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Inleiding
Professor Filip Meysman (NIOZ) heeft op 24 november 2014 een zienswijze ingediend op het
Milieueffectrapport bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. In zijn zienswijze
wijst Filip op de mogelijkheid dat het bouwen van een doorlaat in de Brouwersdam mogelijk sterke
ecosysteem veranderingen met zich meebrengt, en niet tot de gewenste verbetering van de
waterkwaliteit leidt, maar mogelijk tot een verslechtering ervan. Een belangrijk uitgangspunt van zijn
zienswijze is dat het nu in de Grevelingen aanwezige slib sterk zal opwoelen bij herintroductie van
het getij. Dat aspect van zijn zienswijze is op verzoek van Rijkswaterstaat Zee en Delta bestudeerd
door Deltares, waarna Bram Bliek (Bureau Svasek) de bevindingen van Deltares kritisch heeft
bekeken.

Opening
Dit is het verslag van de expertsessie die plaatsvond naar aanleiding van de zienswijze van Filip
Meysman, het bijkomend onderzoek van Deltares en de review door Bram Bliek van het Deltares
rapport. In de ochtend vertelt Paul Paulus (Rijkswaterstaat Zee en Delta) waarom wordt overwogen
een doorlaat te bouwen in de Brouwersdam en hoe zo’n doorlaat eruit zou zien. Daarna lichten de
drie auteurs hun rapportages toe. In de middag bespreekt de groep de mogelijke veranderingen in de
slib- en zuurstofdynamiek van het meer door een doorlaat en welke gevolgen die voor het systeem
kunnen hebben.
De expertsessie begint om 10 uur en eindigt om 14 uur. Nelie Houtekamer (HKVK) leidt de sessie. Dit
verslag is gemaakt door haar collega Onno van Kleef (HKVK).

Het beoogde doorlaatmiddel
Paul Paulus, coördinator waterbeheer Grevelingenmeer, vertelt over de geschiedenis van en
aanleiding voor de plannen voor een doorlaatmiddel, en over de visie op het functioneren van het
ecosysteem. In de lente en zomer verdwijnt zuurstof uit de diepe geulen van het meer, ontstaan
witte bacteriematten en sterft het aerobe bodemleven. Als oplossing voor dit probleem is
voorgesteld om het water in de geulen door het getij in beweging te brengen door vers
Noordzeewater aan te voeren (figuur 1). Dit kan door in de Brouwersdam een groot doorlaatmiddel
te bouwen, zodat een gemiddeld debiet van 950-1000 m3/s gerealiseerd wordt. Het meer krijgt dan
een gereduceerd getij van ongeveer 50 cm, inclusief een geringe natuurlijke variatie door doodtij en
springtij. Om het gemiddelde meerpeil op -0,20 m NAP te houden is actief peilbeheer met het
doorlaatmiddel nodig, zoals af en toe sluiten bij vloed. Op dit moment is de verblijftijd van water in
het meer ongeveer twee maanden (er stroomt nu ook water van en naar zee door de Brouwerssluis),
door de nieuwe doorlaat wordt dat aanzienlijk korter.
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Figuur 1: Zuurstofgehalte Grevelingenmeer zonder (links) en met een doorlaat ten noorden van de
Middelplaat op basis van berekeningen van Deltares
Vanaf eind 2016 wil het Rijk in alliantie met marktpartijen de plannen voor een doorlaatmiddel gaan
uitwerken. De planuitwerkingsfase zou eind dit jaar kunnen starten; de ingebruikname is dan op zijn
vroegst in 2021.

Visie van Prof. Filip Meysman op slib- en zuurstofdynamiek
Prof. Filip Meysman neemt deel aan internationaal onderzoek naar zuurstofloosheid in
kustsystemen. In het algemeen neemt zuurstofloosheid toe. De Grevelingen speelt een belangrijke
rol in dit onderzoek als test-case gebied voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en hypothesen rond
zuurstofloosheid in kustgebieden, die vervolgens globaal kunnen worden toegepast. Een belangrijk
voordeel van de Grevelingen is onder meer de beschikbaarheid van lange-termijn gegevens (de
GTSO-metingen van Rijkswaterstaat). Het onderzoek heeft al geleid tot vier PhD-thesissen. De focus
van het onderzoek ligt op de slib- en zuurstofdynamiek van de bodem in het Den Osse bassin, de
tweede diepe put in de vroegere getijdegeul vanaf de Brouwersdam.
Filip stelt dat er momenteel geen overtuigend wetenschappelijke bewijs is dat de zuurstofloosheid in
de diepe delen van de Grevelingen erger wordt in de loop der jaren. Er is wel verschil tussen warme
en minder warme zomers, maar een langjarige trend is in de GTSO-metingen niet direct
aantoonbaar. Een grondige analyse van de zuurstofgegevens ontbreekt overigens. Mocht het zo zijn
dat de zuurstofloosheid in het meer erger wordt, dan dient ook duidelijk te zijn wat het
onderliggende drijvende mechanisme is. Vooralsnog, zo betoogt Filip, is die kennis er niet en er zijn
geen andere veranderingen in de bio-geochemie die kunnen samenhangen met de zuurstofloosheid
in het meer bekend. Dit is een belangrijk punt, omdat geleidelijke verslechtering van de
waterkwaliteit een belangrijke reden is voor de mogelijke aanleg van een grote doorlaat.
Deltares heeft voor het MER een gekoppeld hydrodynamisch-bio-geochemisch model gebruikt om
het effect van een doorlaat op de zuurstofloosheid in de Grevelingen te bepalen. Dit rekenmodel is
gebaseerd op het volgende conceptuele model: In de bovenste waterlaag vindt primaire productie
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plaats onder invloed van zonlicht. Als het organisch materiaal sterft zakt het uit naar diepere
waterlagen, waar het wordt verteerd door bacteriën. Die gebruiken hierbij zuurstof, dat ze
onttrekken aan het water tot het zuurstofloos is.
In dit conceptuele model is slibdynamiek niet van belang, en daarom is dit ook geen onderdeel van
het rekenmodel. Als met dit rekenmodel het effect van een grote doorlaat wordt doorgerekend, dan
blijkt dat de zuurstofloosheid in de diepe delen bijna volledig wordt opgeheven. Dit komt niet alleen
door de aanvoer van vers, zuurstofrijk zeewater, maar ook omdat de stratificatie door het getij wordt
opgeheven en met verticale menging zuurstof van hogere waterlagen in de diepe delen komt.
Volgens Filip is het conceptuele model en het daarop gebaseerde rekenmodel niet toereikend. De
belangrijkste aanwijzing hiervoor is dat de zuurstofvraag in het water onder -15 m NAP veel hoger
blijkt te zijn dan verklaard kan worden door de primaire productie in de hogere waterlagen. Dit
betreft zowel de zuurstofvraag van de bodem als van de mariene sneeuw (slibvlokken) in het water.
Zijn stelling is dat de grote zuurstofvraag juist van het slib uit de Noordzee komt in plaats van
primaire productie in het meer, dus van het slib dat door de Brouwerssluis naar binnen komt. Er
komt dus niet alleen zuurstofrijk water door de doorlaat (vergroting zuurstofaanbod), maar ook meer
slib met organisch materiaal (vergroting zuurstofvraag).
Filip rekent voor dat, uitgaand van een slibconcentratie van 40 mg/l van het water dat door de
doorlaat komt, er 6-12% van het mariene slib bezinkt in de Grevelingen (1-2 cm/j). Met de nieuwe
doorlaat stijgt het debiet tot 1.000 m3/s. Als ook dan ruwweg 10% van het slib achterblijft, dan
bedraagt de aanslibbing gemiddeld 13,4 cm/j: een drastische verandering. Op dit moment is (nog)
geen sluitend bewijs dat het geaccumuleerde slib in de Grevelingen door de doorlaat uit zee is
gekomen of dat het uit de hogere delen van de bodem is opgewoeld en in de diepe delen is
bezonken, Maar de oost-west gradiënt in slibaccumulatie in de geul duidt erop dat de Grevelingen
werkt als een sedimentvang uit de Noordzee. Het slib bevat 5-6% organisch koolstof, en de
zuurstofvraag ervan is hoog.
De mariene sneeuw (vlokken ter grootte van enkele millimeters) is goed te zien op een paar filmpjes
die Filip laat zien. Ook is te zien dat garnaaltjes die op de bodem wegschieten slibpluimpjes op doen
wervelen, waaruit blijkt dat de bovenlaag van de bodem heel slap en dus makkelijk te eroderen is.
Uit onderzoek blijkt verder dat de toplaag vooral in de zomer heel slap (“fluffy”) is. In de winter, met
wat zuurstof in het water, consolideert de toplaag enigszins en is moeilijker te eroderen.
In het conceptuele model, waarop het rekenmodel van Deltares is gebaseerd, ontbreekt
slibdynamiek: de aanvoer van slib uit de Noordzee, het proces van flocculatie (het vormen van
mariene sneeuw door het aan elkaar plakken van organische en anorganische deeltjes tot vlokken),
het proces van opwervelen en accumuleren van slib, en de “zuurstofvraag” van mariene sneeuw en
bodemslib ontbreken. Filip stelt dan ook dat op dit moment niet met zekerheid kan worden gesteld
dat de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer verbetert door de doorlaat. Omgekeerd kan ook niet
worden gesteld dat de waterkwaliteit verslechtert. Het is wat hem betreft wel duidelijk dat het
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gedurfd is om, met de huidige kennis, uitspraken te doen over hoe de Grevelingen exact zal
veranderen door de doorlaat.

Figuur 2: conceptueel ecosysteemmodel Deltares

Buiten de vraag of de doorlaat wel het gewenste effect heeft, legt Filip nog een ander vraag voor aan
het gezelschap: heeft de Grevelingen wel een waterkwaliteitsprobleem? In de bovenste waterlaag is
het doorzicht heel goed. Dat zorgt ervoor dat primaire productie vooral op de bodem plaatsvindt, en
niet in de waterkolom zoals in de andere wateren in de regio. Hierdoor groeien er riffen, is er
lucratieve oesterteelt en is het bodemleven rijk en is het gebied een Eldorado voor duikers. De diepe
putten zijn weliswaar zuurstofloos, maar dat is naar zijn mening geen probleem zolang (1) het
bodemslib niet naar boven komt en het heldere, zuurstofrijke oppervlaktewater vertroebelt, (2) het
zuurstofarme water niet in de zomer naar de ondiepe gebieden komt (en bv. oestergronden
bedreigt), en (3) er geen toxische waterstofsulfide accumuleert in het bodemwater in de zomer (wat
momenteel niet gebeurt). De putten hebben een functie in het systeem als slibvang (het
uitsneeuwen van de mariene sneeuw vindt daar plaats) en zijn daardoor een onmisbare schakel.
Filip stelt het uitgangspunt van de MER ter discussie dat de zuurstofloosheid van de Grevelingen
toeneemt en de waterkwaliteit verslechtert. Uit de GTSO-metingen (maandelijkse metingen van
temperatuur, zout- en zuurstofgehalte door Rijkswaterstaat) blijken wel variaties door warme en
koude jaren, maar blijkt, naar zijn mening, geen trend. Sinds de wijziging van het gebruik van de
Brouwerssluis in 1999, waarna de sluis ook in de zomer en herfst volledig open bleef, is wel te zien
dat achterin de Grevelingen de zuurstofloze zone verder in de Grevelingen is doorgedrongen. Enkel
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dichtbij de sluis is de zuurstofloosheid licht gedaald. Dit is volgens Filip geen trendmatige
verandering, maar een gevolg van een abrupte wijziging in het doorlaatbeheer. Rijkswaterstaat en
Deltares, zo geeft Paul Paulus aan, leiden echter uit metingen en onderzoek van bureau
Waardenburg naar de verspreiding van de Beggiatoa bacterie en het ontbreken van bodemleven af
dat de zuurstofloze zone rond de diepe putten trendmatig uitbreidt en het negatief beïnvloedde
areaal groter wordt.
In zijn presentatie brengt Filip een aantal gezichtspunten in die hij niet op die wijze in zijn zienswijze
had verwoord. Daarin lag de nadruk op (de effecten van) opwerveling van slib dat nu op de bodem
ligt, terwijl de nadruk in zijn presentatie op deze bijeenkomst vooral gaat over slib dat van de
Noordzee naar de Grevelingen trekt en de dynamiek en zuurstofvraag die daarmee samenhangt. Op
verzoek van Rijkswaterstaat hebben zowel Deltares als Bram Bliek zich echter gericht op het
belangrijkste vraagstuk uit de zienswijze: wervelt het reeds geaccumuleerde pakket slib op en wat

Figuur 3: nieuw conceptueel ecosysteem model volgens Filip Meysman

gebeurt er vervolgens mee. Dat betekent dat het vraagstuk over de import van Noordzeeslib niet in
de analyses (en dus presentaties) van Deltares en Bram Bliek zijn meegenomen.
Discussie
Uit de discussie naar aanleiding van de presentatie van Filip volgt dat het proces van flocculatie van
groot belang is. Het slib dat van de Noordzee binnenkomt bestaat uit vlokjes (schatting tot 100 µm)
met een relatief lage valsnelheid (orde 0,5 tot 2 mm/s), die door de hoge turbulentie in de doorlaat
mogelijk kleiner worden. Eenmaal in het meer aangekomen is veel tijd nodig (mogelijk vele
maanden) om de vlokjes te laten samenklonteren tot grotere vlokken (tot een paar mm) met een
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hogere valsnelheid. Bij een kortere verblijftijd in een te onrustiger milieu (vergeleken met de huidige
omstandigheden in de Grevelingen) kan het zijn dat de tijd en omstandigheden voor de vorming van
mariene sneeuw ontbreken en het slib minder snel bezinkt. Niet alleen komt er meer slib van zee in
het meer, maar het blijft ook langer in suspensie: slib in de Grevelingen krijgt dan meer de
eigenschappen van slib in de Noordzee.

Thijs van Kessel over aanvullend onderzoek Deltares
Thijs van Kessel presenteert de resultaten van de analyse en het aanvullend onderzoek die Deltares
in opdracht van Rijkswaterstaat heeft gedaan naar aanleiding van de zienswijze van Filip Meysman.
Hij benadrukt dat de analyse gaat over sedimenttransport en niet over zuurstofloosheid.
Thijs stelt vast dat het slib in de geulen niet slechts afkomstig is van import van zee, maar dat
herverdeling binnen de Grevelingen ook een bron is. Uit dieptemetingen blijkt namelijk dat de
hogere delen in het algemeen zijn geërodeerd terwijl in de diepere delen sedimentatie heeft
plaatsgevonden. Het is aannemelijk dat dit is gebeurd door golfwerking, waardoor slib uit de hogere
delen terecht is verplaatst naar de diepere delen. Om de toekomstige ontwikkeling van het slib in de
Grevelingen te voorspellen is het belangrijk om de bodemschuifspanning (hoe hard moet water
stromen om sediment op te wervelen) en de valsnelheid (hoe snel zakt het weer naar beneden in
rustig water) van het bodemslib te kennen. Aan de hand van zes bodemmonsters (ongeroerd en
geroerd, tot 1 meter diep, genomen in de zomer) zijn die waarden in het laboratorium in Delft
bepaald. Ook de dichtheids- en sterkteprofielen (hoe makkelijk zijn diepere bodemlagen te eroderen)
zijn bepaald.
De kritische bodemschuifspanning is een maat voor het gemak waarmee bodemslib wordt
meegenomen door stromend water. Bij de genomen monsters ligt deze schuifspanning tussen 0,2 en
0,5 Pa (of N/m2). Volgens de hydrodynamische modellen wordt de waarde van 0,2 Pa met in werking
zijnde nieuwe doorlaat op slechts weinig plekken in de Grevelingen overschreden. De slibvoorraad op
die plekken is beperkt (op de meeste plekken minder dan 1 meter, maar lokaal tot 5 meter dik), en
de kritische bodemschuifspanning wordt ook nog eens groter als de bovenste, zachte laag is
weggespoeld. Daarbij komt dat de valsnelheid van het slib niet erg laag is, zodat het opgewervelde
slib makkelijk zal bezinken in de rustige geulen die, ook met doorlaat, nog ruimschoots voorhanden
zijn in het meer. Tijdelijk kan het Grevelingenwater na ingebruikname van de doorlaat wel troebeler
worden, maar Thijs verwacht dat dit slechts enkele weken duurt. Bovendien blijkt uit de slibbalans
dat de tijdelijke toename van de troebelheid beperkt is tot enkele tientallen mg/l. Omdat de
concentratie lager blijft dan de concentratie voor de kust, blijft de Grevelingen ook na ingebruikname
van de doorlaat een sediment-importerend meer.
Door de doorlaat bij ingebruikname over een langere periode geleidelijk te openen kan de
vertroebeling in het begin verminderd worden, mocht dat gewenst zijn. Na de eerste troebele
periode wordt de Noordzee weer belangrijker als bron van slib in het water in vergelijking tot het
opwervelen van slib dat nu al op de bodem ligt.
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Filip heeft eerder verteld dat bepaalde bacteriën er in de zomer voor zorgen dat de bovenste sliblaag
“fluffy” (heel zacht), wordt. Zou het kunnen dat dit proces ervoor zorgt dat, telkens opnieuw, de wat
compactere laag die verschijnt als de zachte toplaag is weggespoeld ook zacht wordt en daarna
makkelijk wegspoelt? In dat geval blijft, ook bij lage stroomsnelheden, de erosie van het bestaande
slibpakket doorgaan, ook al lijkt het pakket nu onder de toplaag sterker te zijn. Zelfs als dit het geval
is, zo beargumenteert Thijs, zal de hoeveelheid slib niet ineens heel groot worden en blijft zijn
eerdere conclusie van kracht.

Bram Bliek over review van aanvullend onderzoek Deltares
Bram Bliek (Bureau Svašek) heeft, op verzoek van Rijkswaterstaat, de analyse van Deltares van de
zienswijze van Filip Meysman kritisch beoordeeld. Bram is het eens met de conclusie van Deltares dat
het risico op langdurige vertroebeling van het systeem door opwerveling van bodemslib klein is. Er
wordt weliswaar slib opgewoeld, maar de stroming is daarvoor maar in een klein gebied sterk
genoeg, het slib dieper in de bodem is sterker, de valsnelheid van het slib is groot genoeg en er zijn
voldoende rustige diepe plekken in de Grevelingen waar het slib kan bezinken. De kans op de in de
zienswijze beschreven langdurige, sterke vertroebeling door opwerveling van de huidige sliblaag acht
hij daarom, net als Deltares, klein.
Wel stelt Bram vast dat Filip in zijn presentatie een heel andere risico naar voren brengt dan in zijn
zienswijze: in plaats van de risico’s van overmatige opwerveling van slib op de huidige bodem
benadrukt hij nu vooral de risico’s van de versterkte import en accumulatie van slib dat van de
Noordzee komt en de verhoogde zuurstofvraag die deze slibimport met zich meebrengt. Daarop zijn
zowel de analyse en aanvullende studie van Deltares als de beoordeling van hemzelf niet op gericht
geweest. Helaas betekent dit ook dat de specialist van Deltares op het gebied van zuurstofdynamiek
(Arno Nolte) niet aan tafel zit.

Discussie en conclusies
De eerste vraag die in de korte middagsessie op tafel ligt, is of de experts het eens zijn met de
conclusie van Deltares en Bram Bliek dat het onwaarschijnlijk is dat opwerveling van de bestaande
sliblagen voor langdurige, grote vertroebeling zorgt. De experts blijken het met deze conclusie eens
te zijn. Zij vinden het ook niet nuttig om nieuwe berekeningen met andere uitgangspunten de doen,
zoals met een lagere kritische bodemschuifspanning of een lagere valsnelheid. Welke uitgangspunten
ook gekozen worden: het gebied waar slib wordt opgewoeld blijft klein, de dikte van de sliblaag blijft
beperkt, en er blijven rustige gebieden waar het slib blijvend kan bezinken.
Filip Meysman heeft met zijn presentatie ook een ander belangrijk vraagstuk naar voren gebracht:
wat is het effect van de verhoogde import van marien slib op de slib- en zuurstofhuishouding van de
Grevelingen? Slibdynamiek is geen onderwerp geweest in het MER, maar de experts vinden het wel
een belangrijk vraagstuk waarover meer kennis nodig is. De volgende aspecten achten zij van belang:
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1. Het slib in het zeewater is samengeplakt in vlokjes met een relatief lage valsnelheid (orde 0,5
tot 2 mm/s). Als het slib lang in het meer is, dan klonteren die vlokjes samen tot grote
vlokken (mariene sneeuw, vlokken van enkele mm doorsnede) met een hogere valsnelheid.
Dit snelheid van het proces van flocculatie is afhankelijk van de samenstelling van het slib
(klit het aan elkaar?), van de turbulentie van het water (is het rustig genoeg?) en van de
beschikbare tijd. De vorming van grotere vlokken is essentieel om het slib sneller te laten
uitzakken zodat het water sneller helder wordt: zonder flocculatie blijft er meer slib in het
water. Op dit moment lijken de omstandigheden gunstig voor het vormen van mariene
sneeuw. Het is niet zeker dat mariene sneeuw nog steeds gevormd wordt onder de nieuwe
omstandigheden in de Grevelingen. De doorlaat is turbulent en slaat misschien kleine
slibvlokjes uit elkaar, er komt meer slib de Grevelingen in, de verblijftijd wordt korter door de
grotere uitwisseling met de Noordzee en er komt wat meer stroming in het bekken.
2. Het slib dat door de doorlaat het meer inkomt bevat naast anorganische kleideeltjes ook 46% organisch koolstof. Bij afbraak hiervan onttrekken bacteriën zuurstof aan het water. Op
dit moment blijkt de zuurstofvraag van het slib in het Grevelingenwater (de mariene sneeuw)
erg hoog te zijn. Het verse water uit de Noordzee is zuurstofrijk, maar de zuurstofvraag van
het slib dus ook. Wat betekent dit netto voor de zuurstofbalans van het meer, onder de
nieuwe omstandigheden (flocculatie)?
3. Veranderingen op lange termijn: De veranderingen in de slib- en zuurstofdynamiek
samenhangend met bovenstaande processen starten al direct na ingebruikname van de
doorlaat, en mogelijke gevolgen zijn op korte termijn al zichtbaar, zoals verandering van de
helderheid. De import van slib uit de Noordzee kan op lange termijn (50-100 jaar) nog andere
gevolgen hebben: de morfologie verandert er geleidelijk door (zoals opvulling van geulen),
waardoor ook de stroming en slib- en zuurstofhuishouding veranderen.
De experts zijn gezamenlijk van mening dat een goede analyse van de slib- en zuurstofhuishouding
belangrijk is. Tijdens de workshop kon, door afwezigheid van de juiste experts, niet goed worden
besproken hoe de zuurstofvraag en de invloed van de slibdynamiek is ingebouwd in het model van
Deltares en of dit in overeenstemming is met de inzichten uit recent onderzoek in de Grevelingen.
Het is daarom belangrijk om hier in een vervolgtraject aandacht aan te besteden. In een volgende
bijeenkomst kunnen onderzoeksvragen geformuleerd worden om daarna tot een plan te komen.
Goede kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek is essentieel om tot een verbeterd
watersysteem te komen.
De bijeenkomst wordt om 14.00 uur met dank aan de deelnemers gesloten door Nelie Houtekamer.
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