
  

 

 

    

Beantwoording vragen gesteld tijdens webinar Grevelingenweek 22 oktober 2020 
Tijdens het webinar zijn via de chatfunctionaliteit vragen gesteld. Een deel daarvan is tijdens de 

bijeenkomst al beantwoord of aan de orde gekomen tijdens de presentatie van Loes de Jong. Op een 

aantal vragen is toen nog geen antwoord gegeven. Deze vragen hebben we hieronder beantwoord. 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om ons een mail te sturen 

via getijgrevelingen@rws.nl 

 

1. Waarom locatie noordzijde Brouwersdam en niet op locatie huidige doorlaat en kan er iets 

gedaan worden aan diepe delen van Brouwershavense gat? 

Op dit moment is de noordlocatie in de Brouwersdam bedacht als de plek waar de nieuwe doorlaat 

kan komen. De noordlocatie heeft nu de voorkeur vanwege meerdere redenen, die hieronder staan 

toegelicht. We vragen Deltares hier onderzoek naar te doen zodat onze aannames wetenschappelijk 

onderbouwd kunnen worden.  

In de eerste MIRT-verkenning Grevelingen uit 2012 is de conclusie getrokken, dat een 

doorlaatmiddel in het noordelijk deel van de Brouwersdam het meest kansrijk is. Dit met als 

belangrijkste reden dat een noordelijke doorlaat de problemen met de waterkwaliteit in het 

Grevelingenmeer grotendeels oplost. Dit omdat de voormalige ebgeulen aan de noordzijde van het 

meer minder diep zijn dan aan de zuidzijde. De problemen in de veel diepere door zuidelijke vloed 

gedomineerde geulen zullen bij een zuidelijke gelegen doorlaat deels blijven bestaan. 

Er komt op beide locaties evenveel water binnen door een doorlaatmiddel. Maar, omdat het 

noordelijke deel ondieper is, kan het zuurstofrijke water zich over een groter gebied verspreiden. 

Hierdoor kunnen de problemen met de zuurstofloosheid in een groter gebied blijvend worden 

opgelost.  

Daar komt bij dat het gebied bij de noordgeul ecologisch interessanter is dan bij de zuidgeul, juist 

doordat het gebied bij de noordgeul ondieper is. In de zuidgeul blijft er sprake van zuurstofloosheid, 

maar dat is dan dieper dan twintig meter en dat accepteren we doordat die zone ecologisch minder 

interessant is. 

  

Daarnaast kan bij een noordelijk doorlaat de huidige Brouwerssluis ook in de toekomst en tijdens de 

bouw van het nieuwe doorlaatmiddel in bedrijf blijven en daardoor blijven bijdragen aan de 

verversing van water in de zuidelijke geul, en vooral ook aan de in- en uittrek van vissen en 

zeezoogdieren tussen de Grevelingen en de Voordelta/Noordzee. Dit maakt een betere beheersing 

van het peilbeheer en de getijslag mogelijk. In het zuidelijke deel van de Brouwersdam is minder 

fysieke ruimte voor de aanleg van een doorlaatmiddel met behoud van de huidige Brouwerssluis. 

 

Onderstaande figuur schetst een beeld van de verwachte morfologische veranderingen bij een 

noordelijk respectievelijk zuidelijke locatie van een doorlaatmiddel.  

mailto:getijgrevelingen@rws.nl


 

 

 
Weergave van de morfologische veranderingen door zuidelijke, respectievelijk noordelijke doorlaat 

 

Nadelige morfologische veranderingen doorlaatmiddel aan de zuidkant van de Brouwersdam:  

- De stroming aan de zuidkant van de doorlaat kan voor verdere afslag zorgen van het nu al 

erosieve deel van de kust van Schouwen. Het gespuide water vanuit de Grevelingen bij eb 

leidt tot een geconcentreerde stroming van relatief helder water aan de zeezijde van de 

doorlaat. Extra erosie van de kust kan tot Renesse optreden.  

- De zuidelijke doorlaat zal dichtbij de Schouwse kust liggen. Hierdoor zal ook de 

ontgrondingskuil niet ver van het strand liggen. Dit kan ertoe leiden dat Rijkswaterstaat het 

gebied met stortsteen of frequente suppleties moet verdedigen.  

- Door harde lagen in de bodem van het Brouwershavense Gat kan erosie op onverwachte 

plekken optreden, ook dichterbij de kust dan verwacht. 

 

2. Waarom wordt de doorlaat niet in de Grevelingendam gemaakt? 

Getij op de Grevelingen realiseren via een grotere doorlaat in de Grevelingendam zou op twee 

manieren kunnen:  

1. Een verbinding met het Volkerak-Zoommeer. Deze optie is in de Rijksstructuurvisie 

Grevelingen Volkerak-Zoommeer afgevallen.  

2. Een verbinding met de Oosterschelde. Een verbinding met de Oosterschelde leidt tot een 

significante vermindering van de getijslag op de Oosterschelde doordat de oppervlakte van 

de Oosterschelde vergroot wordt. Dat heeft direct gevolgen voor het afkalven van de 

intergetijdengebieden daar. Met andere woorden: het versterkt de zogenaamde 

zandhonger. Bij wateruitwisseling tussen de Noordzee en de Grevelingen via een grote 

doorlaat in de Brouwersdam treedt dit effect niet op. 

  



 

 

3. Hoe staat het met de Flakkeese Spuisluis? 

De partij die een testcentrum in de Grevelingendam aan het bouwen was, heeft helaas het werk per 

1 juli van dit jaar niet kunnen afmaken. De vergunning om hier nog verder aan te bouwen is daarom 

per die datum ingetrokken. Omdat het testcentrum niet is afgebouwd, kan de spuisluis in de 

Grevelingendam nu niet worden gebruikt. Voor de waterkwaliteit van het oostelijk deel van het 

Grevelingenmeer is het noodzakelijk dat er in het voorjaar en de zomer van 2021 weer kan worden 

gespuid. Door middel van een marktverkenning, waar diverse overheden bij zijn betrokken zoals de 

provincie Zeeland en provincie Zuid-Holland, wordt onderzocht of er marktpartijen zijn die het 

centrum willen en kunnen realiseren (afbouwen) en exploiteren. Uiterlijk 31 december 2020 zal 

bekend zijn of er belangstelling is en onder welke voorwaarden partijen willen instappen. Mocht er 

geen doorstart mogelijk zijn, dan zal Rijkswaterstaat spoedig daarna aanpassen wat nodig is om het 

spuien weer mogelijk te maken. 

4. Hoe belangrijk is de opwekking van stroom door een getijdencentrale in dit project? 

De combinatie van de aanleg van de doorlaat met een getijdencentrale is een van de opties die 

nader wordt onderzocht in de planuitwerkingsfase. De getijdencentrale kan door de beweging van 

eb en vloed duurzame energie opwekken. De getijdencentrale zou ook een rol kunnen spelen 

wanneer het door de zeespiegelstijging lastiger wordt om het water bij eb snel genoeg weer uit de 

Grevelingen te laten stromen. Dus die zou dan niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook 

wanneer dat nodig is, het water weer uit de Grevelingen mee kunnen pompen. 

5. Wie financiert baggerwerk haven nu dit frequenter en dieper zal gaan moeten? 

Er is in de plannen rekening gehouden met het verdiepen van eventuele te ondiepe toegangsgeulen 

naar de havens, als gevolg van de getijslag. Per jachthaven zal individueel beoordeeld worden welke 

mate van compensatie verder van toepassing is. Verder zal moeten worden onderzocht in hoeverre 

het nieuwe peilbeheer bijdraagt aan mogelijk versneld dichtslibben van toegangsgeulen. 

6. Klopt het dat het loskomen van de ‘dode’ bodem ook negatieve effecten kan hebben? 

Het zou kunnen zijn dat bij introductie van beperkt getij door de grotere stroming delen van de 

bodem loskomen (‘in suspensie komen’). Wanneer delen van de bodem in de waterkolom 

terechtkomen, zorgt dit voor meer zuurstofvraag; er zal immers nog een aandeel organisch 

materiaal aanwezig zijn. Het kan ook zorgen voor vertroebeling. Over dat laatste heeft het NIOZ een 

zienswijze ingediend naar aanleiding van de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Er loopt nog steeds 

onderzoek hiernaar door Deltares. De verwachting is dat dat van tijdelijke aard is, maar dit zal door 

de huidige metingen in de Brouwerspuisluis en het onderzoek van Deltares verder onderbouwd 

worden. 

7. Gaan we de flamingo’s kwijt raken? 

Dat is niet de verwachting, maar flamingo’s zijn vrij vliegende vogels, dus we kunnen natuurlijk geen 

garantie geven dat ze blijven. Deze groep flamingo’s vliegt al jaren in Nederland rond. Ze broeden in 

het Zwillbrocker Venn net over de grens in Duitsland. Buiten de broedtijd vliegen ze vooral rond in 

Nederland. In de afgelopen decennia blijkt dat ze jarenlang een gebied aandoen en dan opeens weer 

voor een ander gebied kiezen. Zo kwamen ze jarenlang voor langs het Veluwemeer en het Krammer-



 

 

Volkerak, maar zijn die gebieden nu weer grotendeels verlaten. Ze worden tegenwoordig vooral in 

de Grevelingen, Oostvaardersplassen en steeds vaker in de Biesbosch gezien. Maar het kan dus ook 

zomaar dat ze weer verdwijnen.  

Terugkeer van beperkt getij zorgt voor een betere waterkwaliteit waarmee het de verwachting is dat 

de voedselomstandigheden voor flamingo’s verbeteren. Rusten lijken ze echter liever in meer 

stilstaand water te doen als ze de keus hebben. De voorgestelde getijslag van 40cm is heel klein, dus 

het is zeer de vraag of ze zich daar iets van aantrekken. De redenen waarom flamingo’s in gebieden 

verschijnen en weer verdwijnen is echter nooit onderzocht in Nederland, dus het blijft een beetje 

koffiedik kijken.  

8. Hoe groot wordt de no go area nabij het doorlaat? 

Bij een doorlaat, al dan niet met een getijdencentrale, is door hoge stroomsnelheden bij de 

Brouwersdam een zone met veiligheidsmarkering noodzakelijk waar geen scheepvaart of andere 

vormen van recreatie zijn toegestaan. De omvang van deze zone is onder meer afhankelijk van het 

ontwerp en van de keuze voor een doorlaat of voor een combinatie met een getijdencentrale. Voor 

de noodzakelijke veiligheidszone zal in de planuitwerking in samenspraak met alle gebruikers van dit 

deel van de Grevelingen naar een passende oplossing worden gezocht.  

9. Na realisatie zal deel van Grevelingen 2x daags droogvallen. Wordt dit natuur of uitgebaggerd 

voor recreatie? 

Hier ontstaat circa 660 hectare nieuwe natuur in de vorm van intergetijdengebieden waar 

bijvoorbeeld steltlopers voedsel kunnen vinden. Het wordt niet uitgebaggerd voor recreatie. 

10. Heeft de planning invloed op vrije steigers in verband met waterverschil? Jachthavens hebben 

al drijvende steigers. 

In het projectbudget is ook geld opgenomen voor het voorkomen van negatieve effecten, waaronder 

aanpassingen aan oevers, vaargeulen, steigers, recreatieve voorzieningen en dergelijke waar nodig. 

11. Heeft de zachte adaptatie gevolgen voor de bebouwing? 

Wanneer er op termijn voor gekozen wordt om vanwege zeespiegelstijging het peilbeheer aan te 

passen, zal het in de praktijk gaan om een iets hoger (gemiddeld) peil op de Grevelingen. Dit zal niet 

van dien aard zijn (eerder in de ordegrootte van centimeters dan decimeters) dat het invloed heeft 

op de bebouwing op de eilanden, op de Brouwersdam of de Grevelingendam.  

12. Wat zijn de baten voor de economie (er wordt gesproken over natuur, economie, recreatie en 

visserij, maar alleen laatste hebben baat toch?) 

In het kader van het opstellen van de Rijksstructuurvisie Grevelingen – Volkerak-Zoommeer is een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) opgesteld. Hierin zijn alle baten meegenomen, ook 

die voor de (bovenwater) natuur. De biodiversiteit neemt bijvoorbeeld toe. De baten voor de 

economie komen o.a. voort uit visserij en recreatie.  

https://www.getijgrevelingen.nl/bibliotheek/documenten/besluitvorming

