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Verantwoording
Het WNF presenteert in deze verkenning zijn visie op Open Armen
voor het Haringvliet. Het WNF
wil hiermee graag een duurzaam
toekomstbeeld van het Haringvliet schetsen die tegemoet komt
aan uitdagingen zoals klimaatverandering en die tegelijkertijd
goede kansen biedt voor mens en
natuur. Deze verkenning is tot
stand gekomen in samenwerking
met Bureau Stroming en de Wageningen Universiteit. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van wetenschappelijke bronnen. Echter,
het document is vooral gebaseerd
op gesprekken met betrokkenen
in de streek en deskundigen in de
watersector die op innovatieve
wijze bezig zijn de uitdagingen die
op de Zuidwestelijke Delta afkomen, voor deze en volgende generaties, aan te pakken. WNF is veel
dank verschuldigd aan externe
deskundigen voor hun waardevol
commentaar en bijdrage die zoveel mogelijk zijn verwerkt in dit
rapport. WNF is met name dank
verschuldigd aan: Leo Adriaanse
(Rijkswaterstaat), Bjorn van
den Boom (Natuurmonumenten),
Steven Visser (Visser waterbeheer), Ies de Vries (Deltares),
Saskia Werners (Wageningen
UR), Hans Peter Westerbeek
(Natuurmonumenten) en Gijs
van Zonneveld (Ark).
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Voorwoord
Met Open Armen: zo zag de Delta er ooit uit in Zuidwest Nederland. Open
zeearmen waarin rivier en zee elkaar ontmoetten en samen de bakermat
vormden voor een geweldige rijkdom. Natuurlijke rijkdom – met dolfijnen,
zeehonden, zeearenden, steuren, oesters, kreeft, zalm, paling en ansjovis
– en economische welvaart die ermee verbonden was. De visserij floreerde
gedurende een lange periode. Dat gold ook voor de handel omdat steden als
Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Hellevoetsluis en Brielle via het zeegat
toegang hadden tot de wereldmarkt en via de rivieren verbonden waren
met een groot achterland. De rijkdom die open armen in de Delta kunnen
leveren is weer een haalbaar perspectief. Want open armen blijken goed voor
de veiligheid, voor de natuur, en zelfs voor de economie. Met die duurzame
aanpak biedt Nederland nieuw perspectief voor andere deltagebieden in de
wereld die voor dezelfde uitdagingen staan.
Drie jaar geleden presenteerde het WNF in Hoogtij voor Laag Nederland
(WNF, 2008) zijn visie op hoe laag Nederland zich kan instellen op de gevolgen
van klimaatverandering. Daarin is ook voor het eerst het idee geopperd om
zeearmen weer te openen en de voor een delta karakteristieke band tussen
zee en mens te herstellen. We zijn nu 3 jaar verder, jaren waarin duidelijker
is geworden waar de beste kansen liggen voor het herstel van de Delta. De
eerste kans ligt bij het Haringvliet: dat is nu afgesloten, maar kan op termijn
weer worden geopend. Dit levert ons driemaal winst: de veiligheid van dit
deel van de Delta zal er groter door worden, er treedt herstel op van bijzondere
deltanatuur, en de economische waarde van het gebied zal er door toenemen.
Hoe dat in zijn werk gaat en wat het ons oplevert leest u in deze verkenning.
Tenslotte wil het WNF onderzoeksinstituten, belangengroepen, bedrijfsleven
en overheden uitnodigen om de kansen en voordelen voor veiligheid, natuur en
economie die er in deze regio liggen samen met WNF verder te onderzoeken.
Johan van de Gronden
Directeur Wereld Natuur Fonds
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Samenvatting
De Nederlandse delta van Rijn, Maas en Schelde kende een enorme natuurlijke rijkdom, met
dolfijnen, zeehonden, zeearenden, steuren, oesters, kreeft, zalm, paling en ansjovis – en
economische welvaart die ermee verbonden was. Die rijkdom is volgens het Wereld Natuur
Fonds met een nieuwe, duurzame aanpak van de delta weer een haalbaar perspectief.
Wereldwijd staan alle delta’s, waar rivieren en zee elkaar ontmoeten, voor dezelfde
uitdagingen; wat gaan we doen met zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoeren en
verzilting? Het Wereld Natuur Fonds signaleert een mondiale behoefte aan oplossingen die
duurzaam zijn; die goed zijn voor veiligheid, voor economie en natuur.
Nederland staat bekend om zijn deltawerken en wil, terecht, voorloper blijven. In de tweede
helft van deze eeuw loopt de levensduur van enkele deltawerken af en dat biedt kansen. Eén
daarvan is de Haringvlietkering. Met haar sleutel-functie voor rivierwaterafvoer naar de
Noordzee is de Haringvliet dan ook de meest voor de hand liggende zeearm om met een
nieuwe aanpak te beginnen.
De afzet van zand en klei vanuit de zee en rivier hebben ervoor gezorgd dat Nederland met de
zeespiegel is meegegroeid. Dat proces kunnen we herstellen in het Haringvliet met een open
verbinding. Een nieuwe generatie dijken, zogenaamde klimaatdijken, zullen het achterland
maximaal beveiligen, terwijl aan de waterzijde ruimte is om langzaam maar zeker met
de zeespiegel mee te stijgen. Deze benadering met open arm heeft niet alleen winst voor
veiligheid en natuur, maar ook voor economie.
Het WNF heeft de Wageningen Universiteit gevraagd de maatschappelijke baten van een
open Haringvliet te berekenen, in vergelijking met de huidige, afgesloten situatie. Uit deze
verkenning blijkt dat een natuurlijke inrichting, met getij en een natuurlijke zoet-zout
overgang, een economische meerwaarde oplevert van minstens een half miljard Euro per
jaar. Deze grote waardestijging wordt vooral veroorzaakt door het feit dat in natuurgebieden
veel verschillende functies besloten liggen die bijdragen aan de economie. De functies die
natuurgebieden hebben worden vaak onderschat of niet ingezien, maar vertegenwoordigen
wel een aanzienlijke waarde.
Het Haringvliet ontwikkelen tot een veilige uitmonding van Rijn en Maas in open verbinding
met de zee kan niet van vandaag op morgen. De inrichting is nu anders en sectoren als
de landbouw hebben een andere zoetwatervoorziening nodig om voldoende zoet water te
behouden. Het is daarom iets waar we stapsgewijs naar toe kunnen werken. Het WNF wil
mensen uitnodigen om mee te denken hoe de sociaal- economische kansen van een compleet
ecosysteem kunnen worden verzilverd.
In Nederland deelt WNF de internationale expertise en kennis met het deltaprogramma, de
water- en de landbouwsector. Daarbij wordt met name gezocht naar goede alternatieven voor
de zoetwatervoorziening, die de landbouw en andere waterafnemers ook op lange termijn
garanties kunnen geven. Daarnaast zal elders opgedane kennis over duurzame exploitatie
van een ecosysteem worden gedeeld met bewoners, akkerbouwers, veehouders en andere
bedrijven uit de regio, om te bewerkstelligen dat zij de economische baten van een gezonde
delta zelf kunnen verzilveren.
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Figuur 1.1 Het herstel en behoud van de
enorme rijkdom van delta’s en tegelijkertijd
de risico’s beperken die het leven met water
meebrengt, – steeds met de meest recente
inzichten – dat is de opgave. In Hoogtij
voor Laag Nederland (WNF, 2008) heeft
het WNF die opgave voor de Nederlandse
Delta geschetst; deze verkenning is een
uitwerking daarvan.
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1
Duurzame Veiligheid
in de Zuidwestelijke Delta
Het WNF ziet mogelijkheden voor de Nederlandse delta om te dienen als mondiaal voorbeeld voor duurzaam deltabeheer. In Hoogtij voor Laag Nederland
heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in 2008 ideeën gelanceerd voor grootschalig herstel van de Nederlandse Delta, o.a. door de zeearmen weer geheel
of gedeeltelijk te openen ten behoeve van veiligheid, economie en natuur. In
de drie jaar die zijn verstreken is de kennis over de Delta en de wijze waarop de
gevolgen van de klimaatverandering hier zullen moeten worden opgevangen
verder ontwikkeld. Zo heeft de Deltacommissie in 2008 advies uitgebracht
over de wijze waarop ons land zich in de toekomst kan beschermen tegen
overstromingen (Deltacommissie, 2008), is de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
(www.zwdelta.nl) actief aan de slag gegaan met een uitvoeringsprogramma en
start binnenkort de langetermijnverkenning voor de Delta (Programmabureau
Zuidwestelijke Delta, 2010). Het WNF is hier ook bij betrokken en heeft verschillende partners in de Zuidwestelijke Delta gevonden met wie het samen aan
de Delta wil werken. In de afgelopen jaren is onder andere duidelijk geworden
dat de grootste uitdagingen waar de klimaatverandering ons voor stelt in en
om het Haringvliet liggen. Het WNF ziet mogelijkheden om de noodzakelijke
maatregelen die dat met zich meebrengt te gebruiken als hefboom om zowel de
ecologische als de economische kwaliteiten van de Delta te herstellen.
1.1 Oplossing wordt probleem
Na de watersnood van 1953 werden de Deltawerken gerealiseerd, waarmee de
zeearmen werden afgesloten en de open verbinding tussen de rivieren en de zee
ophield te bestaan. Gezien de omvang van de ramp was dat een logisch besluit.
Met de kennis van nu zouden we er waarschijnlijk niet opnieuw voor kiezen om
hele zeearmen te sluiten en zo Zeeland en Zuid-Holland af te zonderen van de
zee. Niet alleen omdat open verbindingen beter blijken te zijn voor de natuur
en de visserij maar ook omdat ze beter zijn voor de veiligheid. Sterker: voor
de veiligheid op lange termijn lijkt het zelfs nodig om een of enkele zeearmen
weer te openen. Dat lijkt paradoxaal maar een kering in een riviermonding die
aan de ene kant het zeewater tegenhoudt, belemmert aan de andere kant ook
de vrije uitstroom van rivierwater. Als de zeespiegel stijgt zal op een of andere
manier het waterpeil in de rivieren ook mee moeten stijgen om overtollig water
te kunnen blijven afvoeren. Als we dus bij verdere zeespiegelstijging én beschermd willen zijn tegen overstromingen vanuit zee én tegen overstromingen
vanuit Maas en Rijn, dat zal het waterpeil in het Haringvliet en Hollands Diep
moeten kunnen meestijgen met de zee.
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1.2 Bergen op water
De Deltacommissie die in 2008 (Deltacommissie, 2008) adviseerde over de
wijze waarop ons land zich in de toekomst kan beschermen tegen overstromingen, heeft uiteraard aandacht geschonken aan de problematiek dat de afvoer
van rivierwater bij een stijging van de zeespiegel op termijn niet meer weg kan
stromen naar zee. Nu al is het tijdens hoge rivierafvoeren soms lastig om water
van de Rijn en de Maas af te voeren naar zee. Omdat door klimaatverandering
de zeespiegel stijgt en hoge rivierafvoeren zich vaker zullen voordoen, zal dit
probleem steeds vaker en langduriger optreden (Deltacommissie, 2008). De
zeearm die bestaat uit het Hollands Diep en het Haringvliet - waar het meeste
rivierwater nu door naar buiten stroomt – is dan te klein om al het water op te
vangen. De Commissie stelt daarom voor om ook de andere grote wateren in de
Zuidwestelijke Delta te gebruiken als bergingsgebied voor rivierwater. Als hoge
rivierafvoeren samenvallen met hoge waterstanden op zee (bij stormvloed)
moet volgens de Commissie het rivierwater dat niet in het Hollands Diep Haringvliet past bovenop het wateroppervlak van de nu voor het rivierwater
afgesloten Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en op termijn ook de Oosterschelde worden geborgen (zie Figuur 2.2). Als het zeewater na de storm weer
zakt, kan het opgezette water via spuisluizen in de dammen naar zee worden
afgevoerd. De meeste dammen en sluizen in de delta, waarvan de levensduur
sowieso beperkt is (Haringvlietdam en Oosterscheldekering tussen 2050 en
2100) (Deltacommissie, 2008)) zullen de komende decennia voor deze nieuwe
bergingsfunctie moeten worden aangepast. De Zuidwestelijke Delta fungeert zo
als noodoverloopgebied om te voorkomen dat steden als Rotterdam, Dordrecht
en Gorinchem overstromen.
De oplossing die de Commissie voorstelt heeft volgens het WNF een aantal
problemen. Als de zeespiegel doorstijgt – en dat is wel de verwachting1 – zal
over enkele eeuwen zelfs bij eb het zeeniveau zo hoog zijn, dat het rivierwater
niet meer naar zee kan stromen. Dit probleem speelt pas op lange termijn, maar
wordt door de Deltacommissie wel onderkend. Om dan nog water te kunnen
afvoeren naar zee zal er moeten worden gepompt. Op de lange termijn biedt
het bergen van rivierwater op het Volkerak-Zoommeer en Grevelingen daarom
ons inziens geen duurzame oplossing. Een ander probleem speelt al op korte
termijn: de Zuidwestelijke Delta krijgt er een functie bij: een functie als noodoverloopgebied. In eerste instantie zijn dat het Volkerak-Zoommeer en het Grevelingenmeer, later misschien ook de Oosterschelde. De vraag is hoelang het
bergen van water in deze systemen houdbaar is gezien de klimaatverandering.
Daarnaast is de vraag is in hoeverre de deltawateren in huidige vorm geschikt
zijn als bergingsgebied en of dit gecombineerd kan worden met de terugkeer
van estuariene2 dynamiek (getij, uitwisseling van zee- en rivierwater) welke óók
een belangrijke opgave is in de Zuidwestelijke Delta (Deltacommissie, 2008;
Provincie Zuid-Holland et al., 2003).
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1. In deze verkenning nemen
wij de tijdslijn en de aannames die de commissie heeft
gebruikt met betrekking tot
de klimaatverandering en
zeespiegelstijging over.
2. Een estuarium is een, veelal
trechtervormige, monding
van een rivier, waar zoet
rivierwater en zout zeewater
vermengd worden en waar
getij merkbaar is. Estuariene
processen zijn die processen
die kenmerkend zijn voor estuaria, zoals getijde beweging
van het water en sediment
transport.

Platen in de Voordelta

Een sterke scheiding van land en water.

1.3 In een keer goed
“De dreiging ten aanzien van de veiligheid van de Zuidwestelijke Delta is niet
acuut, maar de opgave wel urgent”, stelde de Deltacommissie. Het WNF is het
daar volkomen mee eens. Het WNF ziet echter goede mogelijkheden voor een
andere benadering dan dammen aan zee- en rivierkant en het bergen op water
om de veiligheid van de Zuidwestelijke Delta te verbeteren. Namelijk een open
armen benadering. Een benadering die volgens het WNF een duurzame oplossing kan bieden aan de veiligheidsopgave. De grondgedachte achter de open
armen benadering is optimaal te profiteren van de natuurlijke ‘veiligheidssystemen’ die estuariene processen ons te bieden hebben. Zand en klei (sedimenten)
die eeuwenlang vanuit zee en de rivieren werden aangevoerd en zijn afgezet in
de Nederlandse delta hebben Nederland gevormd. Sedimenten hebben ervoor
gezorgd dat Nederland langzaam uitbreidde en dat we met de zeespiegel zijn
meegegroeid. Het heeft ons zo beschermd tegen overstroming. Dit proces van
sedimentatie wordt door dammen in de zeearmen tot stilstand gebracht.
Door dammen aan de zee- en rivierkant uit de zeearmen te halen kan sedimentatie vanuit zee en rivieren weer op gang komen en zo de stroomgebieden van
deze zeearmen, vooral in het deltagebied, laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Hiermee wordt het mogelijk om het waterpeil in de zeearmen te laten
meestijgen met de zee en daarmee het rivierwater onder vrij verval naar zee te
laten stromen. Daar zijn wel verschillende voorwaarden voor, zoals ruimte in de
buitendijkse gebieden om sedimenten te kunnen laten neerslaan; sterke dijken
langs de rivieren in de delta en garantie op zoet water in zuidwest Nederland.
In hoofdstuk 2 van deze verkenning wordt de open armen benadering nader
uitgewerkt, wordt aangegeven wat de Nederlandse delta uniek maakt, hoe de
delta functioneert en hoe de mens daarvan kan profiteren. Hoofdstuk 3 gaat
dan specifiek in op het Haringvliet waar volgens het WNF de eerste kans ligt
voor de open armen benadering; hoe dat in de toekomst kan worden ingericht
en wat dat betekent voor het gebruik van deze zeearm.
Het WNF bepleit dus om vanaf nu direct in te zetten op het realiseren van open
armen. Niet eerst een route inslaan die uiteindelijk doodloopt en ons verder
wegvoert van een duurzame oplossing, maar meteen kiezen voor een benadering die op lange termijn houdbaar is, nieuwe economische kansen creëert en
bovendien al op korte termijn zijn vruchten zal afwerpen voor de natuur en de
mensen. Het WNF heeft de Wageningen Universiteit (WUR) gevraagd de maatschappelijke baten van een Open Haringvliet te berekenen (Boehnke-Henrichs
& de Groot, 2010). Het blijkt dat een open armen scenario voor het Haringvliet
een economische meerwaarde oplevert van honderden miljoenen Euro’s per
jaar. In hoofdstuk 4 wordt dat nader toegelicht. Het is daarom niet alleen
vanuit het perspectief van veiligheid en ecologie, maar ook vanuit economische
invalshoek de moeite waard te streven naar een open armen benadering van
het Haringvliet. De overheid en wetenschappelijke instituten starten in de
komende jaren een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van Nederland en
de Zuidwestelijke Delta (Deltacommissie, 2008; Programmabureau Zuidwestelijke Delta, 2010). Het WNF pleit er voor om een open Haringvliet-scenario
in de lopende onderzoeken mee te nemen. In het laatste hoofdstuk doen we een
voorstel welke stappen er ondernomen zouden moeten worden om een open
Haringvliet-scenario te realiseren.
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2
Open armen als perspectief
Met ‘open armen’ doelen we op een directe verbinding tussen rivier en zee
– zonder dammen of keringen die de uitwisseling tussen zee en rivier belemmeren. Want juist die interactie van getijde- en rivierdynamiek maakt een
delta uniek in vergelijking met andere ecosystemen. Hoe werkt dit nu precies
en wat hebben open armen te bieden aan de wereld van vandaag en morgen?
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste processen in de Zuidwestelijke delta
beschreven. In de appendix worden de karakteristieken van de verschillende
zeearmen uitgebreid belicht.

Figuur 2.1 Kaart uit ca 1570. De laatste duizend jaar kenmerkte zich door een geleidelijke ophoging van platen en
schorren met slib en zand en een steeds groter areaal land dat boven water kwam te liggen. De mens dijkte dit land in
waardoor de ophoging daar stokte, maar buitendijks groeide het land door. Met name tussen 1500 en 1900 groeiden de
eilanden in de Zuidwestelijke Delta door steeds weer nieuwe indijkingen sterk in oppervlakte en ontstond meer en meer
het huidige beeld van langgerekte (schier)eilanden, afgewisseld met zeearmen. De uitvoering van het Deltaplan heeft
aan dit beeld niet eens zoveel veranderd. Het had vooral invloed op het functioneren van het watersysteem, waarbij de
afzonderlijke zeearmen én de zee en de rivier van elkaar werden gescheiden.
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2.1 Hoe is de Nederlandse delta ontstaan?
Delta’s kenmerken zich doordat zij zich gaandeweg in zee uitbreiden door de
aanvoer van zand en klei vanuit de rivier. Door de aanvoer van zand en slib,
zijn deltagebieden in staat om mee te groeien met een stijgende zeespiegel. Het
opgehoogde land vormt een robuuste verdediging die het achterland beschermt
tegen stormvloeden. Volgens bovenstaande definitie is de Zuidwestelijke Delta
eigenlijk helemaal geen delta. De aanvoer van zand en klei vanuit de Rijn, Maas
en Schelde is veel te klein om een zeewaarts uitgroeiend Nederlandse delta
te realiseren. In werkelijkheid is het meeste zand en klei in het zuidwesten
van Nederland afkomstig vanuit de Noordzee. Dit is zand en klei dat met de
stroming langs de Noordzeekust naar het noorden beweegt en dat door getijdenstromen via de zeegaten in de duinenrij eeuwenlang naar de rustige lagune
in het gebied achter de duinen is gevoerd. De rivieren speelden in de Zuidwestelijke Delta altijd een bescheiden rol. Ondanks dat het eigenlijk geen echte
delta is, gebruiken we de naam wel in deze verkenning, als aanduiding voor het
gebied in zuidwest Nederland, omdat dit zo ingeburgerd is. De Zuidwestelijke
delta van de Rijn, Maas en Schelde telt maar liefst vijf zeearmen. Van noord
naar zuid zijn dat: Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde
en de Westerschelde.
Aanvoer van sedimenten uit zee
De Noordzee kent, anders dan rivieren, een voorspelbare dynamiek. Gestuurd
door zon en maan stroomt met elk getij het zoute zeewater de Zuidwestelijke
Delta binnen. Met de stroom van het water worden vanuit zee ook grote
hoeveelheden zand en klei meegevoerd naar de Delta. Jaarlijks stroomt ca 10
miljoen m3 sediment langs de Nederlandse kust naar het noorden, waarvan een
deel met het getij de zeearmen binnendringt en bezinkt in de rustige delen.

Schorren waar sediment zich kan afzetten

Figuur 2.2 De Zuid-westelijke Delta met haar vijf zeearmen
(estuaria): Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen-Volkerak,
Haringvliet-Hollands Diep en Nieuwe Waterweg-Nieuwe & oude Maas
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Laagje voor laagje wordt het sediment gedeponeerd en er ontstaan slik- en
zandplaten die met laagwater droog komen te liggen. Nog weer later komen
deze platen alleen nog bij hoog water onder water te staan en ontstaan er
begroeide schorren. De aanvoer van zand en klei vanuit zee zorgt zo voor de
vorming van land uit water. Waarbij het zand neerdaalt waar het water nog
stroomt en klei wordt afgezet ver van de hoofdstroom op de platen en schorren.
In het verleden was dit proces belangrijk – de bodem van west Nederland is
er in de loop van duizenden jaren tientallen meters mee opgehoogd. Zo is in
recentere tijd ook de Zuidwestelijke Delta, nadat het in de 3e en 4e eeuw AD
vrijwel geheel was overstroomd, door opslibbing weer langzaam boven water
gekomen. In de toekomst zal dit proces, zeker gezien de snel stijgende zeespiegel, opnieuw belangrijk blijken te zijn.
Aanvoer van sedimenten vanuit de rivier
Rivieren zijn dynamisch. Bij zware regenval kan een rustig kabbelende rivier
veranderen in een kolkende watermassa. De hoeveelheid water die een rivier
dan te verwerken krijgt is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het
afwateringsgebied. Zo beslaat alleen al het stroomgebied van de Rijn zo’n
185.000 km2, dat is ongeveer vier en een half keer Nederland. De Zuidwestelijke Delta ontvangt het water van de Rijn, Maas en Schelde. Het water uit het
gehele stroomgebied van die rivieren komt hier naar toe, inclusief het slib en
het zand dat onderweg wordt meegenomen. Ook daarbij gaat het om aanzien-

Figuur 2.3 Sedimenttransport
langs de Nederlandse kust en
de lagune tussen Cap Blanc
Nez (Calais) en Kaap Texel
waar Nederland zich gevormd heeft. Een impressie hoe
het er in een heel ver verleden uit
moet hebben gezien.

Figuur 2.4 Drie stadia
in de ontwikkeling van
Zeeland en een deel van
Zuid-Holland. De Zuidwestelijke Delta kent een
bewogen ontwikkelingsgeschiedenis. Rond het begin
van de jaartelling lag het
land boven de zeespiegel
en waren er slechts twee
zeegaten in de duinenrij
(figuur links: ca 2000 jaar
geleden). Vervolgens brak
de duinenrij op verschillende plaatsen door, sloeg het
hoogveen weg en ontstond
een grote binnenzee (figuur
midden: 1500 jaar geleden)
met slikplaten en schorren.
Door opslibbing vulde de
binnenzee op en groeide het
land langzaam weer boven
de zeespiegel (figuur rechts:
1000 jaar geleden).

Legenda
zand
slik
kwelder
hoog/laagveen
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lijke hoeveelheden. Rijn en Maas samen voeren jaarlijks gemiddeld 2,5 miljoen
m3 sediment naar Zuidwest Nederland. Bouwmateriaal dat - onder natuurlijke
omstandigheden - mee kan doen aan de opbouw van ons land. De kwaliteit van
het slib vraagt overigens nader onderzoek.
2.2 De bijzondere natuur in de Zuidwestelijke Delta
In zeearmen Nieuwe Waterweg, Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en de
Westerschelde vloeide voor de afsluitingen het zoete, voedselrijke rivierwater
samen met het zoute water van de zee. Het waterleven uit het zoete water
sterft zodra het met het zoute water in aanraking komt en er ontstaat zeer veel
afgestorven organisch materiaal; ‘de rivier die sterft in de armen van de zee’. De
vrijgekomen organische stoffen worden door grote aantallen waterfilterende
diertjes zoals mossels, kokkels, garnalen en wormen weer uit het water gezeefd,
die dan ook in grote dichtheden in de delta voorkomen. Deze worden op hun
beurt gegeten door ander bodemleven, vogels en vissen. Deze brakke overgangszone levert een belangrijke bijdrage aan de voedselketen en het leven in
een delta (Van Berkel et al., 2002). De geleidelijke overgang van zoet naar zout
water was in iedere zeearm weer anders: Haringvliet en Nieuwe Waterweg waren tot vlak bij zee zoet, het Volkerak was brak en Grevelingen en Oosterschelde
waren relatief zout. De Westerschelde was – en is, want hier is de situatie niet
veranderd - zoet en brak in het oosten en zout in het midden en westen
Roodkeelduiker

Zeehonden

De zeearmen in de Zuidwestelijke Delta vormen de ”poorten” naar de rivier.
Trekvissen als de paling, steur en zalm gebruikten tot aan de afsluiting de
Delta om van zee naar rivier te zwemmen en andersom. De zeearmen zijn ook
de verbinding tussen de Voordelta (dat deel van de delta in de kustzone) en
de rivieren. Vergeleken met andere delen van het Nederlandse Continentaal
Plat (NCP) is de natuurwaarde van de Voordelta zeer hoog. Dat komt door de
aanwezige brakke overgangszone en de grote verscheidenheid aan bodemfauna,
vissen, vogels en zeezoogdieren. De Voordelta heeft binnen de kustzone bovendien een extra functie als rustplaats voor zeehonden, vooral in de zomer (van
Berkel et al., 2002).
De delta (inclusief de Voordelta) is een gebied met een hoge voedselproductie
(plantaardig en dierlijk plankton, schelpdieren, etc.). Voor vogels is het gebied
belangrijk vanwege het grote voedselaanbod en de strategische ligging: in en
aan een rijke kustzee, grenzend aan grote en rijke zoet- en zoutwatergebieden en
op de Oost-Atlantische vogeltrekroute. Bij laag water vormen de in delta droogvallende slikken, schorren en platen een ultiem “zeebanket” voor grote aantallen
vogels! Slikken en schorren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat de
slikken vooral voor voedsel zorgen en de schorren vooral de hoogwater rustgebieden zijn voor vogels. De Zuidwestelijke Delta is dan ook van internationale
betekenis – als rust- en voedselgebied voor trekvogels. De Noordzeekustzone
(inclusief de Voordelta) herbergt verder een aantal soorten vissen die niet in
dieper water voorkomen en is bovendien belangrijk als kraamkamer voor vissen
(Lindeboom et al., 2002).
Op deze manier is het Haringvliet altijd een bron van leven geweest. Als leverancier van voedselrijk rivierwater, als snelweg voor trekvissen zoals de Steur en de
Zalm en als kraamkamer voor enorm veel Noordzeevis.
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2.3 Hoe gaan we om met de waarde van de delta?
Juist vanwege de voordelen die de Zuidwestelijke Delta te bieden heeft, wordt
het gebied al eeuwen bewoond. Deze plek vormt een strategische verbinding
tussen de zee en het land via de rivieren. De havens, zeevaart en handel zijn
immers een belangrijk onderdeel van onze internationale, economische positie. Daarnaast maken de vruchtbare (landbouw)gronden, de overvloed aan
zoet water en de rijke visgronden de Zuidwestelijke Delta tot een aantrekkelijk
gebied om te wonen en te werken. Tevens maken de stranden en de natuur het
Deltagebied tot een populaire vakantiebestemming waar de lokale economie
door wordt gestimuleerd.
Al voor het jaar 1000 na Christus werden er dijken gebouwd, kanalen gegraven,
gebieden ingepolderd en later ook bemalen. Gaandeweg ontwikkelden we
steeds geavanceerdere technieken om de zee en de rivieren te beheersen. Na de
overstroming in 1953 werd de wil om de zee te controleren verder aangewakkerd en gevolgd door de uitvoering van het Deltaplan. Opmerkelijk genoeg was
er in Zeeland, ondanks de traumatische ervaring van de watersnood, ook veel
verzet tegen het permanent afsluiten van de zeearmen, met name vanwege
het verlies van de (schelpdier)visserij. Desondanks werden Haringvliet en de
Grevelingen geheel afgesloten in het jaar 1971. Vanwege de weerstand (‘Oosterschelde Open!’) kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering. Vanwege de
scheepvaart- en havenbelangen kreeg de Nieuwe waterweg een beweegbare
kering en bleef de Westerschelde helemaal open, tot op de dag van vandaag.
De geleidelijke overgang van zoet naar zout en de dynamische natuur die
daarmee verbonden was verdween. De zeearmen werden ingedamde meren,
grotendeels afgesloten van zowel de rivier als de zee. Hoewel deze meren
ook voordelen boden, zoals het leveren van zoet water voor de landbouw en
mogelijkheden voor recreatie, verslechterde de waterkwaliteit. Zo kampt het
Volkerak-Zoommeer regelmatig met de bloei van giftige blauwalgen die het
water onbruikbaar maken voor recreatie en de landbouw en lijdt de eens zo
rijke Grevelingen aan voedselarmoede en zuurstofloosheid. De Oosterschelde
kampt met een verstoord evenwicht tussen de verminderde getijdenstromen en
de grootte van de getijdengeulen, waardoor de schorren en de slikken gestaag
eroderen en op termijn geheel verdwijnen. Daarnaast lijdt de Oosterschelde
aan voedselgebrek, omdat zij is afgesloten van de rivieren. Bij gebrek aan
voedingstoffen, nam de productie van bijvoorbeeld schelpdieren dramatisch af
(zie voor meer details de Annex). Ook vormen de dammen in de hele Delta een
belemmering voor de scheepvaart, met wachttijden bij de sluizen, en zijn de
onderhoudskosten van de dammen hoog.
Met het afsluiten van de Zuidwestelijke Delta werd de zee buitenspel gezet en
stopte de vorming van slikken en schorren. Het vermogen van de Delta om
“mee te groeien” met de zee ging verloren. Door dammen in het oostelijke deel
van de zeearmen, werd ook de rivierinvloed grotendeels uitgebannen. Het
rivierwater stroomt voornamelijk weg via de sterk geïndustrialiseerde Nieuwe
Waterweg, de enige overgebleven open zeearm van het Rijn- en Maasestuarium. De dijken en dammen zorgen er ook voor dat het rivierwater bij hoogwater
niet gemakkelijk zeewaarts kan stromen – nu al is dat soms een probleem en in
de toekomst zal dat, bij stijgende zeespiegel, sterk toenemen.
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De Zuidwestelijke delta, een prachtig gebied
voor waterrecreatie

2.4 Nieuwe inzichten: Werken met Natuur
De Deltacommissie besteedt uitgebreid aandacht aan hoe om te gaan met
klimaatverandering in de Zuidwestelijke Delta en komt met aanbevelingen.
Veiligheid staat voorop en mag ook wat kosten. Ondanks dat de Deltacommissie voorstelt om verschillende zeearmen in te richten voor tijdelijke berging
van rivierwater voor de situatie waarin hoge rivierafvoeren samenvallen met
gesloten stormvloedkeringen in de Rijnmond, geeft de Deltacommissie ook aan
dat de getijdendynamiek weer (bijna) volledig in de Oosterschelde zou moeten
worden teruggebracht (Deltacommissie, 2008). In de duurzame strategie stelt
de commissie verder voor zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke processen, zoals ‘bouwen met de natuur en andere ecologische processen’. WNF is van
mening dat we het vermogen van onze delta om “mee te groeien met de zee”
goed kunnen gebruiken maar dat vergt dan wel dat we een of enkele zeearmen
weer openen. Want alleen dan kan weer sediment vanuit zee worden ingevangen. Hoe langer we wachten met sedimenten invangen, hoe groter het sediment
tekort is dat we opbouwen en hoe moeilijker om de zeearmen op termijn boven
water te houden.

Nieuwe natuur alsof het hier altijd al is geweest.
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Een traditionele visser in de Mekong-delta

Nieuwe inzichten wereldwijd
New Orleans: Ooit groeide de Mississippi-delta jaarlijks met tientallen meters door al
het zand en slib dat de rivier met zich mee bracht. Eén overstroming van deze rivier liet
al snel 10 centimeter slib achter. Dat gebeurt nauwelijks meer, door harde infrastructuur
in de delta zelf en bovenstrooms (Day et al, 2007). Het aantal bufferende hectares
moerasgebied slinkt en de bodem langs de kust blijft dalen. De natuurgebieden langs de
kust die van primair belang zijn voor de omvangrijke visserijsector van New Orleans
nemen in omvang af. De nadelen van de harde infrastructuur worden door de staat
van Louisiana inmiddels erkend en nu is men op zoek naar nieuwe oplossingen waar
veiligheid en ecosystemen op lange termijn baat bij hebben.
Vietnam: De Mekong-delta is een gebied dat zich economisch razendsnel ontwikkeld.
Tegelijkertijd is het gebied door het IPCC genoemd als één van de drie meest kwetsbare
deltagebieden in tijden van klimaatverandering. Het natuurlijke ecosysteem is van
groot belang voor de lokale bevolking, hetgeen niet verbazingwekkend is als in grote
delen van de delta 80% van de lokale bevolking afhankelijk is van visvangst voor hun
dagelijkse proteïne. Bovendien maken boeren gebruik van de aanvoer van nutriënten
uit de rivier (en sedimenten) dat jaarlijks door de rivier tijdens hoog water wordt
aangevoerd. De vraag is daarom hoe het gebied zich kan beschermen tegen gevolgen van
klimaatverandering zonder de natuurlijke processen geweld aan te doen. De Vietnamese
overheid heeft Nederlandse watermanagers gevraagd te helpen om een goede balans te
vinden tussen veiligheid, economische ontwikkeling en gezonde ecosystemen.
Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met experts uit deze en andere deltagebieden aan
natuurlijke oplossingen voor onderwerpen zoals kustverdediging, het tegengaan van
verzilting en zoet watertekort, het voorkomen van over-stromingen, etc. Nieuwe inzichten
worden toegepast in WNF’s projecten, in Vietnam, China tot en met Nederland.
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Vanuit de zorg voor de afnemende kwaliteit van het gebied hebben de drie Deltaprovincies (Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland) in 2003 de integrale
Visie op de Deltawateren ‘Delta in Zicht’ opgesteld (Provincie Zuid-Holland et
al, 2003). Daarin wordt gepleit voor systeemherstel en geleidelijke overgangen.
“Het minder hard maken van grenzen komt voor een groot deel neer op het
(gedeeltelijk) herstel van processen die van nature thuishoren in estuaria”
(Provincie Zuid-Holland et al, 2003). En: “Dit betekent dat de Deltawateren
weer een overgangsgebied tussen de rivieren en de Noordzee zouden moeten
worden: een estuarium” (Provincie Zuid-Holland et al, 2003). Het natuurlijk
systeem wordt hiermee weer sturend voor het ruimtegebruik en andere functies
die inmiddels hun intrede hebben gedaan, zoals natuur, duurzame veiligheid,
waterzuivering, recreatie kunnen daarvan profiteren. De ambities van Delta
in Zicht en het streven naar een geleidelijk open systeem zijn in 2008 vertaald
in een uitvoeringsprogramma waar de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de
trekker van is. Er wordt op dit moment dus al concrete plannen gemaakt om de
dynamiek in de Delta weer op te voeren.
Ook de “langetermijnverkenning Zuidwestelijke Delta” die op dit moment voor
de regio wordt uitgevoerd in het kader van de Deltaprogramma zoekt naar mogelijkheden om het ecologisch functioneren te verbeteren (Programmabureau
Zuidwestelijke Delta, 2010). Daarin wordt ook een open verbinding van het
Haringvliet met zee als mogelijkheid genoemd. Er wordt gestreefd naar een ‘zo
compleet mogelijk’ estuarien systeem. De wens is dus om systeem completer
te maken dan het nu is. Ook het WNF heeft de ambitie om een zo compleet
mogelijk estuarien systeem te ontwikkelen, dat kan bestaan in samenhang met
overige maatschappelijke functies. Hiervoor is het nodig dat de dynamische
krachten die een delta in beweging houden weer worden geactiveerd, zoals het
sedimentatieproces. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of extra gerichte
zandsuppletie om het systeem van voldoende sedimenten te voorzien noodzakelijk is. Zoals hierboven is aangegeven, is volgens WNF de benadering van
open armen de beste manier om dit te realiseren.
In het volgende hoofdstuk wordt de visie op open armen voor een van de
zeearmen, het Haringvliet, verder uitgewerkt. Waarom dat de meest voor de
hand liggende plek is wordt daar ook uitgelegd.
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3
Een open haringvliet

De Haringvlietdam

Het Haringvliet is de meest voor de hand liggende zeearm om (als eerste) te
openen, vanwege de sleutelfunctie die deze zeearm nu al heeft in de afvoer van
rivierwater naar de Noordzee. Vooral tijdens hoogwater op de rivier stroomt het
meeste rivierwater langs deze route naar zee. De bouwers van de Deltawerken
hebben hier rekening mee gehouden door de Haringvlietdam van voldoende
openingen te voorzien waarlangs het rivierwater naar zee kan stromen. Ook
zijn er achter in de zeearm, in tegenstelling tot de andere armen, geen compartimenteringdammen gebouwd. Echter, waar men destijds geen rekening
mee heeft gehouden, is dat de zeespiegel sneller zou gaan stijgen, waardoor
het verval tussen rivier en zee minder wordt en daardoor de mogelijkheid
om rivierwater naar zee te spuien afneemt. Eerst gebeurt dit alleen als storm
en extreme rivierafvoeren samenvallen, maar op termijn, als de zeespiegel
verder stijgt, wordt het ook onder minder extreme situaties steeds moeilijker.
Een oplossing die dan in beeld komt, is er een waarbij het Haringvliet aan de
zeezijde weer geheel geopend is en de rivieren weer onder vrij verval naar de
Noordzee kunnen stromen. We laten de zee toe om ons te beschermen tegen
hoogwater. Dat klinkt paradoxaal, maar op termijn lijkt het de enige oplossing
om de veiligheid te kunnen garanderen. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
heeft deze optie in 2009 voor het eerst in beeld gebracht in een studie naar de
toekomst van de Delta (Programmabureau Zuidwestelijke Delta, 2009). Om
het Haringvliet te kunnen openen en vrij verval mogelijk te maken moet er wel
voldoende buitendijksgebied zijn om sediment af te kunnen zetten. Hiervoor
ziet WNF goede mogelijkheden in het Haringvliet, zoals hieronder wordt toegelicht, wat een tweede belangrijk argument is om open armen in het Haringvliet
nader te onderzoeken.
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3.1 Waarom een Open Haringvliet
De Deltacommissie gaat in haar advies uit van een verwachte zeespiegelstijging
van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200 (Deltacommissie,
2008). Het effect van bodemdaling – dit is het proces waarbij de bodem door
geologische krachten in de ondergrond langzaam zakt - is hierin meegenomen.
Bij een dergelijke “relatieve” zeespiegelstijging (het hoogteverschil tussen land
en zee) kan het land nog wel beschermd worden tegen de zee, maar wordt het
steeds lastiger en op termijn onmogelijk om rivierwater onder vrij verval (zonder pompen) in zee te laten stromen. De Commissie heeft de Zuidwestelijke
Delta daarom aangewezen als gebied voor berging van rivierwater gedurende
perioden dat extreme afvoeren in de rivieren samenvallen met hoogwater op
zee. De adviezen zijn verwerkt in het Nationaal Water Plan (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009) dat in december 2009 is vastgesteld door het kabinet. In het kader van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier wordt
momenteel al gewerkt aan de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als eerste
bergingsgebied. Volgens de adviezen van de commissie zal op termijn ook het
Grevelingenmeer als bergingsgebied gebruikt kunnen worden en nog weer later
misschien ook de Oosterschelde. Tegelijkertijd zullen de wateren ten noorden
van het Haringvliet, waaronder (delen van) de Rotterdamse haven, stapsgewijs
afgesloten moeten worden om dit gebied te beschermen tegen hoogwaterstanden, omdat bescherming door het ophogen van de dijken niet als reële optie
wordt gezien, omdat daar door de aanwezige bebouwing geen ruimte voor is. In
Figuur 3.1 is aangegeven hoe de wateren in de Zuidwestelijke Delta zullen veranderen; uitgaande van een stijging van 1 meter in de komende honderd jaar en
tot 3 meter in 2200.
Op lange termijn (bij een relatieve zeespiegelstijging van meer dan 3 meter)
is het niet meer mogelijk om rivierwater nog onder vrij verval naar zee af te
voeren. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft hier in een toekomstverkenning (Programmabureau Zuidwestelijke Delta, 2009) een eerste studie naar
verricht. Uit onderzoek van Deltares (Programmabureau Zuidwestelijke Delta,
2009) is gebleken dat vanaf dat moment een open verbinding tussen zee en
rivier de enige reële mogelijkheid is. Al het rivierwater over de dam heen naar
zee pompen is een dure en risicovolle optie vanwege de grote hoeveelheden
water die dan verplaatst zou moeten worden en voor het tijdelijk opslaan van
het rivierwater is geen ruimte meer. De bescherming tegen hoogwater rond
het Haringvliet en verder stroomopwaarts zal dan met klimaatdijken moeten
geschieden. Het WNF stelt voor daar waar mogelijk dijken aan te leggen. In
paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op de klimaatdijken. Vellinga, P. (2008).
Het bergen van overtollig rivierwater gedurende perioden dat de zeespiegel
te hoog staat om het onder vrij verval af te voeren, lijkt dus hoogstens een
tijdelijke oplossing. Daarbij legt het ook nog eens een forse claim op die
Deltawateren die als bergingsgebied worden ingericht om voldoende ruimte te
hebben voor waterberging ten tijden van hoge rivierafvoeren. De oplossing van
een open Haringvliet waarlangs de Rijn en Maas, niet gehinderd door keringen,
onder vrij verval kan uitstromen is volgens WNF een duurzame oplossing.
Vanuit dit oogpunt vindt het WNF het beter om er zo snel mogelijk mee te
beginnen. Dit biedt de mogelijkheid om de gehele zeearm als een natuurlijk
functionerende riviermonding in te richten waarbij de estuariene dynamiek
niet alleen bijdraagt aan rijke natuurwaarden, maar het gebied ook weer laat
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a. 0 meter

b. 0,5 meter

c. 1,0 meter

d. 1,5 meter

e. 2,0 meter

f. 3,0 meter

Figuur 3.1 Stapsgewijze inrichting van het watersysteem bij stijgende zeespiegel vanaf de huidige stand,
conform het advies van de Deltacommissie. Stap voor stap worden de Zeeuwse wateren ingericht als “noodoverloopgebied”. Vanaf een relatieve zeespiegelstijging van 3 meter zijn de mogelijkheden uitgeput. Al ver vóór dat moment zullen
beperkingen van deze monofunctionele benadering, o.a. voor de ecologie en ruimtelijke ontwikkeling, voelbaar worden
(Bron Stroming)
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Figuur 3.2 Hoogtekaart
van Zuidwest Nederland. De laagste polders
(blauw en groen) zijn de
oudste en liggen vaak in het
midden van de eilanden.
Hier is de inpoldering
begonnen. De gele en oranje
gebieden langs de randen
hebben langer geprofiteerd
van de aanslibbing en
liggen 1 tot 2 m hoger.
Van dit proces kan in de
toekomst weer gebruik
gemaakt worden, door
dijken terug te leggen en
land mee te laten groeien
met de zeespiegelstijging.

meegroeien met de zeespiegel. Omdat er dan geen bergingsgebieden nodig zijn,
biedt dit ook ontwikkelingskansen voor de overige zeearmen.
Op dit moment ligt er in het Haringvliet ongeveer 9.500 hectare buitendijks,
waarvan het grootste deel in de Biesbosch. Een uitbreiding van het areaal
is gewenst om straks optimaal gebruik te kunnen maken van het natuurlijk
groeivermogen van dit deel van de Zuidwestelijke Delta (zie ter illustratie figuur
3.2 hieronder). Als we ermee wachten tot de zeespiegel 3 meter gestegen is, dan
zal het heel moeilijk zijn om dit estuariene proces nog aan de praat te krijgen,
omdat de hoogteligging van de gebieden rond de zeearm dan ver achterloopt
op die van de zee. Het sediment tekort is tegen die tijd nog veel meer opgelopen
en daarom moeilijk in te halen. We zadelen toekomstige generaties op met een
enorm probleem.

3. Het is eventueel mogelijk om
een klein vast gedeelte van de
dam te laten liggen. De uitstroom van rivierwater wordt
daar niet door gehinderd
en ook de dagelijkse eb- en
vloedbeweging en instroom
van sediment niet. Bij extreme
stormvloed kan dit er voor
zorgen dat de instroom van
water enigszins wordt beperkt
met minder hoge waterstanden in de zeearm tot gevolg.
4. ‘Overslaan’ kan voorkomen
als wind extreem hoge golven
veroorzaakt en deze golven
over de dijk slaan. Dit is niet
hetzelfde als ‘overstromen’
waarbij het water hoger staat
dan de dijk en er dus overheen
stroomt.

3.2 Hoe ziet een open Haringvliet er uit: Een toekomstvisie
In 1971 werd de Haringvlietdam gesloten. Heropenen betekent dat deze dam
weer verdwijnt3, maar betekent niet een terugkeer naar de situatie van voor
1971. De veiligheid moet wel gegarandeerd zijn en ook de zoetwatervoorziening
van west Nederland zou ernstig lijden als de dam simpelweg zou worden verwijderd. Om de veiligheid van de bewoonde gebieden rondom het Haringvliet
en Hollands Diep te garanderen zijn aanpassingen nodig aan de dijken; ze
moeten als het ware op deltasterkte worden gebracht en kunnen beschouwd
worden als de nieuwe waterkeringen. Daarnaast moet de zoetwatervoorziening
integraal in de oplossingen worden meegenomen (zie 3.5).
De vorm en plaats van de dijken spelen een belangrijke rol in het ontwerp van
het open Haringvliet. Waar nieuwe dijken nodig zijn, kan volgens WNF het
beste worden gewerkt met zogenaamde klimaatdijken. Dit zijn extra brede
dijken, die zo sterk zijn dat ze zelfs het overslaan4 van water kunnen weerstaan
(Rijkswaterstaat, 2009). De extra breedte betekent wel extra ruimtegebruik en
extra kosten. De klimaatdijk (zie verder 3.4) is echter zo geconstrueerd dat zij
voor tal van functies (wonen, natuur, landbouw) gebruikt kan worden, zodat er
ook voldoende inkomsten tegenover staan. Tevens kunnen de gebruikers op de
dijk deels zelf het beheer op zich nemen.
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Hoe ziet het probleem van de rivierafvoer er uit?
Door klimaatverandering zullen grotere hoeveelheden rivierwater via de
Rijn en de Maas ons land bereiken. Als we niets doen neemt de kans op
overstromingen vanuit de rivier toe. In laag Nederland komt daar een
probleem bij, omdat ten gevolge van klimaatverandering ook de zeespiegel
stijgt. Daardoor stuit het rivierwater op termijn op een “muur” van
zeewater – ook bij eb – en kan het niet wegstromen.
Water stroomt van hoog naar laag en als we willen dat het water naar de
zee blijft stromen is de enige remedie: zorgen dat de benedenloop van de
rivier steeds hoger blijft liggen dan de zee. In een natuurlijk systeem gaat
dat vanzelf. Want als een rivier dicht bij zee stilvalt, bezinkt het sediment
en slaat op de bodem en (bij verhoogde waterstanden) op de oevers neer.
Zo komen bedding en oevers gaandeweg omhoog en blijft de rivier hoger
liggen dan de zee. Het openen van de zeearmen is dan ook niet alleen
bedoeld om rivierwater sneller kwijt te raken maar ook om sediment,
vooral uit zee, in te vangen.
Als de bodem en de oevers hoger komen te liggen dan nu, komt ook
het waterpeil hoger dan nu. Dat betekent dat langs de benedenloop
van de rivier robuuste dijken moeten worden aangelegd die het
achterland beschermen. Het WNF stelt voor klimaatdijken aan te leggen
waar mogelijk, vanwege de veiligheid maar ook vanwege de extra
gebruiksmogelijkheden van een dergelijke dijk (zie 3.4) . Waar dat
kan, verder van de rivier af dan de huidige dijken, zodat er een brede
bedding ontstaat: ideaal voor het neerslaan van sediment. Dit nieuwe (en
bestaande) voorland kan zo meegroeien met de stijging van de zeespiegel.
Het Haringvliet kan hiervoor geschikt gemaakt worden, omdat het
voldoende ruimte biedt en tot aan de afsluiting in de zeventiger jaren al zo
functioneerde. De Nieuwe Waterweg, de andere zeearm waardoor Rijn- en
Maaswater nu in zee stromen, is als lange termijnroute voor het afvoeren
van rivierwater niet geschikt. Er is daar geen ruimte en het sediment zou
vooral in de diepe bekkens van de Rotterdamse haven terecht komen.
In de huidige situatie
(boven) liggen de
dijken dicht langs
de zeearm en is er
weinig ruimte voor
het water en voor het
neerslaan van zand
en klei. Door dijken
verder van het water
af te leggen (onder)
ontstaat die ruimte
wel en kan het land
meegroeien met de
zeespiegelstijging.
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Een belangrijke plaats in het ontwerp van het open Haringvliet wordt ingenomen door de buitendijkse gebieden. Nu ligt de dijk vaak dicht bij het water wat
extra hoge eisen stelt aan de sterkte ervan. In de tijd dat de landbouw de enige
economische drager was van het platteland, was het logisch om de dijk dicht bij
de oever te leggen. Echter, ook buitendijkse gebieden hebben hun waarde (o.a.
voor recreatie, voor berging van water en voor natuur) en het opschuiven van
de dijk hoeft dan ook geen verliespost te zijn (zie hoofdstuk 4). Het kan zelfs een
winstpost worden door slim te combineren met andere functies, zoals recreatie. Extra voorland voor de dijk maakt de dijk ook veiliger omdat de golfoploop
minder sterk is en er minder kans is op het inzakken van de dijk (dijkvallen). In
3.3 wordt uitgebreider ingegaan op het buitendijkse gebied en de functies die ze
vervullen.

Figuur 3.3 Impressie van een open Haringvliet volgens WNF gezien vanuit zee. In groen de buitendijkse gebieden. Daar waar
mogelijk klimaatdijken om het binnendijkse gebied optimaal te beschermen tegen hoogwater.
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3.3 Buitendijkse gebieden
In de nieuwe inrichting die het WNF voorstelt, wordt het areaal aan buitendijkse gebieden langs het Haringvliet, het Hollands Diep en de rivierarmen verder
bovenstrooms aanzienlijk uitgebreid. De uitbreiding is gewenst omdat daarmee
land beschikbaar komt waar slib en zand kunnen bezinken tijdens hoog water.
Dit buitendijkse gebied van zeearm met oeverzones kan dan meegroeien met
de zeespiegelstijging. Wanneer we uitgaan van een gedeelte van de beschikbare
hoeveelheid sediment vanuit zee en rivier is een maximale uitbreiding van het
buitendijkse areaal mogelijk tot circa 30.000 hectare (zie box hieronder voor
berekening). Momenteel bedraagt de oppervlakte aan buitendijks land in het
gebied tussen Biesbosch en Haringvliet al 9.500 ha. De afgelopen jaren is dit
areaal al flink toegenomen (in 1990 bedroeg het nog 5.500 ha) als gevolg van
dijkteruglegging voor de uitbreiding van gebieden voor hoogwaterberging in de
Biesbosch (o.a. Noordwaard en Zuiderklip) en de realisatie van de Ecologische
Hoofd Structuur (o.a. Tiengemeten).
Het buitendijkse areaal ontstaat door de dijk verder landinwaarts te leggen. De
dijkterugleggingen zijn ten behoeve van deze verkenning door WNF zo gekozen
dat bestaande dorpen en steden worden ontzien en ook dichtbebouwde polders. Het nieuwe, buitendijkse land wordt op een natuurlijke manier ingericht
en heeft daarnaast een belangrijke recreatieve functie. Een goed voorbeeld van
dit succes is Tiengemeten, dat na een lange maatschappelijke discussie inmiddels tienduizenden bezoekers per jaar trekt. In het open Haringvliet-scenario
is voldoende ruimte voor nieuwe jachthavens en andere recreatieve voorzieningen. Ook andere functies die meer of minder vaak optredende overstroming
verdragen, kunnen in het buitendijkse gebied een plek vinden. Zoals visserij,
kweekvisserij, scheepvaart, overslag en andere havenactiviteiten die profiteren
van de extra open Rijnverbinding.

Hoeveel sediment is beschikbaar voor het laten meegroeien van het buitendijkse
gebied? Een eerste grove beraming.
De hoeveelheden zand en klei die jaarlijks via zee en rivieren naar Nederland worden aangevoerd
(samen 12,5 miljoen m3) zijn groot genoeg om, uitgaande van een zeespiegelstijging van 1 cm/jaar,
een gebied van 125.000 hectare mee te laten groeien. Als we aannemen dat 40% van het riviersediment (1 miljoen m3) op de oevers van het gebied tussen Biesbosch en Haringvliet neer kan slaan
en 20% van het zeesediment (2 miljoen m3*), dan zou langs deze gehele zeearm een gebied van ca.
30.000 hectare mee kunnen groeien met de zeespiegel. Het WNF onderkent dat sedimentatieprocessen moeilijk te voorspellen zijn, zeker als het gaat om het maken van een inschatting van toekomstige
sedimentatie ten gevolge van een andere inrichting van ZW Delta. Deze aannames moeten daarom
worden beschouwd als ruwe inschattingen en zullen door verder onderzoek (o.a. experimenten in het
veld) nader moeten worden uitgezocht. Overigens kan men indien nodig het natuurlijke proces een
handje helpen. Momenteel wordt de Nederlandse kust al versterkt met zandsuppleties.
*) Dit zand voegt zich bij het sediment (zand+klei) dat van nature langs de kust beweegt. Een deel ervan zal met het getij via de
zeegaten het Haringvliet binnenstromen en bijdragen aan de aanwas van land. De verwachting is dat op termijn tot 60 miljoen
m3 zandsuppletie nodig zal zijn om de gehele kust op sterkte te houden. Hiervan zou ca 3% nodig zijn om de hier berekende hoeveelheid buitendijks land langs Haringvliet en Hollands Diep op hoogte te houden.
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De nieuwe buitendijkse gronden bieden veel extra ruimte voor de berging van
water tijdens extreem hoog water op zee. Tijdens stormvloed dringt gedurende
de periode van hoogwater veel water in een tijdspanne van enkele uren door
het zeegat naar binnen. Als het zeegat dan ook nog een trechtervorm heeft
stuwt het water achterin steeds verder op. In 1953 kwam het water achterin het
Hollands Diep ca 50 cm hoger dan nabij zee. Het oppervlak van buitendijkse
gebieden langs het door WNF voorgestelde heropende Haringvliet is ongeveer
twee-en-een-half keer groter dan het huidige areaal. Hier kan veel van het
water geborgen worden dat bij stormvloed instroomt en daarom hoeven dijken
minder hoog te worden.

Lekker genieten aan een oever. Thee?

Het buitendijkse areaal bestaat deels uit gebieden die dagelijks overstromen
(slikken) en deels uit gronden die sporadisch overstromen (schorren). In
het zoute en brakke gedeelte bestaat de begroeiing uit planten die tegen zout
kunnen, in het zoete water overheersen riet en wilgen. De begroeiing op de
hogere buitendijkse gronden – die veelal direct voor de dijk liggen – dempen
de golfslag tijdens hoogwater. De golfoploop is daardoor minder groot, wat zich
ook vertaalt in een minder hoge dijk.

Kansen voor schelpdiervisserij
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Figuur 3.4 Schetsen van mogelijke opbouw en gebruik van klimaatdijken, zoals
gebruikt in deze verkenning

3.4 Klimaatdijken
Van oudsher wordt er bij de aanleg van dijken vooral op de hoogte gelet. Het
gaat er om het oplopende water te keren en een brede dijk zou verlies van kostbare (landbouw)grond betekenen en meer materiaal vergen. Inmiddels zijn de
inzichten veranderd: landbouw is niet meer de enige functie in het landelijk gebied en een brede dijk betekent dat de kruin en de flanken ervan gebruikt kunnen worden voor andere functies. Dijken worden namelijk ook graag gebruikt
om er op te wonen, te werken en te recreëren en om vee te laten grazen (m.n.
schapen). Een ander voordeel van brede dijken is dat ze zo breed gemaakt kunnen worden dat ze niet meer doorbreken als er water overheen slaat (Vellinga,
P., 2008). Dat is belangrijk want overstromingen zijn niet het gevolg van het
overslaan van een dijk (wat hooguit lokaal wateroverlast zou geven) maar van
het breken van een dijk als gevolg van het overstromen. Het is dan vooral de
erosie die het overstromende water veroorzaakt, waardoor de dijk verzwakt
en het begeeft. Het voordeel van een sterke klimaatdijk is dat hij niet alleen
robuuster, maar ook lager kan zijn dan een gewone dijk. Veel dijken in het Deltagebied zijn nu vele meters hoger dan de hoogwaterstand die er op kan treden,
omdat rekening wordt gehouden met golfslag en golfoploop. Sterk verbrede
dijken worden klimaatdijken genoemd en zijn vooral voor het Deltagebied waar
de extreem hoge waterstanden nooit langer duren dan enkele uren goed toe te
passen (Vellinga, P., 2008; Rijkswaterstaat, 2009). In het ontwerp van WNF
voor een open Haringvliet zijn, overal waar de ruimte dat toeliet, klimaatdijken
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toegepast; dat komt neer op 180 van de 220 kilometer dijken voorzien in het
ontwerp.
De breedte van een klimaatdijk kan wisselen van 100 m op plaatsen waar de
ruimte beperkt is (bv in de buurt van bestaande dorpen en steden) tot 200 m
op plaatsen in het landelijk gebied, waar geen bewoning is. Ook het gebruik
kan variëren van stedelijk, tot landelijk met natuur of agrarisch gebruik. Ten
behoeve van de waardebepaling van een open Haringvliet (zie hoofdstuk 4) zijn
verschillende typen klimaatdijken onderscheiden en geschetst in figuur 3.4. De
komende jaren zal het concept klimaatdijken verder worden uitgewerkt (www.
klimaatdijk.nl). Dan wordt ook meer duidelijk over de kansen die dat biedt voor
de regio.
3.5 Zoetwaterhuishouding Zuidwest Nederland
Het Haringvliet speelt een sleutelrol in de zoetwaterhuishouding van Zuidwest
Nederland. Op regionale schaal wordt met de sluizen in de Haringvlietdam de
waterverdeling over een groot deel van vooral Zuid-Holland geregeld. Op lokale
schaal is het meer achter de dam vooral belangrijk voor zoetwaterinname van
de Zuid-Hollandse eilanden.
Regionale zoetwaterverdeling
De Haringvlietdam is een belangrijke ‘waterkraan’ waarmee de verdeling van
zoet water over het zuidwesten van Nederland geregeld kan worden. Door bij
afnemende aanvoer vanuit Rijn en Maas de spuisluizen in de Haringvlietdam
stuk voor stuk te sluiten, wordt het rivierwater via Nieuwe Maas en Oude
Maas naar de Nieuwe Waterweg gestuurd. Daarmee wordt voorkomen dat
bij de Nieuwe Waterweg zout zeewater bij vloed te ver naar binnen dringt. De
innamepunten voor zoet water in het achterland (o.a. langs de Hollandsche
IJssel en langs het Spui)- die vrijwel heel Zuid-Holland van zoet water voorzien
- blijven daardoor ook bij lage rivierafvoer gevrijwaard van verzilting.
Een open Haringvliet betekent dat de verdeling van water over west Nederland
anders zal moeten worden geregeld. Dat is mogelijk, zonder dat de gebruikers
er in deze regio slechter van worden. Nederland beschikt namelijk over enorme
hoeveelheden zoet water, gedurende vrijwel het hele jaar. De optelsom van
neerslag en rivieraanvoer levert hypothetisch voldoende water voor een land
met 300 miljoen mensen. Dat er soms toch een tekort is heeft vooral te maken
met de grote hoeveelheid water die we naar de Nieuwe Waterweg sturen om
daar het zoute water uit zee tegen te houden. Terwijl de werkelijke watervraag
in de regio niet groter is dan 50 m3/sec, is er 1000 m3/sec aan rivierwater
nodig - dat is al het water dat bij lage afvoer beschikbaar is - om het zoute water
buiten te houden. We gebruiken in tijden van droogte 100% van het rivierwater
om de benodigde 5% op de plaats van bestemming te krijgen.
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In 2003 was de rivierafvoer wekenlang lager dan 1000 m3/sec en kon lange tijd
geen water ingenomen worden bij de innamepunten. In 2008 drong tijdens een
winterstorm een grote hoeveelheid zout water via de Nieuwe Waterweg en het
Spui door tot in het Haringvliet. Vanwege de lage rivierafvoeren kon deze lange
tijd niet worden afgevoerd naar zee, wat al die tijd de lokale innamepunten
blokkeerde. De verwachting is dat als gevolg van de klimaatverandering met
drogere zomers en de hogere zeespiegel dit soort situaties al binnen 1 tot 2
decennia steeds vaker zullen optreden. Ook de Deltacommissie onderkent
dit en besteedt daarom veel aandacht aan het zoeken naar oplossingen. Als
het zoetwaterverdelingsvraagstuk goed wordt opgelost en niet meer al het
rivierwater nodig is om het zout tegen te houden, creëert dat veel meer vrijheid
voor het waterbeheer in heel Zuidwest Nederland. Daarmee is weer voldoende
water beschikbaar om ook de andere zeearmen (Volkerak, Grevelingen en Oosterschelde) van voedselrijk zoet water te voorzien en het estuariene karakter te
herstellen.
Lokale zoetwatervoorziening
Behalve de regionale waterverdeling die geregeld wordt met de Haringvlietsluizen, is het Haringvliet zelf ook belangrijk als zoetwatermeer waar water uit
wordt betrokken; met name voor de landbouw om het meer en in mindere mate
voor drinkwater op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Hoekse Waard.
De totale vraag is ongeveer 10 m3/sec en kan ook langs andere wegen worden
aangevoerd. Door de innamepunten voor zoet water verder naar het oosten te
verplaatsen tot buiten de zeearmen en het water gericht via leidingen en een
binnendijks netwerk naar de afnemers te voeren, zijn zij gegarandeerd van
wateraanvoer. De landbouw profiteert hiervan omdat gegarandeerd zoet water
hen veel nieuwe mogelijkheden biedt. Die garantie hebben ze nu niet omdat zoals hierboven aangegeven- ook met de Haringvlietdam in het verleden zout
water het Haringvliet is binnengedrongen In hoofdstuk 4 wordt hier verder op
ingegaan.
Via een open Haringvliet zal zout zeewater weer verder naar binnen kunnen
dringen. Een met zout water gevulde zeearm hoeft, als de zoetwatervoorziening
via andere wegen geregeld is, geen probleem te zijn voor de landbouw. Er zijn
meer plaatsen in de Delta met een soortgelijke situatie. Rond de Oosterschelde,
Westerschelde en Grevelingen liggen honderden kilometers kustlijn, waar
goede landbouwgronden aan zout water grenzen, die alleen door een dijk van
elkaar worden gescheiden. In 5.1 worden mogelijkheden voor verbetering van
de zoetwatervoorziening nader aangegeven.
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4
de waarde van Een open haringvliet

De volgende generatie geniet van de natuur

De Zwarte Polder

Het openen van het Haringvliet heeft ingrijpende gevolgen voor de mensen
die in het gebied leven, er hun brood verdienen en er komen recreëren. Het
Haringvliet zal immers veranderen van een zoetwatermeer naar een open
zeearm met getij. De dynamiek keert terug en daardoor komt ook de vorming
van slikken en schorren weer op gang. Om dit te realiseren worden dijken
teruggelegd, zodat er voldoende ruimte is waar zand en klei neer kunnen slaan.
Dit heeft vergaande gevolgen voor het landgebruik op die gronden, omdat ze
vaker zullen overstromen en een andere functie dan landbouw zullen krijgen.
Ook voor de bewoners van de regio verandert er veel omdat ze nu in plaats van
aan een stilstaand meer weer bij een open dynamische zeearm zullen wonen en
recreëren. Daarnaast heeft het ook invloed op sectoren zoals de scheepvaart en
visserij.
Het WNF heeft daarom samen met de WUR een verkenning uitgevoerd naar
de veranderingen in de economische waarde van het Haringvliet als gebied,
wanneer dit wordt ingericht als open zeearm. In dit hoofdstuk wordt een
samenvatting van de resultaten gepresenteerd. Voor een volledige methodische
beschrijving en resultaten van deze studie zie het onderzoeksrapport “A pilot
study on the consequences of an open Haringvliet-scenario for changes in
ecosystem services and their monetary value” (Boehnke-Henrichs & de Groot,
2010). In 4.1 wordt de opzet van het onderzoek kort beschreven. In 4.2 worden
de resultaten gepresenteerd en specifiek de waarde van een open Haringvlietscenario versus de huidige inrichting. In 4.3. volgen de conclusies en discussie
over de resultaten van beide scenario’s.
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4.1 Aanpak van het onderzoek
Met “de waarde” van het Haringvliet wordt bedoeld: wat levert dit gebied van
water, eilanden, bossen, rietvelden, oevers met landbouw en in de toekomst
schorrengebieden op? Wat draagt het bij aan de economie? Om hier achter
te komen is het eerst nodig te weten welke diensten deze landschapstypen leveren. Een dienst van een weiland is bijvoorbeeld dat je er koeien kunt laten
grazen en deze koeien melk of vlees opleveren die een bepaalde economische
waarde vertegenwoordigen. De diensten van een rietland zijn veelal indirect,
zoals een bijdrage aan de waterkwaliteit door de zuiverende werking of het bieden van een leefgebied voor beschermde soorten.
De huidige, afgesloten situatie van het Haringvliet en een open scenario zoals
beschreven in hoofdstuk 3 zijn met elkaar vergeleken. Figuur 4.1 laat zien welke
landschapstypen in het huidige Haringvliet en het open scenario aanwezig
zijn en met welke oppervlakte deze zijn vertegenwoordigd. In de berekening
zijn alleen die landschapstypen meegenomen die nu al buitendijks liggen en
die nu nog binnendijks liggen maar na dijkteruglegging buitendijks komen te
liggen5. Andere binnendijkse gebieden (waar geen verandering optreedt van
binnendijks naar buitendijks) zijn in de berekeningen niet meegenomen.
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Huidig Haringvliet
Open Haringvliet
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5. In de berekeningen is dus
ook de waardeverandering
meegenomen van bijvoorbeeld
landbouwgrond die nu binnendijks ligt maar straks na
dijkteruglegging buitendijks
komt te liggen. Het totaaloppervlak meegenomen in beide
scenario’s is dus hetzelfde.

Ak

Het toekennen van deze diensten aan verschillende landschapstypen is gedaan
volgens de TEEB-methode. TEEB staat voor “The Economics of Ecosystems
and Biodiversity” (www.teebweb.org). De waarde van ecosystemen en biodiversiteit wordt ermee uitgedrukt in geld. Met ecosystemen wordt niet alleen
natuur bedoeld maar álle verschillende landschapstypen (zoals water met en
zonder getij, akker, bos, weiland, schorrengebied, dijken etc.). Ecosystemen
leveren verschillende diensten waar de maatschappij baat van heeft en dragen
bij aan economie en welvaart. Deze ecosysteemdiensten zijn onder te verdelen
in directe oogst-, regulatie-, culturele- en habitat diensten (Figuur 4.2).

Huidig Haringvlie

Open Haringvlie

Als alle ecosysteemdiensten bekend zijn, is het vervolgens de vraag hoe
deze diensten bijdragen aan de economie en welvaart uitgedrukt in waarde
(geld). Daarin kun je onderscheid maken tussen gebruikswaarde en nietgebruikswaarde. Bij gebruikswaarde gaat het om directe waarde uit oogst zoals,
gewassen, vis en hout en bij niet-gebruikswaarde gaat het om meer waarde die
niet direct te oogsten zijn zoals recreatie, een gezonde luchtkwaliteit, mooie
omgeving maar ook bescherming tegen overstroming door de aanwezigheid
van natuurgebieden die als buffer fungeren tegen stormen etc. Voor het
bepalen van deze waarden zijn verschillende waarderingstechnieken gebruikt
om de waarde van de verschillende ecosysteemdiensten te berekenen (voor een
beschrijving van deze technieken zie het onderzoeksrapport Boehnke-Henrichs
& de Groot, 2010). De som van alle gebruik- en niet-gebruikswaarde van het
Haringvliet vertegenwoordigt de totale economische waarde.
Het onderzoek beperkt zich tot de waarde (de baten) van de ecosysteemdiensten gekoppeld aan voorgestelde landschapstypen die onderscheiden kunnen
worden in de huidige afgesloten situatie van het Haringvliet versus een open
scenario. Doel is voornamelijk na te gaan of een volgens WNF duurzame open
inrichting van het Haringvliet ook een significante economische meerwaarde
oplevert. Het is evident dat daar forse inrichtingskosten mee gemoeid zijn,
zoals de aanleg van (klimaat)dijken, investeringen ten behoeve van zekerstelling van de zoetwatervoorziening voor landbouw en andere gebruikers en
investeringen om ruimte te creëren voor het Haringvliet zelf. Bepaling van
inrichtingskosten zijn echter niet onderdeel van het onderzoek door WUR en
dit onderzoek is daarom ook geen kosten-batenanalyse. Aangezien het hier
gaat om een eerste schets hoe een open Haringvliet eruit zou kunnen zien en
er nog allerlei varianten mogelijk zijn binnen deze schets, is het te vroeg om
van de inrichtingskosten een inschatting te maken. Het verdient zeker nader
onderzoek om hier een beeld van te krijgen.

Directe oogst:
Producten
uit de natuur
• Voedsel
• Water
• Brandstof
• Vezels
• Medicijnen
• Etc.

Regulatie:
Baten van ecologische
processen
• Klimaat regulatie
• Buffer tegen
extreem weer
• Water regulatie
• Water zuivering
• Lucht zuivering
• Etc.

Cultureel:
Niet-materiele
baten
• Recreatie
en toerisme
• Esthetisch
• Inspiratie
• Educatief
• Etc.

Figuur 4.2 Ecosystemen leveren een breed scala aan diensten waar de mens profijt van heeft
(Boehnke-Henrichs & de Groot, 2010; naar Nederlands vertaald)
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Habitat:
Drager van
levensvatbaarheid
• Behoud van
biodiversiteit
• Behoud
Kraamkamer
functie

4.2 Resultaten
De verkenning door WUR geeft aan dat het open Haringvlietscenario een economische meerwaarde oplevert van minimaal
bijna €0,5 miljard per jaar6 ten opzichte van het huidige scenario
met de Haringvlietdam. Hieronder worden deze bevindingen nader
beschreven.
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Figuur 4.3 Vergelijking
van de baten van verschillende landschapstypen (die elk een set
van ecosysteemdiensten
vertegenwoordigt) in de
huidige situatie en in het
scenario bij een open
Haringvliet.
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De hoge waarde voor de arealen getijdennatuur komt dus door de grote oppervlakte van landschapstypen zoals Wilgenvloedbos, Zout water met getij en
River met getij in het open scenario en de aanzienlijke waarde per hectare die
deze landschaptypen vertegenwoordigen in termen van ecosysteemdiensten.
Figuur 4.4 laat zien dat met name de watergebieden en de wilgenvloedbossen
het meeste opbrengen per hectare, 5-10 maal zoveel als een hectare akkerland.
Dit komt omdat er in deze landschapstypen meerdere waardevolle ecosysteemdiensten besloten liggen.

6. 485.583.700 euro/jaar.
Ondanks dat TEEB berekeningen meer en meer worden
uitgevoerd, zijn er geen vaste
prijzen (waarden) voor de ecosysteemdiensten die in dit
onderzoek zijn meegenomen.
Daarom dienen er inschattingen te worden gemaakt
van de baten die ecosysteemdiensten de maatschappij op
kunnen leveren of kosten die
uitgespaard kunnen worden.
Dit is zo zorgvuldig mogelijk
gedaan waarbij de waarden
zijn gebaseerd op beschikbare
gegevens in de literatuur of
in de TEEB database (www.
teebweb.org). De getalswaarden dienen eerder als
richtinggevend dan absoluut
te worden beschouwd.
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Deze grote waardestijging wordt vooral veroorzaakt door het feit dat natuurgebieden veel verschillende functies hebben die bijdragen aan de economie. In
Figuur 4.3 worden de baten van de landschapstypen in het huidige Haringvliet
vergeleken met het open scenario. In deze figuur is de waarde bepaald per
landschapstype vermenigvuldigd met de hectareverdeling van de verschillende
landschapstypen onder het huidige Haringvliet en het open scenario zoals
weergegeven in Figuur 4.1. Hier is duidelijk te zien dat de waardestijging
grotendeels veroorzaakt wordt door de grote arealen getijdennatuur (diverse
landschapstypen) die in een open Haringvliet aanwezig zal zijn.

Open Haringvliet
Open Haringvliet
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Figuur 4.4 Een vergelijking van de belangrijkste gebiedstypen
uitgedrukt in euro per
hectare.
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Figuur 4.5, Figuur 4.6 en Figuur 4.7 geven weer, aan welke diensten deze
drie landschapstypen (schor, wilgenvloedbos en akkerland) bijdragen. Een
hectare akkerland wordt intensief bebouwd en de oogst van gewassen brengt
geld op. Zowel schor als wilgenvloedbos hebben een veel beperktere directe
oogstfunctie (opbrengsten uit vee en wilgenhout/vezels/biomassa). Deze
landschapstypen dragen echter bij aan vele andere diensten die misschien niet
zo direct merkbaar en meetbaar zijn, maar bij elkaar opgeteld wel een grote
waarde vertegenwoordigen.

Figuur 4.5 De verschillende diensten van een
hectare schorrengebied
uitgedrukt in euro per
jaar.
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Figuur 4.6 De verschillende diensten van een
hectare wilgenvloedbos
uitgedrukt in euro per
jaar.
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Figuur 4.7 De verschillende diensten van een
hectare akker uitgedrukt in euro per jaar.
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Wilgenvloedbossen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de luchtkwaliteit als
gevolg van de zuiverende werking door de invang van fijn stof en de afname
van stikstofdepositie door de gangbare landbouwkundige bedrijfsvoering. Deze
waarde vertaalt zich in een vermindering van het gezondheidsrisico voor de
mens. In mindere mate wordt ook een bijdrage geleverd aan de zuivering van
het water. Verder zorgen schorren en wilgenvloedbossen voor een bijdrage aan
de recreatie- en toerismesector doordat de aanwezigheid van natuur en een
mooi landschap het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers. De natuurgebieden bieden tenslotte een schuilplaats voor bijzondere soorten.
Naast de aanwezigheid van buitendijkse natuurgebieden zorgen ook de klimaatdijken voor een belangrijke toename van baten uit het gebied (zie Figuur
4.3). Omdat deze dijken naast veiligheid allerlei nevenfuncties kunnen hebben
zoals wonen, recreatie en agrarisch gebruik en zij een ontwerp hebben dat past
bij het landschap (zie hoofdstuk 3.4) leveren ze circa 6 keer zoveel op als een
reguliere dijk.
Er zijn ook baten die omlaag gaan bij een open Haringvliet. Zo zal een deel van
het areaal stilstaand zoet stilstaand water veranderen in zout water met getij
en een deel in rivier met getij. In Figuur 4.3 is te zien dat voornamelijk zout
water met getij lagere baten heeft dan stilstaand zoet water zoals in de huidige
situatie. Dit komt hoofdzakelijk omdat zout water niet gebruikt kan worden
voor drinkwaterproductie en bevloeiing van landbouwgebieden. Daar moeten
dan ook alternatieve voorzieningen voor komen.

Oevers van riet
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4.3 Conclusies en discussie
Deze studie laat zien dat de economische waarde van het Haringvliet stijgt als
deze wordt ingericht als voorgesteld in het open scenario. Het economisch
belang van “regulerende” functies die natuurgebieden hebben (zuivering van
lucht- en water, etc.) wordt vaak onderschat en deze studie laat zien dat ze wel
degelijk een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Ook de recreatie- en toerismesector ontleent grotendeels haar bestaansrecht aan de aanwezigheid van
de natuur en het karakteristieke deltalandschap van een open Haringvliet. De
bijdrage van natuur aan de economie wordt vaak onderschat omdat de baten
meestal niet zichtbaar zijn en moeilijker zijn uit te drukken in marktprijzen.
Naast de grote indirecte economische waarde van natuur levert natuur echter
ook verschillende directe opbrengsten producten zoals vis, hout, riet en vlees.
Conservatieve inschatting van ecosysteemdiensten en hun waarden
Het onderzoek is op een conservatieve wijze uitgevoerd om inzicht te krijgen
in de ondergrens van de waardeverschillen tussen beide scenario’s. Zo zijn
verschillende geïdentificeerde ecosysteemdiensten niet meegenomen in het
onderzoek vanwege gebrek aan gegevens. Sommige van deze diensten zouden
een meerwaarde kunnen opleveren voor zowel het open Haringvliet als het
huidige scenario. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bufferwerking bij extreem
weer (zie textbox), regulatie van het microklimaat en niet-gebruikswaarden
voor toekomstige generaties die waarschijnlijk in het voordeel van een open
Haringvliet-scenario zullen uitvallen. In de berekeningen is ook de invloed
op havens en industrie niet meegenomen. Doordat het Haringvliet een open
zeearm wordt met voor kustvaart een directe verbinding via de Rijn en Maas
met het achterland, wordt het Haringvliet een strategische plek voor de
internationale handel. Anderzijds zou de waardebepaling van archeologische
vindplaatsen in het voordeel kunnen werken van het huidige scenario daar er
mogelijk archeologische vindplaatsen kunnen verdwijnen door meer ruimte te
creëren voor het Haringvliet.
Naast het niet meenemen van sommige van de ecosysteemdiensten is de
waardetoekenning van de diensten op conservatieve wijze gedaan om over-

Veiligheidswaarde
In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de waarde voor veiligheid in beide scenario’s
gelijk is en daarmee tegen elkaar wegvallen. De waarde voor veiligheid die zou kunnen
worden toegekend aan de Haringvlietdam in het huidige scenario en dus zou kunnen
worden toegekend aan schorren en slikken en wilgenbos in het open scenario wordt dus
niet zichtbaar gemaakt. Een brede zone schorren en slikken of wilgenvloedbos buitendijks
draagt echter in belangrijke mate bij aan de bescherming van het land tegen overstromingen door de bufferende werking tijdens (storm)vloeden waarbij de golfaanval wordt gedempt. De economische waarde daarvan is significant, maar nog onvoldoende onderzocht
en vastgesteld. Dat het significant zal zijn blijkt uit een voorbeeld bij de Waddenzee. Daar
is berekent dat zonder de Waddenzee 3 meter extra dijkhoogte nodig zou zijn (van Wetten
et al., 1999). Aannemende dat zonder de schorren en slikken en wilgenvloedbossen in het
Haringvliet 1-2 meter extra dijkhoogte nodig zou zijn, zou dit gelijk zijn aan een waarde
van circa €0,5 miljard per jaar.
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* Niet zijde jachthavens

schatting te voorkomen. Zo is voor recreatie het gemiddelde aantal bezoekers
van de Zuidwestelijke Delta genomen. Gezien de ligging nabij de dichtbevolkte
Randstad is het niet onwaarschijnlijk dat deze waarde voor het Haringvliet
hoger zal zijn. Daarnaast is voor wat betreft de invloed op de recreatieve sector
alleen uitgegaan van de invloed van grootschalige natuur en een stijging van
het aantal jachthavens in het gebied op het aantal bezoekers. Een open zeearm
zou echter ook een grote impuls voor de gehele recreatieve sector kunnen
betekenen waarbij er meer campings, vakantieparken en hotels bijkomen. Dit is
niet meegenomen in de berekeningen.
Waardeveranderingen van ecosysteemdiensten niet meegenomen
Een belangrijke beperking van de onderzoeksopzet is dat er gerekend is met
constante waarden per hectare voor ecosysteemdiensten (waarde per hectare
voor een ecosysteemdienst in het huidig Haringvliet-scenario is hetzelfde als
in een open Haringvliet-scenario). Het waardeverschil tussen beide scenario’s
is in deze opzet alleen het gevolg van een kwantitatieve verandering, namelijk
de veranderde oppervlakten van landschapstypen met daaraan gekoppelde
ecosysteemdiensten. Kwalitatieve waardeveranderingen (waardeveranderingen per hectare) zijn dus niet meegenomen, terwijl die wel te verwachten zijn
door bijvoorbeeld verbeterde ecologische condities. Zo is het aannemelijk dat
in de Voordelta (waarvan de oppervlakte niet veranderd) de visserij en schelpdierkweek zal verbeteren ten gevolge de toenemende rivierinvloed en daarmee
meer voedselaanvoer. Voor veel van de gehanteerde ecosysteemdiensten zou
het verdisconteren van een waardeverandering per hectare waarschijnlijk
positief uitpakken voor het open Haringvlietscenario.
Zeekraal

Concluderend
Op basis van de aannamen zoals hierboven weergegeven concludeert de WUR
dat het open Haringvliet-scenario een aanzienlijke economische meerwaarde
oplevert in vergelijking met het huidige Haringvliet scenario. Er zijn voldoende
redenen om aan te nemen dat het berekende bedrag van bijna €0,5 miljard per
jaar een ondergrens is van dit waardeverschil. In de transitie van een gesloten
naar een open Haringvliet vindt een functieverandering plaats van een regio
waar voornamelijk de landbouwsector voor baten zorgt naar een gebied waar
recreatie, toerisme en wonen de dragers zijn van de lokale economie. De baten
van een open Haringvliet zullen dus vooral ten goede komen aan bepaalde
sectoren in de delta en deels aan de Nederlandse samenleving in het algemeen.
Voor dit onderzoek is uitgegaan van een globale verkenning naar de inrichting
van een open Haringvliet. Door deze verkenning uit te werken in een concreet
inrichtingsplan kunnen kansen, waarden voor het ontwikkelen van (jacht)
havens, waterrecreatie, verblijfrecreatie,wonen, scheepvaart en industrie maar
ook de veiligheidswaarde van buitendijkse gebieden beter in beeld worden
gebracht.
Deze studie van de WUR laat zien dat natuur en economie elkaar versterken in
een open Haringvliet: veiliger, natuurlijker èn vitaler. Het onderzoek onderstreept tevens de grote economische waarde van natuur. Met het erkennen van
de werkelijke waarde en maatschappelijke rendement van natuur kunnen we
deze ook evenredig laten meewegen bij beleidsbeslissingen. Dit geldt niet alleen
voor het Haringvliet, maar ook voor de andere zeearmen en natuurbehoud en
–herstel in het algemeen.
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5
op weg naar een open haringvliet

Als vandaag de Haringvlietdam zou worden weggenomen, zou dat onverantwoord zijn voor de veiligheid en de zoetwatervoorziening. Het ontwikkelen van
oplossingen voor de veiligheid en zoetwatervoorziening is daarom een voorwaarde voor het realiseren van een open Haringvliet. Deze aspecten worden
hieronder uitgebreider belicht. Stappen die op korte termijn al kunnen worden
gezet, waaronder ook ten aanzien van zoet water en veiligheid, worden aan het
eind van dit hoofdstuk geschetst.
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5.1 De zoetwateropgave
De toekomst van de Zuidwestelijke Delta en de zoetwatervoorziening van LaagNederland zijn nauw met elkaar verbonden en heeft een regionale component
(de zoetwaterverdeling van vooral Zuid-Holland) en een lokale component (de
zoetwaterinname voor de Zuid-Hollandse eilanden). Deze twee facetten vragen
ieder om een eigen aanpak.
Zoetwaterverdeling van Zuid-Holland
Op dit moment betrekt het Groene Hart zijn water uit een innamepunt in de
Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg, direct ten oosten van Rotterdam. Dit ligt zo
dicht bij zee dat het gevoelig is voor verzilting. Tot nu toe lukt het nog net (soms
even niet) om dit punt zoet te houden door bij lage rivierafvoeren vrijwel alle
zoete water van Rijn en Maas naar dit punt te voeren. Doordat alle rivierwater
hiervoor nodig is, kan er geen water naar het Haringvliet of andere zeearmen
worden gevoerd. Die staan als het ware op rantsoen, omdat de watervoorziening van het Groene Hart zo inefficiënt en kwetsbaar is. Tengevolge van klimaatverandering zal ook dit hoe dan ook anders moeten; ook daarover bestaat
brede consensus. Want door de stijgende zeespiegel en de grilligere rivierafvoeren (met ook langere periodes van lage afvoeren) zal het innamepunt dat
nu wordt gebruikt hoe dan ook verzilten. Is die nieuwe watervoorziening van
het Groene Hart eenmaal een feit, dan kan water dat nu gebruikt wordt voor
het zoet houden van het innamepunt in de Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg
(meer) in de richting van het Haringvliet worden geleid, om daar bij te dragen
aan ecologisch herstel en het meegroeien met de zee. De Deltacommissie heeft
deze knelpunten ook onderkend en DG-water is in 2010 een studie gestart naar
alternatieve strategieën. In 2014 zal hier in het kader van het Deltabesluit een
keuze uit gemaakt worden. Het verplaatsen van innamepunten en het verleggen
van aanvoerroutes behoort tot de opties die momenteel worden bestudeerd.

Mogelijkheden verbeteren zoetwatervoorziening
Rivierwater verder stroomopwaarts aftappen. De belangrijkste ingreep in het
watersysteem is het oostwaarts verplaatsen van de waterinlaatpunten, tot daar waar het
zeewater niet kan doordringen. De benodigde hoeveelheden zoet water zijn niet zeer groot
en kunnen, na aanpassing, via bestaande binnendijks gelegen watergangen door heel
West en Midden Nederland worden vervoerd.
De aanleg van gesloten leidingen. Daar waar een binnendijks netwerk niet mogelijk
is, kan het water via pijpleidingen worden aangevoerd, b.v. naar eilanden of afgelegen
polders. Binnen die deelgebieden kan het water eventueel dan weer wel via natuurlijke
watergangen verder worden vervoerd.
Het inrichten van zoetwaterbuffers. Waar voldoende ruimte gecreëerd kan worden,
kunnen ook waterbuffers worden aangelegd. In natte tijden wordt hier veel water opgeslagen, dat dan tijdens droogte wordt geleverd aan de omliggende (landbouw)gebieden.
Met name de ‘hogere’ gedeelten van Laag Nederland tussen de 1 en 2 m NAP - lenen zich
hiervoor. Van daaruit kan water worden geleverd aan de intensieve landbouwgebieden in
de omgeving.
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Zoetwaterinname voor de Zuid-Hollandse eilanden
Wat de lokale problematiek betreft: een open Haringvliet is een gedeeltelijk
zout Haringvliet. Dat betekent dat het westelijke deel niet langer geschikt is
als bron van zoet water voor landbouw en drinkwaterproductie. Op termijn
komt die functie echter onder druk te staan (ook als de Haringvlietdam zou
blijven) want het Haringvliet staat via het Spui en de Oude Maas in open
verbinding met de Noordzee. In de afgelopen tijd is het bij lage rivierafvoeren
al enkele keren voorgekomen dat via die ‘omweg’ zout water het Haringvliet
bereikte en daar lange tijd bleef hangen. De frequentie waarmee dit optreedt
zal door klimaatverandering ongetwijfeld omhoog gaan en het verplaatsen
van zoetwaterinnamepunten langs het Haringvliet, die nu nog afhankelijk zijn
van het westelijk deel van het Haringvliet is daarom sowieso verstandig – nog
onafhankelijk van het feit dat verplaatsing nodig is omdat het Haringvliet op
termijn geopend zal moeten worden
5.2 De veiligheidopgave
Een open Haringvliet lijkt noodzakelijk om ons land ook bij verdere klimaatverandering duurzaam te beschermen tegen overstromingen. Voordat het
Haringvliet open kan, moeten bestaande dijken worden versterkt, het liefst als
klimaatdijk. Waar mogelijk kunnen oude dijktraces, die verder van de zeearm
afliggen dan de huidige, worden gebruikt voor deze versterking.
Een heel belangrijk aspect van het veiligheidsvoorstel van het WNF is realisatie
van voldoende buitendijks gebied. Huidig binnendijks gebied wordt dus buitendijks gebied. Dit zal ten koste gaan van het huidige landgebruik in deze gebieden, zoals landbouw. Momenteel bedraagt de oppervlakte aan buitendijks land
in het gebied tussen Biesbosch en Haringvliet al 9.500 ha. De afgelopen jaren
is dit areaal al flink toegenomen (in 1990 bedroeg het nog 5.500 ha). Relevante
ervaring met het realiseren van buitendijks gebied is o.a. opgedaan in projecten
voor hoogwaterberging in de Biesbosch (o.a. Noordwaard en Zuiderklip) en
de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (o.a. Tiengemeten). Als we
uitgaan van de oppervlakte van 27.000 ha voor het open Haringvliet-scenario
zoals gepresenteerd in deze verkenning betekent dat dat er nog ca 17.500 ha bij
moet komen. Als we hier nog 75 jaar voor nemen, dan komt dat neer op 230 ha
per jaar, wat ongeveer overeenkomt met de snelheid die de afgelopen decennia
is gerealiseerd (4000 ha in 20 jaar). Afgezien van de ‘technische’ aspecten, is
het belangrijk te onderkennen dat bewoners van het gebied verbonden zijn met
de grond waarop zij lang bijvoorbeeld landbouw hebben bedreven. Maatwerk
is dus van belang en het vergt een nauwe samenwerking met eigenaren en
bewoners, betrokken gemeenten en andere beleidsmakers of belangengroepen.
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Met de opening van het Haringvliet hoeft niet gewacht te worden tot alles op
orde is. Tussen volledige afsluiting en volledige openstelling, zitten varianten
van openstelling van de dam en het benutten daarvan kan al belangrijke
winst voor de natuur en de veiligheid opleveren. In die tijd kan dan ook een
overgang worden gemaakt naar een meer op de zee geïnspireerde economie en
maatschappij. In het kader van eerdere studies (zoals Rijkswaterstaat Directie
Zuid-Holland, 1998) is verkend welke varianten er liggen tussen een volledig
open en volledig dicht Haringvliet. Deze varianten kunnen ook als stappen
worden gezien die elkaar in de tijd opvolgen:
•

•

•

•
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Afgesloten. Dit is de huidige situatie, waarin bij hoge rivierstanden wel
rivierwater kan worden gespuid maar geen zeewater naar binnen komt.
Voor trekvis is de kering een barrière, er is geen geleidelijke zout-zoet
overgang en ook sedimenten kunnen niet vanuit de zee het Haringvliet
bereiken.
Kier. Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten ontstaat een zone
waarin rivierwater en zeewater geleidelijk in elkaar overlopen. Planten
en dieren die karakteristiek zijn voor brakke milieus kunnen daardoor
terugkomen. Door de kier kunnen ook trekvissen als zalm, forel en steur
passeren en de rivieren opzwemmen. Daarmee doen we eindelijk gestand
aan internationale afspraken (zoals Natura 2000). Deze stap is vooral
bedoeld om weer ervaring op te doen met een geleidelijke overgang van
zoet naar zout. Er komt nog vrijwel geen sediment door de dam en het
“meegroeien met de zee” (nodig voor de veiligheid op termijn) wordt nog
niet in gang gezet.
Getemd getij. Bij deze optie staan de sluizen verder open. Tot in de
Biesbosch is het getij weer merkbaar; in het Haringvliet zal er weer een
getijdeverschil zijn van 1 meter. Dat is de helft van wat het voor de afsluiting in 1970 was. De instroom van sediment zou weer op gang kunnen
komen, maar is vanwege de geringe stroomsnelheden nog onvoldoende
om de opbouw van oevers en platen weer op gang te brengen. De visserij
profiteert van de herstelde kraamkamerfunctie van het Haringvliet, er zijn
mogelijkheden voor kweekvisserij en de vangsten van de Stellendamse
garnaal, waar de monding ooit bekend om was, nemen naar verwachting
weer toe.
Volledig open zonder (stormvloed)kering. Het getij is volledig terug. Er is
vrije uitwisseling van planten en dieren, zoet en zout, voedselarm en voedselrijk, erosie en sedimentatie. Door het gebied tussen de (klimaat)dijken
het juiste formaat te geven (n.l. 30.000 ha), is meegroeien met de zee
mogelijk in een tempo dat de klimaatverandering bijhoudt. Scheepvaart
via de open monding en havenactiviteiten langs de hele zeearm profiteren
van de nieuwe open verbinding tussen de zee en het achterland.
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5.3 Stap voor stap
In de opening van het Haringvliet kan een aantal stappen op kort termijn worden onderscheiden.
• Verplaatsen van zoetwaterinnamepunten langs het Haringvliet. Het is wel
van belang dat de nieuwe innamepunten en toevoerroutes echt klimaatbestendig en efficiënt zijn. Liever 50 kilometer landinwaarts verplaatsen,
tot buiten de diepe zeearmen, en deels via een pijpleiding transporteren
dan enkele kilometers binnen de zeearm verplaatsen en via open toevoerroutes (sloten, weteringen) aanvoeren. De eerste benadering is op de korte
termijn duurder maar geeft betere garantie dat alle gebruikers op elk
moment, onder elke omstandigheid, voldoende water krijgen van goede
kwaliteit. Met het oog op de toekomstige baten is de verwachting dat ze op
de lange termijn wel rendabel.
• Alternatieve watervoorziening van het Groene Hart ontwikkelen, zodanig
dat het niet meer nodig is om bij lage rivierafvoeren vrijwel alle zoete
water van Rijn en Maas naar het innamepunt in de Nieuwe Maas/Nieuwe
Waterweg te voeren en de zoetwaterrantsoenering van de Zuidwestelijke
Delta bij lage rivierstanden kan worden opgeheven. Mogelijkheden zijn:
(extra) watertoevoer naar Groene Hart vanuit het IJsselmeer (voorstel
Deltacommissie) of (extra) watertoevoer door Kromme Rijn en Hollandse
IJssel (voorstel dat WNF en InnovatieNetwerk momenteel uitwerken).
De laatste optie biedt veel kansen op ecologisch herstel en economische
meekoppeling.
• Bij elk dijkverbeterings- of onderhoudsproject dat in de komende decennia
wordt uitgevoerd, direct inzetten op bredere dijken die verder van de rivier
afliggen en waarbij het nieuwe buitendijkse gebied op een natuurlijke
manier wordt ingericht waar de opslibbing vanuit de rivier en de zee weer
kan plaatsvinden. Op korte termijn vergroot dit de bergingscapaciteit en
de ecologische kwaliteit van het Haringvlietmeer-gebied, op lange termijn
wordt de rivier “omhoog getild” en blijft vrije afstroom naar zee gewaarborgd. De opgave van in totaal 27.000 buitendijksgebied voor realisatie
van het in deze verkenning geschetste inrichtingsplan lijkt haalbaar
uitgaande van gemiddeld 230 ha per jaar nieuw buitendijks gebied in de
komende 75 jaar.
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•

•

•
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De Haringvlietdam zo snel mogelijk op een kier zetten, om de eerste ecologische winst te boeken en te wennen aan het zout. Dat laatste betekent
dat er goed gemeten moet worden hoe de zoutstromen zich ontwikkelen en
welke ecologische of andersoortige winst geboekt wordt.
Relevante ervaring opdoen in andere gebieden. Meegroeien met de zee is
een essentieel bestanddeel van een klimaatbestendig Nederland. Als zich
op korte termijn mogelijkheden voordoen om hiermee ervaring op te doen,
bijvoorbeeld in een gebied dat beschikbaar komt voor dijkteruglegging,
dient die kans aangegrepen te worden. Zo neemt de kennis en ervaring
toe en kan daarvan worden geprofiteerd op het moment dat ook gebieden
langs het Haringvliet en Hollands Diep beschikbaar komen. Experimenten
met andere noodzakelijk ingrediënten van een klimaatbestendige
Zuidwestelijke Delta, zoals ontwerp, constructie en functionaliteit van
klimaatdijken, kunnen ook waardevolle inzichten opleveren.
Partijen zoeken die de meerwaarde van een open Haringvliet inzien en
initiatieven willen ontplooien op en rondom de zeearm. Gedacht kan
worden aan: de visserij, de schelpdiersector, de scheepvaart, lokale havens,
kweekvisserij, recreatie en woningbouw.
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Agenda
wat gaat het wnf doen?
Internationaal: wereldwijd werken teams van het WNF aan de verbetering
van de natuurlijke balans en het opheffen van blokkades tussen ecosystemen in
deltagebieden. Dat gebeurt in relatief ongerepte gebieden als de Zambezidelta
in Mozambique tot en met de dichtbevolkte Yangtzedelta in China. Uit die
projecten is een behoefte ontstaan aan uitwisseling van kennis en goede voorbeelden van duurzaam deltabeheer. Zo is op initiatief van WWF China in 2010
een alliantie ontstaan waarbij internationale experts uit deltagebieden samen
werken aan natuurlijke oplossingen voor gevolgen van klimaatverandering
(www.estuary-alliance.org). Hier bestaat een concrete behoefte aan goede
voorbeelden uit Nederland, dat bekend staat om haar watermanagement en
deltawerken. Tegelijkertijd is ook de internationale expertise en ervaring op
het gebied van natuurlijk herstel in delta’s uitstekend toepasbaar in Nederland.
Hierbij valt te denken aan mechanismen als betalingen voor ecosysteemdiensten (Payments for Ecosystem Services), de rol van natuurgebieden bij
zoetwatervoorziening en ervaringen met ecologische herstelprogramma’s voor
soorten als de zalm, paling en de Atlantische steur.
Nationaal: net als in de delta-programma’s elders op de wereld, streeft het
WNF ook in Nederland naar samenwerking met alle partijen en belanghebbenden. Daarom zijn er goede contacten met het Deltaprogramma. Ook zal
WNF de contacten met de landbouwsector en de watersector uitbreiden om
de internationale expertise op het gebied van zoetwatwervoorziening te delen.
Goede alternatieven voor de zoetwatervoorziening moeten de landbouw en
andere waterafnemers ook op lange termijn garanties geven.
Het duurzaam exploiteren van gronden in een estuarien ecosysteem, vraagt
om creativiteit, maar biedt ook economische kansen voor de regio. Het WNF
zal ook op dit terrein elders opgedane kennis (bijvoorbeeld over het tot stand
brengen van betalingen voor ecosysteemdiensten via een ontwikkelingsmaatschappij) delen met bewoners, akkerbouwers, veehouders en andere bedrijven
uit de regio, om te bewerkstelligen dat zij meedelen in de opbrengsten.
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APPENDIX
De vijf zeearmen, stand van zaken
De Zuidwestelijke Delta kent een lange
historie waarin perioden dat het land
boven water lag en er slechts 1 of 2 zeegaten in de duinenrij zaten en perioden
waarin het gebied een binnenzee was
met een groot aantal zeegaten in de duinenrij, elkaar afwisselden. Op dit moment telt de Zuidwestelijke Delta 5 zeearmen, ieder met een eigen identiteit.
Hoe het nu gesteld is met de zeearmen
in de Delta en in hoeverre de huidige
situatie ruimte laat voor de waardevolle
interactie tussen zee en rivier leest u in
deze appendix. Als het openen van het
Haringvliet effect heeft op het functioneren van deze armen dan wordt daar
ook aandacht aan besteed.
1. Westerschelde
De Westerschelde illustreert dat ‘open
armen’ heel veilig kunnen zijn. De
vloed komt hier hoger dan in welke
andere zeearm dan ook. In 1953 werd
hier zelfs de hoogste Nederlandse waterstand ooit gemeten (5,6 m + NAP
bij de plaats Bath); ruim 1 meter hoger
dan in de andere zeearmen. Vanwege
de bereikbaarheid van de haven van
Antwerpen werd er echter voor gekozen de Westerschelde niet af te sluiten
maar de veiligheid te garanderen door
ophoging van de dijken. Een duidelijk
bewijs dat dijken, mits sterk genoeg,
een uitstekend alternatief kunnen zijn
voor de dammen. Door de gemaakte
keuze heeft de Westerschelde nog veel
weg van een natuurlijke zeearm met
grootschalige getijdennatuur, rijke visvangst en plaatsen als Vlissingen, Breskens en Terneuzen die profiteren van de
open monding. De natuurlijke aangroei
van schorren is goed zichtbaar bij het
“Verdronken land van Saeftinghe”. Uit
onderzoek blijkt dat dit buitendijkse
gebied tussen 1930 en 1960 zo’n 1,5 m
opslibde en met elke overstroming nog
steeds verder ophoogt, tot inmiddels
een van de hoogste delen van Zeeland
buiten de duinen.
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Figuur A.1. Overzichts-kaart van de situatie in de Zuidwestelijke Delta
voor de afsluiting en de huidige situatie met dammen.

De getijdengolf die de Westerschelde
instroomt, heeft vooral in het oostelijk
deel maar weinig ruimte en wordt daar
sterk samengeknepen door de trechtervorm. Door de verdieping van de Westerschelde voor de scheepvaart wordt
de instroom van water vergemakkelijkt
en is de wateropzet verder vergroot.
Met het oog op zeespiegelstijging vormt
dit in de toekomst een steeds grotere
bedreiging voor de veiligheid in dit deel
van de Westerschelde.
De maatregelen die met betrekking tot
de klimaatveranderingen in het Haringvliet en omliggende zeearmen zullen
plaatsvinden, hebben geen effect op de
Westerschelde.
2. Oosterschelde
De erkenning van de waardevolle getijdennatuur en de schelpdiersector hebben er toe geleid dat eind jaren 70 op het
laatste moment werd afgezien van volledige afsluiting en werd gekozen voor
de bouw van een stormvloedkering. Die
wordt beschouwd als de kroon op de
Deltawerken en staat normaliter open
en bij stormvloed dicht. Daardoor is de
getijdendynamiek in de Oosterschelde
deels behouden gebleven. De zeearm
is vervolgens uitgeroepen tot Nationaal Park, het grootste van Nederland.
Door de gedeeltelijke afsluiting is het
water helderder geworden, zodat het
onderwaterleven beter te zien is, waar
jaarlijks veel duikers op afkomen. De
stormvloedkering is mede aangelegd om
de schelpdiersector in de Oosterschelde
te behouden, die hier mossels en oesters
kweekt. Yerseke vormt nog steeds het
hart van de Zeeuwse schelpdiersector.
De laatste jaren is de productie aan
schelpdieren afgenomen bij gebrek
aan voldoende voedsel in het water. De
Oosterschelde is in het oosten door de
Volkerakdam en de Philipsdam afgesloten van de rivierinvloed en ontvangt als
spuiverlies bij sluizen slechts een zeer

beperkte hoeveelheid voedselrijk zoet
water (slechts enkele m3/sec in vergelijking met tientallen tot honderden m3/
sec voor de afsluiting). Het water van de
Oosterschelde is daarom relatief zout en
voedselarm; ook ontbreken de voor een
delta karakteristieke brakwaterovergangen tussen rivier- en zeewater.
De stormvloedkering laat 70% van de
oorspronkelijke hoeveelheid water
door. Om met deze beperkte hoeveelheid water toch de gewenste getijdenslag te behouden was het nodig om het
Volkerak en het Zoom-meer met resp.
de Philipsdam en de Oesterdam van de
Oosterschelde af te scheiden. Hierdoor
is de getijdenslag (het zgn. verticale getij) grotendeels behouden (3 van de oorspronkelijke 3,5 m). De doorstroming
(het horizontale getij) is echter sterk
afgenomen. De vroegere geulen zijn nu
te diep voor de beperkte hoeveelheid
water die er doorheen stroomt.
Doordat er te weinig sediment met het
getij wordt meegevoerd om dit verschil
te compenseren kalven de slikken- en
schorrengebieden langzaam af. Dit proces heet “zandhonger”. De platen in de
Oosterschelde hebben niet genoeg zand
om deze “honger” te stillen. Het totale
tekort aan sediment als gevolg van de
afsluiting bedraagt 400 tot 600 miljoen
m3 (rapportage verminderd getij, RWS,
2008), dat zijn 15 miljoen vrachtwagens! Door de zeespiegelstijging neemt
dit tekort jaarlijks verder toe met ca 3
miljoen ton. De verwachting is dat in
de komende 50 jaar alle platen zullen
verdwijnen. Op dit moment worden
proeven gedaan met zandsuppletie. Dit
zal echter nooit een volledig antwoord
kunnen zijn op het verlies aan zand
omdat de aanvullingen velen malen
kleiner zijn dan de erosie. Grootschalig
herstel van de morfodynamiek is alleen
mogelijk door de stormvloedkering af
te breken en flinke openingen te maken
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in de Philipsdam en de oesterdam. En
zelfs dan zullen er nog suppleties nodig
zijn om het opgebouwde tekort weer
aan te vullen.
Het toekomstige functioneren van de
Oosterschelde om twee redenen afhankelijk van de keuze die voor het Haringvliet wordt gemaakt. De Deltacommissie noemt voor de Oosterschelde
de mogelijkheid deze weer volledig te
openen, naast de optie om ook deze
zeearm in te richten als bergingsgebied
voor Rijnwater. De keuze daarvoor
hoeft op zijn vroegst pas rond 2100
gemaakt te worden als Grevelingen en
Volkerak-Zoommeer onvoldoende zijn
geworden voor deze berging. Wanneer
eerder al voor een open Haringvliet
wordt gekozen, dan is de toekomst van
de Oosterschelde verder onafhankelijk
van de vraag wat er met het teveel aan
rivierwater moet gebeuren en is de weg
vrij voor herstel van dit estuarium.
Naast het veiligheidsvraagstuk is de
Oosterschelde ook voor de aanvoer van
nutriëntenrijk zoet water afhankelijk
van de situatie in het Haringvliet. De
voor de Oosterschelde gewenste hoeveelheid zoet water is relatief gering
(orde tientallen tot honderden m3/sec),
maar zolang al het Rijnwater nog wordt
gebruikt om de zoutindringing in de
Nieuwe Waterweg tegen te gaan, is er
nog geen kuub beschikbaar. Wanneer
de zoetwaterverdeling is verbeterd door
het verplaatsen van innamepunten en
en afgestemd op de werkelijke vraag,
blijft er voldoende water over om te
voorzien in zowel de aanvoer naar een
open Haringvliet als naar de Oosterschelde en (eventueel) Grevelingen.
3. Grevelingen en Volkerak
Deze voormalige zeearm tussen GoereeOverflakkee en Schouwen-Duivenland
heeft zich, na bijna volledige afsluiting
van de Noordzee en de rivieren, ontwik-

Figuur A.2. Sinds de aanleg
van de stormvloedkering
neemt het areaal aan zand- en
slikplaten in de Oosterschelde
(de gele en groene gebieden)
sterk af. De verwachting is
dat in 2075 (rechter figuur)
nog slechts circa 10% van de
oorspronkelijke 11.500 ha
(linker figuur) over is.

keld tot een zout-watermeer. Een kleine
sluis in de Brouwersdam zorgt voor
enige verversing vanuit de Noordzee.
De Grevelingen is sinds de afsluiting
verstoken van de aanvoer van rivierwater en is nu zeer arm aan voedingsstoffen. De waterkwaliteit van het meer
is de laatste jaren sterk verslechterd.
Doordat het water stil staat, al het afgestorven organisch materiaal in de diepe
geulen bezinkt, enhet water sterk
gelaagd is, wordt het in de diepere delen
zuurstofloos. Dit beperkt de ontwikkeling van het leven en de Grevelingen functioneert daarom ecologisch
nauwelijks meer als onderdeel van de
Zuidwestelijke Delta. Het gebied heeft
wel een belangrijke recreatieve functie
en met name rond de Brouwersdam zijn
veel recreatievoorzieningen. Het water
is in trek bij de recreatievaart en, vanwege de helderheid, bij de duiksport.
In het oosten gaat de Grevelingen
over in het Krammer en VolkerakZoommeer. Dit water vormde vroeger
de verbinding tussen de Zuidwestelijke
Delta en de grote rivieren Rijn en Maas.
Nu vormt het Krammer-Volkerak samen met het Zoommeer -vroeger een
onderdeel van de Oosterschelde - het
Volkerak-Zoommeer. Deze meren zijn
sinds de afsluiting gevuld met zoet
water dat o.a. gebruikt wordt door de
landbouw op Goeree-Overflakkee, in
West Brabant en op Philipsland. Aan-
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vankelijk werd ook de potentie voor
recreatie hoog ingeschat, maar al enkele
jaren na de afdamming werd het meer
geteisterd door de massale groei van
blauwalgen. Het is daarom niet geschikt
als zwemwater en in sommige jaren kan
het zelfs niet gebruikt worden door de
landbouw; ook zorgen de rottende algen
voor stankoverlast en sterfte van vogels
en vissen.
Gebleken is dat gedeeltelijk herstel
van estuariene processen lastig is. Een
delta is een complex van gradiënten en
zodra zeearmen gedeeltelijk of geheel
worden afgesloten treden daarin meteen verstoringen op die grote kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. Een
voorbeeld daarvan is de Oosterschelde,
maar waar door de verstoorde balans
tussen waterhoeveelheid en geulgroottes nu zandhonger heerst en schorren
verdwijnen en in de Grevelingen waar
door te weinig doorstroming en bij gebrek aan nutriënten de waterlaag beneden 5 meter diep zuurstofloos wordt en
dieren en planten veel trager groeien en
op termijn verdwijnen. Volledig herstel
van estuariene dynamiek is daarom alleen mogelijk als alle aspecten daarvan
(rivier, zee en sediment) goed kunnen
functioneren. Dit kan uitsluitend door
zeearmen in het estuarium weer te
openen en in ieder geval een deel van
de compartimenteringdammen weg te
nemen.

Als er een keuze gemaakt moet worden
tussen meer invloed vanuit zee, of meer
invloed vanuit de rivier dan verdient de
eerste de voorkeur. Meer invloed vanuit
zee betekent dat de getijdendynamiek
weer opgeschroefd kan worden en dat
sediment vanuit zee de zeearmen weer
kan bereiken. Meer invloed vanuit de
rivier is vooral van belang voor de aanvoer van zoet water en nutriënten. Als
de rivierinvloed toeneemt zonder dat de
zee-invloed toeneemt leidt dit al snel tot
onbeheersbare nutriëntenoverschotten.
Pas als de zee-invloed fors is hersteld,
kan de rivierinvloed weer worden hersteld. De mate waarin de rivierinvloed
kan toenemen, is veel fijngevoeliger dan
die van de zee-invloed. Deltares heeft
berekend dat tegenover iedere 100 m3/
sec zee-invloed slechts ca 10 m3/sec
rivierinvloed kan staan. Een werkzaam
inrichtingsmodel zou daarom kunnen
bestaan uit zeearmen die zeewaarts
zover mogelijk geopend zijn en een
beperkte opening aan de rivierzijde
hebben. Voor Grevelingen en VolkerakZoommeer betekent dit hetvolgende.
Grevelingen
Wanneer het oplossen van de nu heersende problemen in het Grevelingen
als vertrekpunt wordt genomen, dan
zijn slechts bescheiden openingen
nodig in de dammen die het meer nu
afsluiten. Door beperkte toestroom
van zeewater en enig getij kunnen de

problemen waarschijnlijk goeddeels
worden opgelost. Daarbij is het mogelijk om met een beperkte aanvoer van
voedselrijker water vanuit het Volkerak
de voedselsituatie sterk te verbeteren.
Mogelijk aangevuld door het zoete,
voedselrijke polderwater vanuit de sloten op Goeree-Overflakkee te spuien op
het Grevelingen (nu gaat dat naar het
Haringvliet). Wat de toename van het
getij betreft moet er voor gewaakt worden dat daarmee niet de erosie van de
buitendijkse gebieden toe gaat nemen
vanwege de zandhonger. Er zal gezocht
moeten worden naar het optimum tussen waterbeweging, voedseluitwisseling, verversing en zo weinig mogelijk
erosie.
Volkerak
De eerste stap die in het Volkerak gezet
zal moeten worden is het verzilten van
het water om de blauwalgenproblematiek op te lossen. Dit staat echter los van
het herstel van het gebied als volwaardiger onderdeel van de Zuidwestelijke
Delta. Het Volkerak mist nu volledig
een eigen karakter; het is vooral een
doorgangsgebied tussen het Benedenrivierengebied en de Zuidwestelijke
Delta, zonder eigen identiteit. Er zijn
twee mogelijkheden om het Volkerak
op te waarderen: de eerste is door het
te koppelen aan de Oosterschelde.
Hierdoor wordt het Volkerak weer een
onderdeel van dynamische Oosterscheldesysteem. Voor de Oosterschelde
betekent dit tevens dat de kom aanzienlijk wordt vergroot, wat wenselijk
is om het horizontale getij weer toe te
laten nemen. Een andere mogelijkheid
is het koppelen van het Volkerak aan de
Grevelingen. Door het openen van de
Grevelingendam kan het Volkerak een
onderdeel worden van het meer statisch
ingerichte Grevelingensysteem (zie
hierboven). In beide alternatieven kan
via het Volkerak een (beperkte) hoeveelheid zoet nutriëntenrijk Rijnwater

Figuur A.3 Bij laagwater (figuur boven) stroomt al het rivierwater (donkerblauw)
via de Nieuwe Waterweg naar zee. Het Haringvliet is gevuld met stilstaand zoet water
(lichtblauw). Bij hoogwater (figuur onder) stroomt een steeds grotere hoeveelheid
rivierwater (tot 70%) via het Haringvliet naar zee.
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naar Oosterschelde en Grevelingen
worden gestuurd. Hierdoor kan zich
ook in het Volkerak een kleine brakwaterzone instellen.
4. Haringvliet
De Haringvlietdam werd in 1971 als
een van de eerste grote deltawerken
voltooid en heeft een levensduur tot
ongeveer 2050. De dam sloot het Haringvliet en het verder oostelijk gelegen
Hollands Diep af van de zee, waardoor
een zoetwatermeer ontstond. De dam
beschermt niet alleen tegen zee: met
behulp van 17 afsluitbare openingen
in de dam kan ook de toevoer van zoet
rivierwater naar het benedenrivierengebied (o.a. Oude Maas, Nieuwe Maas
en Nieuwe Waterweg) geregeld worden.
Bij lage rivierafvoeren staan deze openingen alle dicht en stroomt al het rivierwater via de Nieuwe Waterweg naar
zee. Bij toenemende afvoer (vanaf 1500
m3/sec Rijnafvoer, dwz 75% van de tijd)
gaan de schuiven gedurende eb gaandeweg open. Vanaf een Rijnafvoer van
6000 m3/sec (ca 5 dagen per jaar) staan
de schuiven gedurende eb allemaal
open. De Haringvlietdam speelt dus direct (door inname van water vanuit het
meer) en indirect (door het reguleren
van de rivierwaterstromen) een belangrijke rol voor de zoetwatervoorziening
van Zuidwest Nederland.
Tijdens de bouw van de Haringvlietdam
is er nog geen rekening mee gehouden
dat de afsluiting op termijn een obstakel
zou worden in de uitstroom van rivierwater van de Rijn en Maas naar zee.
Door klimaatverandering nemen de
rivierafvoeren toe en is er kans op meer
en zwaardere stormen. Dat gecombineerd met een stijgende zeespiegel betekent dat de uitstroom van rivierwater
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niet meer te allen tijde gegarandeerd
kan worden. Vooral als hoge rivierafvoeren samenvallen met stormvloed
is er steeds meer ruimte nodig om het
rivierwater tijdelijk te bergen. In de afgelopen jaren is vooral in de Biesbosch
(Zuiderklip en Noordwaard) al ruimte
gecreëerd, maar op termijn is dat niet
voldoende en is veel meer ruimte nodig.
Dit vormt in de toekomst een serieuze
bedreiging voor de veiligheid van de
regio die door de Haringvlietdam wordt
beschermd.
5. Nieuwe Waterweg
De Nieuwe waterweg is de meest noordelijke open zeearm van de Zuidwestelijke Delta. Zij is aan de zeekant open
en staat via verschillende watergangen
in verbinding met het riviersysteem.
Alleen bij stormvloed wordt de zeearm
afgesloten door de Maeslantkering. Een
stormvloedkering die, anders dan de
Oosterscheldekering, niet permanent
een deel van de zeearm blokkeert, maar
werkt met twee enorme schuiven die
vanaf de oever onder extreme situaties
de Nieuwe Waterweg afsluiten. Tot nu
toe is dit eenmaal gebeurd.
De estuariene dynamiek is er vanwege
de open verbindingen nog deels aanwezig: er is een getijdeslag, er is een
zoet-zout overgang en er vindt transport
plaats van sediment, zowel vanuit de
zee naar binnen (vnl zand), als vanuit de
rivier naar buiten (vnl klei). De havenactiviteiten en stedelijke ontwikkelingen
rondom de zeearm hebben een groot
deel van de natuurlijke kwaliteiten van
het intergetijdegebied sterk beïnvloed
en op enkele heel kleine restanten na, is
pas stroomopwaarts van Rotterdam nog
intergetijdengebied te vinden.

Het water van de Lek en de Hollandsche
IJssel stromen via de Nieuwe waterweg
naar zee; het water van de Waal wordt
over de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet verdeeld:
• bij lage rivierafvoeren gaat al het
water via de Nieuwe waterweg
• bij gemiddelde afvoeren neemt de
afvoer via het Haringvliet langzaam
toe
• bij hoge afvoeren gaat het meeste
water (ca 70%) via het Haringvliet.
Er zijn 3 verbindingen tussen beide
watersystemen: Boven Merwede,
Dordtse Kil en Spui. De Nieuwe waterweg is afsluitbaar, maar sluit pas
bij zeer hoge waterstanden, hoger nog
dan de Oosterscheldekering. Als gevolg
van de zeespiegelstijging zal de kering
steeds vaker dicht moeten. Vanwege
de open verbindingen tussen de beide
zeearmen heeft een andere inrichting
van het Haringvliet directe gevolgen
voor de zeearm van de Nieuwe waterweg. De commissie Veerman besteedt
hier ook aandacht aan en stelt voor om
beide systemen bij stijgende zeespiegel van elkaar te scheiden. Hiervoor
zijn afsluitbare keringen nodig in de
3 verbindende wateren. In beginsel
staan deze alleen dicht onder extreme
situaties, maar naarmate de zeespiegel
stijgt zullen ze steeds vaker en langer
gesloten moeten zijn, vergelijkbaar met
de Maeslandkering. Op termijn, bij een
zeespiegelstijging van ca 2 meter, zullen ze permanent dicht staan. Veerman
adviseert nadere verkenning van deze
oplossing omdat anders alle dijken in
het gebied (met een totale lengte van ca.
200 km) verhoogd zouden moeten worden, waar enorme kosten mee gemoeid
zijn en wat vaak vrijwel onmogelijk is
omdat veel dijken dicht bebouwd zijn.
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Onze missie
Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur,
dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in
het belang van de mens die de natuur nodig heeft
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