreeft

gedurende gehele

15

Homarus gammarus 11

Wolff&Sandee, 1971

ontwikkeling juvenielen

strand krab

11

eieren bij temp 16,3°C

Caranus maenas

14

eieren bij temp 10'C

Kinne, 1964

14

eieren bij temp 10aC

Nagaraj, 1993

11-20

megalopa

Nagarai, 1993

geldt voor alle vier zoea-

Nagaraj, 1993

11

stadia, bij temp. 10"C
zoea stadium
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I, bij temp 10"C

16

II, bij temp rond 10°C

20

III, bij temp rond 10°C

11 -20

IV ,bij temp 10"C of lager
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9 Integratie

f

In deze verkennende studie zijn de mogelijkheden en effecten onderzocht van een verhoogde zoetwaierinlaat op de zoutgradiënt en de
stratificatie in de Oosterschelde. Daarnaast zijn studies uitgevoerd naar
de effecten van zoutgehalte verlaging op de ecologie en de visserij.
Cebleken is dat voor het creëren van een zoutgradiënt van enige betekenis het aanbod vanuit het Volkerak-Zoommeer alleen niet voldoende
is. Hiervoor is extra zoetwateraanvoer vanuit het Hollandsch Diep
noodzakelijk. Dit leidt tot een extra belasting van het VolkerakZoommeer met nutriënten en microverontreinigingen. Een belangrijk
negatief effect bij extra zoetwaterinlaat is een grotere kans op stratificatie, vooral in de Noordelijk Tak. De verwachting is dat de biodiversiteit van de Oosterschelde in zijn geheel zal kunnen toenemen, mei
name de omstandigheden voor zeegras zullen verbeteren. De primaire
productie van het fytoplankton zal in beperkte mate toenemen waarbij
modelresultaten aangeven dat dit niet. automatische tot een hogere
draagkracht voor schelpdieren hoeft te leiden. Vanuit de huidige situatie is er ruimte om het zoutgehalte te verlagen zonder grote nadelige
gevolgen voor de visserijfunctie van de Oosterschelde.

9.1 Waterhuishouding en zoutgehalte
• Huidige situatie
Bij dit scenario wordt geen extra zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer
ingelaten. De zoetwaterbelasting blijft beperkt tot 9 mVs. De hoge zoutgehalten zullen dan ook gehandhaafd blijven en de huidige ontwikkelingen zullen zich verder doorzetten. Er is nauwelijks sprake van een zoutgradiënt.
• Overschot Volkerak-Zoommeer scenario
Bij dit scenario is alleen zoet water beschikbaar in perioden dat het
Volkerak-Zoommeer moet spuien in verband met het peilbeheer. Deze
extra zoetwatertoevoer is zeer onvoorspelbaar en is in de drogere jaren
nihil. De zoetwatertoevoer in de natte jaren is zeer variabel en is vooral
geconcentreerd in het winterhalfjaar. Dit leidt tot relatief hoge zoutgehalten, met af en toe jaren waarin het zoutgehalte in het winterhalfjaar verlaagd is. De zoutgradiënt blijft beperkt tot de Noordelijk Tak en de Kom.
Voor het systeem is dit scenario is nadeling vooral door de onvoorspelbaarheid van het overschot en de korte duur van de perioden met lagere
zoutgehalten. Tijdens grote delen van het jaar zullen de zoutgehalten vergelijkbaar zijn met de huidige situatie.
• Plus Hollandsch Diep scenario
Bij dit scenario wordt jaargemiddeld 30 mVs extra zoetwater vanuit het
Hollandsch Diep ingelaten via de Volkeraksluizen. Al dan niet gecombineerd met de natuurlijke overschotten uit het Volkerak-Zoommeer kan dit
tot sterk verlaagde zoutgehalten leiden. Bij de inlaatlocaties dalen de
zoutgehalten in de wintermaanden in een nat jaar onder de 10 g Cl/I , in
de Noordelijke tak zelfs tot 5 g C M . De zoutgradiënt is tot het
Middengebied van de Oosterschelde merkbaar. Ook de schommelingen
door het jaar heen zijn erg groot, zeker in een nat jaar. De grootte van
deze schommelingen zijn het gevolg van het onderzochte inlaatmodel
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(55, 45, 12 en 8 mVs in respectievelijk najaar, winter, voorjaar en zomer)
in combinatie het natuurlijke zoetwateroverschot vanuit het VolkerakZoommeer. Dit scenario biedt wel de mogelijkheid om de hoogte van
deze zoetwaterinlaat is uiteraard volledig te sturen. Elk gewenst inlaatbeheer is dus in principe mogelijk rekening houdend met gestelde randvoorwaarden. Voorlopig is dit scenario nog niet mogelijk vanwege de slechte
waterkwaliteit van het Hollandsch Diep water.
9.1.1 Stratificatie

Aangezien gebruik is gemaakt van een 2-D hydrodynamisch model en een
2-D ecologisch model zijn de effecten van stratificatie moeilijk in te schatten. Met behulp van een eerste eenvoudige analyse zijn de risico's op stratificatie globaal in kaart gebracht. Voor alle scenario's gefdt dat onder de
huidige hydrodynamische omstandigheden de kans op stratificatie groot is.
Het is ook de verwachting dat deze kans toeneemt naarmate er meer zoet
water wordt ingelaten Vooral de Noordelijke Tak is hiervoor gevoelig, de
Kom in mindere mate. In grote gebieden zal het zoete inlaatwater dus niet
mengen met het zoute water van de Oosterschelde. De effecten hiervan
kunnen zijn dat delen van intergetijdegebieden worden overspoeld met
zoet water in plaats van brak. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de
flora en fauna in die gebieden.
9.2 Productiviteit en biodiversiteit
9.2.1 Productiviteit

Op basis van de modelanalyse is geconcludeerd dat door de verhoogde
nutriëntenbelasting de primaire productie van het fytoplankton van de
gehele Oosterschelde toeneemt met 3 tot 9%, afhankelijk van het gekozen
scenario. Opmerkelijk is dat het EXTRA scenario, dat uitgaat van een continue zoetwaterinlaat van 8 en 12 mVs in respectievelijk de Noordelijke Tak
en de Kom, bijna hetzelfde effect op de primaire productie heeft als het
PLUS HD scenario. Dit is vermoedelijk te verklaren doordat de nutriëntenbelasting in het OVERSCHOT en PLUS HD scenario voornamelijk in de
winterperiode plaatsvindt. In die periode is de primaire productie lichtgehmiteerd en zullen de extra nutriënten uitspoelen naar de Noordzee.
Het grootste effect van een verhoogde nutriëntenbelasting op de primaire
productie is te behalen in het voorjaar, wanneer fosfaat en silicium limiterend zijn (mondelinge mededeling J. Kromkamp). Op het moment dat het
fytoplankton niet meer nutriënten- en lichtgelimiteerd is kan een verhoogde nutriëntenbelasting ook leiden tot een verhoogde productie van groenwieren, zoals darmwier en zeesla. Als de zeegrassen aanslaan kunnen
mogelijk ook deze planten profiteren van de verhoogde nutriëntenbelasting. Door het grote oppervlak aan droogvallende platen en de geringe
stroming vormt ook het microfytobenthos (bodemalgen) een belangrijke
primaire producent. Het model voorspelt voor elk scenario een toename
van de primaire productie van het microfytobenthos van 1 tot 6% voor de
gehele Oosterschelde. Hoe de competitie tussen deze primaire producenten
zal uitpakken is moeilijk te voorspellen.
Bij een toename van de primaire productie in het systeem neemt de draagkracht in principe toe. De grazers in het systeem kunnen profiteren van dit
hogere voedselaanbod Dit zal tot uiting kunnen komen doordat er meer
ruimte is voor schelpdieren en/of dat het zoöplankton zich sterk vermeerderd. In principe is er genoeg ruimte voor beide consumenten. De hoeveelheid mosselen wordt echter sterk bepaald door de bedrijfsvoering van de
mosselkwekers. Deze zouden kunnen inspelen op een hogere draagkracht
door meer schelpdieren in het systeem te brengen. Het zoöplankton heeft
een natuurlijke populatiedynamiek en zal reageren door een sterkere repro-
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duktie. De resultaten van het ecosysteemmodel zullen altijd een grote mate
van spreiding te zien geven. Deze spreiding weerspiegelt niet alleen de
tekortkomingen van het model maar weerspiegelen ook de grenzen van
onze kennis. Het geeft ons wel een indicatie m.b.t. kwantitatieve voorspellingen en dwingt ons ook tot bescheidenheid ten aanzien van onze prognoses.
9.2.2 Biodiversiteit

De verwachting is dat de biodiversiteit voor de Oosterschelde als geheel in
geringe mate zal toenemen. De meeste soorten in de Oosterschelde zijn
euryhalien, dat wil zeggen mariene soorten die kunnen voorkomen tot een
zoutgehalte van 10-12 g Cl/I. In het ontstane brakwatergebied zullen,
afhankelijk van het zoutgehalte, mariene soorten in biomassa en dichtheden achteruitgaan of eventueel verdwijnen De omstandigheden voor zeegras zullen in de gecreëerde brakwatergebied verbeteren. Zeegrasvelden
bieden voedsel en beschutting voor vele soorten bodemdieren en vogels.
De laag gelegen zeegrasvelden spelen tevens een belangrijke rol als paaien opgroeigebied voor verschillende soorten vissen, zoals zeenaalden. Door
het verhoogde voedselaanbod zal de kraam- en kinderkamerfunctie kunnen toenemen. De kans dat doortrekkende vissen zullen terugkeren blijft In
alle gevallen zeer klein. De belangrijkste oorzaak is het ontbreken van een
geleidelijke overgang van zoet naar zout en de aanwezigheid van fysieke
obstakels naar het zoete achterland.
9.3 Visserij
De huidige zoutgehalten bieden ruimte voor verlaging zonder nadelige
effecten voor de visserij. In de directe nabijheid van de inlaatlocaties kunnen plaatselijk wel negatieve effecten optreden vanwege te lage zoutgehalten. In de huidige situatie blijven de minimum zoutgehalten in zeer natte
jaren nog ruim boven de minimum streefwaarde van 15,5 g Cl/I. Deze
streefwaarde is destijds gebaseerd op de zeekreeft waarvan met name de
jonge stadia het gevoeligst zijn. Schuiling en Smaal (1998) stellen dat een
ondergrens van 14 g Cl/I noodzakelijk is om voortplanting en de ontwikkeling en groei van jonge organismen mogelijk te maken. Dit geldt vooral in
het voorjaar en de zomerperiode. In de winterperiode kan een minimum
van 11 g Cl/l worden beschouwd als ondergrens waarbij geen nadelige
effecten zijn beschreven op de overleving van de meeste schelpdieren.
Zeekreeft is gevoeliger en heeft een ondergrens van 15 g C l / l .
Uit de onderzochte scenario's is de conclusie dat het PLUS HD leidt tot te
lage zoutgehalten voor de visserij vooral in natte jaren. Het OVERSCHOT
scenario in een nat jaar geeft een zoutverloop dat redelijk in de buurt komt
van de gestelde ondergrenzen (11 g Cl/l en 14 g Cl/I in respectievelijk
winter- en zomerperiode). Vooral in het Marollegat liggen de resultaten
binnen deze range met een minimum van ruim 13 g Cl/l in januari en de
overige maanden 15 g Cl/l of hoger. In de Noordelijke Tak liggen deze
zoutgehalten 2 tot 3 g Cl/l lager en wordt de ondergrens van 11 g Cl/I in
januari lokaal onderschreden.
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10 Conclusies en aanbevelingen

10.1 Conclusies
Zoetwateraanbod, scenarfo's en stratificatie:
• Binnen de gestelde randvoorwaarden van deze verkenning (zie paragraaf
1.2) is de conclusie dat het creëren van een brakwaterareaal van enige
omvang in de Oosterschefde niet mogelijk is. Hiervoor is het zoetwateroverschot vanuit het Volkerak-Zoommeer alleen onvoldoende. In droge
jaren is het overschot nihil en in een nat jaar is het vooral geconcentreerd
in het najaar en de winter.
• Extra water vanuit het Hollandsen Diep via de Volkeraksluizen is nodig
om het zoetwateraanbod voor de Oosterschelde te vergroten. Dit leidt
binnen de hier gekozen instellingen van het Plus Hollandsch Diep scenario {hoge inlaat in de winter, lage in de zomer) tot sterk verlaagde zoutgehalten in de wintermaanden, vooral in natte jaren. Voorlopig is dit niet
acceptabel omdat de waterkwaliteit van het Hollandsch Diep water nog
steeds slecht is.
• Een gegarandeerde zoetwatennlaat met redelijk voorspelbare schommelingen hebben de voorkeur. Dit scenario zou de mogelijkheden bieden om
elk gewenst inlaatbeheer met de daaraan gekoppelde zoutgradiënt(en) in
te stellen.
• Stratificatie treedt onder de huidige omstandigheden bij alle scenario's
op De kans op stratificatie wordt sterker naarmate de zoetwatennlaat
toeneemt. Vooral de Noordelijke tak is hiervoor gevoelig, de Kom in mindere mate.
Natuur en visserij:
• De modelanalyse laat zien dat de primaire productie van de gehele
Oosterschelde een stijging zal vertonen van gemiddeld 3 tot 9% afhankelijk van het scenario. Dit kan leiden tot een hogere draagkracht voor
filterfeeders in het systeem.
• Uit het model blijkt dat vooral het zoöplankton hiervan profiteert en dat
door voedselconcurrentie de schelpdieren in biomassa achteruitgaan. Dit
is in strijd met de vooraf gestelde hypothese. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat de mossel- en kokkelbiomassa's in het model te laag zijn
• De hogere productie van het zoöplankton kan een positief effect hebben
op het voedselaanbod voor kleine vissen en kreeftachtigen. Dit kan weer
positief doorwerken op de kinderkamerfunctie van de Oosterschelde.
• De biodiversiteit van de Oosterschelde als geheel zou licht kunnen toenemen Er zijn weer mogelijkheden voor het herstel van het zeegras
Zeegrasvelden hebben tevens een functie als paai- en opgroeigebied voor
specifieke soorten. Ook estuarien residente soorten zullen vermoedelijk in
aantallen toenemen.
• Herstel van estuariene gradiënten in de Oosterschelde heeft weinig effect
op anadrome vissoorten. De terugkeer hangt vooral af van de passeerbaarheid van de fysieke obstakels zoals sluizen en dammen en de kwaliteit van de bovenstroomse paaigebieden.
• Visserijkundig is er ruimte om het zoutgehalte te verlagen. Een minimum
van 11 g CI7I kan als ondergrens beschouwd worden voor de meeste
schelpdiersoorten. Voor het voorjaar en zomerperiode is een ondergrens
van 14 g Cl/l noodzakelijk om de voortplanting en groei van jonge
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organismen mogelijk te maken. Jonge zeekreeft is het meest gevoelig met
een ondergrens van 15,5 g C l / l .
• Uit de praktijk komen aanwijzingen dat de mosselbroedval gebaat is
bij een lager zoutgehalte. Dit wordt bevestigd door recente waarnemingen in de Noordelijke tak. In de literatuur is hierover echter geen bevestiging gevonden.
10.2 Aanbevelingen
1. Er zal meer duidelijkheid verkregen moeten worden over de aard en
omvang van de zoutgradiënt die men wenselijk acht voor de
Oosterschelde uitgaande van zowel visserijkundige en ecologische
randvoorwaarden.
2. De huidige streefwaarde van het minimum zoutgehalte voor de
Oosterschelde van 15,5 g Cl/I zou op basis van visserijkundige randvoorwaarden verlaagd kunnen worden. Nader onderzoek moet plaatsvinden om deze ondergrens vast te stellen en of er verschillen per gebied
en seizoen kunnen zijn.
3. Visserijkundig is weinig bekend over de gevoeligheid van broedval en
jonge levensstadia voor lage zoutgehalten en de gevolgen voor de groeisnelheid. Nader onderzoek hierover is gewenst.
4. Een nadere analyse van de modelresultaten voor de geldigheid van de
berekende toename van het zoöplankton versus de berekende afname
van de schelpdieren zou uitgevoerd moeten worden.
5. Meer aandacht zal besteed moeten worden aan biomonitoring van het
zoöplankton in de Oosterschelde.
6. De ecologische effecten van zoetwaterinlaat (incl. nutriënten) op de
Oosterschelde kunnen nader experimenteel onderzocht worden. De
effecten van de verschillende scenario's op de primaire productie en de
secundaire productie (zoöplankton en schelpdieren) zijn met behulp van
de mesocosms op Jacobahaven nader te onderbouwen.
7. De kans op stratificatie bij het inlaten van zoet water dient nader te worden onderzocht met behulp van 3-dimensionale modellen. Ook het
beter inschatten van de effecten is noodzakelijk.
8. De mogelijkheden en effecten van extra inlaat van Hollandsch Diep
water op het Volkerak-Zoommeer zullen nader onderzocht moeten worden in relatie tot de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas.
9. Noodzakelijk is een integrale afstemming van het waterbeheer tussen de
verschillende watersystemen in de gehele zuidelijke Delta, inclusief het
Hollandsch Diep.
De Krabbenkreek vormt een uitgebreid
intergetijdegebied tussen Tholen en
Sint Philipsland in de Noordelijke Tak
van de Oosterschelde
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Verklarende woordenlijst

algenbloei
areaal
bentisch
biomassa
brakwater
compartimentering
copepoda
debiet
degradeerbaar
denitnficatie
depositfeeders
detritus
diatomeeën
dispersief
diversiteit
draagkracht voor soorten
ecosysteem
eulitoraal
faeces
filterfeeder
foerageren
fotosynthese
fytobenthos
fytoplankton
getijvolume
graasdruk
gradiënt

habitat
herbivoor
hydrodynamica
inundaties
isohalienen
k'mderka,merfunctie
kolomproduktie
komberging
labiel detritus
levensgemeenschap
litoraal
mesocosm
microfytobenthos
mineralisatie
morfologie

bovennormale concentraties van algen
oppervlakte
zich op of in de waterbodem bevindend
gewicht van het levend materiaal
water met een chloridegehalte tussen de 500 en 16000 mg/l
afscheiding van delen van het Oosterscheldebekken d.m.v. dammen t.b.v.
zoet-zout scheiding en regulering van het getijverschil
roeipootkreeftjes, onderdeel van het zoöplankton
hoeveelheid water die op een bepaald punt per tijdseenheid passeert
afbreekbaar tot opneembare fracties
afbraak van nitriet en nitraat tot stikstof (gas) door bacteriën
organisme dat leeft van organische stof in het substraat (detntus-eter)
dood organisch materiaal als restant van plant en dier

alg met silicaatskelet
ongericht verdeling van stoffen
verscheidenheid, zoals aantal en voorkomen van soorten en
levensgemeenschappen
het maximum aantal individuen van een soort dat in een gebied kan
overleven
systeem van levende organismen en hun omgeving, dat min of meer
begrensbaar is
(getijdezone) gebied tussen gemiddeld hoog- en laagwater
uitwerpselen

dier dat zijn voedsel uit het water filtert
voedsel zoeken
productie van organische stof uit koolstofdioxide en water door middel van
chlorofyl (bladgroen) onder invloed van licht door groene planten
op of in de bodem levende planten (algen en zeegrassen)
vrij in het water zwevende microscopisch kleine planten
hoeveelheid water die per getij een bepaalde grens passeert
effect van predatie op een soort
geleidelijke verandering van een grootheid in een bepaalde richting
soortspecifieke levensruimte van een plant of dier
dier dat van planten leeft
leer van de beweging van vloeistoffen
onder water staan
lijnen met een gelijke waarde
het gebruik van estuaria voor jonge vissen om op te groeien
primaire produktie uitgerekend voor een waterkolom van een gemiddelde
diepte in een bepaald gebied
hoeveelheid water tussen twee bepaalde niveau's
dat deel van het detritus dat gemakkelijk afbreekbaar is
functioneel samenhangend geheel van planten en dieren in een
bepaald gebied
gebied tussen gemiddeld hoog- en laagwaterhjn
schaalmodel van een ecosysteem
microscopisch kleine planten welke op of in de bodem leven
afbraak van organische stof tot anorganische bestanddelen door bacteriën
geometrische structuur van bijvoorbeeld een compartiment
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mosselbroedval
N1OO-CEMO
nutriënten
pelagisch

plaagalg
plaat
poe
populatie
primaire produktie
pseudo-faeces

reaeratie
refractair detritus
respiratie
resuspensie
RIVO
schorren
secundaire produktie
sedimenteters
sessiel
slikken
stratificatie
stratum
streefwaarde
sublitoraal
suspensie-eters
substraat

taxa
transect

trekvissen
trofisch niveau
tunicata
verblijftijd
voedselweb
zoöbenthos
zoöplankton

de overgang van mossellarven vanuit de waterfase naar de bodem of ander
hardsubstraat
nederlands instituut voor oecologisch onderzoek, centrum estuarien en
marien onderzoek gevestigd te yerseke
anorganische voedingsstoffen voor planten
zich zwevend in de waterkolom bevindend
algen die schade veroorzaken door hoge biomassa's of anderszins effecten
veroorzaken, zoals toxiciteit of zuurstofgebrek
bij eb droogvallende, niet aan land grenzend gebied
particulair organisch materiaal, meestal uitgedrukt in massa koolstof per
volume-eenheid
aantal individuen van een soort binnen een bepaald gebied
vorming van organische stof via de fotosynthese
deel van door filterfeeders gefilterd materiaal dat reeds uitgescheiden
wordt door opname in het lichaam
toevoegen van zuurstof aan het water door fysische omstandigheden
zoals golfslag
dat deel van het detritus dat niet afbreekbaar is
uitwisseling van gassen door een organisme met zijn omgeving
het weer zwevend in het water komen van organisch materiaal
rijksinstituut voor visserijonderzoek
buitendijkse gebieden met een zoutminnende vegetatie, die regelmatig
door zout water wordt overspoeld
groei door vorming van dierlijk weefsel uit organisch koolstof afkomstig
van primaire producenten
bodemdieren die leven van materiaal uit de bodem
vastzittend
bij eb droogvallende en aan land grenzende gebieden
gelaagdheid van een waterkolom als gevolg van zout- en/of temperatuurverschillen
dieptezone
een concentratie van een stof die bereikt moet worden
gebied beneden gemiddeld laagwater
bodemdieren die leven van microscopisch kleine deeltjes in het water
materiaal waar een plant of dier zich in of aan hecht
soorten en geslachten
dwarsdoorsnede van een bepaald gebied
vissen die vanuit de zee de rivier op zwemmen om zich voort te planten
(anadroom) of andersom (katadroom)
voedselniveau, onderscheiden in 3 niveaus; producenten, consumenten
en reducenten
organismen behorende tot de ongewervelden, meestal sessiele hard-substraat organismen die hun voedsel verkrijgen door het filteren van passerend water O a. zakpijpen
gemiddelde lijd dat een waterdeeltje m een bepaald gebied aanwezig is
het geheel van soorten van een levensgemeenschap met hun onderlinge
voedselrelaties
op of in de bodem levende dieren
in het water levende microscopisch kleine dieren
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Bijlage 1

Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste
zoetwatertoevoer bij de verschillende scenario's.

Bijlage 1.1
Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in de huidige
situatie in een droog jaar (dOO) en een nat jaar (nOO) bij inlaat Noordelijke Tak.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario dOO - Jaagwatë^Droog jaar, T 0
TIME = 1 113430 18-dec-1995 18:30
of Sslrrty kg/m-3 )
chloride

sainity /;1773
)

Pfl__

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario nOO -laagwatef - —
Nat jaar, TO
TIME = 1 145950 K)-jan-1994 8:30
concentration

chloride - s * i t y / 1773
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Bijlage 1.2

Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in het overschot
Volkerak-Zoommeer scenario in een droog jaar (dOO) en een nat jaar (n10) bij inlaat Noordelijke Tak.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario dOO - laagwater
Droog jaar, TÖ
TIME = 1 113430 18-dec-1995 18:30
concentraten of Salrrity kg/jrï'3)
chloride = sainity / 1773

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario n10 - laagwater
Nat jaar, inlaat Krammer
TIME = 1 145950 10-jan-1994

8:30
concontation of Salrtty kg/m'3 }
chloride - sainity / 1773
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Bijlage 1.3
Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in het plus
Hollandsch Diep scenario in een droog jaar (d30) en een nat jaar (n30) bij inlaat Noordelijke Tak.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

""\

Scenario d30 - laagwateFDroog jaar, inlaat Krammer
TIME = 1 113430 18-dec-1995 18:30
concentmtion of Sslhity.kg/m'3 )

chloride = sainity /H773

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Waterstand Stawnisse

Scenario n30 - laagwaterNat jaar, inlaat Krammer + HD
llME = 1 145950 10-jan-1994 8:30
concentraBon of SalMty Ka/m*3 )
chloride -
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Bijlage 1.4

Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in het overschot
Volkerak-Zoommeer scenario in een droog jaar (dOO) en een nat jaar (n20) bij inlaat in de Kom.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario dUU - l a a g w a t e r "
Droog jaar, T0
TIME = 1 113430 18-dec-1995 18:30

\A.

i of Ss&ity kg/m'3 )

chloride = safrrty / 1773

00S1III
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario n20 - laagwater- —
Nat jaar, inlaat Marollegat
IIME = 1 145950 10-jan-1994

8:30
concentraiion of SaWty kg/m~3 )

chloride = saWty / 1773
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Bijlage 1.5

Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in het plus
Hollandsch Diep scenario in een droog jaar (d40) en een nat jaar (n40) bij inlaat in de Kom.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario d40 - laagwaterDroog jaar, inlaat Marollegat
TIME = 1 113430 18-dec-1995 18:30
concentraten of Safriity kg/m'3 ]

chloride = sainity /;1773

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario n40 - laagwateF-—
Nat jaar, inlaat Marollegat + HD
TIME = 1 145950 10-jan-1994

8:30
concsntraton of Salinity kg/nr~3 ) •
chloride - sainity / 1.773
)
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Bijlage 1.6
Ruimtelijke verdeling van het zoutgehalte bij laagwater en de hoogste zoetwatertoevoer in het overschot
Volkerak-Zoommeer scenario in een nat jaar met een verdeling van het overschot naar de Noordelijke Tak
en de Kom.

OOSTIII
Herstel zout-zoet gradiënt

Scenario n b ü - l a a g w a t e r - - "
Nat jaar, inlaat Krammer-Marollegat
TIME = 1 145950 10-jan-1994 8:30

!2.o^_
10.0 ^ H
8.0 ^M
concsntraiion of SaWty kg/m'3 )

chtoride = sairrty / 1.773
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Bijlage 3

Overzicht van vissoorten die in de Oosterschelde voorkomen
(Cattrijsseefa/, 1998).

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam Type Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Type

driedoornige stekeibaar Gasterosteusaculeatus

CA

adderzeenaald

Entelurus aequoreus

MA

dunlipharder

Li7a ramada

CA

doornhaai

Squalusacanthias

MA

fint

Alosa fallax

CA

dwergbolk

Tnsopterus mmutus

MA

forel

Sa/motrutta

CA

dwergtong

Rugiossidium luteum

MA

paling

Anguilla anguil/a

CA

gevlekte lipvis

Labrus bergylta

MA

CA

MA

rivierprik

Lampetra

groene zeedonderpad

Taurulus bubalis

spiering

Osmerus eperlanus

CA

grote pieterman

Trachmus draco

MA

zalm

Salmo salar

CA

hondshaai

Scyliorhinus camcula

MA

zeejmk

Petromyzon marmus

CA

horsmakreel

Trachurus tracht/rus

MA

bot

Platichthy; flesus

ER

kleine pieterman

Trachmui vipera

MA

botervis

Phohsgunnellus

ER

kleurige grondel

Poma toschtstus pictus

MA

brakwatergrondel

Pomatoschistus microps

ER

koolvis

Pollachiusvirens

MA

dik kopje

Pomatoschistus mmutus

ER

lozano's grondel

Pomatoschistus lozanoi

MA

fluviatilis

glasgrondel

Aphia minuta)

ER

makreel

Scomber scombius

MA

grote zeenaafd

Syngnatbus acus

ER

mul

AA uilus surmuletus

MA

harnasmannetje

Agonus cataphra dus

ER

pitvis

Calhonymuslyra

MA

kleine zeenaald

Syngnathus rostellatus

ER

ruwe haai

Caleorhinus galeus

MA

puitaal

Zoarccs viviparus

ER

schelvis

Melan ogrammus a eglefiiws

MA

slakdolf

Liparis liparis

ER

schurftvis

Arnoglossus laterna

MA

vorskwab

ER

smelt

ER

Spaanse makreel

Ammodytes lanceolatus
Scomberesox saurus

MA

zandspiering

Raniceps ramnus
Ammodytes tobianus

zeedonderpad

Myoxocephalus scorpius

ER

tongschar

Microstomus kitt

MA

zwarte gronde!

Cobius niger

ER

trekkervis

Balistes carolensis

MA

zwartooglipvis

Symphodus melops

ER

zeepaling

Conger conger

MA

regenboogforel

Onchorhynchus mykiss

FW

griet

Scophthalmus rhombus

MJ

ansjovis

Engrauhs encrasicolus

MS

haring

Clupea harengus

MJ

diklipharder

Chelon labrosus

MS

kabeljauw

Cadus morhua

MJ

geep

Belone belone

MS

koornaarvis

Athenna presbyter

MJ

grauwe poon

Eutngla gurnardus

MS

pollak

MJ

sardien

Sardina pilchardus

MS

rode poon

Pollachius pollachius
Tng/a lucerna

MA

MJ

snotolf

Cyclopterus lumpus

MS

MJ

Sprattus sprattus

MS

schar
schol

Limanda limanda

sprot

Pleuronectes piatessa

MJ

stekelstaartrog

Dasyatis pastmaca

MS

steenbolk

Trisopterus iuscus

MJ

vijfdradige meun

Ciliata mustela

MS

tarbot
tong

Scophthalmus maximus

MJ

Solea solea

MJ

wijting

M erletngius merlangus

MJ

zeebaars

Dicentrarchus labrax

MJ

zeekarper

Spandyliosoma cantharus

MJ

ER=estuarïen residente soort (Estuarino Resident)
MA=mariene toevallige gast (Marine Adventitious)
MJ=mariene soort die als juveniel aanwezig is (Marine Juveniie)
MS=mariene soort die op seizoenaie basis voorkomt (Marine Seasonai)
FW=zoetwatersoort (FreshWater)
CA=diadrome soort (Catadromous-Anadromous)
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Bijlage 4

Overzichtskaart Oosterschelde

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Noordzee

Dfrectoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Schouwen-Duiveland

'

Zoet water naar de
Oosterschelde:
een verkenning

Grevelingenmeer

u^^en

Crevelingendam
Grevelingenslui!
Krammersluizen

Philipsdam

Schaar van Roggenplaat

Volkerakmeer

Monding

Verklaring

Morfologische eenheden
• • •

schor
platen/slikken
NAP-1.39 m tot-5.00 m
NAP -5 m tot-10 m

Wissenkerke

NAP -10 m

"Nöord-BevelafïöS.

• • •

Veerse Meer

grens compartiment
inlaat locaties zoet water

Zandkreekslu s

Bergse Diepsluis

Zoomm

^ ^ H

via

^ ^ H

via Oesterdam (denkbeeldig)

Krammersluizen

Gemalen
^k

plaatsaanduiding
(gem. afvoer in m'/s 1980-1996)

Verdronken land van
Zuid-Beveland

Westerschelde

1. Prommelsluis
2. Sas
3. Zuidhoek
4. deValle
5. Duiveland
6. Luijster
7. de Noord
8. de Moer
9. P.J.J. Dekker
10.Loohoek
11. J.A. v.d. Graaf

(0,75)
(0,20)
(0,05)
(0,40)
(0,72)
(0,20)
(0,60)
(0,25)
(0,60
(0,20)
(0,07)

Bathse spuikanaal

ê
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