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1 INLEIDING 

1.1  Introductie 

Voor u ligt het gecombineerde plan- en besluit-milieueffectrapport (MER)dat is opgesteld in het kader van 

de uitwerking van de Waterberging Volkerak-Zoommeer. Ten behoeve van de besluitvorming over deze 

uitwerking is een Rijksinpassingsplan opgesteld. Het MER dient ter onderbouwing van het 

Rijksinpassingsplan. Parallel aan de besluitvorming over het Rijksinpassingsplan wordt nog een aantal 

andere vergunningen aangevraagd. Het MER dient ook ter onderbouwing van deze aanvragen.  

 

De waterberging maakt als maatregel deel uit van het Programma Ruimte voor de Rivier en is opgenomen 

in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier deel 4 (Ministerie van V&W e.a., 2006a). 

De maatregel is onderdeel van het Basispakket in de PKB met meer dan dertig maatregelen om het 

vereiste veiligheidsniveau van het Boven- en Benedenrivierengebied uiterlijk in 2015 weer in 

overeenstemming te brengen met de naar 16.000 m
3
/s bij Lobith en 3800 m

3
/s bij Borgharen verhoogde 

maatgevende rivierafvoer. Voor de waterberging Volkerak-Zoommeer is ook het niveau van de zeespiegel 

van belang en de frequentie en duur waarmee stormen op zee zich voordoen. Voor het Basispakket in de 

PKB zijn de uitgangspunten hiervoor echter niet gewijzigd. De veiligheidsdoelstelling in de PKB, en 

daarmee ook voor de waterberging, vloeit alleen voort uit verandering van de maatgevende rivierafvoeren.  

 

1.2  Nut en noodzaak van de waterberging 

1.2.1 Korte omschrijving van de maatregel 

Bij hoge waterstanden op zee gaan stormvloedkeringen de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de 

Hartelkering in het Hartelkanaal (samen de Europoortkering) dicht. Onder deze omstandigheden zijn ook 

de Haringvlietsluizen gesloten. Het is dan niet mogelijk om rivierwater vanuit het Benedenrivierengebied 

naar zee te spuien. Als deze situatie samenvalt met zeer hoge rivierafvoeren, loopt het 

Benedenrivierengebied als het ware als een badkuip vol en kunnen de waterstanden daar stijgen tot een 

ongewenst hoog peil. Op dat moment inzetten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijk 

waterbergingsgebied, beperkt de hoogte van deze waterstanden in een belangrijk deel van het 

Benedenrivierengebied (zie Figuur 1-1). De werking van de waterberging is nader toegelicht in hoofdstuk 

2. 

 

Voor de waterberging wordt alleen het Volkerak-Zoommeer ingezet. De Grevelingen en Oosterschelde 

worden niet als bergingsgebied aangekoppeld. Daar zijn verschillende redenen voor; die zijn nader 

toegelicht in hoofdstuk 6. 
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Figuur 1-1 Ligging Volkerak-Zoommeer in Rijn-Maasmondinggebied en zuidwestelijke Delta 

 

1.2.2 De waterberging opgenomen in het Basispakket uit de PKB Ruimte voor de Rivier 

Algemeen 

In 1993 en 1995 deden zich zeer hoge rivierafvoeren voor in de Rijn en de Maas die tot zeer hoge 

waterstanden leidden. De dijken waren destijds op veel plaatsen niet op sterkte; in 1995 zijn zelfs veel 

mensen en dieren uit voorzorg geëvacueerd. In reactie hierop zijn de dijken versneld op sterkte gebracht 

met het Deltaplan Grote Rivieren. 

In vervolg hierop is door het kabinet vastgesteld dat rekening gehouden moet worden met hogere 

maatgevende rivierafvoeren. Daarnaast is de verwachting dat in de loop van de eeuw, als gevolg van 

veranderingen in het klimaat, de maatgevende rivierafvoeren nog verder zullen toenemen. Om een nieuwe 

grootschalige ronde dijkversterkingen te voorkomen of te beperken wilde het kabinet in het programma 

Ruimte voor de Rivier de veiligheid van het rivierengebied op het vereiste niveau brengen door veel meer 

gebruik te maken van maatregelen die voorkómen dat de hoogwaterstanden stijgen, zogenaamde 

rivierverruimende maatregelen; in plaats van overal de dijken te verhogen en te versterken. In 2000 heeft 

het kabinet het Programma Ruimte voor de Rivier gestart, dat in 2006 heeft geleid tot de definitieve PKB 

Ruimte voor de Rivier (deel 4) (vastgesteld 19-12-2006) (Ministerie van V&W e.a., 2006a). 

 

Overwegingen voor keuze van de waterberging in de PKB 

In het deelgebied Hollandsch Diep, Haringvliet, Spui hoopt aan de zeezijde van de zeearmen het 

rivierwater zich bij hoge afvoeren achter de keringen snel op, wanneer de stormvloedkeringen worden 

gesloten bij storm. De compartimentering van het deltagebied, waarvan na het gereedkomen van de 

deltawerken sprake is, betekent dat het water niet meer verdeeld kan worden over de gehele Delta. 

 

In de PKB heeft het kabinet verschillende mogelijkheden overwogen voor het voldoen aan de taakstelling 

in het benedenstrooms gelegen deel van het benedenrivierengebied. Het gaat hier om de volgende 

mogelijkheden:  

- Rivierverruiming; 

- Dijkversterking; 

- Berging van water op het Volkerak-Zoommeer; 
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- Ander beheer stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Haringvlietsluizen). 

 

Rivierruiming biedt in het westelijk deel van het Benedenrivierengebied onvoldoende mogelijkheden om de 

veiligheidsdoelstelling te bereiken. Rivierverruiming in de vorm van dijkterugleggingen, hoogwatergeulen of 

nevengeulen is hier hydraulisch niet effectief en biedt daarom geen oplossing. Er zijn dan in principe 

aanzienlijke aanvullende dijkversterkingen nodig. In het MER bij de PKB is dit onderzocht in de vorm van 

het Referentie Alternatief Dijkversterking (RAD). Op grond daarvan is geconcludeerd dat dijkversterking 

nodig zou zijn bij ruim een derde deel van de oevers van de Noord, de Oude Maas, het Spui, het 

Haringvliet en het Wantij.  

Met de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer – het waterbekken dat direct aansluit op het 

Benedenrivierengebied – wordt de hierboven genoemde compartimentering verminderd en wordt 

dijkversterking in een groot gebied voorkomen. Bovendien lost de waterberging op het Volkerak-

Zoommeer de taakstelling voor de korte termijn volledig op voor het Hollandsch Diep, het Haringvliet en 

het Spui. 

Om berging van water op het Volkerak-Zoommeer (VZM) mogelijk te maken, was de verwachting, dat 

slechts beperkte maatregelen nodig zijn ten behoeve van de stabiliteit van de dijken rond het Volkerak-

Zoommeer, de kunstwerken in die dijken en de doorlaatmiddelen van de Volkeraksluizen en 

Krammersluizen. De inzet van deze berging is slechts noodzakelijk bij omstandigheden die gemiddeld 

eens per 1430 jaar voorkomen. Deze maatregel is daarom goed uitvoerbaar op de korte termijn en zeer 

kosteneffectief. Een ander beheer van de stormvloedkeringen kan eveneens de ruimte voor berging van 

een hoogwatergolf in de rivierafvoer in de Delta vergroten. De kosten van deze maatregel worden 

waarschijnlijk in hoge mate bepaald door de economische schade voor de haven van Rotterdam. Dit is 

mede reden geweest om deze maatregel alleen als maatregel voor de lange termijn op te nemen.  

 

Voor het Benedenrivierengebied heeft het Kabinet destijds in de PKB verder de volgende overwegingen 

gemaakt: 

● Door bij extreem hoge waterstanden water te bergen op het Volkerak-Zoommeer daalt de 

maatgevende hoogwaterstand met 10 tot 20 cm op het Haringvliet en Hollandsch Diep. 

Tussen de Haringvlietsluizen en Geertruidenberg resteert dan geen opgave meer om de 

waterstand te verlagen. De bestaande spuisluizen in de Volkerakdam kunnen, na beperkte 

aanpassingen, hiervoor worden ingezet. De dijken van het Volkerak-Zoommeer voldoen 

mits enige stabiliteitsverbeterende maatregelen worden uitgevoerd. 

● De totale kosten liggen in de orde van grootte van 40 miljoen euro. Dijkversterking voor een 

bedrag van ongeveer 175 miljoen euro wordt hiermee bespaard. Het zeer beperkt inzetten 

van deze maatregel volstaat. Rekening houdend met de lage kans liggen forse mitigerende 

en compenserende maatregelen niet voor de hand. Wel moet nog worden bezien welke 

partijen in het gebied aanspraak kunnen maken op schadevergoeding bij mogelijke inzet 

van deze maatregel. Zo wordt bij Tholen een waterfront gebouwd met een tiental te laag 

gelegen buitendijkse woningen. Toekomstige bouw moet rekening houden met deze 

maatregel en dus overstromingsvrij zijn.  

● Samen met het waterschap Brabantse Delta zal de invloed op het regionale watersysteem 

verder worden bestudeerd. 

 

Er is uiteindelijk in de PKB voor de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer gekozen om de volgende 

redenen: 

● Door het afleiden van een deel van het water naar het Volkerak-Zoommeer kan de 

verlaging van de extreme hoogwaterstanden op het Hollandsch Diep, Haringvliet en Spui, 

zoals voor de korte termijn ten doel gesteld in de PKB, geheel worden gehaald. 
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● In de PKB wordt voorzien dat op het Volkerak-Zoommeer zelf slechts beperkte maatregelen 

nodig zijn. Daarmee wordt Waterberging Volkerak-Zoommeer als een goed uitvoerbare en 

zeer kosteneffectieve maatregel beschouwd.  

Door de waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt voorkomen dat op andere plaatsen in het 

Benedenrivierengebied dijken moeten worden versterkt en wordt bereikt dat andere waterstandverlagende 

maatregelen tussen de Haringvlietsluizen en Geertruidenberg achterwege kunnen blijven. 

 

De mogelijk negatieve effecten voor de regionale afwatering en de specifieke effecten bij het Waterfront 

Tholen, het recreatiegebied Speelmansplaten, steigers in havens en mogelijk andere gebieden wilde het 

kabinet in de fase na de PKB verder onderzoeken; in de PKB is rekening gehouden met mogelijk 

noodzakelijke extra maatregelen. Dit nadere onderzoek heeft in het kader van het Rijksinpassingsplan en 

dit MER plaatsgevonden.  

 

1.3  Het Rijksinpassingsplan, milieueffectrapport en overige besluiten 

1.3.1 Rijksprojectenprocedure en Rijksinpassingsplan 

Keuze voor deze procedure 

In de PKB Ruimte voor de Rivier is besloten de Waterberging Volkerak-Zoommeer de 

Rijksprojectenprocedure te laten volgen, aangezien de waterberging een project van nationaal belang is 

met bovenlokale ruimtelijke effecten. De omvang van het projectgebied maakt dat 3 provincies en 8 

gemeenten bij de waterberging betrokken zijn.  

Het doel van deze procedure is de besluitvorming te stroomlijnen, te coördineren en te versnellen. Deze 

procedure resulteert in een Rijksprojectbesluit dat bindend is voor streekplan en bestemmingsplan. Dat 

betekent dat concrete besluiten die in het Rijksprojectbesluit zijn neergelegd zondermeer in het 

bestemmingsplan moeten worden overgenomen.  

 

Na vaststelling van de PKB is de wetgeving rond de Rijksprojectenprocedure gewijzigd. Met de 

inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in juli 2008 heeft het Rijk op basis van artikel 3.28 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) de mogelijkheid om, indien sprake is van een nationaal belang, voor de 

betreffende gebieden met uitsluiting van de gemeenteraad een inpassingsplan vast te stellen. 

Op 1 oktober 2009 heeft de staatssecretaris van (toen nog) Verkeer en Waterstaat besloten dat voor de 

waterberging een Rijksinpassingsplan zal worden opgesteld, om de Waterberging Volkerak-Zoommeer 

juridisch planologisch mogelijk te maken, en dat de rijkscoördinatieregeling daarop van toepassing is 

(Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling, Staatscourant Nr. 15167, 9 oktober 2009). In dit 

besluit is aangegeven dat de voorbereiding en bekendmaking van het Rijksinpassingsplan wordt 

gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van een aantal andere besluiten. Deze 

coördinatieregeling is bedoeld om bij grote projecten – zoals de Waterberging Volkerak-Zoommeer – 

efficiënter besluiten te nemen zonder dat dit de rechtsbescherming van burgers aantast. De inspraak op 

de verschillende besluiten blijft bestaan, maar de inspraakmomenten worden meer gebundeld dan bij een 

gewone procedure.  

 

Wijziging van bestemmingen 

Het Rijksinpassingsplan is direct vergelijkbaar met een regulier bestemmingsplan. Ten gevolge van de 

maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer zijn in het Rijksinpassingsplan bestemmingen toegekend en 

bestaande bestemmingen gewijzigd. In het Rijksinpassingsplan zijn deze nieuwe bestemmingen nader 

toegelicht. Ook zijn voor het hele gebied van het Volkerak-Zoommeer kaarten opgenomen waarop is 

aangegeven waar welke bestemmingen zijn toegevoegd of gewijzigd.  
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In het plangebied van het Rijksinpassingsplan zijn per betrokken gemeenten nu de volgende 

bestemmingsplannen van kracht (zie Tabel 1-1). 

 

Tabel 1-1 Overzicht geldende bestemmingsplannen in het plangebied van het 

Rijksinpassingsplan 

Gemeente Bestemmingsplan 

Buitengebied Moerdijk 

Dintelmond 

Dinteloord en Prinsenland buitengebied 

Buitengebied Nieuw-Vossemeer 

Nieuw-Vossemeer Assumburg III 

Steenbergen 

Steenbergen Buitengebied 

Halsteren buitengebied 

Theodorushaven / Noordland, inclusief 1
e
 herziening 

Bergen op Zoom 

Bergen op Zoom Zuid-west 

Buitengebied 2
e
 herziening Reimerswaal 

Buitengebied 6
e
 herziening 

Buitengebied, inclusief 2
e
 herziening 

Slabbekoorn-Welgelegen 

Tholen 

Kom Tholen 

Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Buitengebied 

Oostflakkee buitengebied, inclusief 1
e
 herziening Oostflakkee 

Recreatiegebieden 

Middelharnis Buitengebied Middelharnis 

 

1.3.2 Overige besluiten 

De voorbereiding en bekendmaking van het ontwerp-Rijksinpassingsplan wordt gecoördineerd met de 

voorbereiding en bekendmaking van de volgende vergunningen en besluiten:  

● Ontwerp-vergunning Natuurbeschermingswet 

● Ontwerp-besluit tot wijziging van het Peilbesluit. 

 

Na vaststelling van het Rijksinpassingsplan zullen ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de 

ingrepen nog verschillende andere vergunningen moeten worden aangevraagd. In een later stadium zal 

worden vastgesteld om welke vergunningen het precies gaat.  

 

Na de uitvoering van de benodigde aanpassingen van de waterkering zal de legger worden aangepast aan 

de nieuwe situatie.  

 

NB. De ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet wordt in een later stadium aangevraagd en niet 

gecoördineerd met het Rijksinpassingsplan. Dit heeft te maken met nog lopend veldonderzoek voor het 

verzamelen van gegevens. In dit MER zijn de effecten op de door de Flora- en faunawet beschermde 

natuurwaarden in beeld gebracht op basis van de al beschikbare gegevens.  

 

1.3.3 Milieueffectrapportage 

De m.e.r.-procedure is gestart ten behoeve van het Rijksinpassingsbesluit. De verplichting tot het opstellen 

ligt vast in de Wet milieubeheer.  
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Per 1 juli 2010 zijn de regels voor milieueffectrapportage gewijzigd. Vanwege de plan-m.e.r.-plicht is de 

nieuwe paragraaf 7.5 uit de Wet milieubeheer van toepassing, omdat het ontwerp-Rijksinpassingsplan ná 

1 juli 2010 ter inzage wordt gelegd. Wat betreft de besluit-m.e.r.-plichtige activiteiten zijn op de 

waterberging de regels van toepassing zoals die golden vóór 1 juli 2010, omdat de Richtlijnen voor het 

MER vóór die datum zijn vastgesteld.  

 

Per 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Omdat de kennisgeving van het 

voornemen tot het voorbereiden van een plan (hiermee wordt de startnotitie bedoeld) is gepubliceerd vóór 

1 april 2011, blijft het Besluit milieueffectrapportage van kracht zoals dat gold voor die datum. 

 

In de eerste plaats is er sprake van zogenaamde plan-m.e.r.-plicht. Dit vloeit voort uit het feit dat er een 

Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het Rijksinpassingsplan moet 

worden opgesteld. Het Volkerak-Zoommeer is namelijk, in twee aparte delen, aangewezen c.q. aangemeld 

in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000). De Passende Beoordeling maakt als 

bijlage onderdeel uit van dit MER.  

 

In de tweede plaats is er om verschillende redenen sprake van besluit-m.e.r.-plicht. In het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), een besluit op grond van de Wet milieubeheer, staat voor welke 

activiteiten en besluiten het maken van een milieueffectrapport (MER) verplicht is.  

In het kader van de Waterberging Volkerak-Zoommeer is er sprake van besluit-m.e.r.-(beoordelings)plicht 

op basis van de volgende besluiten en activiteiten, zoals ook in de Startnotitie is aangegeven: 

A) Aanleg van een waterweg ter beperking van overstromingen 

Deze activiteit is niet als zodanig opgenomen in het Nederlandse Besluit milieueffectrapportage. 

Het gaat hier om een deel van categorie 10f uit bijlage II van de EU-richtlijn 97/11/EG betreffende 

de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en publieke projecten. In de EU-richtlijn wordt 

ook de term ‘floodrelief werken’ genoemd. De EU-richtlijn kent geen drempels. Het bijbehorende 

besluit is het Rijksinpassingsbesluit. 

B) De inrichting van het landelijk gebied 

M.e.r.-plicht geldt in gevallen waarin de ingreep betrekking heeft op een functiewijziging in de 

natuur, recreactie of landbouw over een oppervlakte van 250 hectare of meer (Besluit m.e.r., 

categorie C9). Voor het gehele Volkerak-Zoommeer of een deel ervan zal de functie waterberging, 

zoals bedoeld met de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer, toegevoegd moeten worden. 

Deze toevoeging is beschouwd als functiewijziging. Het bijbehorende besluit is het 

Rijksinpassingsbesluit. 

C) De wijziging of uitbreiding van een zee- of deltadijk 

M.e.r-plicht geldt in gevallen waarin het gaat om een wijziging van een zee- of deltadijk over 5 

kilometer of meer én om een wijziging van het dwarsprofiel van de dijk van 250 m
2 

of meer. Het 

totale traject aan dijken rondom het Volkerak-Zoommeer dat moet worden aangepast is meer dan 5 

km; echter nergens zal het dwarsprofiel van de bestaande dijk wijzigen met meer dan 250 m
2
. Dat 

betekent dat er sprake is van m.e.r.-beoordelingsplicht (Besluit m.e.r., categorie D12.1). Het 

bijbehorende besluit is het Rijksinpassingsbesluit. 

D) De uitvoering van werken voor overbrenging van water tussen stroomgebieden die niet tot doel 

heeft eventuele waterschaarste te voorkomen 

Er is sprake van besluit-m.e.r.(-beoordelings)plicht in die gevallen waarin: 

● zowel het meerjarig gemiddelde jaardebiet van het bekken waaraan het water wordt 

onttrokken meer dan 2.000 miljoen m
3
 bedraagt. Als maat is genomen het debiet dat door 

het Hollandsch Diep/Haringvliet stroomt, als onderdeel van het stroomgebied Maas; dat ligt 

in de orde van 1000 m
3
/s Bij dit debiet gaat er per jaar ca. 30 miljard m

3
 water door de 

Haringvlietsluizen. Deze drempel wordt dus overschreden. 
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● als de hoeveelheid overgebracht water 5% (C19.2, m.e.r.-plicht) of 3% (D19.2, m.e.r.-

beoordelingsplicht) van dit debiet overschrijdt. Het gaat om de hoeveelheid water die tijdens 

de waterberging wordt ingelaten naar het Volkerak-Zoommeer; dat ligt in de orde van 160 á 

200 miljoen m
3
. Deze hoeveelheid is ca. 0,5% van het jaardebiet door het Haringvliet. Deze 

drempel wordt dus niet overschreden. 

In beginsel kan worden geconcludeerd dat er voor deze activiteit geen sprake is van besluit-m.e.r.(-

beoordelings)plicht. Echter, op grond van het arrest van Europese Hof van Justitie (arrest C-

255/08, 15 oktober 2009) mogen de drempels in het Besluit m.e.r. niet meer als harde grens 

worden gehanteerd. Daarom is uitgegaan van besluit-m.e.r.-beoordelingsplicht. Het bijbehorende 

besluit is Rijksinpassingsplan. 

 

Voor de activiteiten A en B geldt de besluit-m.e.r.-plicht. Voor de activiteiten C en D geldt de besluit-m.e.r.-

beoordelingsplicht. Wat betreft deze beoordelingsplicht heeft in de fase voorafgaand aan de Startnotitie 

die beoordeling door het bevoegd gezag niet apart plaatsgevonden. Door het starten van de m.e.r.-

procedure heeft de initiatiefnemer aangegeven een MER op te stellen en daarin rekening te houden met 

deze activiteiten. 

 

1.4  De functie van dit milieueffectrapport 

Het doel van het MER is het objectief presenteren van informatie over de milieugevolgen van de 

verschillende alternatieven voor de wijze van waterberging en voor de wijze van aanpassen van de 

infrastructuur rond en in het Volkerak-Zoommeer. Besluitvormers kunnen vervolgens op basis van deze 

informatie een besluit nemen over de uit te voeren maatregelen. 

Een MER wordt opgesteld voor activiteiten met mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu. Het doel van 

de procedure is het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats te geven in de 

besluitvorming. Naast natuur en milieu wordt daarbij in deze studie ook naar sociale en economische 

aspecten zoals wonen, werken, recreatie en landbouw gekeken. Het begrip milieu wordt hier dus in een 

brede context bekeken.  

 

De m.e.r.-procedure geeft betrokkenen vroegtijdig de kans aanbevelingen te doen over wat in het MER 

onderzocht wordt. De m.e.r.-procedure voor de Waterberging Volkerak-Zoommeer ging van start met de 

kennisgeving van de startnotitie op 23 februari 2009 (Rijkswaterstaat, Projectbureau VZM, 2009). Op basis 

van de inspraakreacties (aantal: 27) en de ingewonnen adviezen (onder meer het advies voor de 

richtlijnen van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage) heeft het bevoegd gezag (de 

staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM) in 

september 2009 de richtlijnen vastgesteld (Ministerie van V&W e.a., 2009). Hierin wordt aangegeven 

welke aspecten in het MER aan de orde moeten komen, met inachtneming van de wettelijke eisen voor 

een MER.  

 

Zoals blijkt uit de titel van dit MER, is er sprake van een gecombineerde Plan-MER en Besluit-MER. Dit is 

mogelijk op grond van artikel 14.4b van de Wet milieubeheer. In dit artikel wordt aangegeven dat, indien 

voor een activiteit tegelijkertijd een plan en een besluit uitsluitend met het oog op de inpassing van die 

activiteit wordt voorbereid, één MER kan worden opgesteld. Het gaat in dit geval dus om een MER met 

een dubbele functie. Het onderdeel van dit MER dat betrekking heeft op de Plan-m.e.r.-plicht betreft de nut 

en noodzaak van de maatregel en is te vinden in paragraaf 1.2. 
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1.5  Locatie van het plangebied en studiegebied 

Figuur 1-2 en Figuur 1-3 tonen een overzicht van het plangebied waar het om gaat. In Figuur 1-3 is 

bovendien meer in detail aangegeven welk gebied tussen de waterkeringen rondom het Volkerak-

Zoommeer ligt en voor waterberging zal worden ingezet. Het betreft het bekken dat de volgende wateren 

omvat: Volkerak, Krammer, Eendracht/Schelde-Rijnkanaal, Zoommeer en Spuikanaal. Tezamen wordt het 

aangeduid als Volkerak-Zoommeer. De Binnenschelde en het Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom vallen 

er niet onder; deze bekkens zijn door middel van dammen afgescheiden van het Volkerak-Zoommeer.  

 

Het Volkerak-Zoommeer staat, via schut- en/of spuisluizen, in verbinding met een drietal aangrenzende 

waterbekkens: 

● Hollandsch Diep/Haringvliet - via de Volkerakspui- en Volkerakschutsluizen 

● Oosterschelde – via de Krammersluizen en Bergsediepsluis 

● Westerschelde – via de Bathse spuisluis. 

Daarnaast wateren enkele riviertjes en polders af op het Volkerak-Zoommeer. Op de werking van de 

waterberging wordt verder ingegaan in hoofdstuk 2.  

 

De omvang van het studiegebied is groter dan van het plangebied en verschilt per onderzocht aspect. 

Wanneer de effecten van de waterberging mogelijk uitstraling hebben naar de omliggende gebieden, zijn 

deze opgenomen in het studiegebied. Een voorbeeld daarvan is het effect van stremming van de rivieren 

in West-Brabant, dat mogelijk tot binnendijkse wateroverlast leidt. 

 

 

Figuur 1-2 Ligging plangebied in Delta en verbindingen met omliggende deltawateren 
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Figuur 1-3 Overzicht gebied Volkerak-Zoommeer 

 

 

1.6  Referentiesituatie: zoet en zout scenario 

Het Volkerak-Zoommeer is nu zoet. In vrijwel iedere zomerperiode is er de afgelopen jaren sprake van 

overlast door blauwalgen. Daarom worden behalve de plannen voor gebruik van het Volkerak-Zoommeer 

als waterbergingsgebied sinds 2005 ook plannen ontwikkeld om de waterkwaliteit van het meer te 

verbeteren in verband met de bijna jaarlijks terugkerende overlast van blauwalgen in de zomerperiode. Het 

ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (BOKV, 2009) bevat de mogelijkheid om met een nieuw 

doorlaatmiddel in de Philipsdam het Volkerak-Zoommeer zout te maken en een beperkt getij op het meer 

toe te laten. Dit doorlaatmiddel wordt – ook in dit MER – aangeduid met “P300”: de ‘P’ van Philipsdam, 

‘300’ van de omvang van het doorstroomoppervlak (in m
2
).  

 

Over dit ‘zoute scenario’ bestaat bestuurlijk overeenstemming, maar er is nog geen formeel besluit 

genomen over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer en de aanleg van het nieuwe doorlaatmiddel. 

Dat besluit is o.a. afhankelijk van de mate waarin de zoutdoordringing vanuit het toekomstig zoute 

Volkerak-Zoommeer via de Volkerakschutsluizen naar het zoete Hollandsch Diep en het Haringvliet tot 

aanvaardbare proporties kan worden beperkt. Dit is nodig in verband met de zoetwatervoorziening van 

bedrijven (agrariërs, drinkwater en industrie) in Zuid-Holland. Daarnaast moeten de maatregelen voor de 

alternatieve zoetwatervoorziening worden uitgewerkt volgens het Zoetwateradvies van de stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta.  

 

Om niet vooruit te lopen op de uitvoeringsbesluiten over het nieuwe doorlaatmiddel in de Philipsdam, is in 

de planstudie naar de waterberging uitgegaan van twee referentiesituaties, aangeduid als scenario’s: de 

huidige zoete situatie en de (verwachte) toekomstige zoute situatie. Beide scenario’s zijn als op zichzelf 

staande situatie onderzocht; in het zoute scenario wordt het nieuwe doorlaatmiddel P300 (fictief) gezien 

als bestaande infrastructuur en wordt de zoute situatie vanaf 2015 als feit aangenomen. De beschrijving 

van beide referentiesituaties sluit zoveel mogelijk aan bij de beschrijvingen in het ontwerp-MER 

Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (BOKV, 2009). 

 

Het project Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer maakt geen deel uit van het Programma Ruimte voor de 

Rivier zoals het project Waterberging Volkerak-Zoommeer. De keuze voor het al of niet zout maken van 

het Volkerak-Zoommeer wordt apart genomen. De keuze over de wijze waarop de waterberging Volkerak-

Zoommeer wordt ingevuld, is niet afhankelijk van de keuze over het al of niet zout maken van het 

Volkerak-Zoommeer.  

 

Tijdens het opstellen van dit MER is bekend geworden dat de besluitvorming over het project 

Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer wordt uitgesteld. Er is voor gekozen om het zoute scenario en de 

alternatieven die daarvoor zijn ontwikkeld, wel op te nemen in het MER. Op die manier kunnen de 

mogelijkheden voor waterberging en de effecten ervan in dit scenario inzichtelijk worden gemaakt. 

Omdat bij publicatie van dit MER duidelijk is dat het besluit over de waterberging eerder wordt genomen 

dan over het het project Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer, gaat het voorkeursalternatief voor de 

waterberging uit van het huidige zoete scenario.  
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1.7  Betrokken partijen m.e.r.-procedure 

1.7.1 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

Diverse actoren zijn bij de m.e.r.-procedure betrokken. Het Projectbureau Waterberging Volkerak-

Zoommeer (onderdeel van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier) is initiatiefnemer voor de Waterberging 

Volkerak-Zoommeer. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de startnotitie en het 

milieueffectrapport. Dit laatste vindt plaats op basis van richtlijnen van het bevoegd gezag (zie paragraaf 

1.4). De initiatiefnemer vraagt het bevoegd gezag om mede op basis van het MER het besluit over het 

Rijksinpassingsplan te nemen.  

 

Het bevoegd gezag voor het Rijksinpassingsplan is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). 

De bevoegd gezag instanties voor de overige uitvoeringsbesluiten zijn de staatssecretaris van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) (Natuurbeschermingswet) en de Directeur-Generaal 

van Rijkswaterstaat (Peilbesluit). De afstemming met de bevoegd gezag instanties heeft plaatsgevonden 

in de ambtelijke werkgroep bevoegde gezagen (AWBG). 

 

1.7.2 Commissie voor de milieueffectrapportage 

Bij de m.e.r.-procedure is ook een onafhankelijke instantie, de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(Commissie m.e.r.), betrokken. Deze geeft adviezen over de inhoud van het MER en toetst achteraf de 

kwaliteit van het MER. 

 

1.7.3 Wettelijke adviseurs 

Nadat het MER gereed is adviseren de wettelijk adviseurs het bevoegd gezag over de inhoud ervan. De 

wettelijke adviseurs zijn: de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de directie Regionale Zaken van het ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innvotatie, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast zijn de direct betrokken 

provincies en gemeenten als adviseur aangewezen: de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-

Brabant en de gemeenten Oostflakkee, Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Tholen, 

Schouwen-Duiveland en Middelharnis.  

 

1.7.4 Insprekers 

De inspraak volgt op publicatie van het MER. Dan kunnen de insprekers hun mening geven over de 

inhoud van het MER. In paragraaf 1.8 worden de mogelijkheden hiervoor aangegeven.  

 

1.7.5 Overige betrokken partijen 

Voor de besluitvorming over het Project Waterberging Volkerak-Zoommeer is een stuurgroep ingesteld, 

die het bevoegd gezag adviseert over de te nemen besluiten. In de stuurgroep zijn naast de initiatiefnemer 

op bestuurlijk niveau de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta en Scheldestromen (fusie van 

de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen) betrokken alsmede Rijkswaterstaat Dienst 

Zeeland. De stuurgroep en de besluitvorming wordt voorbereid door een ambtelijke vooroverleg, waaraan 

ook door andere (wettelijke) adviseurs wordt deelgenomen.  

Daarnaast wordt de stuurgroep geadviseerd door een klankbordgroep waarin maatschappelijke partijen 

zitting hebben.  
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1.8  Vervolg van de procedure en besluitvorming 

1.8.1 Vervolg van de procedure 

Na afronding van het MER is het MER voorgelegd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 

Deze heeft het MER beoordeeld op aanvaardbaarheid. Dit betekent dat is bekeken of het MER voldoet 

aan de wettelijke eisen, tegemoet komt aan de gestelde richtlijnen en geen onjuistheden bevat.  

Vervolgens heeft de staatssecretaris gelijktijdig het MER en het ontwerp-Rijksinpassingsplan gepubliceerd. 

Op het MER en het ontwerp-Rijksinpassingsplan vindt gedurende 6 weken inspraak plaats. Over het MER 

wordt advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs. 

 

Met het Rijksinpassingsplan worden de volgende ontwerp-besluiten gepubliceerd (zie ook hiervoor): 

● Ontwerp-vergunning Natuurbeschermingswet 

● Ontwerp-besluit tot wijziging van het Peilbesluit. 

Op deze besluiten is ook gedurende 6 weken inspraak mogelijk. 

 

Tegen het besluit van definitieve vaststelling van het Rijksinpassingsplan en de gecoördineerde besluiten 

kan een belanghebbende bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. 

Deze beslist binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift.  

 

1.8.2 Mogelijkheden voor inspraak 

U kunt uw zienswijze op het MER geven. Informatie over de manier waarop u dat kunt doen en de termijn 

die daarvoor ter beschikking staat, kunt u vinden op de volgende websites: 

● het Centrum voor publieksparticipatie van de rijksoverheid (www.centrumpp.nl) 

● het project Waterberging Volkerak-Zoommeer 

(www.rws.nl/water/plannen_en_projecten/vaarwegen/volkerak/waterberging_volkerakzoom

meer) 

 

1.9  Leeswijzer 

1.9.1 Plaats van dit MER in de planstudie 

Het MER zelf is opgesteld voor het onderbouwen van de keuze van nut en noodzaak van dit project als 

onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier en voorts ter ondersteuning van het maken van een 

keuze voor de wijze van waterberging en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur 

rond en in het Volkerak-Zoommeer. In het MER zijn daarvoor een aantal alternatieven en varianten 

beschreven en beoordeeld op hun milieueffecten.  

 

Bij dit MER hoort de ‘Samenvatting Plan- en Besluitmilieueffectrapport Waterberging Volkerak-Zoommeer’. 

De samenvatting is als apart document gepubliceerd maar maakt wel onderdeel uit van dit MER. 

 

In Figuur 1-4 is aangegeven welke documenten ter inzage liggen. Het MER dient ter onderbouwing van 

het Rijksinpassingsplan en de ontwerp–besluiten waarover gecoördineerd een besluit wordt genomen. De 

Passende Beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet is een bijlage bij het MER. 

Het Waterbergingsplan is een bijlage bij het geheel waarin de gemaakte keuzes in het kader van de 

Waterberging Volkerak-Zoommeer apart zijn onderbouwd.  
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Figuur 1-4 Documenten ter inzage 

 

1.9.2 Leeswijzer 

In het MER wordt een aantal delen onderscheiden. Het eerste deel geeft de context van de studie. Hierin 

wordt de werking van de waterberging uitgelegd, de doelstellingen van de waterberging worden toegelicht 

en het vigerende beleidskader is beschreven (hoofdstukken 2 t/m 4). 

In het tweede deel zijn voor verschillende thema’s de huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

beschreven. Dit vormt het kader waartegen later in het MER de effecten van de waterberging worden 

afgezet (hoofdstuk 5). Het derde deel beschrijft de alternatieven en varianten waarvan in dit MER de 

effecten nader zijn onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt in alternatieven voor het bergen en weer 

spuien van het water en in varianten voor de versterkingsmaatregelen aan de waterkeringen die nodig zijn 

om de waterberging mogelijk te maken (hoofdstuk 6). In het vierde deel wordt allereerst het kader 

geschetst dat is gebruikt om de effecten te beoordelen. Vervolgens zijn de effecten van de waterberging 

en van de versterkingsmaatregelen beschreven voor de verschillende thema’s (hoofdstukken 7 t/m 16). In 

het vijfde deel (hoofdstukken 17 t/m 19) zijn de alternatieven en varianten met elkaar vergeleken en 

worden mogelijke mitigerende maatregelen beschreven. Vervolgens is het meest milieuvriendelijk 

alternatief geformuleerd. Daarna is op grond van een aantal overwegingen het voorkeursalternatief 

samengesteld en zijn de effecten ervan beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 20 ingegaan op de 

leemten in kennis in het onderzoek dat is gedaan.  
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2 WERKING VAN DE WATERBERGING 

2.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de werking van het watersysteem van het Volkerak-

Zoommeer. Eerst is de bestaande, normale situatie beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de 

waterberging: de omstandigheden van extreem hoogwater, waarbij dit waterbekken wordt gebruikt om 

water uit het Hollandsch Diep tijdelijk te bergen en daarmee het oplopen van de waterstanden in het 

Benedenrivierengebied te beperken. Bij de beschrijving is onderscheid gemaakt tussen het zoete en zoute 

scenario. 

Deze algemene beschrijving is vooraan in dit MER opgenomen om de tamelijk complexe werking van de 

waterberging te verduidelijken. In hoofdstuk 6 wordt deze werking nader uitgewerkt en kwantitatief 

gemaakt in verschillende alternatieven. Dit hoofdstuk kan daarmee worden beschouwd als een algemene 

inleiding op de alternatieven zoals beschreven in hoofdstuk 6. 

 

2.2  Bestaande situatie 

2.2.1  Zoet scenario: huidige situatie Volkerak-Zoommeer 

Het Volkerak-Zoommeer is in 1987 ontstaan na de aanleg van de Oesterdam en de Philipsdam. De 

afscheiding van de Grevelingen met de Grevelingendam en de afscheiding van het Hollandsch Diep en 

Haringvliet met de Volkerakdam en de Hellegatsdam waren al in respectievelijk 1965 en 1969 gereed 

gekomen. De dammen zijn onderdeel van het Deltaplan, dat als hoofddoelstellingen had: het verbeteren 

van de bescherming tegen overstromingen van de Zuidwestelijke Delta en het verbeteren van de 

zoetwatervoorziening van de regio. Het Volkerak-Zoommeer is met deze dammen afgesloten van de 

omliggende wateren, waardoor een zoet meer en een getijdenvrije scheepvaartroute tussen de havens 

van Antwerpen en Rotterdam is gecreëerd.  

 

 

Figuur 2-1 Zoet en zout in de huidige situatie 
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Het Volkerak en Zoommeer vormen op dit moment een zoetwatergebied van 8.300 hectare groot, voor 

een groot deel omringd door zeedijken uit de periode vóór de Deltawerken. De twee meren zijn met elkaar 

verbonden via de Schelde-Rijnverbinding en Eendracht. Het Volkerak-Zoommeer is alleen via sluizen 

verbonden met de omliggende wateren Hollandsch Diep en Haringvliet, Oosterschelde, Westerschelde en 

het Antwerps Kanaalpand. Tussen Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen ligt een gesloten dam zonder 

sluizen. Op deze manier is de invloed van de getijdenwerking uitgesloten en de indringing van zout water 

zoveel mogelijk beperkt. In Figuur 2-1 is aangegeven welke wateren in de huidige situatie zoet of zout zijn. 

 

Om het Volkerak-Zoommeer zoet te houden, bevatten de Krammersluizen en de Bergsediepsluis een 

systeem om zoet en zout water te scheiden. Dit systeem voorkomt grotendeels dat zout water uit de 

Oosterschelde het zoete meer instroomt en omgekeerd. Bij de Kreekraksluizen wordt met behulp van een 

gemaal zoet water gespuid op het zoute Antwerps Kanaalpand; zo wordt een zoet-zoutgradiënt in stand 

gehouden. Door een kort traject van het kanaal zoet te houden, worden zoute schut- en lekverliezen naar 

het Volkerak-Zoommeer grotendeels voorkomen.  

 

Het Volkerak-Zoommeer kent een peilbeheer, gericht op een min of meer constant peil. Dit peil is 

vastgelegd in het Peilbesluit (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996), in het Waterakkoord Volkerak-

Zoommeer (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 2001) en in het “Verdrag tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de verbinding tussen de Schelde en de Rijn” (1963). Het 

huidige, dagelijkse waterpeil varieert tussen NAP -0,10 m en NAP +0,15 m. Dit peil wordt gehandhaafd 

door overtollig water af te voeren via de Bathse Spuisluis naar de Westerschelde (Figuur 2-2). Zolang het 

Volkerak-Zoommeer zoet blijft, blijven deze peilen van kracht voor de dagelijkse situatie.  

 

 
 

Figuur 2-2 Huidig waterbeheer Volkerak-Zoommeer 

 

De Brabantse rivieren de Mark, de Dintel, de Steenbergse en de Roosendaalse Vliet en de Zoom monden 

uit in het Volkerak-Zoommeer. Daarnaast lozen verschillende poldergemalen water op het Volkerak-

Zoommeer. De wintergemiddelde afvoer van de Westbrabantse rivieren is ongeveer 20 m
3
/s. De maximale 
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afvoer is ongeveer 150 m
3
/s bij een overschrijdingskans van 1/50 per jaar (Waterschap Brabantse Delta, 

2004). 

 

Wanneer onder bijzondere omstandigheden het peil op het Volkerak-Zoommeer NAP +0,50 m dreigt te 

overschrijden of wanneer door hoge rivierafvoeren het peil bij Breda (Trambrug) NAP +1,70 m dreigt te 

overschrijden, is Rijkswaterstaat Zeeland verplicht het peil te verlagen door extra water af te voeren naar 

de Oosterschelde via de Krammersluizen. Dit is geregeld in twee calamiteitenregelingen. De maximale 

waterstand op het Volkerak-Zoommeer is ook in het verdrag met België over de Schelde-Rijnverbinding 

vastgelegd. 

 

Wanneer het peil op het Volkerak-Zoommeer beneden NAP -0,10 m dreigt te komen of wanneer het 

chloridegehalte van het water van het Volkerak-Zoommeer te hoog wordt (> 450 Cl
-
 mg/l), wordt vanuit het 

Hollandsch Diep water via de Volkerakspuisluizen ingelaten. Daarbij is een grens gesteld aan het 

doorspoeldebiet van maximaal 22 m
3
/s. Om het inlaten van verontreinigingen zoveel mogelijk te beperken, 

is ook een maximum gesteld aan de Rijn- en Maasafvoer waarbij het inlaten mag plaatsvinden, 

respectievelijk 3500 m
3
/s bij Lobith en 500 m

3
/s bij Eijsden (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 2001). 

 

2.2.2 Zout scenario: planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer 

Er worden momenteel plannen ontwikkeld om de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. 

De verwachting is dat met een zout Volkerak-Zoommeer het probleem met de blauwalgen is opgelost. 

Daarvoor zal in de Philipsdam – tussen de Krammersluizen en de Grevelingendam – een doorlaatmiddel 

met een doorstroomoppervlak van ca. 300 m
2
 (aangeduid als P300) worden aangelegd (Figuur 2-3).  

 

 

Figuur 2-3 Situatie met een nieuw doorlaatmiddel in de Philipsdam (P300) 

 

Met het doorlaatmiddel ontstaat een dagelijkse uitwisseling tussen het Volkerak-Zoommeer en het water 

van de Oosterschelde. Ieder getij op de Oosterschelde wordt beperkt doorgelaten op het Volkerak-

Zoommeer, met als resultaat een getijbeweging met een slag van ongeveer 0,3 m op het meer. Een deel 

van de hoeveelheid water die met vloed het Volkerak-Zoommeer binnenstroomt, wordt via de Bathse 
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Spuisluis naar de Westerschelde afgelaten. Ook het water dat uit de Brabantse rivieren in het Volkerak-

Zoommeer stroomt, wordt via de Bathse Spuisluis afgevoerd. In dit zoute scenario zal het dagelijkse 

waterpeil op het Volkerak-Zoommeer variëren tussen NAP -0,25 m en NAP +0,05 m; het gemiddelde 

waterpeil komt te liggen op NAP -0,10 m. 

 

2.3  Extreme hoogwatersituatie 

2.3.1  Benedenrivierengebied 

Het watersysteem Volkerak-Zoommeer grenst aan het Benedenrivierengebied. Voorafgaand aan een 

bespreking van het functioneren van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer, volgt eerst een korte 

schets van de situatie in het Benedenrivierengebied tijdens stormvloed, een deel van het probleem 

waarvoor de waterberging Volkerak-Zoommeer een oplossing moet bieden.  

 

De waterstanden in het Benedenrivierengebied worden bepaald door: 

● de waterstanden op zee; 

● het gebruik van de stormvloedkeringen; 

● de hoeveelheden water die vanuit de rivieren naar zee stromen.  

 

Onder normale omstandigheden kan rivierwater via de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet worden 

afgevoerd naar zee. Voor de Haringvlietsluizen is er een lozingsprogramma waarbij de grootte van de 

spuiopening wordt afgestemd op grootte van de afvoer van de Rijn, zodanig dat de gewenste verdeling 

van de rivierafvoeren ontstaat tussen enerzijds de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg en anderzijds 

Hollandsch Diep en Haringvliet. De Haringvlietsluizen sluiten dan tijdens hoogwater om zoutindringing op 

het Haringvliet voldoende te voorkomen. Zonder problemen kan het water worden afgevoerd bij de 

extreem hoge rivierafvoeren die maatgevend zijn voor de overige projecten binnen het programma Ruimte 

voor de Rivier. 

 

 

Figuur 2-4 Huidige situatie met gesloten stormvloedkeringen en hoge rivierafvoeren 
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Bij extreem hoge waterstanden op zee, vanwege storm, is het nodig om naast de Haringvlietsluizen ook de 

Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering in het Hartelkanaal (samen de 

Europoortkering) te sluiten. Dit voorkomt dat er extreme hoogwaterstanden in het Benedenrivierengebied 

optreden. Maar bij gesloten stormvloedkeringen kan het rivierwater niet naar zee worden afgevoerd. Het 

Benedenrivierengebied loopt dan vol als een badkuip met een stop in de afvoer en de kraan open. Deze 

situatie is geïllustreerd in Figuur 2-4. 

 

Het komt gemiddeld eens in de tien jaar voor dat de waterstanden op zee zo hoog zijn dat de 

Europoortkering dicht moet. Wanneer dit samenvalt met zeer hoge rivierafvoeren, kunnen de 

waterstanden alsnog tot extreme hoogte oplopen en de maatgevende hoogwaterstanden in het gebied 

bereikt of overschreden worden. Het gaat hierbij niet om uitzonderlijke stormcondities of om uitzonderlijk 

hoge rivierafvoeren, maar om de uitzonderlijke situatie dat stormen waarbij de stormvloedkeringen worden 

gesloten én hoge rivierafvoeren (vanaf Rijnafvoeren van ongeveer 7000 – 8000 m
3
/s) samenvallen. 

Afzonderlijk zijn deze stormen en rivierafvoeren in het recente verleden (de afgelopen 100 jaar) al 

opgetreden, alleen vielen ze niet samen. 

 

Er kan vanuit worden gegaan dat wanneer de Europoortkering gesloten is, de Oosterscheldekering ook 

gesloten is. Voor de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer is dit van belang omdat vanuit het 

Volkerak-Zoommeer in principe water naar de Oosterschelde kan worden afgevoerd. Echter, omdat de 

Oosterscheldekering, met opzet, niet lekdicht is, lopen de waterstanden op de Oosterschelde ook met 

gesloten kering op. Voor zover mogelijk wordt water vanuit het Volkerak-Zoommeer doorgevoerd naar de 

Oosterschelde, maar die hoeveelheid is slechts beperkt. Er is dus geen sprake van dat de Oosterschelde 

als volwaardig bergingsgebied wordt – en kan worden – aangekoppeld.  

 

2.3.2 Inzet van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer 

Inleiding 

De stijging van de waterstanden op het Hollandsch Diep en Haringvliet onder de hierboven beschreven 

extreme omstandigheden (samenvallen van storm en zeer hoge rivierafvoeren) kan deels worden 

tegengegaan door rivierwater tijdelijk te bergen op het Volkerak-Zoommeer. Het water wordt dan ingelaten 

door de Volkerakspuisluizen. Dit water kan dan vervolgens – nadat de stormvloedkeringen weer open zijn 

– worden teruggespuid naar het Hollandsch Diep of kan worden doorgevoerd naar de Ooster- en 

Westerschelde.  

 

Inlaten van water tijdens de storm 

De waterberging wordt ingezet bij verwachte overschrijding van een bepaalde extreme waterstand op het 

Hollandsch Diep (bij Rak Noord). De basis voor de inzet is dus het voorspelde te bereiken maximale peil 

op deze locatie, het inzetpeil genoemd. Met het inzetten van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer 

wordt namelijk niet gewacht tot de bedoelde waterstand op het Hollandsch Diep daadwerkelijk is bereikt. 

Wanneer deze overschrijding wordt voorspeld én wanneer de Europoortkering dicht gaat – het moet dus 

gaan om een combinatie van hoge rivierafvoer en storm –, worden direct na de sluiting van de Maeslant- 

en Hartelkering de Volkerakspuisluizen geopend. Door het verval over de Volkerakspuisluizen stroomt 

door de vier spuikokers water vanuit het Hollandsch Diep naar het Volkerak-Zoommeer (zie Figuur 2-5).  

 

Er is een kans dat de Europoortkering niet volledig dichtgaat terwijl dit wel had moeten gebeuren; 

het sluiten van de kering faalt dan. Er is dan sprake van een calamiteit waarbij de waterstanden in 

grote delen van het Benedenrivierengebied erg hoog op kunnen lopen. De inzet van de 

waterberging op het Volkerak-Zoommeer zou ook in die situatie voor enige beperking van de 
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maximale waterstanden in het Benedenrivierengebied kunnen zorgen. In dat geval is het wel 

wenselijk dat het mogelijk is de Volkerakspuisluizen ‘onder verval’ te kunnen sluiten, zodat het 

waterpeil op het Volkerak-Zoommeer kan worden beheerst. Het tussentijdse sluiten is echter in de 

huidige situatie technisch niet mogelijk. Daarom wordt het Volkerak-Zoommeer bij zo’n calamiteit, 

waarbij de Europoortkering faalt, niet als waterberging ingezet. 

 

Afhankelijk van de wijze van inzetten van de spuisluizen stijgt de waterstand op het Volkerak-Zoommeer 

totdat: 

1) bij een bepaalde waterstand op het Volkerak-Zoommeer de Volkerakspuisluizen worden gesloten, 

of 

2) het maximale waterniveau op het Hollandsch Diep is bereikt. 

 

Wanneer de maatregel wordt ingezet worden alle overige kunstwerken waarmee water op het Volkerak-

Zoommeer wordt geloosd gesloten, zodra de waterstand op het Volkerak-Zoommeer hoger is dan het peil 

op de binnendijkse riviertjes. Hierdoor worden de mogelijkheden tot afvoer van overtollig water vanuit de 

omliggende gebieden gestremd. 

 

In situaties dat hoge rivierafvoeren samenvallen met de sluiting van de Europoortkering, kan de stijging 

van de waterstanden in het Benedenrivierengebied dus beperkt worden door water af te voeren naar het 

Volkerak-Zoommeer. De maximale waterstanden die in deze situaties in het Benedenrivierengebied 

optreden kunnen zo met enkele decimeters verlaagd worden. Hoe groot de waterstandsverlaging in het 

Benedenrivierengebied precies is, hangt af van de specifieke combinatie van stormopzet en rivierafvoer 

die zich voordoet. Datzelfde geldt ook voor de verhoging van de waterstand op het Volkerak-Zoommeer. 

 

NAP +2,6 m

NAP +0,15 m

(Rijn-Maasmonding) Volkerak-Zoommeer

Zonder inzet waterberging:

Met inzet waterberging:

NAP +2,6 m

NAP +0,15 m

Volkerakspuisluizen

Benedenrivierengebied

 

Figuur 2-5 Principeschets waterberging Volkerak-Zoommeer 

 

Water afvoeren tijdens de storm 

Wanneer tijdens storm de waterstanden op de Oosterschelde en Westerschelde bij laag water voldoende 

dalen, kan water uit het Volkerak-Zoommeer worden afgevoerd. Naar de Oosterschelde gebeurt dit door 

de Krammersluizen en naar de Westerschelde via de Bathse Spuisluis. Bij het spuien via de 

Krammersluizen is uitgegaan van de manier waarop het kunstwerk in de huidige situatie wordt ingezet, 

zoals geregeld in de calamiteitenregeling “Hoge waterstanden op het Volkerak-Zoommeer”. Hierbij wordt 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 23 - 

gebruik gemaakt van één kolk. Van deze kolk worden aan weerszijden 10 wandmoten met ieder 3 

wandschuiven geopend. Dit geeft een totale doorstroombreedte van 210 m. 

Beide kunstwerken spuien onder vrij verval en zijn dus afhankelijk van de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer én de waterstanden op de Oosterschelde respectievelijk Westerschelde. Dit geldt voor het 

zoete scenario. In het zoute scenario kan ook, of in plaats van de Krammersluizen, gebruik worden 

gemaakt van het P300 doorlaatmiddel in de Philipsdam om water naar de Oosterschelde af te voeren.  

 

Er kan tijdens de stormvloed, bij gesloten keringen, geen water vanuit het Volkerak-Zoommeer worden 

teruggespuid naar het Hollandsch Diep. De waterstanden op het Hollandsch Diep zijn dan hoger dan op 

het Volkerak-Zoommeer. Om die waterstanden te beheersen wordt de waterberging tenslotte ingezet. 

 

Water afvoeren na de storm 

Wanneer de waterstanden op zee weer zakken na de stormvloed, worden de Europoortkering, de 

Haringvlietsluizen en de Oosterscheldekering weer geopend. De waterstand in het Benedenrivierengebied 

zal dan ook meteen gaan dalen, omdat het rivierwater weer vrij naar zee kan afstromen.  

 

Na de stormvloed zijn er verschillende mogelijkheden om het water vanuit het Volkerak-Zoommeer af te 

voeren. Zodra de waterstand op het Hollandsch Diep lager is dan de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer kan er via de Volkerakspuisluizen water worden afgevoerd door het terug te spuien naar het 

Hollandsch Diep. Dit is maar van beperkte duur mogelijk, omdat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer 

vrij snel gedaald is tot onder het normale niveau op het Hollandsch Diep. 

Andere mogelijkheden om water vanuit het Volkerak-Zoommeer af te voeren, zijn spuien naar de 

Oosterschelde en Westerschelde. Dat gebeurt op dezelfde manier als tijdens de storm, bij laag water. Na 

de stormvloed dalen de laagwaterstanden op zee weer tot normaal niveau en kan tijdens de 

laagwaterperiode water gespuid worden vanaf het Volkerak-Zoommeer. Naarmate de waterstand op het 

Volkerak-Zoommeer daalt, neemt het ‘spuivenster’ bij iedere opeenvolgende laagwaterperiode af. De 

normale laagwaterstanden op de Oosterschelde en Westerschelde liggen echter beduidend lager dan het 

normale niveau op het Volkerak-Zoommeer. Dat betekent dat het laatste deel van het geborgen water 

naar de Oosterschelde en Westerschelde geloosd zal worden.  

Er wordt géén water geloosd via de Kreekraksluizen naar het Antwerps Kanaalpand.  

 

Zodra de waterstand op het Volkerak-Zoommeer lager is dan de waterstand op de binnendijkse riviertjes, 

zal er weer geloosd worden op het Volkerak-Zoommeer. De periode van stremming van de afvoer van 

overtollig water uit de omliggende gebieden wordt daarmee zo kort mogelijk gehouden.  

 

Voorspuien 

Het is mogelijk om voorafgaand aan het sluiten van de Europoortkering en de inzet van de waterberging al 

water uit het Volkerak-Zoommeer weg te spuien naar de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit 

‘voorspuien’ verlaagt het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer voorafgaand aan de inzet van de 

waterberging en vergroot daarmee de opvangcapaciteit van het bekken voor waterberging. Hoe meer 

water op het Volkerak-Zoommeer opgevangen kan worden, des te groter is de invloed op de hoge 

waterstanden in het Benedenrivierengebied. Voorspuien kan via de Krammersluizen, de Bathse Spuisluis 

en in het zoute scenario ook met het P300 doorlaatmiddel. 

 

In de planstudie is onderzocht hoeveel water er in één tot twee etmalen kan worden voorgespuid. Langer 

dan twee etmalen voorspuien blijkt niet zinvol te zijn. Het voorspuien moet namelijk gebeuren vóórdat de 

storm het Benedenrivierengebied daadwerkelijk heeft bereikt. Hoe langer van tevoren, hoe groter de 

onzekerheid over de baan die de stormdepressie zal volgen, de windkracht en de windrichting en dus over 

de waterstanden op het Hollandsch Diep en het sluiten van de Europoortkering. Bij meer dan twee dagen 
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zou véél vaker worden voorgespuid dan dat de waterberging daadwerkelijk zou worden ingezet. Daarbij 

laten de resultaten van het onderzoek zien dat langer dan een etmaal voorspuien, in ieder geval in het 

zoete scenario, maar een beperkt effect heeft. 

 

Inzetprotocol 

Uit het voorgaande is duidelijk dat voor, tijdens en na de waterberging op het Volkerak-Zoommeer allerlei 

acties uitgevoerd dienen te worden. Niet alleen om de waterberging zelf te regelen, zoals het openzetten 

van de Volkerakspuisluizen, maar ook om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan in het achterland 

van het Volkerak-Zoommeer of op het Volkerak-Zoommeer zelf. Zo moeten bijvoorbeeld de ‘achterdeuren’ 

van het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging dicht staan. Het gaat dan om de scheepvaart- en 

spuisluizen die het Volkerak-Zoommeer verbinden met het achterland. Ook moeten bijvoorbeeld 

natuurbeheerders gewaarschuwd worden om zonodig levende have tijdig in veiligheid te kunnen brengen. 

 

Om de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer succesvol te laten zijn, is dus veel actief handelen 

nodig: o.a. tijdig signaleren als extreem hoge waterstanden in het Benedenrivierengebied op gaan treden, 

openzetten van de Volkerakspuisluizen, dichtzetten van de sluizen rondom het Volkerak-Zoommeer, 

waarschuwen van belanghebbenden op en rondom het Volkerak-Zoommeer, monitoren van het 

waterstandverloop op het Volkerak-Zoommeer, bewaken van de dijken rondom het Volkerak-Zoommeer. 

 

Dat betekent dat de inzet van de maatregel gebonden is aan ‘spelregels’: afspraken waarmee beschreven 

wordt wanneer welke instanties verantwoordelijk zijn voor welke acties. Zowel voor, tijdens, als na de 

waterberging. Deze spelregels worden beschreven in het Inzetprotocol.  
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3 DOELSTELLINGEN 

3.1  Inleiding 

De maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer kent twee doelstellingen die voortvloeien uit de PKB 

Ruimte voor de Rivier:  

● Bijdragen aan de bescherming tegen overstromingen van het Benedenrivierengebied.  

● Bijdragen aan verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  

Beide doelstellingen worden hierna specifiek voor de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer en 

tegen de achtergrond van de PKB toegelicht.  

 

3.2  Veiligheid 

Hydraulische taakstelling 

De algemene doelstelling in de PKB voor de bescherming tegen overstromingen luidt: het vereiste 

veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken moet uiterlijk in 2015 in overeenstemming zijn 

gebracht met de maatgevende Rijnafvoer van 16.000 m
3
/s bij Lobith en voor het gedeelte van de Maas 

benedenstrooms van Hedikhuizen met de maatgevende Maasafvoer van 3.800 m
3
/s bij Borgharen.  

 

Vanuit deze algemene doelstelling is in de PKB ook per maatregel een doelstelling meegegeven, de 

‘hydraulische taakstelling’. Deze moet uiterlijk in 2015 zijn bereikt. De taakstelling voor Waterberging 

Volkerak-Zoommeer houdt in dat op de volgende riviertrajecten de maatgevende hoogwaterstand (MHW) 

minimaal met het volgende aantal centimeters moet worden verlaagd (Tabel 3-1). In de PKB is geen 

absoluut MHW (ten opzichte van NAP) opgenomen dat moet worden gehaald met inzetten van de 

waterberging. Er is alleen sprake van een (relatieve) daling. De genoemde MHW-daling geldt voor de 

waterstand die nu gemiddeld eens per 2000 jaar voorkomt (overschrijdingsfrequentie van 1/2000 per jaar). 

Dat geldt zowel voor Middelharnis als voor Dordrecht (zie ook onderstaand kader). 

 

Tabel 3-1 Hydraulische taakstelling Waterberging Volkerak-Zoommeer 

Omgeving Riviertak 
Locatie 

[rivierkm] 

Minimale 

MHW-daling 

Dordrecht Oude Maas / Beneden Merwede 976,0 - 978,0 -0,03 m 

Middelharnis Haringvliet 1015,0 -0,10 m 

 

De hydraulische taakstelling op het traject bij Dordrecht houdt in dat op alle punten binnen dat traject de 

vereiste MHW-daling moet worden gehaald. De taakstelling bij Middelharnis is op één punt gedefinieerd. 

De taakstelling is gebaseerd op berekeningen die tijdens het opstellen van de PKB zijn uitgevoerd en de 

verwachting dat door optimalisatie van de maatregel de effectiviteit kan worden vergroot. De PKB (deel 4) 

doet geen concrete uitspraken over een taakstelling na 2015. In bijlage 1 is een nadere uitleg opgenomen 

van het begrip MHW. 
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Hydraulische effectiviteit en overschrijdingsfrequentie in de PKB 

In het onderzoek destijds ten behoeve van de PKB is ervoor gekozen de hydraulische effectiviteit van 

de mogelijke maatregelen in het gehele benedenrivierengebied te koppelen aan een 

overschrijdingsfrequentie van 1/2000 per jaar; ongeacht de veiligheidsnorm van de omliggende 

dijkringen. De gekozen maatregelen zijn in de PKB vastgelegd, waarbij per maatregel een hydraulische 

taakstelling is opgenomen. Deze is gekoppeld aan één (en alleen bij de waterberging aan twee) 

geografische locatie én aan de in het onderzoek gehanteerde overschrijdingsfrequentie. Voor het 

benedendirivierengebied is dat dus 1/2000 per jaar. Achteraf misschien wat ongelukkig, is voor de 

waterberging één van de geografische locaties Middelharnis, waarmee wordt bedoeld: op het 

Haringvliet ter hoogte van Middelharnis. Middelharnis zelf ligt in de dijkring Goeree-Overflakkee 

waarvoor een wettelijke veiligheidsnorm van 1/4000 per jaar geldt. Hoewel de plaatsnaam anders doet 

vermoeden, geldt deze norm niet voor de hydraulische taakstelling van de waterberging. 

 

Inzet van de maatregel: peil en frequentie 

In het PKB-besluit is niets vastgelegd over het waterpeil op het Hollandsch Diep en Haringvliet, waarbij de 

maatregel moet worden ingezet, of over de frequentie van inzet van de maatregel. Wel is in de toelichting 

bij het PKB-besluit opgenomen dat voor het bereiken van de veiligheidsdoelstelling de inzet van de 

waterberging noodzakelijk is bij omstandigheden die gemiddeld eens per 1400 jaar (in de PKB is dit getal 

afgerond) voorkomen. Dit is afgeleid uit de berekeningen die tijdens het opstellen van de PKB zijn 

uitgevoerd ten behoeve van de taakstelling. In hoofdstuk 6 is nader toegelicht hoe deze inzetfrequentie 

zich verhoudt tot de hydraulische taakstelling en welk waterpeil bij deze frequentie hoort.  

 

3.3  Verbetering ruimtelijke kwaliteit 

3.3.1 Ruimtelijke kwaliteit in de PKB 

In de PKB Ruimte voor de Rivier is op het niveau van het rivierengebied als geheel een visie op het 

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit opgenomen, om daarmee het rivierengebied economisch, 

ecologisch en landschappelijk te versterken. De kern van deze visie is in de Nota Ruimte vastgelegd: 

● vergroten van de ruimtelijke diversiteit tussen riviertakken; 

● handhaven en versterken van het open karakter van het rivierengebied met de 

karakteristieke waterfronten; 

● behouden en ontwikkelen van de landschappelijke, ecologische, aardkundige en 

cultuurhistorische waarden en verbeteren van de milieukwaliteit; 

● versterken van de mogelijkheden van het gebruik van hoofdvaarwegen door beroeps- en 

pleziervaart. 

 

3.3.2 Ruimtelijk Kwaliteitskader Volkerak-Zoommeer 

In het kader van de planvorming over Waterberging Volkerak-Zoommeer is het Ruimtelijk Kwaliteitskader 

Volkerak-Zoommeer opgesteld (Bureau Stroming, 2008). Dit kader schetst – op basis van een analyse van 

nationaal en regionaal beleid (onder andere Ontwerp Nationaal Waterplan, advies Deltacommissie 2008 

en Delta in Zicht van de Deltaraad) – een visie op de Zuidwestelijke Delta als geheel. Kern van deze visie 

is een gedeeltelijk terugbrengen van de estuariene dynamiek in de Zuidwestelijke Delta. Zowel de invloed 

van de zee als van de rivieren moeten toenemen door de scheiding tussen de verschillende wateren in de 

delta gedeeltelijk op te heffen. Het Volkerak-Zoommeer vormt daarbij de overgang tussen het zoete en het 

zoute deel van het estuarium. Daarbij moet wel worden voldaan aan de vereiste bescherming tegen 

overstromingen en aan de benodigde zoetwatervoorziening van West-Nederland. Realiseren van deze 
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visie is een kwestie van lange termijn. Een tijdspad voor de gewenste veranderingen moet nog vorm 

krijgen. 

 

Van deze situatie met gedeeltelijk herstelde estuariene dynamiek geeft het Ruimtelijk Kwaliteitskader een 

bijbehorend aantal kernkwaliteiten (Tabel 3-2), gebaseerd op de processen die in een dergelijke delta 

actief zijn en de patronen die dat oplevert. Onder de processen worden verstaan: ‘landschapsvormende 

ontwikkelingen, die het aanzien van het gebied voor kortere of langere tijd bepalen’. Patronen zijn de 

sporen die hierdoor in het landschap worden achtergelaten. De kernkwaliteiten zijn gebaseerd op de 

eeuwenlange processen en hierdoor ontstane patronen zoals die zich voordeden vóór de Deltawerken. 

Die kernkwaliteiten zouden kunnen worden verbeterd of hersteld.  

 

Tabel 3-2 Kernkwaliteiten ruimtelijke kwaliteit 

Natuurlijke processen Maatschappelijke processen 

● getijdenbeweging 

● sedimentatie en erosie 

● rivierinvloed 

● menging van zoet en zout 

● omzetting van nutriënten 

● nabijheid van de hoge gronden 

● beken met mini-estuarium 

● kwelwater 

● ontginning van schorren en slikken tot 

polders 

● waterwerken 

● gebruik van land en water: wonen, 

werken en recreëren 

 

 

3.3.3 Visie en uitgangspunten voor de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer 

Korte kenschets van het gebied 

Lang geleden, tot en met ver in de 19
e
 eeuw, was het gebied van het Volkerak-Zoommeer onlosmakelijk 

onderdeel van de Zeeuwse wateren en het West-Brabantse beken- en krekensysteem. Met de 

verdergaande verdedigingswerken werd het bassin steeds meer afgesloten van West-Brabant. Het bleef 

echter onlosmakelijk onderdeel van de grote Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren. Het Volkerak-

Zoommeer hoort dan ook niet bij het riverengebied maar maakt deel uit van de zuidwestelijke delta.  

 

Het gebied kent een dramatische geschiedenis met grote ruimtelijke gevolgen. Na de stormvloeden zoals 

de Sint-Elizabethsvloed van 1421 en de ramp van 1682 was de stormvloedramp van 1953 een keerpunt in 

de recente geschiedenis. Met het afsluiten van de zeegaten en de aanleg van de zogenaamde 

compartimenteringsdammen in het kader van de Deltawerken ontstond het Volkerak-Zoommeer bassin als 

een soort buffer tussen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden aan de westzijde en het vasteland van 

West-Brabant aan de oostzijde. Daarmee verdween alle dynamiek, zowel die van de getijdewerking als de 

peilverschillen veroorzaakt door de grote rivieren.  

 

Uitgangspunt voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

De visie uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader is vooral gericht op het veranderen van de dagelijkse, normaal 

optredende situatie in de Zuidwestelijke Delta. Omdat de waterberging op het Volkerak-Zoommeer slechts 

zelden zal worden ingezet, zal het inlaten van water geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 

gewenste toename van de estuariene dynamiek, en daarmee aan het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit. Bij het project fungeert het Ruimtelijk Kwaliteitskader dan ook vooral als toetssteen om na te 

gaan of de waterberging het wensbeeld voor de langere termijn niet in de weg staat.  
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Om de waterberging mogelijk te maken zijn verschillende aanpassingen aan de infrastructuur 

noodzakelijk. Daarmee is het wel mogelijk een lokale bijdrage te leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit. De 

invulling van de tweede doelstelling van de maatregel richt zich dan ook hier op. Dat betekent dat de focus 

vooral ligt op de waterranden en de daaraan grenzende binnen- en buitendijkse gebieden.  

 

Visie en kernkwaliteiten 

Specifiek in het kader van dit project is een visie ontwikkeld waarin een zestal kernkwaliteiten is 

geformuleerd voor het gebied (Bureau Plano & Robert de Koning, 2011). Deze kernkwaliteiten zijn vertaald 

in ontwerpprincipes en dienen als uitgangspunten voor het ontwerpproces voor de aanpassingen aan de 

infrastructuur. 

 

1) Ensemble van de waterwerken 

De dijken, dammen en sluizen staan centraal bij de beschouwing van het gebied. Ze vormen bij 

elkaar het ensemble van de waterkeringen. Op basis van de historische context en op basis van 

hun huidige verschijningsvorm valt het ensemble uiteen in vier lagen: 

 

a. Deltawerken, het Grand Design van deze grote waterstaatswerken, de forse maat en schaal 

van de Deltawerken dienen gerespecteerd te worden en herkenbaar te blijven als het gevolg 

van de Stormvloedramp van 1953. 

 

b. Oude zeedijken, langs grote delen van Flakkee, West-Brabant, Tholen, Sint Philipsland en 

Zuid-Beveland liggen de voormalige zeedijken. Na 1953 zijn ze opgehoogd en verstevigd 

mede als overbrugging naar de periode na het gereed komen van de Deltawerken. De dijken 

vertellen het verhaal van Nederland als man made land in optima forma. De robuustheid en 

hoogte van de oude zeedijken zijn te koesteren. 

 

c. Historische waterwerken: sluizen, forten, vestingsteden, haventjes, spuikommen, spuisluizen, 

etc. Het zijn de hoogtepunten in de beleving van het gebied en ze vereisen zorgvuldige aanpak 

waarbij de belevingswaarde voorop staat.  De historische waterwerken zijn de smaakmakers 

van het gebied. 

 

d. Modern waterlandschap: bedrijventerreinen, windmolens, bruggen, vooroevers, de 

toevoegingen uit de moderne tijd moeten zoveel mogelijk bijdragen aan de schaal en maat van 

het gebied. De plaatsing van bijvoorbeeld windmolens zal zich moeten voegen in het 

aanwezige landschap, bijvoorbeeld als een doorgaande rij van hetzelfde type langs een 

compleet dijktraject.  

 

Ontwerpprincipe 

Het in stand houden van het amalgaam van de waterstaatskunst dat kenmerkend is voor 

de Zuidwestelijke Delta. Zorgvuldig omgaan met de aansluitingen van de verschillende 

dijktypen als contactpunten met het achterland. Dit geldt speciaal voor de historische 

waterwerken. 

 

2) Openheid 

Van zowel de landzijde als de waterzijde van de dijken en dammen is vrij zicht over de polder dan 

wel het water. Dit vrije zicht is een groot goed. Het vrije zicht over het water betekent dus dat zo 

weinig mogelijk begroeiing op de voorlanden van belang is.  

Na afsluiting en verzoeting van het Volkerak-Zoommeer is op de voormalige gorzen en slikken 

ooibos tot ontwikkeling gekomen, vergelijkbaar met het ooibos langs de rivieren. Op de buitendijkse 
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gebieden zijn grote grazers ingezet ter beperking van het dichtgroeien. Dat is niet mogelijk op de 

smalle vooroevers en golfbrekers, daar is sprake van spontaan opkomende begroeiing die het zicht 

steeds meer belemmert. Dit is bijvoorbeeld goed waarneembaar aan de kust bij Oude Tonge.  

 

Ontwerpprincipe 

Het landschap groots en open houden. Het kunnen genieten van de openheid binnen- en 

buitendijks in stand houden.  

 

3) Zeekarakteristiek 

De zeekarakteristiek heeft te maken met de zilte ervaring van het Volkerak, het Zoommeer, het 

Markiezaatsmeer en de Binnen-Schelde. Ze zijn alle voormalige zeearmen en behoren dus niet bij 

het rivierengebied. Met het gereed komen van de Oesterdam (in 1986) en de Philipsdam (in 1987) 

is de getijdendynamiek uit het waterbekken verdwenen en werd het Volkerak Zoommeer zoet. 

 

Ontwerpprincipe 

Bestaande zeekarakteristieken behouden en versterken. Alleen ingrepen doen die bij de 

zee passen: de stoere karakteristieken van de zeedijkprofielen en de zeedijkhoogte 

behouden, gebruik van schelpen in/op de dijkbekleding. 

 

4) Historische ontwikkeling 

In de loop van de geschiedenis is er doorlopend gebouwd, ingepolderd en veelal door 

natuurrampen weer ontpolderd in het gebied. Recenter, sinds 1953, is het gebied beveiligd tegen 

extreem hoogwater door de bouw van dammen, dijken en kunstwerken in het kader van de 

Deltawerken. Ook is in de jaren ‘80 de Rijn-Scheldeverbinding aangelegd. Het Volkerak-Zoommeer 

verloor de getijdendynamiek en kent sindsdien een nagenoeg vast peil. Er is sprake van een 

drukke scheepvaartverbinding voor de beroepsvaart tussen Rotterdam en Antwerpen. De dijken 

van na het gereedkomen van de Deltawerken zijn relatief laag (ca. NAP +4.5 m, dit is te zien nabij 

de Volkeraksluizen ter hoogte van Fort Sabina), de dijken van voor die tijd zijn relatief hoge 

zeedijken (ca. NAP +6 m).  

 

Ontwerpprincipe 

Leesbaar maken van de verschillende tijdlagen; veranderingen horen bij het gebied. De 

verschillende lagen van de geschiedenis laten zien door de verschillen in dijktypen te 

koesteren. 

 

5) Toegankelijkheid / beleving 

Het Volkerak-Zoommeer is relatief onbekend omdat het een tussengebied is tussen het zoete 

rivierengebied en de zoute delta. En onbekend maakt onbemind. De dijken langs dit bekken zijn 

over het algemeen slecht bereikbaar en toegankelijk. Slechts op de plekken waar de historische 

relicten raken aan de oude zeedijken is het gebied beleefbaar. Ook vanaf de dammen, aangelegd 

in het kader van de Deltawerken, is het bassin beleefbaar en voelbaar. Er zijn prachtige plekken en 

vergezichten die het ontdekken waard zijn. 

 

Ontwerpprincipe 

Betere ontsluiting creëren van de dijken. Op strategische plekken realiseren van banken, 

steigers en trappen etc. Daarnaast de beleving vergroten door uitleg, zowel via moderne 

technieken zoals de mobiele telefoon, als via fysieke objecten zoals borden. 
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6) Ontwikkeling natuur 

Uitwisseling is voor kleine en grote planten- en diersoorten essentieel. Bijvoorbeeld de paling is een 

sterk migrerende vissoort die door de afdammingen en andere obstakels met uitsterven bedreigd 

wordt. De doorlaatmogelijkheden voor vissen, zeker in de zoute toekomst van het Volkerak 

Zoommeer, is een belangrijk aandachtspunt. In het zoute scenario zullen de Brabantse beken en 

kreken geïsoleerd worden van het Volkerak-Zoommeer om de zoutindringing tegen te gaan. De 

zoetwatervoorziening van West-Brabant staat immers een verzilting van de Westbrabantse kreken 

en beken niet toe. De versterking van het leefgebied van de Noordse woelmuis is een ander 

aandachtspunt. 

 

Ontwerpprincipe 

Het Volkerak-Zoommeer beschouwen als schakel tussen het rivierengebied en het 

deltagebied. Gezonde populaties natuurlijke organismen vergen migratiemogelijkheden. 

Dit zoveel mogelijk en zo precies mogelijk faciliteren. 
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4 BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk is het beleid beschreven dat relevant is in het kader van het project Waterberging 

Volkerak-Zoommeer. In de eerste plaats is ingegaan op beleid dat op rijksniveau is geformuleerd. Indien 

relevant in het kader van de waterberging is ook provinciaal en/of gemeentelijk beleid hierna beschreven.  

 

4.1  Europees beleid 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

In 2000 hebben de EU-lidstaten de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het belangrijkste doel van de 

Kaderrichtlijn Water is de algemene bescherming van de ecologie van alle wateren, van de bescherming 

van de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, alsmede de specifieke bescherming van soorten en habitats, 

drinkwaterbronnen en zwemwater. Het doel is om in 2015 een goede ecologische en chemische toestand 

voor alle oppervlaktewateren te hebben, en een goede chemische en kwantitatieve toestand voor alle 

grondwateren. 

 

Voor een deel mogen de lidstaten zelf de hoogte van een doel bepalen. Bijvoorbeeld in de mate waarin de 

inrichting en natuurlijke dynamiek van een watersysteem hersteld kunnen worden. Vervolgens moeten 

maatregelenprogramma’s worden opgesteld om de doelen te halen. Onder strikte voorwaarden is het 

toegestaan een vastgesteld doel later dan 2015 te halen, of een doel te verlagen. 

 

Een belangrijke afspraak in de Kaderrichtlijn Water is dat de lidstaten per stroomgebied samenwerken aan 

de verbetering van de waterkwaliteit. Elk land dient voor zijn (nationale) deel van een internationaal 

stroomgebied een beheerplan op te stellen, zo ook voor het stroomgebied Maas en Schelde, waar het 

Volkerak-Zoommeer deel van uitmaakt (Ministerie van V&W e.a., 2009a en 2009b).   

 

Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) 

De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermen de natuur in heel Europa. Beide richtlijnen 

beschermen bepaalde gebieden. Deze gebieden vormen tezamen een Europees netwerk van 

natuurgebieden: Natura2000. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten 

en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. De VHR is in 

Nederland gewaarborgd in de Natuurbeschermingswet 1998. 

 

Een groot deel van het plangebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met de randvoorwaarden die 

met deze aanwijzing gelden is rekening gehouden in de planvorming. De Natura 2000-gebieden Krammer-

Volkerak en Zoommeer omvatten ook de Beschermde Natuurmonumenten, die in 1988 zijn aangewezen 

als Staats- en Beschermd natuurmonument. 

 

Verdrag van Ramsar 

Met het Verdrag van Ramsar (1971) wordt het behoud van watergebieden van internationale betekenis 

nagestreefd, met in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels. Deelnemende landen hebben de 

verplichting om gebieden aan te wijzen als watergebied van internationale betekenis, oftewel wetlands. 

 

Nederland heeft 42 wetlands die met dit verdrag worden beschermd, waaronder ook het Volkerak en het 

Zoommeer. De gebieden worden naast aanwijzing als wetland ook aangewezen als Natura 2000-gebied.  

 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 32 - WA-RK20100835 

4.2  Nationaal beleid 

Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier 

De PKB Ruimte voor de Rivier beoogt meer ruimte voor het water te geven om het rivierengebied beter te 

beschermen tegen overstromingen. De PKB is op 22 december 2005 in de ministerraad vastgesteld, heeft 

instemming verkregen van de beide Kamers der Staten Generaal (respectievelijk op 7 juli 2006 en op 19 

december 2006) en is op 25 januari 2007 in werking getreden.  

In de PKB is een pakket rivierverruimende maatregelen opgenomen waarmee de veiligheid van de 

Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas uiterlijk in 2015 in overeenstemming is gebracht met het 

vereiste veiligheidsniveau. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het verbreden of verdiepen van de 

rivier, het verwijderen van obstakels of het landinwaarts verleggen van dijken. Behalve aan het verbeteren 

van de veiligheid moeten deze maatregelen ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied. Eén van de vastgestelde maatregelen is waterberging op het Volkerak-Zoommeer (zie ook 

hoofdstuk 1). 

 

Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland vastgelegd en 

worden inrichtingsvraagstukken voor de periode tot 2020 met een doorkijk naar 2030 aan de orde gesteld. 

In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van 

Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Het nationaal ruimtelijk beleid voor water en groene ruimte 

richt zich op borging en ontwikkeling van natuurwaarden, van bijzondere, ook internationaal erkende, 

landschappelijke en cultuurhistorische waarden en op de ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit. 

Tevens is borging van veiligheid tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en watertekorten 

en het verbeteren van water- en bodemkwaliteit van groot belang. Het Rijk heeft daarbij speciale aandacht 

voor het hoofdwatersysteem, de Ecologische Hoofdstructuur (inclusief robuuste ecologische verbindingen) 

en de Natura2000-gebieden. Voor borging van veiligheid tegen overstromingen geeft de Planologische 

Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier invulling aan de Nota Ruimte en vormt de basis voor het project 

Waterberging Volkerak-Zoommeer.  

 

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte 

Het Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is op 29 mei 2009 gepubliceerd. In dit besluit 

stelt het Rijk een aantal regels voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. Voor het 

project Waterberging Volkerak-Zoommeer zijn met name van belang de algemene regels, die gesteld 

worden ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur. Volkerak-Zoommeer behoort niet tot de 'grote 

rivieren' zoals aangegeven op kaart 4a rivierbed, bergend deel rivierbed, stroomvoerend deel rivierbed van 

de AMvB. 

 

Voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt bepaald dat in een provinciale verordening moet worden 

vastgelegd hoe in bestemmingsplannen het belang van de realisatie, bescherming, instandhouding en 

verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit en de ecologische hoofdstructuur worden 

doorgevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van het “nee, tenzij” principe voor nieuwe activiteiten dan wel 

wijziging van bestaande activiteiten. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk indien er sprake is van een groot 

openbaar belang. Verder mogen geen reële alternatieven voorhanden zijn en moeten mitigerende 

maatregelen genomen worden. Voor zover nog negatieve effecten overblijven, dienen deze 

gecompenseerd te worden. Er wordt gebruik gemaakt van de saldobenadering bij een combinatie van 

activiteiten waarbij de kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur op gebiedsniveau verbetert of toeneemt 

en daarmee beter functioneert. 
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Structuurvisie Randstad 2040 

Met de Structuurvisie Randstad 2040 wil het Rijk de Randstad ontwikkelen tot een duurzame en 

internationaal concurrerende Europese topregio. Daarbij staan de steden centraal. Bij steden komen 

natuurgebieden van topkwaliteit. Het Rijk wil het Groene Hart verbinden met het IJsselmeer, de Zeeuwse 

wateren, de kust en de Utrechtse Heuvelrug. 

 

Er zijn 4 belangrijke doelstellingen voor de Randstad in 2040: 

● De Randstad bestand maken tegen klimaatverandering; 

● Combinaties van water, natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen en werken moeten 

bijdragen aan meer verscheidenheid in recreëren en de woon- en werkomgeving; 

● De internationaal sterke economische functies in de Randstad moeten worden versterkt en 

moeten goed internationaal verbonden zijn; 

● De stedelijke regio’s in de Randstad moeten ruimte en kwaliteit bieden voor wonen, werken 

en voorzieningen met een goede bereikbaarheid. 

 

Door de verwachte gevolgen van klimaatverandering moet de Randstad beter beschermd worden tegen 

overstromingen. Het Groene Hart wordt onderdeel van een grotere aaneengesloten ‘Groenblauwe Delta’ 

met aansluitingen op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren. Het gebied krijgt ook een 

belangrijke plek in het afvoeren van overtollig rivier- en regenwater vanuit heel Nederland. Met de 

doelstellingen ten opzichte van het afvoeren van overtollig rivierwater in de Structuurvisie Randstad 2040 

is in dit MER rekening gehouden. 

 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

Het NBW is een gevolg van de gezamenlijke inzet van verschillende overheidsinstanties. Het Nationaal 

Bestuursakkoord Water is ondertekend op 2 juli 2003. In 2008 is het NBW Actueel ondertekend.  

Het akkoord heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en 

daarna op orde te houden. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, 

bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem 

natte en extreem droge periodes. Om deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als 

uitgangspunt het eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water. 

 

Nationaal Waterplan (2009) 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan door het kabinet vastgesteld. Dit omvat het rijksbeleid op het 

gebied van water en is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding. De volgende onderwerpen uit 

het Nationaal Waterplan zijn relevant voor het project Waterberging Volkerak-Zoommeer. 

 

Verandering van het klimaat vergroot de dreiging van het water. Daarnaast zijn de te beschermen waarden 

de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het kabinet kiest voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid 

door in te zetten op ‘meerlaagsveiligheid’. Deze benadering werkt in drie ‘lagen’ aan onze bescherming. 

De eerste laag is preventie: het voorkómen van een overstroming. Dit is én blijft de belangrijkste pijler van 

het waterveiligheidsbeleid. 

In het kader van voorkomen van overstromingen komen er nieuwe veiligheidsnormen voor de 

waterkeringen op basis van overstromingskansen. In 2011 wordt de nieuwe norm voor de 

overstromingskans per dijkringgebied gedefinieerd (principebesluit). Vanaf 2012 wordt tijdens de vierde 

toetsronde (APK-keuring voor waterkeringen) met een representatieve selectie van de dijkringen 

proefgedraaid met het nieuwe normenstelsel. Dit gebeurt parallel aan de toetsing op de huidige normen in 

termen van overschrijdingskansen. Na afronding van de vierde toetsronde in 2017 wordt in datzelfde jaar 

een definitief besluit genomen over het nieuwe normstelsel. 
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Naar aanleiding van het advies van de tweede Deltacommissie (Deltacommissie, 2008) is een 

Deltaprogramma gestart waarvan het Nationaal Waterplan de eerste uitwerking geeft. Naast drie 

generieke zijn er zes gebiedsgerichte deelprogramma’s. Tot de laatste categorie behoort het 

deelprogramma voor de Zuidwestelijke Delta, waarin de volgende ontwikkelingen van belang zijn: 

● de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer wordt uiterlijk in 2015 voltooid zoals 

opgenomen in de PKB Ruimte voor de Rivier 

● het Volkerak-Zoommeer wordt uiterlijk in 2015 zout gemaakt om het algenprobleem op te 

lossen. 

 

Deltaprogramma 

Het Deltaprogramma vloeit voort uit de aanbevelingen van de tweede Deltacommissie onder leiding van 

oud-minister Veerman (Deltacommissie, 2008). Met het Deltaprogramma wordt tevens gewerkt aan de 

uitvoering van het Nationaal Waterplan, o.a. op het gebied van veiligheid en zoetwatervoorziening. Het 

Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s, waarvan er twee qua regio relevant zijn voor de 

Waterberging Volkerak-Zoommeer. 

 

Deelprogramma Zuidwestelijke Delta 

In het deelprogramma Zuidwestelijke Delta wordt nagegaan wat nodig is om dit deel van de delta op de 

langere termijn (2050-2100) leefbaar te houden en de kansen die het water biedt optimaal te benutten. Dit 

deelprogramma wordt aangestuurd door de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. Deze stuurgroep werkt 

momenteel ook aan een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn (2010-2015+). Dit programma 

verbindt regionale ambities en projecten voor de nabije toekomst van de zuidwestelijke delta met de 

landelijke opgaven uit het Nationaal Waterplan. In dit uitvoeringsprogramma is opgenomen dat o.a. de 

Waterberging Volkerak-Zoommeer wordt gerealiseerd.  

 

Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden 

Het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden gaat na hoe het Rijnmondgebied en de Drechtsteden (regio 

Rotterdam/Dordrecht) veilig en leefbaar kunnen blijven als de zeespiegel stijgt en de extreme 

rivierafvoeren toenemen. In dit programma worden verschillende oplossingen onderzocht, waaronder een 

oplossing waarbij de regio aan de zeezijde permanent gesloten is (in combinatie met open of afsluitbaar 

aan de rivierzijde) en een oplossing waarbij de regio onder extreme omstandigheden zowel aan de zee- 

als de rivierzijde tijdelijk afgesloten kan worden en het rivierwater wordt omgeleid.  

 

De faalkans van de Europoortkering speelt een belangrijke rol in het Rijnmondgebied speelt. De huidige 

faalkans is 1/100 per sluitvraag. Bij een zeer kleine faalkans (faalkans benadert 0) zou het effect van 

waterberging duidelijk groter zijn dan in dit MER is beschreven. Om een zulke kleine faalkans te bereiken, 

moet gedacht worden aan het vervangen van de huidige Europoortkering door een meer permanente 

afsluiting. In dat geval heeft de waterberging zelfs bij Rotterdam effect. Hier ligt de relatie met de 

oplossingen die in het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden worden onderzocht. De waterberging kan 

daar in meer of mindere mate positief aan bijdragen.  

 

Ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

In augustus 2011 is de Ontwerp-structuurvisie Inrastructuur en Ruimte gepubliceerd door het ministerie 

van Infrastructuur en Ruimte.  

In de structuurvisie staan de plannen van het kabiniet voor ruimte en mobiliteit. De visie beschrijft in welke 

infrastructuurprojecten het kabinet de komende jaren wil investeren en op welke manier de bestaande 
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infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeentes krijgen in de plannen meer 

bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening.  

De structuurvisie vervangt verschillende bestaande nota’s zoals de Nota Ruimte, de Structuurvisie 

Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving, de 

agenda Landschap, de agenda Vitaal Platteland, Pieken in de Delta.  

 

Wetgeving 

Van de nationale wetgeving zijn o.a. de volgende wetten relevant voor de voorgenomen ingreep: 

● Wet op de Ruimtelijke Ordening 

● Wet Milieubeheer 

● Waterwet 

● Natuurbeschermingswet 1998 

● Flora- en Faunawet. 

Met alle randvoorwaarden en verplichtingen van bovenstaande wetgeving is in dit MER rekening 

gehouden.  

 

Een belangrijk instrument is de watertoets, geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening. Het doel van de 

watertoets is de vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke planprocessen te borgen. 

Daarmee wordt beoogd alle doelstellingen van het waterbeleid expliciet en op evenwichtige wijze in 

beschouwing te nemen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor het watersysteem. De 

watertoets heeft daarmee meer een procesmatig karakter dan dat van een echte toets. 

 

4.3  Provinciaal beleid 

4.3.1 Noord-Brabant 

Structuurvisie ruimtelijke ordening 

De hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant zijn vastgelegd in de 

Structuurvisie Noord-Brabant (vastgesteld door Provinciale Staten op 10 oktober 2010; is in werking 

getreden op 1 januari 2011). Een van de leidende principes uit de structuurvisie is meer aandacht voor de 

onderste lagen. De onderste laag (water, bodem, natuur, landschap en cultuurhistorie) is van belang voor 

de thema's landschap, cultuurhistorie en archeologie. Landschappelijke kwaliteit moet een volwaardige 

plaats hebben bij ruimtelijke afwegingen. Voor het studiegebied zijn thema's van belang als 'behouden van 

schaaluitersten' en 'instandhouding van de openheid in de zee- en rivierkleigebieden'. Het cultuurhistorisch 

beleid van de provincie richt zich op behoud, bescherming, herstel en versterking van de cultuurhistorische 

waarden. Het project West-Brabantse Waterlinie, waarin door een combinatie van cultuurhistorie met 

functies als water, natuur en recreatie de geschiedenis van het gebied zichtbaar wordt gemaakt, wordt 

door de provincie als belangrijk voorbeeld gezien. 

 

De Brabantse Wal is benoemd tot Provinciaal landschap, gelegen in de gemeenten Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. De partijen die betrokken zijn bij het gebied, willen de 

identiteit van de Brabantse Wal versterken. Voor de verblijfrecreatie en jachthavens wordt ingezet op een 

kwalitatieve verbetering van de bestaande voorzieningen. De nieuwe recreatieve ontwikkelingen dienen 

geconcentreerd te worden waarbij behoud van bestaande natuurlijke en landschappelijke waarden 

uitgangspunt is. Het beleid is verder gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van het 

buitengebied. Dit kan onder andere door de aanleg van wandel- en fietspaden met de bijbehorende 

voorzieningen als rustplaatsen en bebording. 
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Om Noord-Brabant te beschermen tegen overstromingen vanuit de grote rivieren kiest de provincie, mede 

gebaseerd op het advies van de Deltacommissie, voor verbetering van de preventie. De provincie 

onderscheidt twee typen waterbergingsgebied: Hoogwaterbescherming (beschermen tegen 

overstromingen vanuit de grote rivieren) en Regionale waterberging (beschermen tegen overstromingen 

vanuit de regionale watersystemen). Hoogwaterbescherming vraagt om ruimte voor de berging van water 

in het winterbed van de rivier. Daarom worden concrete gebieden voor hoogwaterberging ingericht. Dat 

zijn in Noord-Brabant de Overdiepse polder, het Krammer-Volkerak en de Noordwaard. 

 

Verordening ruimte Noord-Brabant 

De Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 is door Provinciale Staten op 17 december 2010 vastgesteld. 

In paragraaf 3.2. Waterberging zijn bepalingen uitgewerkt omtrent waterberging. Onderscheid is gemaakt 

tussen een regionaal waterbergingsgebied (gebied voor tegengaan van wateroverlast vanuit regionale 

watersystemen) en reserveringsgebied waterberging (gebied mogelijk in de toekomst nodig). Enkele 

'droge' delen van het Volkerak-Zoommeer ter hoogte van de gemeente Steenbergen zijn op de kaart 

aangewezen als reserveringsgebied waterberging. 

Aangegeven is dat een bestemmingsplan in dat geval mede strekt tot behoud van het waterbergend 

vermogen van dat gebied. De toelichting bij een bestemmingsplan voorziet in ruimtebeslag of uitbreiding of 

wijziging van bestaand ruimtebeslag ten behoeve van grootschalige kapitaalintensieve functies en bevat 

een verantwoording over de wijze waarop de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden 

blijft. 

 

Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 

Met het Provinciaal Waterplan 2010-2015 geeft de Provincie Noord-Brabant invulling aan de verplichtingen 

die het heeft voor opstellen van het provinciale waterbeleid. De provincie stelt zichzelf hierin ten doel om 

het aspect water te laten bijdragen aan een gezonde omgeving voor mens, dier en plant. De 

hoofddoelstelling is onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen, waaronder ook doelstellingen die 

ingaan op waterveiligheid. Het provinciale doel daarbij is: zorgen voor bescherming tegen wateroverlast. 

 

4.3.2 Zuid-Holland 

Visie op Zuid-Holland 

De kern van de provinciale structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' (2010) is het versterken van samenhang, 

herkenbaarheid en diversiteit binnen de provincie Zuid-Holland.  

Op het gebied van landschap wil de provincie Zuid-Holland de landbouw voldoende ruimte en 

toekomstperspectief bieden en inwoners van Zuid-Holland de gelegenheid geven om de natuur, 

schoonheid en cultuurhistorie van de provincie te beleven. Daarom wil zij karakteristieke, waardevolle 

elementen zoals verkavelingspatronen, dijken en molens behouden en versterken. Nieuwe accenten in de 

structuurvisie zijn: 'kwaliteit van steden, dorpen en landschap versterken', 'landschap (rust en ruimte) 

dichterbij mensen brengen' en 'rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering'. Voor Goeree-

Overflakkee wordt er vooral gefocust op de gevolgen van bevolkingskrimp en verzilting. Voor de 

verblijfrecreatie en jachthavens wordt ingezet op een kwalitatieve verbetering van de bestaande 

voorzieningen. De nieuwe recreatieve ontwikkelingen dienen geconcentreerd te worden waarbij behoud 

van bestaande natuurlijke en landschappelijke waarden uitgangspunt is. Het beleid is verder gericht op het 

verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied. Dit kan onder andere door de aanleg van 

wandel- en fietspaden met de bijbehorende voorzieningen als rustplaatsen en bebording.  

 

De ruimtevraag voor waterberging neemt toe. De ruimtelijke reserveringen tot 2015 zijn uitgewerkt in het 

Provinciaal Waterplan 2015 en zijn indicatief opgenomen in de structuurvisie op de functiekaart. In het 

Zuid-Hollandse deel van de delta zet de provincie in op herstel van de getijdenwerking. In de periode 
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2010-2015 ontwikkelt en realiseert de provincie samen met andere partijen, waaronder het Rijk, een breed 

pakket aan (onderzoeks)maatregelen om het bestaande serviceniveau van de zoetwatervoorziening te 

handhaven, uitgaande van het Zoetwater Advies van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta.  

 

Verordening Ruimte 

Waterveiligheid is een provinciaal belang. Het kustfundament, de primaire waterkeringen en de regionale 

waterkeringen zijn op kaart vastgelegd (zoals de relevante waterkering van Volkerak-Zoommeer). In de 

ontwerp AMvB ruimte is regelgeving opgenomen ten aanzien van het kustfundament. In deze verordening 

is regelgeving opgenomen voor de regionale en primaire waterkeringen. Voor bestemmingsplannen zijn 

randvoorwaarden opgenomen die een onbelemmerde werking, instandhouding en het onderhoud van de 

primaire en regionale waterkeringen mogelijk maken. 

 

4.3.3 Zeeland 

Omgevingsplan Zeeland 

Het Omgevingsplan Zeeland (2006-2012) geeft de provinciale visie van Zeeland op de toekomstige 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het centrale uitgangspunt voor dit plan is duurzame 

ontwikkeling en heeft als hoofddoelstelling voor landschap: het versterken van de bijzondere Zeeuwse 

omgevingskwaliteiten. Vertrekpunt voor het provinciale landschapsbeleid is dat ruimtelijke ingrepen met 

gevolgen voor het landschap steeds gepaard gaan met inspanningen om de landschappelijke kwaliteiten 

te verhogen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat rekening moet worden gehouden met bestaande 

omgevingskwaliteiten en dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in het landschap moet worden ingebed dat 

het als een logisch deel deel uitmaakt van het landschap. Voor de verblijfrecreatie en jachthavens wordt 

ingezet op een kwalitatieve verbetering van de bestaande voorzieningen. De nieuwe recreatieve 

ontwikkelingen dienen geconcentreerd te worden waarbij behoud van bestaande natuurlijke en 

landschappelijke waarden uitgangspunt is. Het beleid is verder gericht op het verbeteren van de 

toegankelijkheid van het buitengebied. Dit kan onder andere door de aanleg van wandel- en fietspaden 

met de bijbehorende voorzieningen als rustplaatsen en bebording. 

 

In het Omgevingsplan is gesteld dat een goede hoogwaterbescherming een absolute voorwaarde is voor 

een bewoonbaar Zeeland. De opgaven die daarbij horen zullen steeds meer de agenda bepalen van het 

waterbeheer en de ruimtelijke ordening. In dit verband is de koppeling van de grote rivieren aan de 

deltawateren in het kader van Ruimte voor de Rivier (met mogelijkheden tot herstel van de estuariene 

dynamiek) concreet genoemd. 

 

Provinciale Ruimtelijke verordening Zeeland 

In de provinciale streekplannen en in het Omgevingsplan is opgenomen dat de waterkeringen (de 

kernzone als daadwerkelijke kering) in bestemmingsplannen primair tot 'waterstaatswerken' moeten 

worden bestemd. Daarmee is gewaarborgd dat de waterkeringen ook via het planologische spoor worden 

beschermd. Het behoud van een veilige waterkering wordt als provinciaal belang aangemerkt. Daarnaast 

worden de waterkeringen en daarbij behorende zones beschermd door middel van de Keur van het 

Waterschap Scheldestromen.  

 

4.4   Gemeentelijk beleid 

Het Volkerak-Zoommeer is verdeeld over het grondgebied van 8 gemeenten. In deze paragraaf is het 

gemeentelijk beleid opgenomen dat een relatie heeft met de maatregel waterberging. 
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4.4.1 Moerdijk 

Waterplan Gemeente Moerdijk 2009-2015: het Waterplan Gemeente Moerdijk geeft de toekomstvisie van 

het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk op het watersysteem in de gemeente Moerdijk. 

Het waterplan geeft (beleidsmatige) invulling aan wettelijke verplichtingen waaronder de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 

 

Strategische visie Moerdijk 2030: de strategische visie bevat een aantal fundamentele keuzes voor de 

gewenste toekomstrichting van de gemeente Moerdijk. De visie maakt het mogelijk om op langere termijn 

een consistent beleid te voeren, en nieuwe ontwikkelingen snel te combineren met al ingeslagen 

richtingen, waarmee de gemeente Moerdijk een integraal beleid kan voeren en beter kan anticiperen op 

veranderingen in de maatschappij, wet of mensen. 

 

4.4.2 Steenbergen 

Gebiedsvisie Steenbergen; visie op ontwikkelingen: in de gebiedsvisie worden de grote ontwikkelingen in 

Steenbergen, Welberg en Dinteloord in een samenhangend ruimtelijk kader geplaatst en wordt sturing aan 

deze ontwikkelingen gegeven. Leidend zijn de hoofdstructuur van het landschap en de infrastructuur, en 

een daarop aansluitende zonering in hoog- en laagdynamische gebieden. Speerpuntproject is een 

aquaduct in de A4, waardoor het mogelijk is Steenbergen als watersportstad te handhaven en te 

versterken. 

  

4.4.3 Bergen Op Zoom 

Bergen op Zoom in de Delta: Verkenning van kansen voor water en ruimte: Het doel van dit plan is 

vergroting van de integrale kwaliteit als duurzame basis voor natuur, wonen, werken en recreatie. Het 

Krammer-Volkerak-Zoommeer is onderdeel van de planvorming. Verzilting, introductie van (beperkte) 

getijdendynamiek en herstel van contact met de omgeving zullen de nu nog slechte waterkwaliteit 

aanzienlijk moeten verbeteren. 

Daarnaast wil de gemeente de waterssysteemkwaliteit van de Binnenschelde structureel verbeteren. Voor 

het Markiezaat worden in het kader van Natura 2000 zoutwater en zoetwater scenario’s verkend. 

 

4.4.4 Reimerswaal 

Missie, visie en strategie gemeente Reimerswaal: in deze notitie gaat het om de praktische vertaling van 

de ambities die de gemeenteraad van Reimerswaal heeft om de toekomst doelgericht tegemoet te treden. 

Voor de drie hoofdfuncties wonen, werken en welzijn is de visie van de gemeenteraad vastgelegd en de 

strategie om deze in te vullen. Onderdelen van de eindkarakteristiek zijn: kleinschaligheid en hoge 

kwaliteit, ontwikkeling tot woongemeente, kernendifferentiatie leidend voor voorzieningenniveau. 

 

Stedelijk waterplan gemeente Reimerswaal 2007-2011: de gemeente Reimerswaal streeft naar een 

duurzaam watersysteem. Het waterplan geeft invulling aan deze wens van de gemeente, die gedeeld 

wordt met het waterschap Zeeuwse Eilanden en de provincie Zeeland. Het waterplan beperkt zich 

voornamelijk tot het stedelijke gebied van de gemeente Reimerswaal en is richtinggevend voor projecten 

die een relatie hebben met water binnen het grondgebied van de gemeente. 
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4.4.5 Tholen 

Stedelijk waterplan Tholen 2010-2012: het Stedelijk waterplan Tholen geeft vorm en inhoud aan de 

activiteiten behorend bij een duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Naast de 

beheeraspecten is het waterplan ook een richtinggevend en kaderstellend document voor al het 

gemeentelijke beleid op het gebied van binnendijks water.  

 

4.4.6 Schouwen-Duiveland 

Waterplan Schouwen-Duiveland: het doel van het waterplan is het uitvoeren van maatregelen waarmee 

biologisch gezond water, een goed functionerend en veilig watersysteem en vergroting van de 

belevingswaarde van water wordt bewerkstelligd.  

 

Structuurvisie Buitengebied; Buitengebied in Beweging: ontwikkelen met kwaliteit: de structuurvisie 

buitengebied dient als leidraad en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen en geeft richting aan het 

gemeentelijk beleid.  

 

4.4.7 Oostflakkee 

Waterplan Goeree Overflakkee; Samen werken aan goed water: het doel van het waterplan is het 

opstellen van een gezamenlijke koers van de gemeenten en het waterschap voor de realisatie van een 

veilig, schoon, aantrekkelijk en een goed beheerd watersysteem in en rond de stedelijke kernen op 

Goeree-Overflakkee. De gezamenlijke koers is vertaald in een visie en nader uitgewerkt per kern in een 

concreet maatregelenprogramma. 

 

Notitie Gemeentelijke Wateropgave: de Notitie Gemeentelijke Wateropgave dient als aanzet voor een 

duurzame en goede samenwerking tussen de waterpartners. Vanuit concreet ervaren problemen wordt 

toegewerkt naar oplossingen/maatregelen die passen binnen de op te stellen visie om te voldoen aan de 

eisen die worden gesteld in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, kaderrichtlijn Water en 

andere relevante wetgeving. 

 

4.4.8 Middelharnis 

Waterplan Goeree Overflakkee; Samen werken aan goed water: het doel van het waterplan is het 

opstellen van een gezamenlijke koers van de gemeenten en het waterschap voor de realisatie van een 

veilig, schoon, aantrekkelijk en een goed beheerd watersysteem in en rond de stedelijke kernen op 

Goeree-Overflakkee. De gezamenlijke koers is vertaald in een visie en nader uitgewerkt per kern in een 

concreet maatregelenprogramma. 
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5 HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk is voor een aantal thema’s ten eerste de huidige situatie beschreven. Daarin wordt 

ingegaan op een Volkerak-Zoommeer met zoet water (zoet scenario). Daarnaast zijn de autonome 

ontwikkelingen beschreven. Dat zijn de ontwikkelingen die zich in de nabije toekomst (ongeveer 2015) 

zullen voordoen, ook wanneer de waterberging niet zou worden gerealiseerd. De huidige situatie en 

autonome ontwikkelingen vormen tezamen de referentiesituatie waartegen de effecten van het project 

worden bepaald.  

 

Bij de autonome ontwikkelingen gaat het zowel om concrete plannen op bepaalde locaties als om meer 

algemene ontwikkelingen. Alleen die autonome ontwikkelingen zijn beschreven die relevant zijn in het 

kader van de effecten van de waterberging; dat betekent dat ze niet bij ieder thema aan de orde komen.  

Voor sommige thema’s zal de situatie onder normale omstandigheden wezenlijk veranderen wanneer het 

Volkerak-Zoommeer zout wordt gemaakt (zoute scenario). Voor die thema’s is onder de autonome 

ontwikkelingen de verwachte situatie in het zoute scenario geschetst.  

 

5.2  Veiligheid 

Rond het Volkerak-Zoommeer ligt een viertal dijkringgebieden die zijn vastgelegd in de Waterwet (Figuur 

5-1, Tabel 5-1). Voor deze dijkringen geldt een veiligheidsnorm van 1/2000 of 1/4000 per jaar. Dit betekent 

dat de waterkeringen rond deze dijkringen bestand moeten zijn tegen de hydraulische belastingen die 

gemiddeld eenmaal per 2000 of 4000 jaar overschreden worden.  

 

Tabel 5-1 Dijkringen rond het Volkerak-Zoommeer 

Dijkring-

nummer 

Dijkringnaam Norm 

(overschrijdingskans 

per jaar) 

Beheerder 

34 West-Brabant 1/2000 waterschap Brabantse Delta 

31 Zuid-Beveland Oost 1/4000 waterschap Scheldestromen 

27 Tholen en St. Philipsland 1/4000 waterschap Scheldestromen 

25 Goeree-Overflakkee 1/4000 waterschap Hollandse Delta 
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Figuur 5-1 Dijkringen rond het Volkerak-Zoommeer (binnen blauwe kader) 

 

Tussen deze dijkringgebieden ligt een aantal verbindende waterkeringen, o.a. de dammen van de 

Deltawerken (Tabel 5-2). Deze verbindende waterkeringen hebben ook een veiligheidsnorm. Verbindende 

waterkeringen worden beoordeeld op de zwaarste van de normen van de achter de kering gelegen en/of 

met de kering verbonden dijkringen. Dat betekent dat bovengenoemde verbindende waterkeringen een 

veiligheidsnorm van 1/4000 per jaar hebben.  
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Tabel 5-2 Verbindende waterkeringen 

Nummer Naam verbindende 

waterkering 

Norm 

(overschrijdingskans 

per jaar) 

Beheerder 

15 Hellegatsdam en 

Volkeraksluizen 

1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland 

16 Grevelingendam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

17 Philipsdam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

19 Oesterdam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

23 Zeedijk Paviljoenpolder 1/4000 Waterschap Scheldestromen 

 

Met de aanleg van de Deltawerken is het Volkerak-Zoommeer in 1987 definitief afgesloten van de 

rechtstreekse invloeden vanuit zee en vanuit de rivieren. Dit zorgde voor een sterke reductie van de 

hydraulische belastingen op de waterkeringen van de bovengenoemde dijkringen die grenzen aan het 

Volkerak-Zoommeer. 

 

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben, als waterkeringbeheerders, de plicht om éénmaal per 6 

jaar te toetsen of de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer de maatgevende belastingen inderdaad 

kunnen keren; de zogenaamde APK-keuring voor dijken. Het gaat hierbij niet alleen om de waterkeringen 

van de dijkringen, maar ook om de verbindende dammen rond het Volkerak-Zoommeer. In 2012 zal de 

volgende landelijke rapportage, met de resultaten van de zogenaamde 3
e
 toetsronde, worden 

gepubliceerd.  

 

Bij de inzet van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer zal het waterpeil op het meer tijdelijk 

aanzienlijk verhoogd worden. De maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer zal hierdoor ook voor een 

toename van de maatgevende belastingen op de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer zorgen. 

Tijdens de planstudie voor de maatregel is daarom onderzocht of de waterkeringen rond het meer ook 

deze verhoogde belastingen kunnen weerstaan. Waar dit niet het geval is, is versterking van de 

waterkering noodzakelijk.  

In Figuur 5-2 zijn de ligging van de dijken en dammen rond het Volkerak-Zoommeer en de kunstwerken, 

die aanwezig zijn in de waterkering, aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-2 Ligging dijken, dammen en kunstwerken rond het Volkerak-Zoommeer 
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5.3  Ruimtelijke kwaliteit 

5.3.1 Inleiding 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gedefinieerd als de combinatie van de drie samenhangende hoofdwaarden van 

een gebied: belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde.  

 

De belevingswaarde heeft te maken met de mensen in het gebied en dus met de “mentale” aspecten 

van een landschap. Wat is er aanwezig in het gebied en hoe wordt dit door bewoners en bezoekers 

en recreanten beleefd en gewaardeerd? De belevingswaarde gaat over de identiteit (kernkwaliteiten) 

van een gebied, de visueel-ruimtelijke samenhang, maar ook over de leesbaarheid van het 

landschap.  

 

De gebruikswaarde van het gebied heeft te maken met de verschillende functies in het gebied en 

dus met het fysieke landschap. Wat is er aanwezig en wat kan je er mee doen? Het is belangrijk dat 

bijvoorbeeld de natuur, de recreatie en wonen en werken afzonderlijk en in samenhang goed 

functioneren. Het gebied moet door mens en dier optimaal gebruikt kunnen worden. Hierbij speelt ook 

de fysieke samenhang tussen deze functies, de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en de 

diversiteit aan functies en het evenwicht tussen de functies een rol. 

  

De toekomstwaarde gaat over de kansen die het gebied biedt voor instandhouding van de 

genoemde waarden in de toekomst en de flexibiliteit waarin een gebied kan worden aangepast aan 

toekomstige ontwikkelingen.  

 

Ruimtelijke kwaliteit is daarom een overkoepelend begrip waarin meerdere deelaspecten samenkomen. Bij 

ruimtelijke kwaliteit wordt daarbij vooral gelet op de onderlinge samenhang.  

 

5.3.2 Belevingswaarde 

De identiteit van een gebied, als onderdeel van de belevingswaarde, kan worden beschreven aan de hand 

van kernkwaliteiten. Daarin zijn ook, zeker in dit plangebied, de contactpunten van belang: de punten waar 

het Volkerak-Zoommeer beleefd kan worden en waar zowel het land als het water zichtbaar is. De 

volgende kernkwaliteiten en contactpunten dragen bij aan de belevingswaarde van het plangebied. Zij 

maken ook deel uit van het Ruimtelijk Kwaliteitskader Volkerak-Zoommeer (Bureau Stroming, 2008) dat in 

opdracht van het Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer is opgesteld.  
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Figuur 5-3 Kaart 1650 (binnen de groene cirkel de West-Brabantse waterlinie) 

 

Polderhistorie, opeenvolging van zeedijken en polders 

In de oorspronkelijke open delta met zijn dagelijkse eb- en vloedbeweging gaf het natuurlijke proces van 

sedimentatie, waarbij zandplaten en slikken ophoogden tot schorren die boven de vloedlijn lagen, 

mogelijkheden tot het stukje voor stukje inpolderen van land. De eeuwenoude ontginningsgeschiedenis is 

duidelijk terug te zien in de opeenvolging van zeedijken met daar binnen de zeekleipolders. Figuur 5-3 

toont de kaart van 1650 van het gebied. Het Volkerak heeft in grote lijn zijn huidige vorm. De mond van de 

Dintel is deels ingepolderd. Ooltgensplaat ligt niet meer direct aan zee.  

 

Oude estuariene patronen 

Patronen van de voormalige estuariene dynamiek zijn nog terug te zien in het landschap. In het 

buitendijkse gebied zijn de dynamische patronen van kreken en prielen nog zichtbaar op de voormalige 

slikken en voorlanden (Figuur 5-4). Binnendijks doorbreken de patronen van oorspronkelijke kreken het 

rationele karakter van de polder.  
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Figuur 5-4 Kreken en prielen als restanten van de voormalige getijdebeweging 

 

Deltawerken en dijken 

Na de stormvloed in 1953 werd het Deltaplan ontwikkeld ten behoeve van de veiligheid en als optimale 

zoetwatervoorziening van de landbouw in de zuidwestelijke delta. Het Volkerak en het Zoommeer en de 

huidige Oosterschelde zijn gevormd door de Grevelingendam (1962), de Hellegatsdam en Volkeraksluizen 

(1969), de Oosterscheldedam (1986), de Oesterdam (1986) en de Philipsdam (1987). De dammen zijn 

belangrijke contactpunten voor de beleving van het water. De deltawerken zijn natuurlijk ook van 

cultuurhistorisch belang. 

De meeste dijken om het Volkerak-Zoommeer dateren van (ver) voor de aanleg van de genoemde 

dammen. Het zijn oudere hoge zeedijken, die in de loop van de eeuwen verschillende keren zijn 

opgeknapt. De bekleding van deze dijken bestaat uit verschillende materialen – zoals basaltblokken, 

Haringmanblokken, koperslakblokken en asfalt – die de geest van de tijd reflecteren. De dijk van 

Overflakkee langs het Volkerak, tussen de Grevelingendam en de Galathese haven, is zelfs voor een 

groot deel helemaal bekleed met asfalt. Na de stormvloed van 1953 moest de dijk rond Overflakkee 

worden hersteld. Bij gebrek aan klei is op de zandkern van de dijk een laag asfalt aangebracht. 

 

Scheiding land en water, contactpunten  

De scheiding tussen land en water is scherp. Het buitendijkse en binnendijkse gebied zijn twee aparte 

werelden die gescheiden zijn door de zeedijken. Buitendijks staat in het teken van water, scheepvaart en 

natuur. Binnendijks staat in het teken van landbouw en bewoning.  

Er zijn maar weinig plekken waar aan binnenzijde van de dijk een weg langs de dijk ligt, zodat direct 

contact met het buitendijkse gebied eenvoudig mogelijk is. Dat maakt dat de oriëntatie vanuit het 

binnendijks gebied niet is gericht op het water; de dijk langs het Volkerak-Zoommeer vormt vrijwel overal 

de ‘achterkant’ van het land. Op enkele plaatsen wordt de strakke scheiding tussen land en water 

doorbroken door contactpunten zoals havens, sluizen en bruggen. Op deze plaatsen kan zowel het 

binnendijkse als het buitendijkse beleefd worden. Andere contactpunten zijn dijkopgangen. 

Op sommige dijktrajecten, zoals langs Overflakkee, kan met de fiets wel het contact worden ervaren. En 

ook op de dammen liggen auto- en fietsroutes, waardoor de scheiding tussen het ene en het andere water 

kan worden ervaren.  
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Brabantse Wal 

De Oosterschelde grensde aan de oostzijde oorspronkelijk direct aan de hogere Pleistocene zandgronden 

van de Brabantse Wal. Nu liggen daar weliswaar de Oesterdam en Markiezaatskade tussen, maar door 

het grote contrast tussen hoog en laag is de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom nog steeds goed 

zichtbaar vanuit de delta. De Brabantse Wal is een belangrijke identiteitsdrager. 

 

Verdedigingswerken 

De steden Willemstad, Tholen, Steenbergen en Bergen op Zoom en ook Ooltgensplaat hadden een 

militaire functie en werden in de 16e en 17e eeuw ingericht als vestingstad. Tussen Steenbergen en 

Bergen op Zoom is in die tijd ook de West-Brabantse waterlinie aangelegd, bestaande uit enkele 

vestingsteden, forten en ontoegankelijke moerasgebieden. Op de kaart van 1650 (Figuur 5-3) is de linie 

duidelijk zichtbaar. De vestingsteden, forten en de linie zijn belangrijke identiteitsdragers. De provincie 

zoekt met gebiedspartijen naar mogelijkheden om deze vestigingswerken te herstellen en een plek te 

geven. 

 

5.3.3 Gebruikswaarde 

De gebruikswaarde laat zich typeren door de functies in het gebied en de toeristisch recreatieve waarden. 

De volgende gebruikswaarden zijn onderscheiden: 

 

Akkerbouw 

Landbouw is de grootste grondgebruiker in het binnendijkse gebied en is daardoor van grote invloed op de 

inrichting van het land. Het gaat vooral om akkerbouw en hier en daar glastuinbouw. De landbouwpercelen 

zijn rationeel en grootschalig ingericht. De akkers worden van het Volkerak-Zoommeer gescheiden door 

dijken. Op een plek, in de Paviljoenpolder langs het Bathse Spuikanaal, komt ook buitendijks landbouw 

voor. 

 

Scheepvaartverbinding 

Buitendijks worden de wateren van het Volkerak-Zoommeer gebruikt voor scheepvaart. Het gebied is een 

belangrijke scheepvaartverbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de delta. Jaarlijks 

passeren meer dan 100.000 schepen het Volkerak. Het Schelde-Rijnkanaal, de Vollkeraksluizen, 

Kreekraksluizen en de Krammersluizen zijn belangrijke onderdelen van deze scheepvaartverbinding. 
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Figuur 5-5 Haven van Dintelmond en scheepvaartverkeer op het Volkerak 

 

Industrie Dintelmond, Roosendaal en Bergen op Zoom (Theodorushaven) 

Via het water bereikbare industrieterreinen hebben zich in het gebied ontwikkeld rondom Dintelmond 

(Figuur 5-5) en in de grotere steden (Roosendaal en Bergen op Zoom). De haven van Dintelmond en de 

Theodorushaven monden uit op het Volkerak-Zoommeer. Er zijn buitendijks gelegen werklocaties bij 

Dintelmond, de Galatheahaven en de werkhaven Nieuw-Vossemeer. 

 

Wonen in kleine kernen en boerderijen 

De grootste woonkernen in het gebied zijn Tholen, Bergen op Zoom en Steenbergen. Kleinere kernen zijn 

Ooltgensplaat en Oude Tonge. Tholen en Bergen op Zoom liggen direct aan het water. Verder is er een 

aantal (historische) dorpskernen die verder van het water af liggen en alleen via kanalen, havens en 

sluizen gekoppeld zijn aan het Volkerak-Zoommeer. Tot slot liggen er buiten de woonkernen verspreid 

door het hele gebied boerderijen. De erven liggen meestal direct tegen een dijk of een weg. Er liggen 

slechts enkele woonerven direct tegen de waterkerende dijken van het Volkerak-Zoommeer aan. Bij 

Tholen ligt een buitendijks gelegen woonlocatie (zie ook paragraaf 5.7). 

 

Waterrecreatie: jachthavens 

De watersport is een belangrijke functie van het meer. Rondom het Volkerak liggen meerdere jachthavens 

met in totaal circa 2000 ligplaatsen. De jachthavens liggen zowel buitendijks direct in het Volkerak-

Zoommeer, in de mondingen van de Dintel en Vliet, als ook binnendijks in de verder van het water 

afgelegen dorpen. Het water van het Volkerak-Zoommeer wordt meestal als doorvaartroute gebruikt. 

Ook wordt het Volkerak-Zoommeer gebruikt door surfers en waterskiërs en ook de sportvisserij, vooral op 

snoekbaars, is van belang. 

 

Verblijfsrecreatie: Speelmansplaten en fietsroutes 

Op land is de recreatie beperkt tot enkele wandel- en fietsroutes direct langs het Volkerak-Zoommeer. 

Verblijfsrecreatie vindt meestal plaats in kleine parken met recreatiewoningen. Eén locatie voor 

verblijfsrecreatie ligt in het Volkerak-Zoommeer, op de Speelmansplaten. Hier zijn ook verschillende 

dagrecreatie activiteiten mogelijk zoals quadrijden en paintballen. Deze locatie is nog in ontwikkeling. 

 

Natuur op slikken en gorzen 

De buitendijkse gebieden op de slikken en gorzen zijn met name van waarde voor flora en fauna. De 

natuur op de Hellegatsplaten, de Slikken van de Heen (west) en de Dintelse Gorzen wordt begraasd door 

grote grazers (Figuur 5-6). Andere belangrijke buitendijkse natuurgebieden zijn de Plaat van de Vliet en de 
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Slikken van de Heen (oost). Om erosie van de gorzen tegen te gaan, zijn op veel plaatsen 

vooroeververdedigingen aangebracht. 

 

 

Figuur 5-6 Grote grazers in een voormalige kreek langs het Volkerak 

 

Infrastructuur op dammen en bruggen 

De grootste infrastructurele verbindingen in het Volkerak-Zoommeer gebied zijn de A59 over 

Hellegatsplaten en de Volkeraksluizen naar Dinteloord, de N59 over Hellegatsdam en de Grevelingendam, 

de N257 via de Philipsdam naar Steenbergen, de brug tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer, de N286 

tussen Tholen en Halsteren, de N659 over de Oesterdam en de A58 tussen Bergen op Zoom en Goes.  

De verbindingen over de dammen en bruggen zijn vaak de enige verbinding tussen het vaste land van 

Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Vanaf de dammen en bruggen is er zicht op 

het Volkerak-Zoommeer. 

 

Paden en wegen op de dijk 

Op enkele dijktrajecten liggen paden op de dijk. Er is geen sprake van langere doorlopende routes. In de 

meeste gevallen liggen de paden op het talud. In enkele gevallen liggen de paden op de kruin zodat er 

naar twee kanten uitzicht is. De paden en wegen zijn voor de gebruikswaarde van belang voor recreatie 

(wandelen en fietsen) en in sommige gevallen als ontsluiting voor autoverkeer. 

Over het algemeen kan worden gesteld dat de omgeving met de rug naar het Volkerak-Zoommeer is 

ontwikkeld. Plaatselijk komen er voet- en fietspaden voor op de dijken, maar dat is beperkt. Ook de 

toegang tot het water is beperkt.  

 

5.3.4 Toekomstwaarde 

Op dit moment wordt vanuit verschillende invalshoeken een nieuwe, andere toekomst en functie voor het 

Volkerak-Zoommeer onderzocht. Zoals al genoemd in paragraaf 1.6 is het plan voor de verbetering van de 

waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer een van deze invalshoeken. Daarvoor wordt, vooral vanwege 

de overlast van blauwalgen, momenteel in het project Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer uitgewerkt wat 

er nodig is voor een zoute toekomst voor het meer, die gecombineerd wordt met een beperkte getijslag. 

Een zoute toekomst is vooral van invloed op natuur, recreatie en visserij op het Volkerak-Zoommeer. 

Onderdeel van het project is het waarborgen van de zoetwatervoorziening ten behoeve van de landbouw. 

 

In het kader van het Programma Zuidwestelijke Delta – als een van de negen deelprogramma’s van het 

nationaal Deltaprogramma – wordt door de verschillende overheden en maatschappelijke partijen in de 

regio onderzocht hoe de bescherming tegen overstromingen en de zoetwatervoorziening op korte en 

(middel)lange termijn kan worden gewaarborgd, in het licht van de verwachte klimaatverandering en 

waarbij te nemen maatregelen bijdragen aan een ecologische en economische versterking van het gebied.  

Meer estuariene dynamiek met meer uitwisseling van water tussen de verschillende waterbekkens in de 

zuidwestelijke delta wordt daarbij gezien als de sleutel tot de oplossing. Watersystemen die door de 
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Deltawerken van elkaar zijn gescheiden, moeten weer met elkaar in verbinding komen te staan. Dat 

versterkt de natuurlijke waterstroming van het getij en de rivieren en maakt geleidelijke overgangen tussen 

land en water en zout en zoet weer mogelijk. Meer dynamiek komt ook ten goede aan de waterkwaliteit en 

de biologische productie. Het gebied wordt er interessanter door voor wonen en recreëren. Ook de 

scheepvaart kan in een bepaald opzicht baat hebben bij meer estuariene dynamiek: als de zoet-zout 

scheiding tussen bepaalde wateren wordt opgeheven, zal het passeren van sluizen minder lang duren of 

misschien zelfs overbodig worden. Afhankelijk van hoe herstel van de dynamiek zou worden gerealiseerd, 

kan dit mogelijk worden gecombineerd met waterberging in een groter deel van de zuidwestelijke delta. 

 

5.4  Water 

5.4.1 Inleiding 

Bij het thema water gaat het om zowel het oppervlakte- als het grondwater, en daarbij om zowel de 

kwantiteit als de kwaliteit. Bij de beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen ligt de 

focus op het oppervlaktewater, omdat de waterberging met name daar invloed op zal hebben.  

Zoals in hoofdstuk 10 wordt beschreven, zijn de effecten van de waterberging op het grondwater 

verwaarloosbaar klein. Om die reden is hier geen uitgebreide beschrijving opgenomen van de huidige 

situatie van het grondwater in en rond het Volkerak-Zoommeer. 

 

5.4.2 Waterbalans 

De waterbalans in het Volkerak-Zoommeer geeft aan hoe waterlichamen verbonden zijn en hoe de 

uitwisseling tussen de diverse waterlichamen verloopt. Dit bepaalt onder andere de verblijftijd van het 

water in de verschillende wateren, wat van grote invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Ook de verspreiding 

van stoffen in het water wordt bepaald door de aanwezige stroming en verblijftijd.  

 

Het water dat onder normale omstandigheden wordt aangevoerd naar het Volkerak-Zoommeer, is voor het 

grootste deel afkomstig van de Brabantse rivieren: de Mark/Dintel, de Steenbergse Vliet en de Zoom. 

Daarnaast kan water uit het Hollandsch Diep worden ingelaten via de Volkerakspuisluizen en bereikt water 

het Volkerak-Zoommeer door het schutten van schepen, lozingen van overtollig water uit de omliggende 

polders, neerslag en kwel. De aanvoer via de Dintel en de inlaat vanuit het Hollandsch Diep vormen de 

voornaamste posten (Tosserams e.a., 2000). 

De afwatering vindt plaats via de Bathse Spuisluis naar de Westerschelde. Bij de Krammersluizen en de 

Bergse Diepsluis zijn zout-zoetwaterscheidingssystemen aangebracht die verzilting vanuit de 

Oosterschelde voorkomen. Om te verhinderen dat zout water vanuit het Antwerps Kanaalpand de 

Kreekraksluizen bereikt, wordt zoet (schut)water vanuit het naastgelegen bufferbekken in het kanaalpand 

gepompt. Dit gebeurt in grotere hoeveelheden dan waarin water als gevolg van het schutproces naar het 

Volkerak-Zoommeer weglekt. In Figuur 5-7 is een schematische weergave opgenomen van de gemiddelde 

debieten van en naar het Volkerak-Zoommeer. 
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Figuur 5-7 Schematische waargave van de meerjarige gemiddelde aan- en afvoer in een zoet 

scenario (BOKV, 2009)  

 

De jaargemiddelde verblijftijd, oftewel verversingstijd, van het water (gedefinieerd als totaal volume / totale 

aanvoer) van het Krammer-Volkerak varieert van 100 tot 150 dagen en is gemiddeld ruim 110 dagen, een 

kleine vier maanden (zie ook Tabel 5-3). De debieten van en naar het Zoommeer zijn weliswaar kleiner 

maar ten opzichte van het volume van het Zoommeer aanmerkelijk groter dan bij het Krammer-Volkerak. 

De resulterende verblijftijd van het Zoommeer is daarom een stuk korter, gemiddeld 68 dagen, ruim 2 

maanden.  

 

Tabel 5-3 Gemiddelde verblijftijd van het water in het Volkerak en het Zoommeer, 1995 – 2000 

(BOKV, 2009)  

Jaren 

Verblijftijd 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Volkerak 

[dagen] 
105 129 147 83 101 109 

Zoommeer 

[dagen] 
64 89 106 44 57 60 

 

De in Tabel 5-3 opgenomen verblijftijden zijn gemiddelden. In werkelijkheid zijn de verblijftijden in het 

Volkerak en het Zoommeer niet overal gelijk. Afhankelijk van de locatie zal de verblijftijd korter of langer 

zijn. De aanwezigheid van (ondiepe) dode hoeken kan de verblijftijd lokaal verlengen, terwijl bijvoorbeeld 

in het Schelde-Rijnkanaal de verblijftijd vanwege de optimale doorstroming van het kanaal relatief kort is.  
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Door de geringe doorstroming in het Volkerak-Zoommeer en omdat het niet actief wordt doorgespoeld, is 

de verblijftijd lang. Dit is inherent aan het beheer, wat erop is gericht zo min mogelijk water in te laten om 

de inlaat van microverontreinigingen te beperken. Water uit het Hollandsch Diep wordt voornamelijk 

ingelaten ten behoeve van het handhaven van de chloridenorm van 450 mg/l en voor de peilbeheersing. 

Dit is mede afhankelijk van de afvoer van de Brabantse rivieren. Het huidige waterbeheer volgt een 

regenmodel waarbij het waterpeil mag variëren binnen NAP -0,10 m en NAP +0,15 m op grond van 

neerslag en verdamping. Dit betekent dat de verblijftijd in de zomerperiode relatief langer is dan in de 

winter. 

 

5.4.3 Waterkwaliteit 

Voor de beschrijving van de waterkwaliteit is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die zijn verzameld in 

het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit is een Europese richtlijn die de lidstaten ertoe verplicht 

de kwaliteit van hun oppervlaktewater op het juiste niveau te brengen (zie ook onderstaand kader).  

Elk waterlichaam heeft zijn eigen karakteristieken en kenmerken die bepalend zijn voor de waterkwaliteit. 

Hierdoor kan het zijn dat wat voor het ene waterlichaam geldt als een goede waterkwaliteit volgens de 

KRW voor het andere lichaam als een slechte kwaliteit wordt beschouwd. Daarom hebben alle 

waterlichamen een typologie meegekregen. Elk type waterlichaam heeft zijn eigen normen voor de diverse 

parameters en kwaliteitselementen die in dit waterlichaam van belang zijn. De KRW gaat in op zowel de 

chemische als de ecologische toestand van de waterlichamen. Voor de beschrijving van de huidige 

situatie is gebruik gemaakt van de brondocumenten van het Volkerak en het Zoommeer (Rijkswaterstaat 

Waterdienst, 2009a, 2009b), die in het kader van de KRW zijn opgesteld. 

 

GCT 

De Goede Chemische Toestand (GCT) is het beleidsdoel voor de chemische waterkwaliteit dat 

overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water geldt voor alle oppervlaktewaterlichamen. Voor prioritaire stoffen 

zijn jaargemiddelde milieukwaliteitseisen (JG-MKN) en maximaal aanvaardbare concentraties (MAC-

MKN) vastgesteld. De normen voor de prioritaire stoffen zijn vastgelegd in het Besluit Kwaliteitseisen en 

Monitoring Water 2009.  

 

GET 

Volgens de KRW methodiek moeten alle natuurlijke wateren in 2015 voldoen aan de Goede Ecologische 

Toestand (GET). De GET is afgeleid van de natuurlijke (referentie) toestand van het oppervlaktewater, 

hierbij is rekening gehouden met enige menselijke beïnvloeding. 

De ecologische toestand is een weerslag van de toestand van ‘overige relevante stoffen’ die wel invloed 

hebben op de biologie (zijnde niet de prioritaire stoffen), de ‘hydromorfologische kwaliteitselementen’ en 

de ‘biologische kwaliteitselementen’ (met name fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vissen). 

Daarnaast wordt de ecologische toestand bepaald door een aantal algemeen fysisch-chemische, biologie 

ondersteunende parameters. Normen voor ‘overige relevante stoffen’ (stroomgebiedrelevante en 

nationaal relevante stoffen) gelden voor alle oppervlaktewaterlichamen en zijn opgenomen in de 

Regeling Monitoring Kaderrichtlijn Water 2010. Voor de meeste overige relevante stoffen zijn net als voor 

de prioritaire stoffen een JG-MKN en een MAC-MKN vastgesteld. Voor een deel is dat nog niet gebeurd 

en geldt vooralsnog het Maximaal Toelaatbaar Risiconorm (MTR). De overige toestandbepalende 

factoren zijn specifiek en per oppervlaktewaterlichaam afgeleid uit ‘Refenties en maatlatten voor 

natuurlijke watertypen voor de KRW (STOWA 2007-032)’ en vastgelegd in Stroomgebiedbeheerplannen 

(Ministerie van V&W e.a., 2009a en 2009b).  

 

GEP 

In Nederland zijn de meeste wateren niet natuurlijk, maar kunstmatig of sterk veranderd als gevolg van 

afdamming, kanalisering, actief peilbeheer of als gevolg van de bouw van dijken. Voor zowel kunstmatige 

wateren als voor de sterk veranderde wateren is de Goede Ecologische Toestand zoals behorend bij het 

natuurlijke watertype niet haalbaar. Daarom geldt voor deze wateren het van de GET afgeleide Goede 

Ecologische Potentieel (GEP) als doel. 
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MEP 

Het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) is de ecologische toestand die onder de bestaande 

hydromorfologie van een waterlichaam maximaal haalbaar. Deze toestand moet te bereiken zijn na 

uitvoering van realiseerbare, mitigerende maatregelen. Als referentie voor het MEP moet, indien 

mogelijk, de onverstoorde staat van het meest gelijkende, natuurlijke watertype worden gebruikt. 

 

In Tabel 5-4 en Tabel 5-5 is de huidige situatie van de waterkwaliteit (ecologische toestand en chemische 

toestand) van het Volkerak-Zoommeer opgenomen. Het waterlichaam is hierbij opgedeeld in het Volkerak 

en het Zoommeer/Eendracht. Daarbij is met kleuren aangegeven of in de huidige situatie al of niet wordt 

voldaan aan de doelen en normen zoals die voor dit waterlichaam in het kader van de KRW zijn 

geformuleerd. De kwaliteitselementen worden hierna per groep besproken. 

 

Tabel 5-4  Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en chemie van het 

Volkerak op basis van metingen in 2006-2008 (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009a) 

 

Ecologische toestand 

 

 Eenheid toestand GET GEP 
Prognose 

2015 

Biologische kwaliteitselementen 

Fytoplankton EKR 0,50 0,6 0,54   

Macrofyten/Fytobenthos EKR 0,27 0,6 0,52   

Macrofauna EKR 0,35 0,6 0,47   

Vissen EKR 0,34 0,6 0,46   

       

Fysisch chemische ondersteunende parameters     

Temperatuur (
o
 Celsius) 23,2 25 25   

Zuurstof (%) 102 60-120 60-120   

Chloride (mg/l) 367  200 450   

pH   8,5 6,5-8,5 6,5-8,5   

Doorzicht (m)  1,07 1,7 1,7   

P (mg/l) 0,12  0,03 0,07   

N (mg/l) 3,38  0,9 1,3   

     

Overige relevante stoffen     

 Eenheid 

gemiddelde 

meetwaarde norm 

Prognose 

2015 

Koper (ug/l) 5,59* 3,8   

Zink (ug/l) 2,6 7,8   

Kobalt (ug/l) 0,63  0,089   

Thallium (ug/l) 0,063  0,013   

PCB 138 (ug/kg d.s.) 9 8   

PCB 153 (ug/kg d.s.) 14,4 8   

PCB 28 (ug/kg d.s.) 9 8   

       

 

Chemische Toestand  

 

       

Prioritaire stoffen      

Tributyltin (ug/l)  0.0002  

overige prioritaire stoffen     

       

Totaal        

*Hoewel de meetwaarde voor koper de norm overschrijdt blijkt uit 2de-lijns risicobeoordeling (rekening houdend met 

o.a. biobeschikbaarheid, natuurlijke achtergrondwaarden en relevante emissiegegevens) dat er geen risico bestaat voor 

levensgemeenschappen in het oppervlaktewater. 
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** EKR = Ecologische Kwaliteits Ratio. Maat voor de toestand van een biologisch kwaliteitselement in een 

waterlichaam. 

 

Tabel 5-5  Overzichtstabel huidige toestand en doelstellingen ecologie en chemie van het 

Zoommeer/Eendracht op basis van metingen in 2006-2008 (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009b) 

 

Ecologische toestand 

 

 Eenheid toestand GET GEP 
Prognose 

2015 

Biologische kwaliteitselementen 

Fytoplankton EKR 0,5 0,6 0,58   

Macrofyten/Fytobenthos EKR 0,33 0,6 0,46   

Macrofauna EKR 0,32 0,6 0,42   

Vissen EKR 0,27 0,6 0,21   

       

Fysisch chemische 

ondersteunende parameters         

Temperatuur (
o
 Celsius) 23,2 25 25   

Zuurstof (%) 100 60-120 60-120   

Chloride (mg/l) 424 200 450   

pH   8,25 6,5-8,5 6,5-8,5   

Doorzicht (m)  0,87 1,7 0,9   

P (mg/l) 0,13 0,03 0,07   

N (mg/l) 3,57 0,9 1,3   

     

Overige relevante stoffen     

       

 

Chemische Toestand  

 

 Eenheid toestand 
JG-

MKN 

MAC-

MKN 

Prognose 

2015 

Prioritaire stoffen      

Tributyltin (ug/l)  0.0002 0,0015   

overige prioritaire stoffen     

       

Totaal       

 

Legenda 

prioritaire en overige relevante stoffen  biologische kwaliteitselementen, fysisch chemische parameters 

voldoet aan norm; kwaliteitsoordeel goed  voldoet aan GEP; kwaliteitsoordeel goed 

-  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel matig 

-  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel ontoereikend 

voldoet niet aan norm; kwaliteitsoordeel slecht  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel slecht 

 

Overige relevante stoffen 

Voor deze categorie zijn er geen overschrijdingen binnen het Zoommeer. In het Volkerak is er wel een 

aantal stoffen die de norm overschrijden. Van de zware metalen is alleen de concentratie koper hoger dan 

de gestelde norm, en wel bijna 2 keer zo hoog (5,59 µg/l bij een norm van 3 µg/l). Ook de concentraties 

kobalt, thallium en verschillenden PCB’s zijn hoger dan de norm (zie Tabel 5-4).  



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 58 - WA-RK20100835 

Als door autonome ontwikkelingen en maatregelen in het kader van de KRW de belasting van het 

oppervlaktewater met microverontreinigingen afneemt, zullen ook de concentraties in water en bodem in 

het Volkerak-Zoommeer op termijn afnemen.  

 

Fysisch chemische parameters 

 

Zuurstofgehalte 

Zowel in het Volkerak als in het Zoommeer voldoet de zuurstofverzadiging aan de GEP-waarden voor 

zuurstofverzadiging (op de natuurlijke maatlat). In het zoete scenario treden er echter regelmatig 

blauwalgenplagen op waardoor tijdelijk zuurstofloosheid kan optreden in het Volkerak-Zoommeer. Dit heeft 

gevolgen voor de aanwezige planten en dieren. 

 

Chloride  

De chlorideconcentratie in het Volkerak-Zoommeer in de jaren 2002 en 2003 is weergegeven in Figuur 

5-8. Duidelijk is dat de chlorideconcentratie op de verschillende locaties anders is. Nabij de Bathse Brug is 

de concentratie het hoogst en bij de Volkeraksluizen is de chlorideconcentratie het laagst. Ook in de tijd is 

er verschil te zien. In het begin van het jaar is de concentratie het laagst, naarmate het kalenderjaar 

vordert neemt de chlorideconcentratie toe. 

 

 

Figuur 5-8 Verloop van het daggemiddelde chloridegehalte op de locaties Volkerak (VK), 

Vossemeer (VOSM, gelegen in de Eendracht), Mond Spuikanaal (SPUI) en Bathse Brug (BBDT) over 

de jaren 2002 en 2003 (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 2005) 

 

pH 

De zuurgraad in het water is afhankelijk van diverse factoren. In de huidige situatie kan gedurende de 

zomermaanden de pH sterk stijgen als gevolg van hoge dichtheden aan blauwalgen. Volgens de KRW 

beoordeling is de gemiddelde pH 8,5 en zit daarmee binnen de doelstelling (range van 6,5-8,5). 
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Doorzicht  

In de zoete situatie is het doorzicht gelijk aan de huidige situatie in Tabel 5-4 en Tabel 5-5. Uit deze 

tabellen blijkt dat doorzicht in het Volkerak 1,07 m is tegen 0,87 m in het Zoommeer. Aangezien de norm 

voor een goed doorzicht voor beide waterlichamen ligt op 1,7 m is het doorzicht voor het Volkerak als 

ontoereikend beoordeeld en voor het Zoommeer als matig. In het Volkerak is het verschil tussen het 

gemiddelde doorzicht en de norm ongeveer 0,6 m. In het Zoommeer is het doorzicht lager dan in het 

Volkerak, maar de GEP waarde is ook lager. Met een doorzicht van 0,87 m en een GEP waarde van 0,9 m 

wordt de norm vrijwel gehaald.  

 

Fosfaat – Nitraat  

De concentratie fosfaat (P) en nitraat (N) is bepalend voor het nutriëntengehalte in het Volkerak-

Zoommeer en daarmee ook voor de organismen die in het water voorkomen. De totale concentratie van N 

en P schommelt. In de huidige situatie is de totaal-fosfaatconcentratie het laagst in de periode maart/april 

(rond 0,08 mg P/l) en het hoogst in oktober (rond 0,22 tot 0,25 mg P/l). De stikstofconcentratie is het 

hoogst in maart/april (5,4 tot 6,7 mg N/l) en het laagst in oktober (2 - 3 mg N/l) (zie ook Bijlage 5). 

De concentratie van stikstof is de laatste jaren afgenomen ten opzichte van de periode 1987 – 2001, maar 

is nog altijd hoger dan in de periode 1971-1986. Voor fosfaat is de concentratie niet heel veel veranderd 

ten opzichte van de voorgaande periode. Een deel van het jaar is het iets lager, maar in andere maanden 

is de concentratie juist weer hoger. In de huidige situatie voldoen de zomergemiddelden van totaal-fosfaat- 

en stikstofconcentratie niet aan het GEP. 

 

De belangrijkste aanvoerbronnen van deze voedingsstoffen in het Volkerak zijn de Dintel en in mindere 

mate de Vliet en het Hollandsch Diep. Een kleinere hoeveelheid is afkomstig van lozingen van RWZI’s en 

polders (uitslag via gemalen). Tijdens nattere jaren is het aandeel van de Dintel relatief groot als gevolg 

van uit- en afspoeling van landbouwgronden en overstorten van rioolstelsels. Tijdens droge jaren is het 

aandeel van het Hollandsch Diep juist relatief groot omdat in dergelijke jaren water via de Volkeraksluizen 

wordt ingelaten om onder de chloridenorm van 450 mg Cl-/l te blijven en het waterpeil te handhaven. De 

nutriënten bereiken het Zoommeer voornamelijk vanuit het Volkerak via de Eendracht. Verder vindt de 

aanvoer in de zomermaanden, wanneer de afvoer van de Dintel en Vliet beperkt is, vooral plaats door 

nalevering van voedingsstoffen uit de bodem van het Volkerak-Zoommeer. Daarnaast is een klein deel 

afkomstig van gemalen en het riviertje de Zoom.  

 

Biologische kwaliteitselementen 

 

Fytoplankton 

Vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer werd de fytoplanktongemeenschap gedomineerd door 

mariene kiezelwieren en dinoflagellaten. Deze gemeenschap werd verdreven als gevolg van de 

doorspoeling van het meer met zoet water vanaf 1987. Vanaf september van dat jaar nam de populatie 

zoetwateralgen snel toe en werd het Volkerak-Zoommeer ook gekoloniseerd door blauwalgen. Sinds 1992 

is de soortensamenstelling en de dynamiek van de fytoplanktongemeenschap gestabiliseerd (Tosserams 

e.a., 2000).  

In het Volkerak-Zoommeer worden tijdens de zomermaanden regelmatig hoge concentraties chlorofyl-a-

gehaltes waargenomen (>100 µg/l), die voornamelijk worden veroorzaakt door blauwalgen. Het 

zomergemiddelde chlorofyl-a-gehalte is voor het Zoommeer het hoogst en in het westelijk deel van het 

Krammer-Volkerak het laagst (BOKV, 2009). De MEP- en/of GEP-waarde voor zowel het Volkerak als het 

Zoommeer als zoetwatermeer worden niet gehaald. De huidige toestand is in beide meren als matig 

beoordeeld.  
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Macrofyten 

Vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer kwamen weinig waterplanten voor. Alleen Klein Zeegras en 

Ruppia kwamen toen in het meer voor. Na de afsluiting zijn deze soorten verdwenen en breidden 

zoetwatermacrofyten zich uit tot een maximale bedekking van circa 980 ha. Tussen 1992 en 2005 daalde 

de bedekking tot circa 650 ha. Dit komt overeen met ongeveer 12% van het totale meeroppervlak. Door de 

toegenomen troebelheid van het water komen de waterplanten voornamelijk in de ondiepe delen van het 

meer voor.  

Omdat in de huidige situatie de peilfluctuaties gering zijn, is de oeverzone (zone tussen de gemiddeld 

laag- en gemiddeld hoogwaterlijn) beperkt. Hierdoor is het beschikbare areaal voor oevervegetatie klein. 

De oevervegetatie is over het algemeen slechts matig ontwikkeld en er komen weinig helofyten voor 

(Sierdsma, 2006). De norm voor de huidige zoete situatie wordt hierdoor niet gehaald, zowel in het 

Volkerak als in het Zoommeer.  

 

Macrofauna 

De verzoeting na de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer leidde tot verschuivingen in 

macrofaunagroepen. Tussen 1987 en 1988 nam de zoutwatermacrofauna, waartoe de veelborstelige 

wormen behoren, sterk af. Muggenlarven en brak- en zoetwatermolusken namen in deze periode toe. Ook 

zijn de aantallen driehoeksmosselen tussen 1990 en 1995 sterk gegroeid. Met name in de Eendracht en 

het Krammer-Volkerak komen hoge dichtheden driehoeksmosselen voor (tot circa 800 exemplaren per m2 

in 1998), in het Zoommeer zijn de dichtheden lager (Tosserams e.a., 2000). 

Conform de KRW systematiek scoort zowel het Volkerak als het Zoommeer voor de maatlat Macrofauna 

matig. Evenals bij macrofyten worden drijflagen van blauwalgen en een geringe zichtdiepte als knelpunten 

genoemd. Ook speelt de aanwezigheid van onvoldoende ontzilte ondiepe zones en oeverzones mogelijk 

een rol (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009a en 2009b). 

 

Vis 

Sinds de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer zijn de mariene vissoorten langzamerhand vervangen 

door zoetwatervissoorten. Deze zoetwatervissoorten zijn afkomstig uit de Brabantse rivieren en uit de 

wateren achter de Volkeraksluizen: het Haringvliet en het Hollandsch Diep. De ontwikkeling van de 

vispopulatie in het Zoommeer loopt iets achter omdat deze afhankelijk is van migratie uit het Krammer-

Volkerak. In beide meren heeft zich een vispopulatie ontwikkeld die wordt gedomineerd door grote brasem 

en karpers. Er is een sterk roofvisbestand aanwezig (evenwichtige snoekbaarsstand) en weinig recrutering 

van jonge vis (Kampen, 2009). 

De totale biomassa van vis in de oeverzone is aanzienlijk minder dan in het open water en wordt 

gedomineerd door aal, winde en blankvoorn. De grootste dichtheden vis worden aangetroffen op plaatsen 

waar oevervegetatie en waterplanten tot ontwikkeling komen. 

In de huidige situatie scoort het Volkerak matig op de KRW maatlat zoals die voor dit waterlichaam 

vastgesteld is. Evenals bij macrofyten en macrofauna ligt de oorzaak hiervan waarschijnlijk bij de 

aanwezigheid van drijflagen van blauwalgen en een geringe zichtdiepte. Het Zoommeer scoort goed op de 

vismaatlat. 

 

Prioritaire stoffen 

De prioritaire stoffen vormen geen probleem in de huidige situatie, met uitzondering van tributyltin (TBT), 

die is aangemerkt als aandachtstof. Voor zowel Volkerak als Zoommeer zijn geen gegevens over TBT in 

zwevend stof voorhanden. 
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5.4.4 Autonome ontwikkelingen 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.6 worden sinds 2005 plannen ontwikkeld om de waterkwaliteit van het 

Volkerak-Zoommeer te verbeteren. De bedoeling is om voor 2015 met een nieuw doorlaatmiddel in de 

Philipsdam het Volkerak-Zoommeer zout te maken en een beperkt getij op het meer toe te laten (zoute 

scenario). De situatie qua waterbalans en waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer gaat dan aanzienlijk 

veranderen.  

 

Waterbalans 

In het zoute scenario wordt er via een (nog te bouwen) doorlaatmiddel in de Philipsdam water uit de 

Oosterschelde het Volkerak-Zoommeer ingelaten met een daggemiddeld debiet van ongeveer 270 m
3
/s. 

De getijslag op het Volkerak-Zoommeer bedraagt dan 30 cm en de gemiddelde waterstand in het 

Volkerak-Zoommeer is verlaagd van NAP +0,0 m naar NAP -0,10 m. De belasting met zoet water via de 

Volkeraksluizen is 5 m
3
/s (schutverlies). Anticiperend op een eventueel benodigde maatregel om via extra 

aanvoer van zoet water de zoutdoordringing op het Mark-Vliet stelsel te verminderen, is uitgegaan van een 

extra debiet van 10 m
3
/s via de Dintel en de Steenbergse Vliet naar het Volkerak-Zoommeer. Het hiervoor 

benodigde water is afkomstig uit het Hollandsch Diep. Het aangevoerde water van de Oosterschelde wordt 

niet volledig via het doorlaatmiddel in de Philipsdam teruggespuid. Het niet teruggespuide deel wordt 

afgevoerd via de Bathse Spuisluis, zodat er netto een stroming in zuidelijke richting ontstaat. In Figuur 5-9 

is de meerjarig gemiddelde aan- en afvoer van water schematisch weergegeven.  

 

De verblijftijd hangt af van de stroomsnelheden in de verschillende meren. In de Krammer, nabij het 

doorlaatmiddel in de Philipsdam, is de stroomsnelheid maximaal 0,30 m/s. Op het Volkerak en Zoommeer 

zijn de snelheden aan het oppervlak maximaal ongeveer 0,20 m/s; in de Eendracht 0,25 m/s. Nabij de 

Bathse Spuisluis zijn de maximale snelheden ongeveer 0,50 m/s. 

Uit de resultaten van de studie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer valt af te leiden dat het zuurstofrijke 

water gemiddeld twee weken nodig heeft om vanaf de Philipsdam het meetpunt Steenbergen (ingang 

Eendracht kanaal) te bereiken. De totale looptijd vanaf de Philipsdam naar de Volkeraksluizen is ongeveer 

één maand. De verblijftijd in het Zoommeer zelf is bij het zoute scenario korter dan twee weken (Meijers 

e.a., 2008). Hierbij geldt hetzelfde als bij het zoete scenario; afhankelijk van de locatie kan de verblijftijd 

korter of langer zijn. In (ondiepe) dode hoeken kan de verblijftijd langer zijn, terwijl bijvoorbeeld in het 

Schelde-Rijnkanaal de verblijftijd relatief kort is, vanwege de optimale doorstroming van het kanaal. In de 

beoordeling is uitgegaan van de maximale verblijftijd, net als bij het zoete scenario. 
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Figuur 5-9 Schematische weergave van de aan- en afvoer (meerjarig gemiddelden) bij P300 (zout 

scenario) (BOKV, 2009) 

 

Waterkwaliteit 

Van het zoute scenario zijn geen meetgegevens voorhanden omdat het hier een nog niet bestaande 

situatie betreft. Om het zoute scenario te kunnen beschrijven is gebruik gemaakt van de berekeningen die 

zijn gedaan in het kader van het project Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (BOKV, 2009). Bij de 

berekeningen zijn de afvoeren van de Brabantse rivieren, de invloed van de Oosterschelde en van het 

Hollandsch Diep in ogenschouw genomen.  

 

In Tabel 5-6 is de verwachte situatie in het zoute scenario weergegeven. In de tabel staan ook de KRW 

normen waaraan de waterkwaliteit zou moeten voldoen. Het zoute Volkerak-Zoommeer is daarvoor in het 

kader van deze planstudie ingedeeld als KRW type M32 “Grote zoute meren” en komt overeen met het 

type zoals dat gebruikt is in de planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer. Daarmee wordt aangesloten 

bij de typologieën van de Grevelingen en van het Veerse Meer die beide vergelijkbaar zijn met het 

uiteindelijke zoute Volkerak-Zoommeer. De kwaliteitselementen worden hierna per groep besproken. 
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Tabel 5-6  Waterkwaliteit in een zout VZM (M32) na autonome ontwikkeling op basis van het MER 

Waterkwaliteit 

 

Ecologische toestand 

 

 Eenheid verwachte toestand GET GEP 

Biologische kwaliteitselementen 

Fytoplankton EKR  0,6 0,6  

Angiospermen EKR  0,6 0,11  

Macrofauna EKR  0,6 0,6  

Vissen EKR  0,6 0,58  

 

Fysisch chemische 

ondersteunende parameters         

Temperatuur (
o
 Celsius)  ≤25 ≤25 

Zuurstof (%) 60-120 60-120 60-120  

Chloride (mg/l) 10000-17000 ≥10000 ≥10000 

pH    6,5-8,5 6,5-9  

Doorzicht (m)   1,7 0,9 

P (mg/l) 0,02-0,18 0,03 0,07  

N (mg/l) 0,5-3,3 0,9 1,3 

Winter DIN  0,3-3,5 ≤0,46 ≤0,46 

      

Overige relevante stoffen    

 Eenheid 

gemiddelde 

meetwaarde norm 

Koper (ug/l) 5,59* 3,8 

Zink (ug/l) 2,6 7,8 

       

 

Chemische Toestand  

 

       

Prioritaire stoffen     

       

 

Legenda 

prioritaire en overige relevante stoffen  biologische kwaliteitselementen, fysisch chemische parameters 

voldoet aan norm; kwaliteitsoordeel goed  voldoet aan GEP; kwaliteitsoordeel goed 

-  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel matig 

-  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel ontoereikend 

voldoet niet aan norm; kwaliteitsoordeel slecht  voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel slecht 

 

Overige relevante stoffen 

Voor het zoute scenario wordt als uitgangspunt de waterkwaliteit van de Oosterschelde genomen omdat 

Volkerak-Zoommeer en Oosterschelde verbonden zijn en er veel uitwisseling tussen deze waterlichamen 

plaatsvindt. Uit de kwaliteitscontrole van de KRW blijkt dat de zware metalen in de Oosterschelde aan de 

norm voldoen.  

Uit het MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (BOKV 2009) blijkt dat in het zoute scenario op de 

langere termijn de concentraties van zware metalen afnemen door een afname van de aanvoer van 

verontreinigd slib en vermindering van emissies. Ook de concentratie opgeloste organische 

microverontreinigingen neemt op de langere termijn af. 
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Fysisch chemische parameters 

 

Zuurstof 

In een zout scenario zal door de beperking van de nutriëntconcentraties de primaire productie en daarmee 

de belasting van de diepere delen met dood organisch materiaal in geringe mate afnemen. De geringe 

afname van de chlorofyl-a concentratie heeft waarschijnlijk een positief effect op de zuurstofhuishouding. 

De verwachting is dan ook dat aan de voorgestelde GEP-waarden voor zuurstof in een zout Volkerak-

Zoommeer (type M32) voldaan zal worden. Dit komt overeen met de waterkwaliteit zoals in de 

Oosterschelde gemeten wordt; deze voldoet ook aan de norm.  

Het zuurstofgehalte wat in de Oosterschelde gemeten wordt heeft echter betrekking op de bovenste 

waterlaag. In het Volkerak-Zoommeer is de kans op een zoutstratificatie echter groter dan in de 

Oosterschelde. Door deze stratificatie kan de verticale aanvoer van zuurstof naar de bodemwaterlaag 

aanzienlijk gehinderd worden. Berekeningen laten zien dat door de zoutstratificatie de verticale aanvoer 

van zuurstof naar de dieper liggende waterlagen nihil is, waardoor zuurstof in de onderlaag vrijwel alleen 

nog met het binnengelaten zoute water vanuit de Oosterschelde wordt aangevoerd. De zoutstratificatie 

wordt op geregelde tijden ten gevolge van windinvloeden tijdelijk minder sterk of zelfs opgeheven (Meijers 

e.a., 2008). Als gevolg van opmenging van zuurstofloze diepere waterlagen kan het voorkomen dat in een 

dergelijke situatie in het Volkerak de norm voor zuurstof in het zoute scenario (tijdelijk) niet gehaald wordt.  

 

Chloride 

In het achtergronddocument ‘Waterkwaliteit en ecotopen in een zout Volkerak-Zoommeer” van het MER 

Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer wordt de chlorideconcentratie in het Volkerak-Zoommeer berekend 

van het zoute scenario (voorkeursalternatief P300). In Figuur 5-10 is de ruimtelijke verdeling van de 

chlorideconcentratie weergegeven.  

 

Duidelijk is dat de chlorideconcentratie het laagst is bij de instroomopeningen rond de Brabantse rivieren 

en het Hollandsch Diep. Bij de Oosterschelde is de chlorideconcentratie het hoogst, en deze neemt iets af 

richting de Westerschelde. De chlorideconcentratie in het Volkerak-Zoommeer is echter niet stabiel. Bij 

hogere afvoeren, van bijvoorbeeld de Brabantse rivieren, neemt de chlorideconcentratie af, en bij lagere 

afvoeren juist toe. In bijlage 5 zijn de chlorideconcentraties op verschillende locaties in de tijd 

weergegeven. Opvallend is dat de concentratie op alle locaties rond december en mei afneemt. Deze 

lagere concentraties worden veroorzaakt door de hogere afvoeren in de rivieren. Het duurt vervolgens 

ongeveer een maand voordat de chlorideconcentratie weer op het oude niveau is.  
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Figuur 5-10 Ruimtelijke verdeling van de chlorideconcentraties in mg/l in het VZM in het zoute 

scenario (Meijers e.a., 2008) 

 

Doorzicht  

Door de verlaging van het chlorofyl-a-gehalte ten opzichte van de huidige situatie (Meijers e.a., 2008), zal 

het gemiddelde doorzicht in een zout Volkerak-Zoommeer kunnen toenemen. Graas door mosselen en/of 

andere schelpdieren versterkt dit effect. Daarnaast is zout water van nature helderder dan zoet water en 

zakken zoutwateralgen makkelijker uit dan zoetwateralgen. 

De getijdestroming is niet voldoende sterk om zand en slib op te wervelen en daardoor troebelheid te 

veroorzaken (zoals het geval is in echte estuaria, zoals de Westerschelde). Het zoute Volkerak-Zoommeer 

heeft daardoor de potentie om een zichtdiepte in de ordegrootte van meters te bereiken (De Vries, 2008). 

Deze verbetering is naar verwachting ruim voldoende om aan het GEP voor een zout Volkerak-Zoommeer 

te voldoen. 

 

Nutriënten 

Het watersysteem van het Volkerak-Zoommeer zal ook in een zout scenario voedselrijk zijn door de 

aanvoer van nutriënten vanuit de Brabantse rivieren en het Hollandsch Diep en door nalevering uit de 

bodem van het Volkerak-Zoommeer. Het berekende totaal-stikstofgehalte in het Volkerak-Zoommeer is het 

hoogst ter hoogte van de Volkeraksluizen en het laagst in het Krammer-Volkerak (Tabel 5-7). Als er 
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gekeken wordt naar de temporele verschillen (Bijlage 5) is te zien dat er met name in het voorjaar pieken 

in de concentratie zijn.  

Tabel 5-7 laat zien dat ook voor fosfaat de concentraties het hoogst zijn bij de Volkeraksluizen. Het 

berekende totaal-fosfaatgehalte in Steenbergen vertoont een dip rond april-mei en een piek rond 

september (Bijlage 5). Ook indien rekening wordt gehouden met graas van algen door schelpdieren, is het 

algemene beeld dat de berekende fosfaatconcentraties in de zomerperiode iets lager zijn dan zonder 

graas.  

 

Tabel 5-7 Berekende nutriëntenconcentraties (Meijers e.a., 2008). 

 
 

In het voorjaar is fosfaat limiterend voor de algengroei. In de loop van de zomer verschuift dit naar stikstof. 

De concentraties zijn naar verwachting het grootste deel van het jaar voldoende laag om te voldoen aan 

de criteria om algenbloei te voorkomen (0,10- 0,05 mg P/l of 1,35 mg N/l). Hoewel deze getallen 

gebaseerd zijn op studies in zoete wateren, gelden zij evenzeer voor zoute wateren, omdat de stikstof- en 

fosfaatgehalten voor algen in zoet water niet anders zijn dan in zout water. 

In een zout Volkerak-Zoommeer zullen naar verwachting het gemiddelde totaal-fosfaat- en totaal-stikstof-

gehalte over de hele zomerperiode net wel of net niet voldoen aan het GEP. Wel zullen de GEP-waarden 

voor beide nutriënten gedurende een aantal maanden binnen de zomerperiode overschreden worden. Ook 

zullen er lokaal plaatsen zijn waar ook het zomergemiddelde niet aan het GEP zal voldoen. Er is dus niet 

met zekerheid te zeggen dat de GEP-waarden voor N en P gehaald zullen worden (BOKV, 2009). 

 

Biologische kwaliteitselementen 

 

Fytoplankton 

In het zoute scenario zullen er geen blauwalgen meer aanwezig zijn, hiervoor is de zoutconcentratie te 

hoog. Daarnaast neemt ook de nutriëntenbeschikbaarheid af waardoor de abundatie van fytoplankton 

lager is. De aanwezige mariene algen zullen in het Volkerak en in het Zoommeer naar verwachting een 

biomassa hebben van maximaal ongeveer 80 µg chlorofyl/l. De precieze concentraties zijn afhankelijk van 

het optreden van graas door schelpdieren zoals mosselen.  

Mèt graas blijven de concentraties het grootste deel van het jaar beneden 20 µg/l, hetgeen hoger is dan de 

GEP-waarde van 12 µg/l. (Zonder graas blijven de concentraties overigens overwegend beneden 60 µg/l 

terwijl lokaal hogere waarden worden bereikt.) In Bijlage 5 zijn de berekende chlorofyl-a concentraties bij 
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Steenbergen en het Zoommeer weergegeven. Duidelijk is te zien dat de concentraties met graas veel 

lager zijn dan de concentraties zonder graas (BOKV, 2009).  

 

Macrofyten 

In een zout scenario is er een groot potentieel areaal voor zoutwatermacrofyten, waaronder groot en klein 

zeegras, ruppia en de macro-alg zeesla. Wanneer zich in dit gehele gebied zeegras zou vestigen, voldoet 

dit ruimschoots aan de GEP-waarde van >30% bedekking van het begroeibaar oppervlak. Of deze 

zoutwatermacrofyten (zeegras en ruppia) zich daadwerkelijk kunnen vestigen is sterk afhankelijk van de 

aanvoer van zaden. De ontwikkelkansen voor zeegras worden echter laag ingeschat. Oorzaken zijn het 

eutrofe karakter van het meer en de concurrentie met zeesla als gevolg daarvan (Meijers e.a., 2008). 

De verwachting is dat het GEP voor macrofyten niet gehaald wordt, omdat enerzijds de kans bestaat dat 

(een beperkte) overlast door zeesla zal optreden en anderzijds het nog onduidelijk is of zeegras zich in 

voldoende mate zal vestigen en zich zal kunnen handhaven.  

 

Macrofauna 

De aanwezigheid van macrofauna zal in het zoute scenario aangepast zijn aan het zoute water. De door 

Wageningen Imares gerapporteerde ondergrenzen voor zouttolerantie (saliniteit) voor schelpdieren (o.a. 

mossel, kokkel en nonnetje) liggen tussen de 5,5 en 11 Cl
-
 g/l. Daar staat tegenover dat andere soorten 

(o.a. het mesheft, platte- en Japanse oester) minder tolerant zijn voor schommelingen in 

chlorideconcentraties (Schneider e.a., 2006). Onduidelijk is welke soorten zich zullen vestigen, dit is 

afhankelijk van de aanvoer van (larven van) organismen vanuit aangrenzende systemen. Door de continue 

uitwisseling van water met de Oosterschelde lijkt hiervoor voldoende kans aanwezig. Of vestiging van 

soorten succesvol kan zijn is ook in belangrijke mate afhankelijk van de vegetatieontwikkeling (o.a. de 

vestiging van zeegras).  

 

Vis 

De soortensamenstelling in het zoute scenario kan grote overeenkomsten gaan vertonen met die van de 

Oosterschelde (Schneider e.a., 2006), mits deze soorten het gebied kunnen bereiken. Het aantal estuarien 

residente en mariene soorten zal in ieder geval toenemen, terwijl het aantal zoetwatersoorten zal afnemen. 

Wat er zal gebeuren met de diadrome (vissen die van zoete wateren naar zoute trekken en andersom) 

vissoorten is afhankelijk van de mogelijkheden voor deze soorten om het gebied te bereiken. Op basis van 

modelstudie (Haasnoot e.a., 2007) worden voor het zoute scenario met betrekking tot de 

soortsamenstelling goede mogelijkheden voorspeld voor diadrome, estuariene en mariene vissoorten. 

Voor (licht) brakke soorten worden minder goede kansen voorspeld. Door de verdere toename van het 

zoutgehalte zullen deze soorten het nog moeilijker krijgen. De MEP- en GEP-waarden voor estuariene en 

mariene vissoorten zullen bij goede migratie naar verwachting aan het GEP voldoen.  

 

Prioritaire stoffen 

Van de onderzochte prioritaire stoffen is alleen de concentratie van de stof tributyltin in de huidige situatie 

als mogelijk slecht beoordeeld. Het is echter onbekend hoeveel deze stof de norm overschrijdt. De 

prognose is echter wel dat in 2015 de stof wel aan de norm zal voldoen.  
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5.5  Natuur en ecologie 

5.5.1 Inleiding 

Bij de beschrijving van de huidige natuurwaarden ligt de focus met name op de beschermde natuur. Hierbij 

gaat het om beschermde Natura 2000-gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet, beschermde 

soorten in het kader van de Flora- en faunawet en de Ecologische Hoofdstructuur. Hieronder is eerst een 

algemene gebiedsbeschrijving van het Volkerak-Zoommeer gegeven, vervolgens is nader ingegaan op de 

beschermde natuurwaarden. Gelet op de mogelijke effecten van de waterberging en de aanpassingen van 

de dijken, dammen en kunstwerken, is het studiegebied groter dan het Volkerak-Zoommeer alleen. Het 

studiegebied betreft het gehele Volkerak-Zoommeer, de dijken, de relevante binnendijkse gebieden met 

natuurwaarden, de Oosterschelde, de Westerschelde, het Hollandsch Diep en Markiezaat. In Figuur 1-3 

zijn de natuurgebieden in het Volkerak Zoommeer weergegeven. 

 

5.5.2 Algemene gebiedsbeschrijving Volkerak-Zoommeer 

Sinds de afsluiting van de Philipsdam in 1987 vormen het Krammer-Volkerak (noorden), het Schelde-

Rijnkanaal en het Zoommeer (zuiden) een afgesloten zeearm waarvan het waterpeil ‘gefixeerd’ is. Het 

gebied is gelegen in drie Provincies: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De waterstand varieert 

normaal gesproken tussen NAP +0,15 m en NAP -0,10 m. Hierdoor is een groot deel van het voormalige 

intergetijdengebied permanent droog komen te liggen en zijn er nog slechts weinig van de kenmerken van 

het oorspronkelijke gebied bewaard gebleven. Door de afsluiting van Oosterschelde en Grevelingen, en 

door de doorspoeling met zoet water uit het Hollandsch Diep en de Brabantse rivieren is het Volkerak-

Zoommeer een zoetwatermeer geworden.  

 

Het gebied bestaat in de huidige situatie uit open water, voormalige schorren en zilte graslanden, zilte 

pioniersbegroeiing, duindoornstruwelen, vochtige duinvalleien, ruigten en zomen, vochtige alluviale 

bossen en bloemrijke dijken. De mate waarin de buitendijkse gebieden (ook wel voormalige gorzen, 

schorren of slikken) begroeid zijn, verschilt en is afhankelijk van de hoogteligging ten opzichte van het 

grond- en oppervlaktewaterpeil en de mate van begrazing. Zo is de Plaat van de Vliet begroeid met bomen 

en struiken en kennen de Krammerse Slikken een meer open structuur. De beschermde natuurwaarden 

binnen het Volkerak-Zoommeer zijn voornamelijk te vinden op de buitendijkse gebieden, in de overgangen 

van droog naar nat en plaatselijk op de dijken.  

Als gevolg van een hoge begrazingsdruk door vee en ganzen zijn er weinig ruige vegetaties. Verder is er 

sprake van eutrofiëring wat in het zomerhalfjaar tot overlast van blauwalgen leidt.  

 

5.5.3 Natuurbeschermingswet 1998 

Doelstellingen Natura 2000 

Het plangebied omvat twee Natura 2000-gebieden, namelijk het Krammer-Volkerak (6080 ha, 

gebiedsnummer 114) en het Zoommeer (1053 ha, gebiedsnummer 120). De Natura 2000-gebieden 

Krammer-Volkerak en Zoommeer omvatten respectievelijk de Vogelrichtlijngebieden Krammer-Volkerak 

(aangewezen juli 1995) en Zoommeer (aangewezen maart 2000). Op dit moment (november 2011) is het 

Krammer-Volkerak nog niet aangewezen als Habitatrichtlijngebied maar alleen aangemeld bij de Europese 

Commissie en eind 2004 opgenomen op de communautaire lijst. Voor het Krammer-Volkerak en het 

Zoommeer zijn nog geen ontwerp-aanwijzingsbesluiten gepubliceerd. 

 

De Natura 2000-gebieden Krammer-Volkerak en Zoommeer omvatten ook Beschermde 

Natuurmonumenten. In 1988 is het Krammer-Volkerak in twee besluiten aangewezen als Staats- en 
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Beschermd natuurmonument. Daarnaast is een deel van het Zoommeer, samen met de Schorren aan de 

Eendracht, aangewezen als Staatsnatuurmonument. Om het Volkerak-Zoommeer liggen tevens 

verschillende Beschermde Natuurmonumenten die relevant zijn in het kader van externe werking: 

Oosterschelde-buitendijks, Oosterschelde-binnedijks, Verdronken land van Saeftinghe en 

Markiezaatsmeer-Zuid. De begrenzing van de diverse gebieden op kaart is opgenomen in de Passende 

Beoordeling.  

 

Normaliter worden de instandhoudingsdoelstellingen uit een definitief of ontwerp aanwijzingsbesluit 

getoetst. In een situatie waarin voor een Natura 2000-gebied, zoals voor het Krammer-Volkerak en het 

Zoommeer, nog geen aanwijzingsbesluit beschikbaar is, moet worden teruggevallen op de formele 

stukken die wel voorhanden zijn. Voor de omringende deltawateren zijn wel ontwerp- en/of definitieve 

aanwijzingsbesluiten gepubliceerd. In Tabel 5-8 zijn de vigerende besluiten met bijbehorende data 

opgenomen.  

 

Tabel 5-8 Vigerende besluiten per Natura 2000-gebied voor het studiegebied van het Project Waterberging 

Volkerak-Zoommeer. VR= Vogelrichtlijn; HR = Habitatrichtlijn; BN = Beschermd Natuurmonument. 

# N2000-

gebied 

Naam gebied type besluit datum besluit 

114 Krammer-Volkerak  definitieve aanwijzing VR-gebied  juli 1995 (n-95-5811) 

  aanmelding HR-gebied februari 2004 

120 Zoommeer definitieve aanwijzing VR-gebied  maart 2000 (N/2000/335)  

114 BN Krammer-Volkerak definitieve aanwijzing  augustus 1988 (NMF/N88-8147) 

november 1988 (NMF/N88-9828) 

120 BN* Zoommeer-Eendracht definitieve aanwijzing maart 1989 (NMF/N88-10103) 

118 Oosterschelde definitief aanwijzingsbesluit  december 2009  

118 BN* Oosterschelde-

buitendijks 

definitieve aanwijzing  mei/december 1990  

118 BN* Oosterschelde-

binnendijks 

definitieve aanwijzing  mei/december 1990 

122 Westerschelde & Saeftinghe definitief aanwijzingsbesluit  december 2009 

122 BN* Verdronken land van 

Saeftinghe 

definitieve aanwijzing april/juni 1976 

111 Hollands Diep ontwerp-aanwijzingsbesluit januari 2007  

127 Markiezaat definitief aanwijzingsbesluit  december 2010  

127 BN* Markiezaatsmeer-Zuid definitieve aanwijzing  september 1982/oktober 1985 

* Bij de aanwijzing bestond het gebied uit een Staatsnatuurmonument en een Beschermd Natuurmonument. Met de 

inwerkingtreding van de Nbwet is het onderscheid tussen beide monumenten vervallen en valt het beide onder het 

Beschermd Natuurmonument.  

 

In Tabel 5-9 t/m Tabel 5-11 zijn de instandhoudingsdoelstellingen van het Krammer-Volkerak en 

Zoommeer opgenomen. Voor het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak gelden behoudsdoelstellingen 

voor 9 (sub)habitattypen, 3 habitatrichlijnsoorten, 17 broedvogels en 39 niet-broedvogels. Voor het 

Zoommeer geldt dit voor 5 broedvogels en 19 niet-broedvogels.  
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Tabel 5-9 Instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak (Habitatrichtlijn). 

Bron: Ministerie van EL&I (profielendocument, concept-gebiedendocument, essentietabellen) Zie voor 

uitgebreide legenda ook bijlage 6 
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Habitatrichtlijn 

H1310A 
Zilte pioniervegetaties, 

zeekraal 
b b - - - 

H1310B 
Zilte pioniervegetaties, 

zeevetmuur 
b b - - - 

H1330A 
Schorren en zilte 

graslanden, buitendijks 
b b - - - 

H1330B 
Schorren en zilte 

graslanden, binnendijks 
b b -  - 

H2190B 
Vochtige duinvalleien 

(kalkrijk) 
b b - - + 

H6430A 
Voedselrijke zoomvormende 

ruigten, moerasspirea 
b b + + + 

H6430B 
Voedselrijke zoomvormende 

ruigten, harig wilgenroosje 
b b - + - 

H91E0A 
Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen) 
b b - - + 

H91E0B 
Vochtige alluviale bossen 

(essen-iepenbossen) 
b b -- - --** 

H1340 Noordse woelmuis* b b + + -- 

H1134 Bittervoorn b b - - --** 

H1149 Kleine modderkruiper b b + -  

* Prioritaire soort 

** Landelijke trend 

 

Tabel 5-10 Instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak (Vogels). Bron: 

Ministerie van EL&I (profielendocument, concept-gebiedendocument, essentietabellen) en www.SOVON.nl. 

Grijs = geen gegevens beschikbaar. KV = Krammer-Volkerak. Zie voor uitgebreide legenda ook bijlage 6 
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Vogelrichtlijn/Wetlandbesluit 

A004 Dodaars b b B +  0 +
‡‡

  

A008 Geoorde fuut b b B -  - ++
‡‡

  

A034 Lepelaar b b B + - ++
§§

 ++
‡‡

 27 

A081 Bruine kiekendief b b B + - -
§§

 -
‡‡

 13 
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**

  

A082 Blauwe kiekendief b b B --  - +
‡‡

  

A131 Steltkluut b b B   ++
§§

 ++
‡‡

  

A132 Kluut b b B -- + - -- 850 

A137 Bontbekplevier b b B -- + -- -- 14 

A138 Strandplevier b b B -- + -- - 37 

A151 Kemphaan b b B --     

A176 Zwartkopmeeuw b b B + ++ ++
§§

 +
‡‡

 310 

A183 Kleine mantelmeeuw b b B + - ++ +
‡‡

 810 

A193 Visdief b b B - - -- 0
‡‡

 220 

A195 Dwergstern b b B -- - +
§§

 +
‡‡

 3 

A222 Velduil b b B --     

A249 Oeverzwaluw b b B +  0 0
‡‡

  

A272 Blauwborst b b B +  + +
‡‡

  

A004 Dodaars nb b B +  0 +
‡‡

  

A005 Fuut nb b B - + 0 -- 1100 

A007 Kuifduiker nb b B + + + ++ 2 

A008 Geoorde fuut nb b B -  - ++
‡‡

  

A017 Aalscholver nb b B + - + +
‡‡

 490 

A026 Kleine zilverreiger nb b B + - ++ ++
‡‡

  

A034 Lepelaar nb b B + + ++ +
‡‡

 40 

A037 Kleine zwaan nb b B - - +
§§

 -
‡‡

 5 

A041 Kolgans nb b B +  + +
‡‡

  

A043 Grauwe gans nb b B + + ++ ++ 2100 

A045 Brandgans nb b b + - ++ ++ 1100 

A046 Rotgans nb b b - - 0 0
‡‡

 160 

A048 Bergeend nb b b + + + 0 1200 

A050 Smient nb b b + - - -- 2500 

A051 Krakeend nb b b + + ++ 0 480 

A052 Wintertaling nb b b - - + 0
‡‡

 670 

A053 Wilde eend nb b b + - 0 - 5300 

A054 Pijlstaart nb b b - - + +
‡‡

 180 

A056 Slobeend nb b b + + + +
‡‡

 310 

A059 Tafeleend nb b b -- - - - 130 

A061 Kuifeend nb b b - + ++ + 4000 

A067 Brilduiker nb b b + + + 0 640 

A069 Middelste zaagbek nb b b + - 0 0
‡‡

 20 

A094 Visarend nb b b + -   2
***

 

A098 Smelleken nb b b      

A103 Slechtvalk nb b b + + ++
§§

 +
‡‡

 5
***

 

A125 Meerkoet nb b b - - ++ - 1300 

A131 Steltkluut nb b b      

A132 Kluut nb b b - + + - 430 

A137 Bontbekplevier nb b b + - 0 - 40 
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**

  

A140 Goudplevier nb b b --   0
‡‡

  

A151 Kemphaan nb b b -     

A156 Grutto nb b b -- - + -- 140 

A157 Rosse grutto nb b b +  +
§§

 +
‡‡

  

A162 Tureluur nb b b - - - - 60 

A166 Bosruiter nb b b      

A169 Steenloper nb b b -- - 0
§§

 +
‡‡

  

A249 Oeverzwaluw nb b b +  0 -
‡‡

  

A276 Roodhalsfuut nb b b      

*Trends broedvogels over jaren 1999 t/m 2008; trends niet-broedvogels over seizoenen 1998/1999 t/m 2007/2008 voor het Krammer-

Volkerak.  

**Bron: SOVON, (2005). Eenheid broedvogels: gemiddeld aantal broedparen over jaren 1999-2003; eenheid niet-broedvogels: 

gemiddeld seizoensgemiddelde niet-broedvogels over seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004. 

§§
Trend is gebaseerd op landelijke cijfers.  

‡‡
Trend is gebaseerd op landelijke cijfers over de laatste 10 jaar.  

***Gemiddeld seizoensmaximum over seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004 in plaats van gemiddeld seizoensgemiddelden. 

 

Tabel 5-11 Instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied Zoommeer (Vogels). Bron: Ministerie van 

EL&I (profielendocument, concept-gebiedendocument, essentietabellen) en www.SOVON.nl. Grijs = geen 

gegevens beschikbaar. ZM = Zoommeer. Zie voor uitgebreide legenda ook bijlage 6 
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Vogelrichtlijn 

A132 Kluut b b b - - -- -
‡‡

 33 

A137 Bontbekplevier b b b -- - 0
§§

 0
‡‡

  

A138 Strandplevier b b b -- + -
§§

 -- 13 

A176 Zwartkopmeeuw b b b + - ++
§§

 +
‡‡

 0 

A193 Visdief b b b - - +
§§

 0
‡‡

 4 

A005 Fuut nb b b - - 0 - 170 

A017 Aalscholver nb b b + - ++
§§

 +
‡‡

  

A026 Kleine zilverreiger nb b b + - ++
§§

 ++
‡‡

  

A034 Lepelaar nb b b + - ++
§§

 +
‡‡

  

A043 Grauwe gans nb b b + - ++ ++
‡
 470 

A045 Brandgans nb b b +  ++
§§

 ++
‡
  

A046 Rotgans nb b b - - 0 - 220 

A048 Bergeend nb b b + -- - + 200 

A050 Smient nb b b + - +
§§

 0
‡
 800 
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A051 Krakeend nb b b + - ++ + 180 

A052 Wintertaling nb b b - - ++ + 370 

A054 Pijlstaart nb b b - - + +
‡‡

 90 

A056 Slobeend nb b b + - + - 90 

A061 Kuifeend nb b b - - + 0 850 

A125 Meerkoet nb b b - - ++ 0 710 

A130 Scholekster nb b b -- - -
§§

 -
‡‡

  

A132 Kluut nb b b - - 0
§§

 0
‡‡

  

A137 Bontbekplevier nb b b + - +
§§

 +
‡‡  

A169 Steenloper nb b b -- - 0
§§

 +
‡‡  

*Trends broedvogels over jaren 1999 t/m 2008; trends niet-broedvogels over seizoenen 1998/1999 t/m 2007/2008 voor het Zoommeer.  

**Bron: SOVON e.a., 2005. Eenheid broedvogels: gemiddeld aantal broedparen over jaren 1999-2003; eenheid niet-broedvogels: 

gemiddeld seizoensgemiddelde niet-broedvogels over seizoenen 1999/2000 t/m 2003/2004. 

§§
Trend is gebaseerd op landelijke cijfers.  

‡‡
Trend is gebaseerd op landelijke cijfers over de laatste 10 jaar.  

 

Zie voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Hollands 

Diep en Markiezaat de doelstellingen in de officiële besluiten en de samenvatting in tabellen in hoofdstuk 3 

van de Passende Beoordeling (Bijlage 12).  

 

Doelen Beschermde Natuurmonumenten 

De grenzen van de Beschermde Natuurmonumenten vallen grotendeels binnen de grenzen van de Natura 

2000-gebieden Krammer-Volkerak en Zoommeer. Alleen de voormalige schorren in de Eendracht zijn niet 

opgenomen binnen de grenzen van een van de twee Natura 2000-gebieden. 

 

De Natura 2000-doelstellingen van het Krammer-Volkerak en het Zoommeer komen gedeeltelijk overeen 

met waarden van de Beschermde Natuurmonumenten (BN-waarden). Hoe deze doelen en waarden zich 

tot elkaar verhouden is van belang voor de beoordeling in het MER.  

Indien de Natura 2000-doelen overlap vertonen met de waarden zoals beschreven in het Beschermde 

Natuurmonument zullen de BN-waarden automatisch getoetst worden als de effecten op de Natura 2000-

doelen beoordeeld worden. Indien de BN-waarden niet (geheel) overlappen met de Natura 2000-doelen 

zullen de BN-waarden apart getoetst worden in het MER. Hetzelfde geldt voor landschappelijke kwaliteiten 

en abiotische kenmerken die een onderdeel vormen van de BN-waarden.  

 

In bijlage 4 van de Passende Beoordeling is een volledig overzicht gegeven van alle BN-waarden en of 

deze wel of niet overlappen met de Natura 2000-doelstellingen. De waarden die niet meeliften met de 

Natura 2000-doelen zijn samengevoegd in clusters. In Tabel 5-12 zijn de clusters voor de Beschermde 

Natuurmonumenten opgenomen die niet overlappen met de Natura 2000-doelstellingen en dus apart 

worden beoordeeld. 
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Tabel 5-12 Beschermde Natuurmonument-clusters die niet gedekt worden door de Natura 2000-doelen en 

apart beoordeeld worden.  

Naam Beschermd Natuurmonument naam (cluster) BN-waarde apart te beoordelen 

Krammer-Volkerak  Landschappelijke, natuurwetenschappelijke, hydrologische en 

natuurschoon kenmerken  

Krammer-Volkerak  Slijkgrasvelden 

Krammer-Volkerak  Open water  

Krammer-Volkerak Overwinterende vogels 

Zoommeer-Eendracht Landschappelijke, hydrologische, natuurwetenschappelijke en 

natuurschoon kenmerken 

Zoommeer-Eendracht Schorren, slikken en ondiep water 

Zoommeer-Eendracht Open water, zandige slikgronden en daarbij horend krekenstelsel 

Zoommeer-Eendracht Broedkolonie kokmeeuw 

Zoommeer-Eendracht Gras- en ruigtevegetaties 

Zoommeer-Eendracht Struweel en houtopstanden 

Oosterschelde-buitendijks Landschappelijke, natuurwetenschappelijke en natuurschoon 

kenmerken 

Oosterschelde-buitendijks Hard substraat 

Oosterschelde-buitendijks Overwinterende vogels (slaapgebied kolgans/rietgans) 

 

Zie voor de relevante waarden ten aanzien van de omringende Beschermde Natuurmonumenten de 

Passende Beoordeling. 

 

Huidige natuurwaarden  

 

Habitattypen 

De huidige verspreiding van deze habitattypen is door Rijkswaterstaat voor het Natura 2000-

beheerplanproces in kaart gebracht (Figuur 5-11). De kaart is de meest recente beschikbare informatie 

over habitattypen. In Tabel 5-12 zijn de oppervlakten opgenomen die met de kaart corresponderen.  

 

Tabel 5-13  Oppervlakten (ha) van habitattypen H1310, H1330, H2190B, H6430 en H91E0 in het Natura 2000-

gebied Krammer-Volkerak 

Beheerder H1310A H1310B H1330A H1330B H2190B H6430A H6430B H91E0A H91E0B 

Natuurmonumenten 1,3 0 0 onbekend 64,8 0 1,8 0,3 0 

Staatsbosbeheer 91,0 0 0 onbekend 0,0 0 15,7 0,0 0 

St. het Zeeuwse 

Landschap 
0,2 0 0 onbekend 50,5 0 0,0 1,0 0 

Totaal oppervlakte 92,5 0 0 118,3 115,3 0 17,5 1,3 0 

 

Habitatrichtlijnsoort noordse woelmuis 

Uitgebreide informatie over de leefwijze en het voorkomen van de noordse woelmuis in en rond het 

plangebied is te vinden in de Passende Beoordeling (Bijlage 12). Hieronder wordt een korte samenvatting 

gegeven over de huidige verspreiding van de soort binnen het Volkerak-Zoommeer.  

 

Uit verschillende onderzoeken in de periode 1995 t/m 2010 blijkt dat de noordse woelmuis in het Krammer-

Volkerak is waargenomen. Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van het beheerplanproces in 2008 een 

verspreidingskaart gemaakt. Hieruit blijkt dat de soort voorkomt in het binnendijkse gebied nabij de 

noordwestelijke punt van de Hellegatsplaten, op de Krammerse Slikken, Noorder Krammer, Plaat van de 
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Vliet, Slikken van de Heen West en de Dintelse Gorzen. Bij recent veldwerk is de soort gevangen op de 

Krammerse Slikken en nabij Philipsdam Oost (NWC, 2010).  

 

Vanwege te hoge begrazingsdruk vormen de gebieden waar noordse woelmuis voorkomt suboptimaal 

habitat. De noordse woelmuis komt volgens deskundigen niet meer voor aan de Brabantse kant van het 

Krammer-Volkerak, omdat de soort wordt weggeconcurreerd door andere woelmuizen. Verder behoren het 

Zoommeer en Schelde-Rijnkanaal niet tot het leefgebied van de noordse woelmuis. Een onderzoek in 

2009 vanaf de boot aan de randen van de Hellegatsplaten en bij de vogelhutten heeft een enkele 

waarneming van de noordse woelmuis opgeleverd. In 1997 is voor het laatst een exemplaar gevangen op 

één van de eilandjes. In dit MER is uitgegaan van het voorkomen van de noordse woelmuis op de Slikken 

van de Heen West, de Philipsdam, de eilandjes in het Krammer-Volkerak, Noorder Krammer, Krammerse 

Slikken en Hellegatsplaten (Tabel 5-14).  

 

Tabel 5-14 Verspreiding van noordse woelmuis binnen het Krammer-Volkerak. Gebaseerd op 

verspreidingskaarten van Rijkswaterstaat (bijlage 11 bij de Passende Beoordeling), veldonderzoek van NWC 

(2010) en de inbreng van deskundigen (bijlage 5 bij de Passende Beoordeling). Rood = komt niet voor in het 

gebied; groen = komt wel voor in het gebied.  
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Figuur 5-11 Voorkomen habitattypen Krammer-Volkerak (bron: Rijkswaterstaat december 2010).  
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Habitattrichlijnsoorten bittervoorn en kleine modderkruiper 

Uit de literatuur zijn geen verspreidingsgegevens bekend van de bittervoorn en kleine modderkruiper in het 

Krammer-Volkerak. Volgens verspreidingskaarten van RAVON (1997-2008) (zie figuur 4.9 in Passende 

Beoordeling) zijn er nooit vondsten gedaan van deze soorten in het Volkerak-Zoommeer. Op 

waarneming.nl zijn er in de afgelopen tien jaar geen vondsten van de bittervoorn of kleine modderkruiper 

gerapporteerd in het gebied, maar wel in nabijgelegen regionale wateren. Geschikt habitat binnen het 

Volkerak-Zoommeer zou te vinden moeten zijn in de vorm van ondiep water (< 1,5 meter) met begroeiing 

van waterplanten. De stenige oevers van het gebied verschaffen geen geschikt habitat. Ook de vele 

stroming en golfslag zijn met name voor de bittervoorn erg ongunstig. Ook recent veldonderzoek naar 

beschermde vissoorten op locaties waar buitendijkse aanpassingen aan de dijken voorzien waren, heeft 

geen waarnemingen van de bittervoorn of modderkruiper opgeleverd (NWC, 2010a).  

 

Broedvogels 

Er zijn verspreidingskaarten van Rijkswaterstaat gebruikt om inzicht te krijgen in de verspreiding van de  

broedvogels binnen het Volkerak-Zoommeer. Omdat niet van alle vogels verspreidingskaarten 

beschikbaar waren, is voor het inzicht in de verspreiding van de overige broedvogels gebruik gemaakt van 

monitoringsgegevens uit het Landelijk Soortonderzoek (LSB zeldzame vogels en kolonievogels) voor de 

periode 2005-2008 en het Broedvogel Monitoring Project (BMP algemene vogels) voor de periode 2005-

2009. 

Uit deze bronnen blijkt dat er geen broedende lepelaars, steltkluten, oeverzwaluwen en geoorde futen in 

de afgelopen vier jaar binnen het Krammer-Volkerak zijn waargenomen. Lepelaars broeden in de randen 

van bosjes. Voorheen zaten ze veel bij de Philipsdam, maar zijn daar nu verdwenen door aanwezigheid 

van vossen. Ook broedden de lepelaars in het verleden op de Nieuwkoopse eilanden. Hoewel lepelaars 

de laatste jaren niet zijn waargenomen, is het mogelijk dat de soort in de toekomst het Krammer-Volkerak 

wel weer zal gebruiken als broedgebied. Er zal daarom wel getoetst worden in hoeverre de alternatieven 

de potentie als broedgebied voor de lepelaar beïnvloeden. Voor de geoorde fuut, oeverzwaluw en 

steltkluut heeft het Krammer-Volkerak geen potentie als broedgebied. De zwartkopmeeuw en de visdief 

zijn niet meer waargenomen in het Zoommeer. Het Zoommeer heeft wel potentie als broedgebied voor 

deze soorten. In Tabel 5-15 en Tabel 5-16 is aangegeven in welke delen van het desbetreffende gebied 

de aangewezen broedvogels  voorkomen. Uitgebreide informatie hierover is opgenomen in de Passende 

Beoordeling (Bijlage 12).  

 

Tabel 5-15 Verspreiding van broedvogels op het Krammer-Volkerak. Gebaseerd op verspreidingskaarten 

van Rijkswaterstaat (2008, aangeduid met *) en op tellingen van SOVON over de seizoenen 2005-2009. Rood = 

komt niet voor in het gebied; lichtgroen = komt wel voor in het gebied; donkergroen = komt wel voor in het 

gebied, zwaartepunt van tellingen. **= geen tellingen gedaan, het wel of niet voorkomen is bepaald op basis van 

habitatgeschiktheid en verspreidingskaarten.  
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A008 Geoorde fuut           

A034 Lepelaar          

A081 Bruine kiekendief *          
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Code 
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A082 Blauwe kiekendief **          

A131 Steltkluut**          

A132 Kluut *          

A137 Bontbekplevier *          

A138 Strandplevier *          

A151 Kemphaan          

A176 Zwartkopmeeuw *          

A183 Kleine mantelmeeuw *          

A193 Visdief          

A195 Dwergstern          

A222 Velduil **          

A249 Oeverzwaluw          

A272 Blauwborst          

 

Tabel 5-16 Verspreiding van broedvogels op het Zoommeer. Gebaseerd op verspreidingskaarten van 

Rijkswaterstaat (2008, aangeduid met *) en op tellingen van SOVON over de seizoenen 2005-2009. Codering 

BRXXXX correspondeert met telvakken van SOVON., rood = komt niet voor in het gebied; lichtgroen = komt wel 

voor in het gebied; donkergroen = komt wel voor in het gebied, zwaartepunt van tellingen.  
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A132 Kluut *          

A137 Bontbekplevier           

A138 Strandplevier *          

A176 Zwartkopmeeuw *          

A193 Visdief *          

 

Niet-broedvogels 

Met name in het winterhalf jaar foerageren grote aantallen watervogels in het plangebied op vis, 

waterplanten en driehoeksmosselen. Luwe delen en oeverzones en de buitendijkse gebieden geven 

beschutting tegen wind en golfslag. Naast de verspreidingskaarten van Rijkswaterstaat zijn tellingen van 

niet-broedvogels van de laatste vier seizoenen (2005/2006 t/m 2008/2009) van SOVON gebruikt om 

inzicht te krijgen in de verspreiding in ruimte en tijd. Voor uitgebreide informatie hierover zie de Passende 

Beoordeling (Bijlage 12). In onderstaande tekst is per voedselgroep informatie opgenomen over de 

verspreiding van de verschillende aangewezen niet-broedvogels. In Tabel 5-9 t/m Tabel 5-11  is informatie 

opgenomen over het belang van het gebied voor de soorten en de trends in voorkomen.  
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Bodemfauna-eters 

De steltlopers als strandplevier, bontbekplevier, goudplevier en rosse grutto foerageren op wormen, 

schelpdieren en insecten op de droogvallende voormalige slikken en zandplaten (Krammerse Slikken en 

Dintelse Gorzen). Een deel van de steltlopers foerageert ook in de graslanden (grutto, tureluur, kluut, 

kemphaan). Ze komen buiten de broedtijd ook vooral in de oeverzones voor (in de broedtijd verspreider 

over alle voormalige gorzen). De grutto komt verspreid over het gehele Krammer-Volkerak voor, de Plaat 

van de Vliet, de Slikken van de Heen, de Hellegatsplaten en de Krammer Slikken, terwijl de tureluur vooral 

waargenomen wordt op de Krammerse Slikken, de Dintelse Gorzen en de Hellegatsplaten.  

De grondeleenden, zoals de tafeleend en bergeend foerageren op bodemdieren op een iets grotere diepte 

door met de poten de bodem los te trappelen. Echte duikers zijn de kuifeenden, brilduikers en meerkoeten 

(vooral winter). Zij foerageren hoofdzakelijk op schelpdieren (driehoeksmosselen) en duiken dus naar 

grote diepte. Voor deze soorten is in de winterperiode het open water en de oeverzone van belang als 

foerageer- en rustgebied. In juli tot en met september is het Krammer-Volkerak van belang als ruigebied 

voor de kuifeend, voornamelijk het gebied rond de Nieuwkooper eilanden. De scholekster foerageert langs 

de oevers van het Zoommeer op bodemfauna. Van maart t/m augustus komt deze soort daar in de 

hoogste aantallen voor.  

 

Viseters 

De grootste concentraties duikende viseters van het Krammer-Volkerak zijn aanwezig in de Noorder 

Krammer, Nieuwkooper eilanden, Krammerse Slikken-archipel en ten noorden van de Dintelse Gorzen. 

Voor deze soorten (aalscholver, fuut, kuifduiker, middelste zaagbek) is vooral de overgang tussen ondiep 

en diep(er) water van belang als foerageer- en/of rustgebied. In de Noorder Krammer en de Nieuwkooper 

eilanden zijn ook de grootste concentraties ruiende futen aan te treffen in de periode juli – september. 

Verder komt fuut verspreid over het gehele Volkerak-Zoommeer voor en heeft zijn zwaartepunt in 

aantallen in de wintermaanden liggen. Er bevindt zich een kolonie aalscholvers op de Krammerse Slikken. 

Deze vogels foerageren deels op het Grevelingenmeer en deels in de Oosterschelde. In het Zoommeer 

foerageert de soort vooral in de wintermaanden. Voor de middelste zaagbek is het gebied vooral van 

belang als foerageergebied, maar ook vogels die overdag foerageren in het Grevelingenmeer slapen ’s 

nachts op het Krammer-Volkerak. Voor wadende viseters (lepelaar) zijn vooral de oeverzones van de 

Plaat van de Vliet en de Slikken van de Heen-west van belang waar ze wadend foerageren op kleine vis 

en ongewervelden (garnalen).  

 

Planteneters 

De grootste concentraties waterplanteneters (kleine zwaan, krakeend, meerkoet, pijlstaart, smient en 

tafeleend) worden binnen het Krammer-Volkerak aangetroffen in de Noorder Krammer, bij de Nieuwkooper 

eilanden en de Krammerse Slikken. Ze foerageren en rusten in de zomer en het najaar verspreid over het 

gehele gebied. In de zomer, als zwanen massaal ruiend in het Volkerak-Zoommeer overzomeren, vreten 

deze van het vele schedefonteinkruid in de ondiepe (waterdiepte tot 1 meter), bereikbare delen. Daar 

grazen ze steeds de vers uitgelopen spruiten van af, die mals en smakelijk zijn. De oudere stengels met 

blad worden genegeerd, zijn niet mals meer.  

De graseters (grauwe gans, brandgans, rotgans, wilde eend, smient) zijn gedurende het gehele jaar 

verspreid over het hele Volkerak-Zoommeer aanwezig. De buitendijkse gebieden zijn van belang als 

foerageer-, rust- en slaapgebied, het open water en de oeverzones als rustgebied. Brandganzen en 

grauwe ganzen eten tijdens de zomerrui vooral planten langs de oevers en op de graslanden. Een deel 

van de getelde aantallen smienten van het Zoommeer betreft rustende vogels die ’s nachts foerageren op 

omringende graslanden op Tholen en in West-Brabant. Een deel van de smienten van het Krammer-

Volkerak foerageren ‘s nachts in de Hoekse Waard op Goeree-Overflakkee en in West-Brabant. Gebruik 

van het gebied door de wilde eend is vergelijkbaar met dat van de smient. Ook de kleine zwaan slaapt op 

verschillende plaatsen in het gebied en foerageert overdag vooral op waterplanten (fonteinkruid), maar eet 
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ook planten van omliggende graslanden en akkers. Een deel van de rotganzen betreft vogels die 

foerageren in de Oosterschelde en overtijen in het Zoommeer. De wintertaling vindt zijn voedsel 

(planten(delen)) in moerassige gebieden en rietland. De pijlstaart foerageert in de zomer en herfst vooral 

op ondergedoken waterplanten. Daarnaast foerageert de soort ook op schorren en natte graslanden. De 

bergeend foerageert in open water op waterplanten en in het getijdengebied op bodemdieren. Ook rusten 

bergeenden op zandige substraten zoals stranden en platen. Waterplanten en gras zijn belangrijke 

voedselbronnen voor de meerkoet in de zomer en herfst (gras met name in de herfst), maar in de winter 

schakelen meerkoeten meer over op bodemfauna.  

 

Planktoneters 

De slobeend is het hele jaar in meer of minder mate aanwezig op het Volkerak-Zoommeer. De soort 

foerageert op open water en in de oeverzone. De grootste concentraties in het Krammer-Volkerak zijn 

aanwezig in de Noorder Krammer en de Krammerse Slikken. Het zwaartepunt in voorkomen in het 

Zoommeer ligt ten westen van de Speelmansplaten en op de Princesseplaat. 

 

5.5.4 Flora- en faunawet beschermde soorten 

In en rond het Volkerak-Zoommeer komt een aantal door de Flora- en faunawet (hierna: Ffwet) (streng) 

beschermde planten en dieren voor. Per soortgroep worden deze hierna nader besproken (soorten van 

tabel 2 en tabel 3 uit de Ffwet). In bijlage 6 is aangegeven welke bronnen hiervoor zijn gebruikt.  

 

In het kader van de ontheffingsaanvraag Ffwet, is nog gedetailleerde informatie nodig van de 

voorkomende natuurwaarden op de locaties waar aanpassingen aan de dijken, dammen of kunstwerken 

gaan plaatsvinden. In de periode april-september 2011 vindt ten behoeve van de ontheffingsaanvraag 

Ffwet veldonderzoek plaats naar het voorkomen van beschermde planten, vaste rust- en verblijfplaatsen 

van vogels en vleermuizen, amfibieën en muizen. Ik het kader van de Nbwet heeft er in 2010 al wel 

veldonderzoek plaatsgevonden naar muizen (NWC, 2010) en vissen (NWC, 2010a) in het Krammer-

Volkerak. De resultaten van het veldwerk in 2011 zijn niet noodzakelijk voor de afweging van de 

verschillende alternatieven in het MER.  

 

Vaatplanten 

Vooral in de duinvalleiachtige vegetaties komen beschermde soorten voor (BOKV, 2009). Voor het 

merendeel betreffen dit verschillende soorten orchideeën als moeraswespenorchis en rietorchis. 

Plaatselijk komen deze soorten in grote aantallen (>100 exemplaren) voor. De blauwe zeedistel kan 

incidenteel worden aangetroffen op zandige droge standplaatsen. Uit veldonderzoek (o.a. NWC, 2010a) 

en waarneming.nl blijkt dat de tongvaren binnen het Volkerak-Zoommeer voorkomt. In het buitendijkse 

gebied langs de Eendracht-Oost (Zeeweg, Nieuw-Vossemeer) zijn honderden tongvarens waargenomen 

(NWC, 2010a). Er zijn plaatselijk op de dijken, met name aan de dijkvoet, beschermde plantensoorten, 

zoals orchideeën en wilde marjolein waargenomen.  

 

Tabel 5-17 Waargenomen vaatplanten, ingedeeld per natuurgebied (BOKV, 2009) 

Soort 
Plaat van 

de Vliet 

Dintelse 

Gorzen  

Slikken 

van Heen 

West 

Slikken 

van Heen 

oost 

Princesse-

plaat 

Sabina 

Hernrica-

polder 

Hellegats-

platen 

Blauwe zeedistel   X     

Brede orchis  X      

Gevlekte orchis  X      

Hondskruid  X      
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Soort 
Plaat van 

de Vliet 

Dintelse 

Gorzen  

Slikken 

van Heen 

West 

Slikken 

van Heen 

oost 

Princesse-

plaat 

Sabina 

Hernrica-

polder 

Hellegats-

platen 

Moeraswespenorchis X X  X X X  

Parnassia X X  X   x 

Rietorchis X X   X   

Tongvaren X
 

  X    

Vleeskleurige orchis X X      
 

Vissen 

In 2010 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissen langs de volgende dijktrajecten: km 5.8-8.5, 

24.1-26.5, 78.5-80 (de trajecten waar in de varianten, zie hoofdstuk 6, buitenwaartse versterking van de 

dijken is opgenomen) (NWC, 2010a). Op alle trajecten is de rivierdonderpad (tabel 2 Ffwet) tussen de 

basaltblokken in de oeverzone aangetroffen. Er kan van uitgegaan worden dat de soort in vergelijkbare 

hoeveelheden voorkomt in de niet onderzochte basaltoevers van het Volkerak-Zoommeer. Van de kleine 

modderkruiper (tabel 2 Ffwet) en bittervoorn (tabel 3 Ffwet) zijn geen waarnemingen bekend. Voor deze 

soorten is er geen geschikt habitat aanwezig binnen het Volkerak-Zoommeer. Voor overige beschermde 

Ffwet-soorten kan op basis van verspreidingskaarten van RAVON en habitatgeschiktheid worden 

uitgesloten dat ze in het Volkerak-Zoommeer voorkomen.  

 

Broedvogels 

Een groot deel van de broedvogels broedt in het zomerhalfjaar op de buitendijkse gebieden op en tussen 

begroeiing. Verder zijn er verschillende kale grondbroeders die juist open gronden prefereren. Ook delen 

van de aan te passen dijken zijn geschikt als broedgebied voor grondbroeders. Enkele soorten, zoals de 

meerkoet broedt op het water. In het binnendijkse gebied moet rekening gehouden worden met 

weidevogels. In en rond het Volkerak-Zoommeer zijn verschillende soorten vogels die in koloniën of 

kolonieachtige verbanden broeden.  

 

In de huidige situatie zijn de volgende jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen bekend (BOKV, 

2009): 

• nesten in bomen: groene specht (lage dichtheden), grote bonte specht (lage dichtheden), zwarte 

kraai (hoge dichtheden), buizerd (lage dichtheden), sperwer (lage dichtheden). 

• nesten afhankelijk van menselijke activiteiten: steenuil (lage dichtheden), torenvalk (lage 

dichtheden), kerkuil (lage dichtheden). 

 

Zoogdieren 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Van de beschermde grondgebonden zoogdieren komen de noordse woelmuis en mogelijk waterspitsmuis 

in het gebied voor. Zie voor de verspreiding van de noordse woelmuis de bovenstaande tekst bij paragraaf 

5.5.3.  

In het veldwerk (NWC, 2010) is de waterspitsmuis (tabel 3 Ffwet) niet gevangen nabij de dijken van het 

Krammer-Volkerak. Het Sabina-Henricagors en de buitendijkse zone van de Slikken van de Heen zijn 

ongeschikt als leefgebied voor deze soort. Op de Philipsdam en de Krammerse Slikken lijkt geschikt 

habitat aanwezig, maar desondanks is de soort niet gevangen. Echter is het voorkomen van de 

waterspitsmuis in het Volkerak-Zoommeer niet zondermeer uit te sluiten, omdat de soort wel in de 

omgeving voorkomt en enkele plaatsen binnen het gebied (Eendracht, de Princesseplaat in het 
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Zoommeer, oeverzone en eilandjes ten oosten van de Krammersluizen) kunnen worden aangemerkt als 

potentieel geschikt habitat van de soort (Kraker, K. de, 2011).  

 

Vleermuizen 

Over het voorkomen van vleermuizen (alle tabel 3 Ffwet) op en rond het Volkerak-Zoommeer is weinig 

recente informatie beschikbaar. Oudere documentatie vermeldt het voorkomen van onder andere 

watervleermuis en ruige dwergvleermuis (BOKV, 2009).  

Op basis van het voorkomen van geschikt biotoop is het voorkomen van deze en andere vleermuissoorten 

waarschijnlijk. De oevers en open terreindelen bieden geschikt foerageergebied voor de watervleermuis, 

meervleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. De gewone en ruige dwergvleermuis zullen jagen in 

gebiedsdelen met meer opgaande begroeiing. Ook de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen is niet 

ondenkbaar. Oudere bomen als wilgen en populieren bieden (mogelijk) een verblijfplaats aan rosse 

vleermuis en/ of ruige dwergvleermuis. Uit veldonderzoek (zie bijlage 12) blijkt dat de aan te passen 

kunstwerken niet geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Te kappen bomen zullen nog onderzocht 

worden op verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

 

Amfibieën en reptielen 

De meeste waarnemingen van de rugstreeppad (tabel 3 Ffwet) zijn gedaan langs de Eendracht en in het 

Zoommeer (BOKV, 2009). Verder zijn er waarnemingen van de soort op de Dintelse Gorzen. Verder kan 

er op basis van habitatgeschiktheid worden aangenomen dat rugstreeppad nabij de Philipsdam voorkomt. 

Ze zullen dan in het zomerseizoen te vinden zijn in de ondiepe plassen in de dijkvoet en overwinterend in 

de dijken.  

Op basis van habitatgeschiktheid en verspreidingskaarten kan worden uitgesloten dat er streng 

beschermde reptielen binnen het plangebied voorkomen.  

 

Insecten en ongewervelden 

Er zijn geen waarnemingen van door de Ffwet beschermde soorten insecten en ongewervelden in het 

Volkerak-Zoommeer bekend.  

 

5.5.5 Ecologische Hoofdstructuur 

Het Volkerak-Zoommeer is gelegen in drie provincies: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau planologisch vastgelegd in de streekplannen. In 

de natuurbeheerplannen hebben de drie provincies concreet invulling gegeven aan de EHS door het 

aanwijzen van natuurbeheertypen. Deze worden hieronder voor het Volkerak-Zoommeer per provincie 

beschreven. De bijbehorende kaarten zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Zuid-Holland 

Het noordelijke deel van het Krammer-Volkerak behoort tot de provincie Zuid-Holland en wordt begrensd 

door de Philipsdam aan de westkant en door de Hellegatsdam aan de oostkant. Hier binnen vallen de 

natuurgebieden de Hellegatsplaten en de Krammerse Slikken. De EHS in Zuid-Holland is recent 

vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland en in de bijbehorende Verordening Ruimte (juli 

2010). De Natuurdoeltypen zijn uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2011.  

Delen van het water zijn aangemerkt als ‘waternatuurgebied’ en delen van de buitendijkse gebieden als 

bestaande natuur. Langs de noordelijke oever van het Krammer-Volkerak ligt ten dele een strook met het 

beheertype ‘kruiden en faunarijk grasland’ (N12.02). Een klein deel nabij de Hellegatsplaten behoort tot 

het beheertype ‘haagbeuken en essenbos’ (N14.03) en ‘moeras’ (N05.01). Het water valt onder het 

natuurdoeltype ‘afgesloten zeearm’ (N04.04). 
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Zeeland 

Het Zeeuwse deel omvat het zuidwestelijke deel van het Krammer-Volkerak (onder andere de Slikken van 

de Heen west en de Plaat van Vliet), en de westelijke delen van het Schelde Rijnkanaal en het Zoommeer. 

In het natuurbeheerplan van de provincie Zeeland (Provincie Zeeland, 2009 en 2010) is een deel van het 

Krammer-Volkerak en het Zoomeer begrensd als EHS-gebied waar het water behoort tot ‘afgesloten 

zeearm’. Alle buitendijkse voormalige schorren zijn een combinatie zijn van de typen ‘ruigteveld’ (N12.06, 

85%), vochtig duinvallei (N08.03, 10%) en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ (5%). Ook voor het water van 

het Markiezaat geldt het doeltype ‘afgesloten zeearm’, de buitendijkse gebieden behoren tot een 

combinatie van ‘ruigteveld’ (12.06, 50%) en ‘vochtig hooiland’ (N10.02, 50%).  

In de Noordtak van de Oosterschelde zijn de meeste platen aangewezen als EHS, maar voor slechts een 

beperkt aantal stukken zijn natuurbeheertypen opgesteld. De meeste gebieden worden aangemerkt als 

‘zee en wad (N01.01)’ en ‘schor of kwelder’ (N09.01). 

 

Noord-Brabant 

Het water van het gehele Volkerak-Zoommeer behoort net als bij de andere Provincies tot ‘afgesloten 

zeearm’. De dijken van het Volkerak-Zoommeer zijn veelal aangemerkt als ‘bloemdijk’ (N12.01). De 

buitendijkse gebieden behoren vaak tot het type ‘rivier- en moeraslandschap’ (N01.03) of ‘moeras’ met 

delen ‘vochtige duinvallei’ (N08.03) of ‘kruiden- en faunarijk grasland’ (N12.02). In de Eendracht is een 

stuk buitendijks gebied aangemerkt als ‘zilt- en overstromingsgrasland’ (N12.04). In het zuidoostelijke deel 

van het Noord-Brabantse Zoommeer behoort een stuk tot ‘moeras’, ‘gemaaid rietland’ (N05.02) en ‘zoete 

plas’ (N04.02). De dijken van het Zoommeer vallen niet onder de EHS. Het water van het Markiezaat valt 

onder ‘zoete plas’ en de buitendijkse gebieden (o.a. Molenplaat) grotendeels onder ‘kruiden- en faunarijk 

grasland’. Verder zijn er langs de Eendracht verschillende stukken aangemerkt als zoekgebied voor 

ecologische verbindingszones.  

 

5.5.6 Grote grazers 

Op verschillende van de voormalige gorzen en slikken in het Volkerak-Zoommeer vindt in het kader van 

natuurbeheer begrazing plaats met zogenaamde grote grazers. In Tabel 5-18 is een overzicht gegeven 

van de locaties waar begrazing plaatsvindt en met welke typen dieren en welke aantallen. Het gaat om 

diverse typen dieren, afhankelijk van de locatie. Niet van iedere locatie is precies bekend om welk type 

dieren en aantallen het gaat. Wel vindt op al deze locaties begrazing plaats.  

 

Tabel 5-18 Grote grazers 

Locatie Beherende instantie Type dier Aantal Seizoen 

Hellegatsplaten Staatsbosbeheer Heckrunderen  150 jaarrond 

  paarden 40 jaarrond 

Schor bij Ooltgensplaat Staatsbosbeheer paarden 5 jaarrond 

Krammerse slikken Staatsbosbeheer paarden 8 jaarrond 

  koeien 30 à 40 zomer 

Platen van de Vliet Zeeuws Landschap paarden max. 10 jaarrond 

Slikken van Heen - West Zeeuws Landschap Schotse hooglander,  40 jaarrond 

  Shetlandpony 15 jaarrond 

  Charolais runderen 40 jaarrond 

  Limousine koeien 40 jaarrond 

Dintelse Gorzen, 

zuidwestelijk deel 

Natuurmonumenten Shetlandpony 75 jaarrond 

  Schotse hooglander 200 jaarrond 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 84 - WA-RK20100835 

Locatie Beherende instantie Type dier Aantal Seizoen 

Schorren in de 

Eendracht 

Staatsbosbeheer schapen niet bekend jaarrond 

Prinsessenplaat Staatsbosbeheer vee niet bekend zomer 

 

Op de meeste locaties vindt deze begrazing jaarrond plaats. De dieren blijven dus ook in de winter op de 

buitendijkse locaties. Op sommige locaties wordt in de winter bijgevoerd, op ander locaties niet. Op de 

Prinsessenplaat vindt de begrazing alleen in het zomerseizoen (mei t/m oktober) plaats. 

 

5.5.7 Autonome ontwikkeling 

Zoete scenario 

Als gevolg van de verdergaande verzoeting zullen de nog aanwezige zilte vegetatietypen vervangen 

worden door zoete vegetatietypen. Op langere termijn (10-30 jaar) zullen zilte vegetatietypen alleen nog te 

vinden zijn op de locaties waar kwel vanuit de Oosterschelde optreedt, zoals op de Plaat van de Vliet 

(Tosserams e.a., 2000). Ook brakkere vegetaties (bijvoorbeeld habitattype 6430b, voedselrijke 

zoomvormende ruigten, harig wilgenroosje) nemen af ten gunste van zoetere typen. Doordat er minimaal 

beheer plaats vindt op de eilanden en buitendijkse gebieden, veroorzaakt de natuurlijke successie dat de 

pioniervegetatie (vegetatie van vochtige duinvalleien) plaats maakt voor droge graslanden en uiteindelijk 

wilgenstruweel. Op langere termijn (circa 30 jaar) zullen deze gebieden verbossen met als 

climaxvegetaties elzenrijk essen-iepenbos, elzen-vogelkersbos en eiken-berkenbos.  

Door de natuurlijke processen die spelen op de buitendijkse gebieden is het behoud van de 

natuurdoeltypen moeilijk. De voormalige schorren met zilte graslanden en ruigten en de zoete graslanden 

zullen door de verzoeting en vegetatie-successie niet, dan wel door intensief beheer, behouden kunnen 

worden.  

 

Het gaat nu niet goed met de noordse woelmuis, zowel landelijk als in de zuidwestelijke delta. Als gevolg 

van verbossing, begrazing en concurrentie van andere woelmuizen is de verwachting dat op basis van 

voortzetting van het huidige beheer op buitendijkse terreinen de huidige populatie noordse woelmuis in het 

Krammer-Volkerak in de toekomst verder af zal nemen. Bij het huidige beheer wordt begrazing ingezet om 

verdergaande verbossing tegen te gaan. Nadeel van begrazing is dat dit leidt tot onvoldoende dekking en 

vertrapping. Daarnaast is in de huidige situatie de peildynamiek beperkt (tussen NAP -0,10 meter en NAP 

+ 0,15 meter). 

In het kader van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren en de planstudie Waterkwaliteit Volkerak-

Zoommeer worden nu samen met de beheerders maatregelen verkend die verbetering van het leefgebied 

van de noordse woelmuis beogen of met zich meebrengen. Daarmee kan het behoud van de 

metapopulatie in het Deltagebied worden veilig gesteld.  

De verwachte trend van de waterspitsmuis binnen het Volkerak-Zoommeer is onduidelijk, maar 

waarschijnlijk negatief gezien het feit dat de bovengenoemde verbossing en begrazing ook ongunstig zijn 

voor het leefgebied de soort.  

 

Naarmate de buitendijkse gronden verder dichtgroeien en de opgaande begroeiing hoger en ouder wordt, 

treedt er een verschuiving op van vleermuizen van het (half)open landschap naar meer bosgebonden 

soorten. De toename van oude bomen zal ook leiden tot een toename van geschikte verblijfplaatsen voor 

de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis (BOKV, 2009).  

 

Voorheen broedden veel grondbroeders op recent opgespoten eilandjes en platen. Echter, inmiddels zijn 

deze vrijwel ongeschikt door voortschrijdende vegetatie-successie. In het Krammer-Volkerak is 
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bijvoorbeeld alleen nog een kleine populatie van broedende bontbekplevieren te vinden. Koloniebroeders, 

zoals de zwartkopmeeuw en de visdief, kunnen zich hier langer handhaven. Zonder inrichtings- en 

beheersmaatregelen zullen echter uiteindelijk alle broeders van kale gronden verdwijnen uit Volkerak-

Zoommeer.  

Als gevolg van de verdergaande vegetatie-successie zullen de mogelijkheden voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen in bomen in de toekomst toenemen.  

 

Zie voor trendgegevens van de niet-broedvogels Tabel 5-10 en 5-11 (8
e
 en 9

e
 kolom). In het MER van de 

Planstudie Waterkwaliteit (BOKV, 2009) wordt de verwachting uitgesproken dat bij handhaving van het 

huidige beheer van het gebied de behoudsdoelen voor de volgende soorten van het Krammer-Volkerak 

niet haalbaar zijn: fuut, smient, wilde eend, kluut, bontbekplevier, grutto. Voor het Zoommeer geldt dit voor 

de fuut, grauwe gans, rotgans, bergeend, smient, wintertaling, pijlstaart en kluut. Voor de rotgans en de 

tureluur van het Krammer-Volkerak kon hier niet met zekerheid iets over gezegd worden. Voor de 

kuifduiker, de grauwe gans, de brandgans, de kuifeend en de meerkoet zouden de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Krammer-Volkerak zeker wel gehaald worden met voortzetting van 

het huidige beheer en voor de overige vogelsoorten (niet-broedvogels) waarschijnlijk ook. Voor het 

Zoommeer geldt dit voor de krakeend, slobeend, kuifeend en kluut.  

De versterking van eutrofiering kan een rol spelen in de neergaande trends. Voor de kleine zwaan en 

oeverzwaluw geldt dat deze ook landelijk afnemen. Het is aannemelijk dat de oorzaak voor de 

waargenomen afname dan eerder aan factoren op grotere schaal (van de populatie als geheel) ligt dan 

aan ontwikkelingen in de gebieden afzonderlijk. Verder speelt in het Krammer-Volkerak ook mee dat veel 

soorten tijdelijk in grote aantallen aanwezig waren in de periode direct na afsluiting in 1987, en dat de 

‘zoute’ soorten er gaandeweg verdwenen als gevolg van de verzoeting na 1987.  

 

Rugstreeppadden prefereren open gebieden met slechts hier en daar schuilplaatsen, liefst met zandgrond 

om goed te kunnen graven. De rugstreeppad is een pioniersoort en als gevolg van de successie zal zijn 

habitat op termijn verdwijnen.  

 

Verwachte trends in een zout scenario 

Omdat het zoute scenario geen bestaande situatie is, maar een potentiële situatie in de toekomst, wordt in 

onderstaande tekst een verwachting beschreven van de ontwikkelingen die na het moment van verzilting 

te verwachten zijn (op basis van BOKV, 2009). 

 

Door het verlagen van de middenstand (NAP -0,10 meter) en het instellen van een getijslag is de 

verwachting dat een aantal zoute habitattypen hiervan zal profiteren, terwijl het habitat ruigten en zomen 

(H6430) licht achteruit zal gaan. De overbegrazing blijft een belangrijke beperkende factor voor ruigten en 

zomen. Voor de zoetere habitattypen zijn nauwelijks verschuivingen te verwachten. Gezien het feit dat de 

oppervlakten op hogere gronden liggen en niet onder invloed staan van zout en/of getij, worden geen 

duidelijke positieve of negatieve trends verwacht. 

 

Het (potentiële) leefgebied van de noordse woelmuis en waterspitsmuis wordt als gevolg van verzilting 

kleiner. Dit komt met name door de afname van rietruigtes. De huidige aanwezige ruigtes blijven 

leefgebied, maar deze zijn minder geschikt dan de natte oevervegetaties. De autonome negatieve trend 

door verbossing, begrazing en concurrentie zal ook in de zoute situatie aanwezig zijn. 

 

Een zout Volkerak-Zoommeer is ongeschikt voor vissoorten als bittervoorn, kleine modderkruiper en 

rivierdonderpad. Deze soorten zullen niet meer voorkomen in een brak tot zout Volkerak-Zoommeer, maar 

zullen worden vervangen door andere vissoorten. 
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De aanwezigheid van vogels op een zout Volkerak-Zoommeer is heel afhankelijk van waar de vogels 

voorkomen en waar ze zich mee voeden. Voor een aantal vogelrichtlijnsoorten dat broedt in het Volkerak-

Zoommeer wordt een toename verwacht in het zoute scenario. De bontbekplevier, kluut, strandplevier en 

lepelaar nemen naar verwachting toe. De soorten waarvoor een sterke afname wordt verwacht als gevolg 

van verzilting zijn kuifeend, meerkoet, tafeleend, visarend, kleine zwaan, krakeend en slobeend. Voor 

deze soorten worden grote veranderingen in het voedselaanbod verwacht, zoals een sterke afname van 

driehoeksmosselen. De niet-broedvogels die nog wel in de zoute referentie verwacht worden, kunnen in 

een aantal categorieën worden verdeeld: 

● vogels foeragerend op bodemfauna in oeverzones (bontbekplevier, kluut, steenloper); 

● duikende viseters (aalscholver, fuut, middelste zaagbek),  

● wadende viseters (lepelaar),  

● waterplanteters (pijlstaart, smient);  

● graseters (ganzen, wild eend, smient). 

Er zijn geen wijzigingen te verwachten in het aantal vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels in het zoute 

scenario. De eventuele effecten van de verzilting spelen zich af in de oeverzone, waar deze nesten niet te 

verwachten zijn.  

 

Als gevolg van de verzilting wordt het voedselaanbod voor boven open water foeragerende vleermuizen 

(water- en meervleermuis) sterk beperkt. In zout water zijn geen ontwikkelingsmogelijkheden voor 

bijvoorbeeld dansmuggen, waardoor het voedselaanbod voor deze soorten vleermuizen, in de 

toekomstige situatie naar verwachting sterk afneemt. Negatieve trends voor vleermuissoorten die boven 

het land foerageren (gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger e.d.) zullen nauwelijks optreden.  

 

Er zullen weinig verschuivingen zijn in beschermde vaatplanten. De oeverzone (vooral zandige plaatsen 

nabij voormalige kreken) wordt in het zoute scenario potentieel verspreidingsgebied voor de blauwe 

zeedistel. De groeiplaatsen voor overige beschermde vaatplanten (orchideeën, tongvaren) liggen naar 

verwachting buiten het gebied dat wordt beïnvloedt.  

Als gevolg van het verder reiken van de zoutinvloed door getij wordt echter een beperkte toename van 

kale en schaars begroeide gronden verondersteld. Hierdoor neemt het leefgebied van de rugstreeppad in 

het zoute scenario mogelijk licht toe. 

 

5.6  Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.6.1 Inleiding 

Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt tussen landschap, cultuurhistorie en archeologie. Bij het 

landschap gaat het om het visuele beeld van het Volkerak-Zoommeer en de directe omgeving, zoals dat 

wordt bepaald wordt elementen, patronen en structuren.  

Bij zowel cultuurhistorie als archeologie gaat het specifiek om de elementen, patronen en structuren die 

inzicht geven in de historie van het gebied. Bij de cultuurhistorie gaat het vooral om de zichtbare 

elementen, patronen en structuren, die daarmee ook van invloed zijn op het landschapsbeeld. De 

aardkundige waarden zijn hier ook onder gevat. Bij de archeologie gaat het vooral om de elementen, 

patronen en structuren die niet direct zichtbaar zijn, maar wel bewaard zijn gebleven in de ondergrond. 

Daarmee zou de archeologie ook als cultuurhistorie gezien kunnen worden. In dit MER is ervoor gekozen 

onderscheid tussen beiden te maken.  
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5.6.2 Landschap 

Het Volkerak-Zoommeergebied is een uniek deltalandschap. Landschappelijk gezien kan dit gebied 

worden opgedeeld in drie zones. Het Volkerak-Zoommeer vormt het buitendijkse gebied en kan verder 

worden opgedeeld in het noordelijke deel: Volkerak en Krammer, het zuidelijke deel: Zoommeer en 

Bergsche Diep, en het Schelde-Rijnkanaal/Eendracht dat de verbinding tussen beide vormt. Daaromheen 

ligt het binnendijkse gebied van de delta. Het buiten- en binnendijkse gebied wordt van elkaar gescheiden 

door dijken. Landschappelijke patronen, structuren en elementen vertellen het verhaal van de strijd met en 

tegen het water en de verschillende werelden tussen buiten- en binnendijks (zie Figuur 5-12). 

 

Buitendijkse gebied 

Het buitendijkse gebied stond vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer onder de natuurlijke 

dynamiek van het getij. Door de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer is de dagelijkse getijdenbeweging 

verdwenen waardoor ook de overstromingsdynamiek op de slikken en schorren stil is komen te liggen. Als 

gevolg daarvan is het systeem zoet geworden en heeft de vegetatie zich aangepast met een geheel 

nieuwe soortensamenstelling (Bureau Stroming, 2008).  

De oorspronkelijke patronen van de kreken en prielen zijn nog duidelijk zichtbaar in veel van de 

buitendijkse gebieden zoals: de Krammerse Slikken (deze slikken zijn slechts voor een gedeelte 

drooggevallen; het grootste gedeelte ligt onder water), de Hellegatsplaten, de voormalige schorren bij 

Ooltgensplaat en de slikken bij de Sabina Henricapolder, de Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen, 

de Schorren van de Eendracht, de Speelmansplaten, de Prinsesseplaat.  

Over het Schelde-Rijnkanaal liggen drie karakteristieke boogbruggen die de verbinding vormen tussen 

Tholen en Sint-Philipsland. 

 

Na het afsluiten van het Volkerak-Zoommeer zijn vooroeverbeschermingen aangelegd in de vorm van 

stenen dammetjes om de oevers en ondiep water gebieden te beschermen tegen erosie door de 

toegenomen golfbelasting als gevolg van het vaste waterpeil. Ter plaatse van zeer brede ondiepe 

oeverzones (enkele honderden meters) bij onder andere Oude Tonge en langs de Philipsdam zijn 

eilanden aangelegd achter de vooroeverbeschermingen ter vergroting van de oeverhabitats voor vogels 

en ter verbetering van de waterkwaliteit. De kunstmatig gevormde eilanden wijken in hun vormgeving af 

van de voormalige slikken en schorren. 

 

Binnendijkse gebied 

In het binnendijkse gebied ligt het rationeel ingerichte cultuurland waar landbouw wordt bedreven en dat 

wordt bewoond. Een lange geschiedenis van inpolderen van land en schaalvergroting heeft geleid tot het 

landschap zoals dat er nu ligt. De polders en dijkringen zijn belangrijke landschappelijke structuren.  

Bij de inpoldering werden ook de kreken ingedijkt. De diepere delen van de kreken bleven vaak als 

oppervlaktewater over en kregen een functie voor de afwatering van de landbouwgebieden. Sommige 

kreken zijn nog steeds zichtbaar en herkenbaar aan hun patroon in de polder. Het binnendijkse landschap 

kenmerkt zich door een grote openheid dat hier en daar wordt doorsneden door dijken, bomenrijen en 

boerderij-erven.  

 

 

 

 

 

Figuur 5-12 Landschappelijke structuren en patronen 
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De West-Brabantse riviertjes Dintel en Steenbergse Vliet zijn belangrijke landschappelijke structuren en 

monden uit in het Volkerak. Ze zijn van regionaal belang voor de afvoer van regenwater van de 

aanliggende en bovenstroomse gebieden en polders en vanaf de hoger liggende zandgronden. De 

mondingen van de riviertjes zijn belangrijke contactpunten tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied. 

Ze functioneerden vóór de afsluiting als mini-estuaria waar processen als getijden, sedimentatie, aanvoer 

van nutriënten en menging van zoet en zout speelden (Bureau Stroming, 2008). 

 

De Oosterschelde grenst aan de oostzijde direct aan de hogere pleistocene zandgronden van de 

Brabantse Wal. Door het grote contrast tussen hoog en laag is de Brabantse Wal bij Bergen op Zoom 

goed zichtbaar vanuit de delta. Dit maakt deze structuur van grote landschappelijke waarde. Ten noorden 

van Bergen op Zoom buigt de Brabantse Wal af naar het oosten en wordt de afstand tot de delta groter 

(Bureau Stroming, 2008). 

 

Dijken en dammen 

Alle dijken in het gebied zijn aangelegd als zeedijken met een versterkte buitenzijde en een steile 

binnenzijde als bescherming tegen stormvloeden (Bureau Stroming, 2008). De ontginningsgeschiedenis is 

duidelijk terug te zien in de sequentie van zeedijken met daar binnen de zeekleipolders. De dijken zijn 

belangrijke landschappelijke dragers in het gebied.  

 

In 1867 werd de Kreekrakdam aangelegd, waarmee de verbinding tussen de beide Scheldes werd 

afgesloten. Voor het scheepvaartverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen werden grote schutsluizen in de 

dammen aangelegd en werd het Schelde-Rijnkanaal aangelegd door aanpassing van de Eendracht (een 

oude zijarm van het Volkerak) en het graven van een kanaal door het oostelijke deel van de 

Oosterschelde en oostelijk Zuid-Beveland. (Bureau Stroming, 2008) 

 

Na de stormvloed in 1953 werd het Deltaplan ontwikkeld ten behoeve van de veiligheid en 

zoetwatervoorziening van de landbouw. In de zuidwestelijke delta is een aantal dammen en keringen 

aangelegd waarmee verschillende compartimenten zijn gecreëerd. In de laatste fase van de Deltawerken 

werden de Oosterschelde stormvloedkering (1986), Oesterdam (1986) en Philipsdam (1987) aangelegd. 

Zo ontstonden het Krammer-Volkerakmeer en het Zoommeer, en werd de Oosterschelde verkleind tot de 

huidige omvang (Bureau Stroming, 2008). 

 

5.6.3 Cultuurhistorie  

Het Volkerak-Zoommeergebied kent een lange cultuurhistorie van landaanwinning, ontginning en 

uitoefenen van landbouw. Daarnaast heeft de verdediging tegen het water, maar ook de verdediging tegen 

de vijand, patronen en elementen in het landschap achtergelaten. De cultuurhistorische patronen en 

elementen zijn weergegeven in Figuur 5-14. 

 

Cultuurhistorische patronen 

De sequentie van dijkringen en polders zoals omschreven in paragraaf 5.3.2 en 5.6.2 laat de historie van 

ontginning van het gebied goed zien. De dijken zijn daardoor naast van landschappelijke waarde ook van 

cultuurhistorische waarde.  

In het begin van de 20
e
 eeuw zijn muraltmuren aangelegd als alternatieve en goedkope dijkverhoging. Ze 

zijn vernoemd naar de uitvinder ervan jonkheer ir. R.R.L. de Muralt, hoofd Technische Dienst van het 

waterschap Schouwen tussen 1903 en 1913. Een muraltmuur bestaat uit betonnen planken tussen 

staanders van ongeveer een meter hoog. Bij de dijkverhoging na de watersnood van 1953 zijn veel 

muraltmuren afgebroken, omdat ze niet voldeden aan de veiligheidseisen. In het hele gebied van het 

Volkerak-Zoommeer zijn er muraltmuren behouden gebleven. 
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Figuur 5-13 Muraltmuur 

 

De West-Brabantse waterlinie is een belangrijk cultuurhistorisch patroon dat tussen de 16
de

 en 17
de

 eeuw 

is aangelegd ter bescherming tegen de Spanjaarden (Tachtigjarige Oorlog). De waterlinie bestond uit 

enkele vestingsteden, forten en ontoegankelijke moerasgebieden. Tussen de 16
de

 en 20
e
 eeuw is de linie 

meerdere malen van vorm veranderd. Het deel dat nu wordt beschouwd als de West-Brabantse waterlinie 

is tijdens de Tweede Wereldoorlog gepland en ligt tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. De linie raakt 

de dijken van het Volkerak-Zoommeer bij de monding van de Vliet en tussen Nieuw-Vossemeer en Bergen 

op Zoom. 

 

Cultuurhistorische elementen 

De steden Tholen, Steenbergen en Bergen op Zoom hadden een militaire functie en werden in de 16
e
 en 

17
e
 eeuw ingericht als vestingstad. Met uitzondering van Bergen op Zoom is het zeshoekige patroon van 

de vestingen goed herkenbaar. In Tholen en Bergen op Zoom zijn delen van de vesting beschermd als 

rijksmonument. 

De forten die raken aan het studiegebied zijn: fort Prins Hendrik bij Ooltgensplaat (in literatuur komt zowel 

de naam fort Prins Hendrik als fort Prins Frederik voor), fort Sabina bij Dintelmond, fort de Waterschans bij 

Bergen op Zoom en fort Henricus bij Steenbergen. Alle vier de forten zijn beschermd als rijksmonument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-14 Cultuurhistorische patronen, elementen en waarden; aardkundige waarden 
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Door handel tussen Holland en Vlaanderen en de landbouw konden de dorpen rondom het Volkerak zich 

ontwikkelen tot welvarende havenstadjes. De steden en dorpen zijn echter steeds verder van het water af 

komen te liggen door het inpolderen van land. Via kanalen hield men de stadjes bereikbaar voor de 

schepen, totdat de schepen te groot werden en de havens ontoegankelijk werden. Bij de aanleg van 

kanalen speelde ook de afwatering van de polders een rol. De plaatsen Ooltgensplaat, Oude Tonge en 

Dinteloord en hun havens hebben ondanks hun afstand tot het water een cultuurhistorische waarde.  

 

In het gebied komt naast de al genoemde monumenten nog een aantal rijksmonumenten voor. De 

monumenten binnen het studiegebied en de directe omgeving zijn de volgende: 

● Monding Benedensas: historische sluis en twee historische gebouwen 

● Nieuw-Vossemeer: Poldermolen  

● Tholen: een groot aantal monumenten waaronder onderdelen van de vesting (bastions) en 

de omwalling, een kerk en een groot aantal woonhuizen. 

● Bergen op Zoom: een groot aantal monumenten waaronder onderdelen van de vesting, 

kerken en een groot aantal woonhuizen 

● Ten zuiden van Bergen op Zoom: industriegebouw en een boerderij  

● Paviljoenspolder (bij Bath): militaire opslagplaats 

● Spuisluis in Paviljoenpolder.  

 

5.6.4 Archeologie 

Archeologische monumenten (waarden) 

Archeologisch onderzoek dat, in een ander kader dan de studie naar de waterberging, binnen het 

plangebied heeft plaatsgevonden, heeft weinig archeologische vindplaatsen opgeleverd. De twee 

opgravingen waarbij wel archeologische waarden zijn aangetroffen liggen beide in de historische kern van 

Tholen. Bij de twee onderzoeken zijn resten uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Binnen het 

plangebied zijn wel verschillende archeologische waarden gedocumenteerd (zie Figuur 5-17 en Figuur 

5-18) (Vestigia, 2011).  

 

Bebouwing 

Een groot aantal van de archeologische waarden betreft eveneens waarnemingen van laat-middeleeuwse 

en nieuwetijdse sporen in het oude stadscentrum van Tholen. Maar ook op andere plaatsen zijn 

archeologische waarden gedocumenteerd.  

Even ten oosten van Ooltgensplaat (gemeente Oostflakkee) liggen de resten van het verdronken dorp 

Ooltemsplaat. Het betreft hier een terrein van zeer hoge archeologische waarde (AMK-terrein 10.539). De 

begrenzing van het terrein is enigszins arbitrair. De restanten van de nederzetting zijn tussen 1979 en 

1987 tijdens eb onderzocht door de historische vereniging De Motte (Archis-waarneming 7.938). Daarbij 

zijn bewoningssporen uit de 13
e
 en 14

e
 eeuw aangetroffen. De jongste sporen dateren uit het eerste kwart 

van de 15
e
 eeuw. Het dorp is waarschijnlijk verlaten na de St. Elisabethvloed (1421). Van het verdronken 

dorp zijn opvallend veel metaalvondsten geborgen tijdens opgravingen verricht door amateurs van ‘De 

Motte’. Een aantal van deze voorwerpen dateert zelfs al uit de 12
e
 eeuw. De mate van zeldzaamheid is 

groot en de conservering van de voorwerpen is goed te noemen. Er zijn ook complete huizen en houten 

kuipen gevonden, mogelijk gebruikt voor de zoutwinning. Na de het wegvallen van eb en vloed bij het 

sluiten van de Philipsdam in 1987 hebben geen opgravingen meer kunnen plaatsvinden.  

 

In de gemeente Bergen op Zoom ligt het verdronken dorp Boudewijnspolre (AMK-terrein 4.592; Archis-

waarnemingen 14.450 en 33.203). Het dorp, ook wel aangeduid als Eendracht, Nieuw-Schakerlo, Heer 

Boudewijnspolder of kortweg Polre, is gesticht in 1255 en verdronken in 1585. Het dorp staat op 

verschillende historische kaarten afgebeeld, waaronder de kaart van Ortelius uit 1580 naar Jacob van 
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Deventer (Figuur 5-15). Een deel van Polre verdween in het Schelde-Rijnkanaal, maar het merendeel ligt 

in de in 1693 bedijkte Auvergnepolder. 

 

 

Figuur 5-15 Uitsnede uit de kaart Zelandicarum Insularum Exactissima Et Nova Descriptio uit 1580 

van Ortelius naar Jacob van Deventer 

 

Ten noorden van de herdijkte oostelijke 'staart' van Zuid-Beveland ligt het Verdronken Land van Zuid-

Beveland. Dit is grotendeels ontstaan door de vloeden van 1530 (Sint-Felixvloed) en 1532. Het is een 

weids gebied van stroomgeulen, ondiepten, slikken en wat schorren. Hierin liggen verschillende 

verdronken dorpen, zoals Assemansbroek (Broecke), Kreke, Steelvliet (Steenvliet), Everswaard en 

Hinkelenoord. Bij baggerwerkzaamheden in de haven van de Molenplaat in 1969 of 1970 werden 

funderingsresten van een kerktoren aangetroffen, die wordt toegeschreven aan het verdronken dorp 

Assemansbroek (Archis-waarneming 60.442). Uit kerkelijke archieven blijkt dat parochies als 

Reimerswale, Steelvliet, Everswaard, Assemansbroek en Kreke vóór het eind van de 13
e
 eeuw gesticht 

zijn. De grote inbraken van 1530 en 1532 vonden plaats bij Lodijke en Kreke. Omdat van veel verdronken 

dorpen geen archeologische waarnemingen bekend zijn, maar alleen indirecte bronnen zoals historische 

kaarten (Figuur 5-16), is de precieze locatie van deze dorpen onzeker.  

 

Een gedeelte van het Verdronken Land van Zuid-Beveland is later opnieuw ingepolderd. Ook hier liggen 

nog verdronken dorpen, zoals Agger en ‘Oud’-Bath. Agger was een zogenaamd ‘wandelend dorp’. De 

middeleeuwse polder van Agger verdronk in 1530 en 1532, werd herdijkt en verdronk in 1552 definitief. De 

Polder van Bade werd bedijkt als eiland in 1330. Bath is overigens maar kort een eiland geweest, want 

niet lang na de bedijking moet de Diepekreek tussen Bath en Rilland zijn afgedamd door de Kempendam, 

waartegen al omstreeks het midden van de 14
e
 eeuw de Vriezenpolder werd bedijkt. Bath kreeg vóór 1442 

parochiale rechten. Na de vloeden van 1530 en 1532 werden Agger en Hinkelenoord in 1533 opnieuw 

bedijkt en Bath in 1536. Bath, Agger en Hinkelenoord bleven als een afzonderlijk eiland bestaan tot 1552, 

toen de St. Pontiaansvloed het voorgoed inundeerde. In Archis staan drie waarnemingen geregistreerd die 

betrekking hebben op het verdronken Bath. Eén daarvan betreft een indirecte waarneming (Archis-

waarneming 21.067). Een tweede waarneming (Archis-waarneming 21.068) is gedaan bij werkzaamheden 

aan het Schelde-Rijnkanaal door Rijkswaterstaat. In Archis is geen nadere informatie opgenomen. De 

derde waarneming (Archis-waarneming 404.616) betreft een pelgrimsinsigne en een houten kom 

gevonden door een lokale amateurarcheoloog.  
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Figuur 5-16 Uitsnede uit de kaart Zelandiae comitatus novissima tabula van Nic. Visscher uit 1656 

waarop het Verdronken Zuid-Beveland te zien is met de verdronken dorpen 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 95 - 

Maritieme vondsten 

Verder is er ook een aantal maritieme vondsten bekend. Op de slikken van het Volkerak ten zuiden van de 

Galathesedijk te Achthuizen zijn nieuwetijdse scheepsrestanten gevonden, waaronder een vermoedelijk 

18
e
-eeuws scheepswrak. Verder zijn de volgende gegevens bekend over wrakken, op basis van informatie 

van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine (KM). 

 

Tabel 5-19 Overzicht gecombineerde wrakgegevens Rijkswaterstaat Directie Zeeland en Dienst 

der Hydrografie van de Koninklijke Marine 

RWS-nr Record nr KM Objectnaam Scheepstype Vergaan Meting 

701 157 

158 

159 

De Vrouw Neeltje Binnenschip / 

aak 

18 januari 1901 1 april 1963 

1 maart 1967 

1 maart 1967 

703 166 

167 

168 

- - - 10 december 

1907 

13 augustus 1908 

13 augustus 1908 

704 - De Vier Gebroeders - 28 november 1907 - 

705 - - - - - 

706 - Nooit Gedacht - 13 november 1908 - 

707 - De Twee 

Gebroeders 

- 1 februari 1910 - 

715 160 

161 

- - - 1 april 1963 

1 april 1963 

716 162 

163 

- - - 1 april 1963 

1 april 1963 

717 164 

165 

Vuurbaak Kustvaarder 28 oktober 1969 5 december 1970 

5 december 1970 

720 xxx - - - - 

- 173 

174 

- - - - 

30 januari 2007 

 

Fortificaties 

In het verleden is de Zeeuwse delta vaak het toneel van oorlogen geweest. De openheid van Zeeland via 

de talrijke grote waterwegen maakte het gebied per schip gemakkelijk bereikbaar. Aan het begin van de 

Tachtig Jarige Oorlog zijn op last van het Spaanse bewind een aantal versterkingen opgeworpen, zoals de 

schans op de slikken ten oosten van het dorp Ooltgensplaat en het naastgelegen Fort Prins Frederik. De 

schans ten oosten van Ooltgensplaat is niet meer zichtbaar. De grondsporen vormen samen met de 

restanten van het verdronken dorp een terrein van zeer hoge archeologische waarde. Het Fort Prins 

Frederik is waarschijnlijk in 1571 aangelegd, in 1793 herbouwd en in de 19e eeuw verbouwd. Eiland, 

wallen en gracht zijn nog vrijwel intact en vormen een terrein van hoge archeologische waarde.  

 

Toen in de loop van 1583 een aanval op Zeeland dreigde vanuit Noord-Brabant, werden een aantal 

polders op de lijn Bergen op Zoom-Halsteren-Steenbergen geïnundeerd en werden door Zeeuwse troepen 

in de ondergelopen polders enkele versterkingen aangelegd. Tussen 1588 en 1596 werd deze linie – de 

Linie van de Eendracht, vernoemd naar de rivier de Eendracht – versterkt met meerdere redouten. Rond 

1615 werden een aantal van deze redouten vervangen door forten. 

De laatste keer dat de Linie van de Eendracht in staat van paraatheid gebracht is, is in 1794 geweest bij 

de inval van de Franse troepen in de Nederlanden. Toen in het begin van de 19
e
 eeuw de vestingen 
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Steenbergen en Tholen opgeheven werden verloor ook deze linie zijn nut. De linie bestond van noord naar 

zuid uit fort Oranje, redoute Nieuwveer, fort Grotendorst, redoute Papemuts, fort Maurits, redoute 

Botshoofd, fort Suikerbrood, redoute Karnemelkspot, fort Zeeland, fort Driesluizen, redoute Kallekenskint, 

de vesting Tholen, kroonwerk Slikkenburg, redoute Mosselhoek, fort Tweedijk, redoute Mollegat, redoute 

Roert den Duvel, fort Nassau en redoute Geusegat. De forten en redouten zijn verdwenen. De laatste 

resten van deze oude linie verdwenen bij de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding waarbij de rivier de 

Eendacht verbreed en gekanaliseerd werd. 

 

Waarschijnlijk rond 1786/1787 werd ten noorden van het dorp Bath op Zuid-Beveland het voormalige fort 

Bath gesticht. Het fort is verbouwd in 1830/1831 en in 1834 en was daarna berekend op 700-1000 man. 

Tijdens de Belgische opstand (1830) had Bath een bezetting. Het fort is in 1867 bij koninklijk besluit 

opgeheven. 

 

Archeologische verwachtingswaarden 

 

Volkerak (IKAW3) 

Voor het Volkerak geldt een middelhoge ‘natte’ archeologische verwachting. Deze verwachting betreft met 

name scheepswrakken uit de Nieuwe tijd (1500-1950 na Chr.). Daarnaast moet ten oosten van 

Ooltgensplaat (gemeente Overflakkee) rekening worden gehouden met het voorkomen van restanten van 

het verdronken dorp Ooltgensplaat. De grenzen van het AMK-terrein (10.539) dat resten van dit dorp 

bevat, zijn enigszins arbitrair en restanten buiten dit terrein kunnen niet worden uitgesloten.  

 

Schelde-Rijnkanaal (IKAW3) 

Voor het Schelde-Rijnkanaal vanaf het Volkerak tot aan de Prinsesseplaat (Bergen op Zoom) geldt geen 

archeologische verwachting. Hetzelfde geldt voor het stuk voorbij de Kreekraksluizen tot aan de Belgische 

grens. Voor het tussengelegen deel van het kanaal (door het Verdronken Land van Zuid-Beveland) geldt 

een middelhoge ‘natte’ archeologische verwachting. Deze verwachting heeft met name betrekking op 

verdronken dorpen uit de Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.). 

 

Goeree-Overflakke (gemeentelijke beleidskaart) 

Voor het grondgebied van de gemeente Oostflakkee binnen het onderzoeksgebied, aan de noordoever 

van het Volkerak, geldt een lage archeologische verwachting voor alle perioden. Wel bevat het gebied 

enkele vastgestelde archeologische waarden: de twee AMK-terreinen (10.539 - terrein van zeer hoge 

archeologische waarde; 10.542 – terrein van hoge archeologische waarde) ten oosten van Ooltgensplaat 

en de dijken rondom de historische kern en het fort Prins Frederik.  

 

Tholen (gemeentelijke beleidskaart) 

Voor het grondgebied van de gemeente Tholen binnen het onderzoeksgebied, aan de westoever van het 

Schelde-Rijnkanaal, geldt deels een lage, deels een middelhoge en deels een hoge archeologische 

verwachting. De hoge verwachting betreft gebieden waar vóór 1300 al land was. Hier kunnen sporen uit 

de Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.) en de Nieuwe tijd (1500-1950 na Chr.) dicht onder het 

maaiveld worden aangetroffen, en dan met name restanten van nederzettingen, van versterkingen, en van 

waterwerken (dijken, uitlaten). Daarnaast kunnen nederzettingssporen uit de IJzertijd (800-12 voor Chr.) 

en de Romeinse tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.) op het dieper gelegen Hollandveen worden verwacht. De 

middelhoge verwachting betreft gebieden die tussen 1300 en 1532 zijn ingepolderd. Ook hier kunnen 

sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd dicht onder het maaiveld worden aangetroffen. De 

lage verwachting betreft landaanwinst na 1532. Hier kunnen sporen uit de Nieuwe tijd worden 

aangetroffen dicht onder het maaiveld. Nederzettingssporen uit de IJzertijd of de Romeinse tijd op het 
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dieper liggende veen zijn niet uit te sluiten, maar waarschijnlijk is in deze gebieden de top van het veen 

geërodeerd. 

 

Moerdijk (IKAW3) 

Voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk, aan de oostoever van het Volkerak, geldt een lage tot 

zeer lage archeologische verwachting voor alle perioden. 

 

Steenbergen (IKAW3) 

Voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen binnen het onderzoeksgebied, aan de zuidoever van 

het Volkerak, geldt grotendeels een lage tot zeer lage archeologische verwachting voor alle perioden. Voor 

twee locaties geldt een hoge verwachting (nabij De Heen en Nieuw-Vossemeer). Hier is mogelijk sprake 

van pleistocene opduikingen. De top van het Pleistoceen ligt hier respectievelijk 2 tot 4 en 2 m –NAP. Dit is 

aanzienlijk minder diep dan in het omringende gebied. De hoge verwachting geldt voor alle perioden vanaf 

de preshistorie tot en met de Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.).  

 

Bergen op Zoom inclusief het Zoommeer (gemeentelijke beleidskaart) 

Voor het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom binnen het onderzoeksgebied, aan de oostoever 

van het Schelde-Rijnkanaal, geldt grotendeels een lage archeologische verwachting. Voor enkele locaties 

is sprake van een middelhoge of een hoge archeologische verwachting. Een hoge verwachting hebben de 

locaties van het verdronken dorp Boudewijnspolre (rondom het AMK-terrein 4.592), van verschillende 

versterkingen uit de Linie van de Eendracht, van het verdronken dorp Assemansbroek (Archis-waarneming 

60.442), en van Zuidschans of Waterschans. Een middelhoge verwachting is door de gemeente 

toegekend aan een deel van het oude wegenpatroon rondom het verdronken Boudewijnspolre, aan een 

restgeul en aan de locatie van de voormalige Noordschans.  

 

Reimerswaal (gemeentelijke beleidskaart) 

Voor het grondgebied van de gemeente Reimerswaal binnen het onderzoeksgebied, aan de oost- en 

westoever van het Schelde-Rijnkanaal, geldt deels een lage en deels een hoge archeologische 

verwachting. De hoge verwachting betreft gebieden waar vóór 1300 al land was. Hier kunnen sporen uit 

de Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.) en de Nieuwe tijd (1500-1950 na Chr.) dicht onder het 

maaiveld worden aangetroffen, en dan met name restanten van verdronken dorpen (en de verdronken 

stad Reimerswaal), van versterkingen, en van waterwerken (dijken, uitlaten). Daarnaast kunnen 

nederzettingssporen uit de IJzertijd (800-12 voor Chr.) en de Romeinse tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.) op 

het dieper gelegen Hollandveen worden verwacht. De lage verwachting betreft landaanwinst na 1532. Hier 

kunnen sporen uit de Nieuwe tijd worden aangetroffen dicht onder het maaiveld. Daarnaast kunnen hier 

ook verdronken dorpen uit de Middeleeuwen worden aangetroffen en op sommige plaatsen (die 

voorafgaand aan de inpoldering bevaarbaar zijn geweest) scheepsarcheologische resten van vóór de 

inpoldering. Nederzettingssporen uit de IJzertijd of de Romeinse tijd op het dieper liggende veen zijn niet 

uit te sluiten, maar waarschijnlijk is in deze gebieden de top van het veen geërodeerd. 

 

 

 

 

 

Figuur 5-17 Archeologische kenmerken (Volkerak) 

Figuur 5-18 Archeologische kenmerken (Zoommeer) 
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5.7  Recreatie, wonen en werken, bereikbaarheid 

5.7.1 Recreatie 

Verblijfsrecreatie en jachthavens 

De huidige verblijfsrecreatieve voorzieningen in en rond het Volkerak-Zoommeer bestaan vooral uit 

campings, bungalowparken en jachthavens. De jachthavens in het gebied, inclusief het aantal ligplaatsen, 

zijn vermeld in Tabel 5-20. De overige verblijfsrecreatie is opgesomd in Tabel 5-21. Van alle voorzieningen 

liggen er drie buitendijks, te weten: Jachthaven WSV Volkerak (Benedensas), Jachthaven WSV De Kogge 

(Tholen) en de Speelmansplaten (Figuur 5-19). Zie voor de locaties ook Figuur 1-3. De jachthaven van 

Tholen heeft allerlei voorzieningen i.v.m. elektriciteit, afval, winterstalling en reparatie. 

Recreatieterrein Speelmansplaten ligt in het Zoommeer. Het terrein bestaat ondermeer uit een kleine 

aanlegplaats, een uitspanning, badstrand, surfoever, lig- en speelweiden en een parkeerplaats. Hier zijn 

ook verschillende activiteiten voor dagrecreatie mogelijk zoals quadrijden en paintballen. Hoewel exacte 

hoogtegegevens ontbreken, is bekend dat het terrein niet hoog ligt, tot maximaal ca. NAP +1,5 m. 

 

Tabel 5-20 Jachthavens 

Vaarwater Havens Aantal ligplaatsen 

Dintel Jachthaven Waterkant BV 

WSV de Dintel 

Jachtcentrum Dintelmond 

Passantenhaven Dinteloord 

415 

260 

360 

Alleen passanten 

Steenbergse Vliet Jachthaven Steenbergen 

WSV Volkerak 

Jachthaven de Schapenput 

100 

45 

150 

Schelde Rijnkanaal WSV de Schelde 

WSV De Kogge 

150 

155 

Volkerak WSV Ooltgensplaat 

WSV Oude Tonge 

65 

100 

Zoommeer Jachthaven Speelmansplaten 30 

Totaal aantal ligplaatsen  1.830 

Bron: BOKV, 2009 

 

Tabel 5-21 Recreatieve voorzieningen in de dorpen rondom het Volkerak en het Zoommeer 

Locaties voor verblijfsrecreatie Overige recreatieve voorzieningen 

Camping Fort Prins Hendrik, Ooltgensplaat Speelmansplaten (dagrecreatie) bij het Zoommeer 

Camping, Bungalowpark Volkerak, Ooltgensplaat Fort Prins Hendrik 

Bungalowpark ten zuiden van Oude-Tonge Fort Sabina (inclusief vogelreservaat) 

Natuurkampeerterrein ‘De Kreek’ bij Nieuw 

Vossenmeer 

Molenmuseum Assumburg 

Camping Mattenburg te Nieuw-Vossemeer Sportpark bij bungalowpark Oude Tonge 

Akkermans Outdoorcenter – De Heen  

Bron: BOKV, 2009 
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Jachthaven monding 

Steenbergse Vliet/  

WSV Volkerak 

 
Jachthaven Tholen 

 
Recreatieterrein Speelmansplaten 

Figuur 5-19 Luchtfoto’s buitendijks gelegen recreatiegebieden/jachthavens 

 

Dagrecreatie 

Dagrecreatie in het gebied bestaat uit watergebonden activiteiten en landgebonden activiteiten. De 

watergebonden activiteiten in het studiegebied bestaan uit varen, watersport, zwemmen, duiksport en 

sportvisserij. De landgebonden activiteiten bestaan uit fietsen, wandelen en vogelspotten. 

 

Het Volkerak-Zoommeer is voor de waterrecreant minder interessant dan de omliggende wateren. Reden 

hiervoor is ten eerste het gebrek aan aanlegplaatsen. Daarnaast zijn, behalve via de jachthavens, de 

oevers vrijwel niet toegankelijk en de dorpen/steden liggen over het algemeen ver van het water en 

hebben weinig ligplaatsen. Daarbij is het Volkerak zelf een drukbevaren beroepsscheepvaartroute. Verder 

is het water voor een deel van het watersportseizoen vervuild door blauwalgen. Dit heeft een negatieve 

invloed op de toegankelijkheid van het gebied (vanwege gezondheidsrisico’s) en op de beleving (vanwege 

de stank (BOKV, 2009). 

Het Volkerak-Zoommeer is voor de recreatievaart dan ook vooral een doorgangsroute tussen het 

rivierengebied en de delta. Jaarlijks passeren ca 38.600 recreatievaartuigen de Volkeraksluizen, ca. 

55.000 de Krammersluizen, ca. 9.000 de Bergse Diepsluis en ca. 2.400 de Kreekraksluizen (Figuur 5-32). 

Voor de zogenaamde snelle watersport, waterskiën en jetskiën, zijn in het Volkerak-Zoommeer aparte 

zones voor beoefening van deze sporten aangewezen. Delen van het Volkerak-Zoommeer zijn tevens 

toegankelijk voor de surfsport, het populaire kitesurfen is echter niet toegestaan in het plangebied.  

 

In het Volkerak-Zoommeer zijn vier aangewezen zwemlocaties:  

● Badstrand Ooltgensplaat/Hellegat 

● Badstrand Oude Tonge  

● Badstrand Oesterdam/Speelmansplaten 

● Natuurbad aan de Eendracht, bij Nieuw-Vossemeer (Figuur 5-20). 

 

De duiksport wordt in het studiegebied beperkt beoefend. Gezien de betere waterkwaliteit, beter zicht en 

hoge natuurkwaliteit wordt vooral gedoken in de Grevelingen en de Oosterschelde. Ook de beperkte 

bereikbaarheid van de duikgebieden kan een rol spelen bij de matige beoefening van de duiksport. 

 

Aan de Galatheahaven (bij Ooltgensplaat) staat Paviljoen Sluishaven, met uitzicht over de vaargeul van 

het Volkerak-Zoommeer. Het paviljoen is eind 2009 afgebrand, de eigenaren zijn bezig met plannen voor 

de nieuwbouw. 
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Figuur 5-20 Natuurbad aan de Eendracht 

 

Fietsen en wandelen is langs het Volkerak-Zoommeer mogelijk over verschillende dijken. In de meeste 

gevallen liggen de paden op het talud en in enkele gevallen op de kruin zodat er naar twee kanten uitzicht 

is. De toegankelijkheid en daarmee zichtbaarheid van het water wordt op verschillende plaatsen 

verminderd door de buitendijks gelegen natuurgebieden, die slechts beperkt toegankelijkheid zijn.  

Voor vogelspotters zijn er op een aantal plaatsen vogelkijkhutten aanwezig. Daarnaast bieden de 

Philipsdam, de Slikken van de Heen en de Dintelse Gorzen mogelijkheden om vogels in het veld te 

spotten.  

 

 

Figuur 5-21 Vogelkijkhut Hellegatsplaten 

 

5.7.2 Wonen en werken 

De grootste woonkernen in het gebied zijn Tholen en Bergen op Zoom. Tholen is direct gelegen aan het 

Volkerak-Zoommeer en beschikt over een oude getijdenhaven. Bergen op Zoom is gelegen aan de 

Binnenschelde, het Markiezaatsmeer en voor een deel in het noorden aan het Zoommeer. Verder zijn er 

vier (historische) dorpskernen Steenbergen, Dinteloord, Ooltgensplaat en Oude-Tonge die verder van het 

water af liggen. Deze kernen zijn alleen via riviertjes, kanalen, havens en sluizen gekoppeld aan het 

Volkerak-Zoommeer. Tot slot liggen er buiten de woonkernen verspreid door het hele gebied boerderijen. 

De erven liggen meestal direct tegen een dijk of een weg. Er liggen slechts enkele woonerven direct tegen 

de waterkerende dijken van het Volkerak-Zoommeer aan.  

 

Eendracht 

Camping 

Mattenburg 

Natuurbad 
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Rondom het Volkerak-Zoommeer liggen vier woon- en werkgebieden buitendijks: woningen nabij Tholen 

(Waterfront), een bedrijventerrein bij Dintelmond, de haven Galathea en de werkhaven van RWS bij 

Nieuw-Vossemeer (zie ook Figuur 1-3).  

 

 
Buitendijks wonen Tholen 

 
Bedrijventerrein Dintelmond Haven Galathea 

 
Werkhaven RWS bij  

Nieuw-Vossemeer 

Figuur 5-22 Buitendijks gelegen woon- en werkgebieden  

 

Waterfront Tholen 

Tholen heeft een buitendijkse woonwijk gecombineerd met een jachthaven. In 2005 zijn de laatste 

woningen van het project Waterfront Tholen, fase 1, opgeleverd. Het project omvat 95 woningen en 

appartementen rond een kleinschalige privé-jachthaven, met 48 ligplaatsen. De ‘onderste’ laag omvat 41 

woningen, die op drie niveaus zijn gelegen:  

● NAP +1,0 m, 7 woningen, parkeerplaatsen, bergingen, liftschachten, technische 

voorzieningen en trappenhuizen.  

● NAP +1,25 m, 26 woningen,  

● NAP +1,85 m, 8 woningen.  

 

Figuur 5-23 geeft een overzicht vanuit de lucht van de ligging van de woningen, en ook andere 

voorzieningen in de havenkom van Tholen.  

 

Bedrijventerrein Dintelmond 

Het bedrijventerrein Dintelmond ligt aan het Volkerak, aan de monding van het riviertje de Dintel en is 

bereikbaar vanaf het Schelde-Rijnkanaal Het bedrijventerrein heeft een bruto omvang van tachtig hectare 

(www.ahn.nl/postcodetool). Het terrein wordt omgeven door een kade die het tegen overstroming 

beschermt. De sluis aan het einde van de haven vormt via de Dintel de doorgang naar het achterland. Aan 

de noordkant heeft het terrein een aansluiting op de A29. Het terrein is in de loop van de zestiger en 

zeventiger jaren grotendeels uitgegeven. Het terrein biedt werk aan ongeveer 1500 personen 

(www.rewin.nl/). Een kleine insteekhaven zorgt voor de zogenaamde natte ontsluiting van het terrein. De 

haven is de uitvalsbasis voor het bunkerschip Dintel. Het bedrijf beschikt op Dintelmond over een 

walopslag van dieselolie.  

 

Haven Galathea 

Het derde buitendijkse gebied betreft de haven Galathea gelegen aan de noordzijde van het Volkerak. Het 

is een kleinschalige haven met een kleine kade waar laad- en losactiviteiten mogelijk zijn.  
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Figuur 5-23 Ligging huizen Waterfront Tholen en andere voorzieningen in de haven van Tholen 
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Werkhaven Rijkswaterstaat Nieuw-Vossemeer 

Nabij Nieuw-Vossemeer ligt een werkhaven van Rijkswaterstaat. Het open terrein ten westen van de 

werkhaven wordt eens per jaar (in mei) gebruikt als festivalterrein voor een houseparty.  

 

5.7.3 Bereikbaarheid 

De grootste infrastructurele verbindingen in het studiegebied zijn de rijkswegen A4 van Halsteren naar 

Antwerpen, de A29/A59 over de Volkeraksluizen naar Dinteloord en de A58 tussen Bergen op Zoom en 

Goes.  

In het studiegebied zijn drie regionale N-wegen waarvan delen buitendijks zijn gelegen, te weten: 

● de N59 over Hellegatsdam en Grevelingendam, 

● de N257 over de Philipsdam, brug over de Eendracht 

● de N286 tussen Halsteren en Tholen, over de brug over de Eendracht 

● de N659 over Oesterdam.  

Verder is er een derde brug over de Eendracht die de verbinding vormt tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer. 

Voor een overzicht van de wegen wordt verwezen naar Figuur 1-3. 

 

De verbindingen over de dammen en bruggen zijn de enige verbinding tussen het vaste land van Noord-

Brabant en de voormalige Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Vanaf de dammen en bruggen is er zicht 

op het Volkerak-Zoommeer. Buitendijks ligt een aantal lokale verharde en onverharde wegen. De verharde 

wegen hebben veelal een verhoogde ligging. De onverharde wegen, meestal voor agrarische doeleinden 

of natuurbeheer, zijn op maaiveld gelegen.  

 

5.7.4 Autonome ontwikkelingen 

Speelmansplaten 

Bij de Speelmansplaten wordt het bestaande buitendijkse dagrecreatieterrein uitgebreid met in de 1
e
 fase 

54 recreatiewoningen, een jachthaven met ca. 100 ligplaatsen, een restaurant en zwembad (Figuur 5-24). 

In maart 2007 is de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (Speelmansplaten) 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zeeland. Inmiddels zijn twee modelwoningen gerealiseerd, 

waarvan het vloerpeil op ca. NAP +1,5 m ligt.  

 

 

Figuur 5-24 Ontwikkelingsplan 

Speelmansplaten, met modelwoning 
(NKVN/ www.vakantiegevoel.nl) 
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Dintelmond 

Nabij Dintelmond, tussen de kern Dinteloord en de monding van de Dintel, is een initiatief voor een 

binnendijks watergebonden recreatie-, woon- en natuurgebied (Figuur 5-25) met een relatie tot de 

bestaande jachthaven aan de Dintel. Het plan omvat de realisatie van ongeveer 450 recreatiewoningen, 

90 landhuizen en 60 zorgwoningen. Het project bevindt zich in de planontwikkelingsfase. 

 

 

Figuur 5-25 Gepland recreatiegebied nabij Dintelmond (groene vlak) 

(Nirov/NKVN, www.c5s.nl) 

 

Oude-Tonge 

Het project Waterryck Suijssenwaerde is binnendijks gepland en omvat 221 recreatiewoningen die op 

schiereilanden in de (waterpolder) Suijssenpolder komen te liggen. De verblijfsrecreatie sluit aan op het 

bestaande bungalowpark (Figuur 5-26).  
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Figuur 5-26 Waterrijk Suijssenwaerde, recreatiewoningen 

(www.handelskade-oudetonge.nl en Nirov/ NKVN) 

 

Waterfront Tholen fase 2 

Voor het buitendijks gelegen Waterfront Tholen is nu fase 2, de bouw van 20 woningen, in ontwikkeling. 

De gemeente Tholen stelt in het betreffende bestemmingsplan (Gemeente Tholen, 2009) dat op grond van 

de PKB Ruimte voor de Rivier rekening moet worden gehouden met hoge waterstanden (tot circa NAP 

+2,5 m).  

 

Industrieterrein Noordland Bergen op Zoom 

In Bergen op Zoom is aan het Zoommeer industrieterrein Noordland gelegen. Het gebied Noordland heeft 

al sinds 1975 een industriële bestemming. Het terrein sluit aan op het bestaande industrieterrein 

Theodorushaven. De laatste jaren hebben ook op Noordland steeds meer gronden een invulling met 

bedrijven gekregen.  

 

 

Figuur 5-27 Industrieterrein Noordland 

(Nirov/NKVN) 

 

De Gemeente Bergen op Zoom heeft in 2009 het bestemmingplan Theodorushaven/Noordland, 1
e
 

herziening, goedgekeurd (Gemeente Bergen op Zoom, 2009) (Figuur 5-27). Met dit bestemmingsplan 

wordt een nieuwe Buitenhaven in het Volkerak-Zoommeer mogelijk gemaakt. De nieuwe Buitenhaven 

komt te liggen direct grenzend aan de toegangsgeul van de huidige Theodorushaven. Het enige terrein dat 

voor dit doel in aanmerking komt is het ondiepe gedeelte van het Zoommeer direct grenzend aan 

Theodorushaven/Noordland, het terrein Noordland. De nieuwe haven dient ter uitbreiding van de 

Zoommeer 

Bergen op Zoom 

Industrieterrein Noordland 
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bestaande havencapaciteit en -faciliteiten en omvat in hoofdzaak laad- en loskaden, haventerreinen en -

installaties. Het voornemen is het op- en overslag van goederen te laten plaatsvinden op verschillende 

kades die zullen worden afgestemd op de schepen en scheepsladingen (zoals containerschepen). 

 

Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal 

Rond de Kreekraksluizen en in de polders ten zuiden van de A58 aan weerszijden van het Bathse 

Spuikanaal/Schelde-Rijnverbinding zijn plannen voor het vervangen van bestaande en het bouwen van 

nieuwe windturbines. Het gaat om vier partijen die een samenwerking zijn aangegaan.  

Voor de waterberging zijn de volgende onderdelen van het park van belang: 

● Het ‘Windpark Kreekraksluis’ ligt buitendijks op de kades langs het Bathse Spuikanaal en 

Schelde-Rijnverbinding en is sinds 1996 in bedrijf. Het type windturbine is verouderd en 

vraagt veel onderhoud. De eigenaar wil daarom de bestaande windturbines vervangen door 

een nieuwe generatie windturbines.  

● In de buitendijks gelegen Paviljoenpolder is een aantal windturbines gepland die deel 

uitmaken van een lijnopstelling ten westen van het Bathse Spuikanaal.  

 

 

Figuur 5-28 Het voorkeursalternatief in het bestemmingsplan 

 

In 2010 is het bestemmingsplan Buitengebied 6H, Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal, van de 

gemeente Reimerswaal goedgekeurd, waarin dit windturbinepark mogelijk wordt gemaakt. Het 

Kreekraksluizen 

Paviljoenpolder 

A58 

Westerschelde 
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voorkeursalternatief bestaat uit totaal 29 windturbines (Figuur 5-28). Aan de maximale hoogte en de 

afstand tot bepaalde punten in de omgeving zijn eisen gesteld. Afhankelijk van de keuze van het type 

windturbine kan in het definitieve plan het aantal op maximaal 35 windturbines uitkomen. Vooralsnog is in 

het bestemmingsplan geen rekening gehouden met de waterberging.  

 

Doortrekken A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord 

Een andere ontwikkeling is het doortrekken van de A4 tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. Door de 

doortrekking komt de regio West-Brabant centraal tussen Antwerpen en Rotterdam te liggen wat een 

aantal ontwikkelingen met zich meebrengt. De verwachting is dat in het gebied rond Dinteloord, 

Steenbergen en Bergen op Zoom de behoefte aan woningen en recreatie zal toenemen. Wanneer de 

woningvraag actueel is zal de woningmarkt hierop inspelen (Bureau Stroming, 2008).  

 

5.8  Bodem, erosie en sedimentatie 

Hierna zijn de beschikbare gegevens over de kwaliteit van de bodem van zowel het Volkerak-Zoommeer 

als het Hollandsch Diep gepresenteerd. Op het Volkerak-Zoommeer zal de waterberging optreden; het 

water dat daarbij binnenstroomt, is afkomstig van het Hollandsch Diep. 

 

5.8.1 Bodemkwaliteit 

Volkerak-Zoommeer 

De bodemkwaliteit wordt momenteel slechts op één locatie op het Volkerak-Zoommeer gemeten (Figuur 

5-29). De beschikbare gegevens van het Volkerak-Zoommeer dateren van de periode 1989-2008 en zijn 

opgenomen in bijlage 3. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de spreiding in de metingen erg groot is. 

Trends in bodemkwaliteit (schoner of juist vuiler worden van de bodem) en bodemsamenstelling (lutum en 

koolstofgehalte) zijn niet of nauwelijks waarneembaar. Als de gemiddelde stoffenconcentraties in 

beschouwing genomen wordt, blijkt dat voor een aantal stoffen in de huidige toestand de norm voor 

slibklassekwaliteit A op het Volkerak-Zoommeer wordt overschreden (RIVM, RWS Waterdienst, 2008). 

 

In de bestaande situatie, waarin het Volkerak-Zoommeer zoet is, is er weinig tot geen stroming in het 

Volkerak-Zoommeer. De situatie ten aanzien van de bodemkwaliteit is als stabiel te beschouwen. 

Vanwege de grote diepte hebben windgolven geen grip op de bodem en is er nauwelijks opwoeling van 

het bodemsediment.  

 

Op het Volkerak-Zoommeer zijn afgezien van de binnendijks gelegen haven van Ooltgensplaat, geen 

verontreinigde locaties bekend die in het Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2005-2010 

(RWS AKWA, 2004) zijn opgenomen. 
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Figuur 5-29 Locaties van meetlocaties van zwevende stof op het Haringvliet en van de 

bodemkwaliteit op het Volkerak-Zoommeer 

 

Hollandsch Diep 

Uit het Saneringsprogramma (RWS AKWA, 2004) blijkt dat vooral de diepe delen van het Hollandsch Diep 

ernstig vervuild zijn (status 2004). Voor het merendeel van het Hollandsch Diep geldt een 

saneringsurgentie en sinds 2005 vinden dan ook saneringsactiviteiten plaats (Figuur 5-30). Het sediment 

bevat gemiddelde gehalten aan cadmium en zink boven de (voormalige) interventiewaarden (voor klasse 

4). Tevens zijn plaatselijk gehalten aan benzo(a)pyreen, PCB153, koper en/of lood boven de 

interventiewaarde aangetoond (RWS Directie Zuid-Holland, 2004).  

 

Als gevolg van historische verontreiniging bevat het Benedenrivierengebied vervuilde waterbodems die 

risico’s kunnen meebrengen (bijvoorbeeld ecologisch). Het huidige waterbeheer wordt daarom zo gestuurd 

dat bij hoge rivierafvoeren geen of slechts beperkt water wordt ingelaten bij de Volkerakspuisluizen. Dit 

beheer is ingevoerd met als achtergrond dat bij een hoge afvoergolf meer vervuild slib mee wordt gevoerd 

en het water op het Hollandsch Diep onder deze omstandigheden meer vervuild is dan normaal. Bij de 

beschrijving van de effecten (hoofdstuk 14) wordt nader ingegaan op de kwaliteit van het slib in het 

Hollandsch Diep bij een hoge rivierafvoergolf. 
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actualisatiegebied 
 

 

Figuur 5-30 Ligging en begrenzing van saneringsgebied Hollandsch Diep West (Rijkswaterstaat 

Directie Zuid-Holland, 2004) 

 

5.8.2 Autonome ontwikkelingen 

Volkerak-Zoommeer 

Met de komst van de Kaderrichtlijn Water mag verwacht worden dat in de loop der jaren de concentraties 

van koper en zink zullen dalen. HCB is een erfenis uit het verleden, deze wordt niet meer geloosd. PAK’s 

komen vrij bij verbrandingsprocessen (industrie, verkeer) en naar het zich laat aanzien wordt de norm zo 

streng dat deze niet (snel) gehaald kan gaan worden. Onder invloed van de KRW mag verwacht worden 

dat de concentraties geleidelijk aan lager zullen worden (BOKV, 2009). 

 

In het zoute scenario heeft zout in het water tot gevolg dat de mobiliteit van microverontreinigingen in de 

waterbodem verandert. Organische microverontreinigingen worden beter vastgelegd, terwijl de mobiliteit 

van zware metalen toeneemt. Dit geldt vooral voor cadmium en in mindere mate voor koper, lood, nikkel 

en zink. Daar staat tegenover dat zout water een gunstig effect heeft op de toxiciteit van verontreinigingen 

in de waterbodem. De opgeloste verontreinigingen vormen met chloride complexe verbindingen. Hierdoor 

zijn ze voor organismen minder goed opneembaar.  

Gezien de hier en daar sterke verontreiniging van het slib dat momenteel in het Volkerak-Zoommeer ligt, 

zal de concentratie van opgeloste zware metalen naar verwachting iets toenemen, maar de 

opneembaarheid voor organismen zal afnemen. 

 

Hollandsch Diep 

Rijkswaterstaat verwacht geen grote veranderingen in de kwaliteit van het slib na 2015. Er is wel een lichte 

verbetering van de kwaliteit van de waterbodems te zien. Deze verbetering van de kwaliteit van 

waterbodems is het gevolg van een sterke afname in de watervervuiling in de laatste decennia die dankzij 

internationale verdragen (o.a. Rijn Actieplan) is bereikt. Daardoor wordt nu door de rivieren een relatief 

schone slib aangevoerd, dat de oude ernstig verontreinigde sliblagen uit de jaren ’70 afdekt. Als de door 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 113 - 

actieve afdekking uit te voeren sanering van het Hollandsch Diep is afgerond, zal het gehele gebied 

gedurende een periode van 30 jaar een wezenlijke risicoreductie bereiken ten opzichte van de situatie 

zonder saneren (Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, 2004). Deze verbetering is voor wat betreft de 

zwevende stof nog wel afhankelijk van de saneringsinspanningen die men in Duitsland onderneemt.  

 

5.9  Scheepvaart, landbouw en visserij 

5.9.1 Scheepvaart 

Internationale corridors 

In Figuur 5-31 is een kaart van de scheepvaarroutes en de objecten daarin van de regio Zeeland en 

omgeving weergegeven. In Bijlage 3 zijn dezelfde routes over het Volkerak-Zoommeer in meer detail 

weergegeven. De belangrijkste route ligt in de corridor Rotterdam-Antwerpen. Dit is de Schelde-

Rijnverbinding, die op het Volkerak-Zoommeer loopt vanaf de Volkeraksluizen (Figuur 5-33) direct in 

noord-zuid richting naar de Kreekraksluizen via het Schelde-Rijnkanaal (de Eendracht). Deze route vormt 

de verbinding tussen Rotterdam en de havens van Antwerpen, het Scheldegebied en Noord-Frankrijk. Een 

andere route ligt in de corridor Rotterdam-Terneuzen/Gent/Vlissingen en loopt vanaf de Volkeraksluizen 

naar de Krammersluizen (Figuur 5-34), en dan verder via het Kanaal door Zuid-Beveland (Hansweert) en 

over de Westerschelde. Beide routes hebben de status van hoofdtransportas (CEMT-klasse VIb; CEMT = 

Conférence Européenne des Ministres de Transports) (Figuur 5-31) (Bijlage 4). Naast deze 2 verbindingen 

is er nog een kleine verbinding vanuit het Zoommeer via de Bergse Diepsluis richting de Oosterschelde en 

het kanaal door Zuid-Beveland. 

 

Over het Schelde-Rijnkanaal (de Eendracht) liggen drie vaste bruggen. Klasse CEMT VIb is gekoppeld 

aan een minimale doorvaarthoogte van NAP +9,10 m (Rijndoorvaarthoogte). Vanaf een waterstand van 

NAP +0,5 m kunnen schepen problemen ondervinden met de doorvaarthoogte. Indien er vanwege hogere 

waterstanden doorvaartbeperkingen zijn, kan via de Krammersluizen, Kanaal door Zuid-Beveland en 

Westerschelde worden omgevaren. De vaartijd tussen Rotterdam en Antwerpen via het Schelde-

Rijnkanaal is ca. 10 uur. Via de Krammersluizen is de vaartijd ca. 4 uur langer. 

 

De Volkerak-, Krammer- en Kreekraksluizen zijn belangrijke schakels in de hierboven genoemde 

scheepvaartroutes; zij worden 24 uur per dag bediend. De Volkerak- en Krammersluizen hebben naast de 

schutsluis voor de beroepsvaart een aparte schutsluis voor de recreatievaart. De Volkeraksluizen zijn in 

beheer bij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland. De Krammer- en Kreekraksluizen zijn in beheer bij 

Rijkswaterstaat dienst Zeeland. De Bergse Diepsluis heeft meer een regionale functie, is van veel kleinere 

omvang, en wordt continu op afstand bediend. De sluis is in beheer bij Rijkswaterstaat dienst Zeeland.  

 

Gegevens over de huidige scheepvaartintensiteit bij de belangrijkste sluizen in het Volkerak-Zoommeer 

zijn weergegeven in Figuur 5-32 en Tabel 5-22. Deze gegevens beslaan heel 2008.  
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Figuur 5-31 Scheepvaarroutes en indeling vaarwegklasse omgeving Volkerak-Zoommeer 
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Figuur 5-32 Aantal gepasseerde schepen bij sluiscomplexen in 2008 (Rijkswaterstaat Dienst 

Zeeland, 2009) 

 

Tabel 5-22 Aantallen schepen beroepsvaart (scheepstype 1-69) per sluiscomplex, geheel 2008 

(Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 2009) 

Sluizen Totaal Aandeel gevaarlijke stoffen 

Volkeraksluizen 112.496 ca. 37% 

Krammersluizen 42.290 33 % 

Kreekraksluizen 69.454 40 % 

Bergse Diepsluis 149 - 

 

Uit deze gegevens blijkt dat bij de Volkeraksluizen de meeste schepen passeren. Nergens in Europa 

passeren zoveel binnenvaartschepen als hier. Het complex is ruim 40 jaar oud. Een renovatieprogramma 

van het complex is in 2010 gereed gekomen. Qua aantallen schepen volgen daarna de Kreekrak- en de 
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Krammersluizen. Ruim 60% van de schepen die de Volkeraksluizen passeren, komen van of gaan naar de 

Kreekraksluizen, voor de Krammersluizen is dat bijna 40%. Het overgrote deel van de passerende 

scheepvaart is binnenvaart; een klein deel is zogenaamde zeevaart. Bij de Bergse Diepsluis passeert per 

jaar maar een betrekkelijk klein aantal schepen voor de beroepsvaart. 

 

In Tabel 5-22 is voor de Krammer- en Kreekraksluizen aangegeven wat het aandeel van schepen met 

gevaarlijke stoffen is. Op basis van deze gegevens is ook het aandeel gevaarlijke stoffen voor de 

Volkeraksluizen geschat. De vervoerstromen door de Kreekrak- en de Krammersluizen vormen samen 

ongeveer de vervoersstroom door de Volkeraksluizen. Van de Bergse Diepsluis zijn geen gegevens over 

gevaarlijke stoffen transport bekend.  

 

 

Figuur 5-33 Volkeraksluizen (RWS, 2010) 

 

 

Figuur 5-34 Krammersluizen (RWS Ruimte voor de Rivier, 2010) 

 

Op de scheepvaartcorridor Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Terneuzen/Gent/Vlissingen bevinden zich 

op diverse locaties ligplaatsen voor de beroepsscheepvaart. In deze corridor op het Volkerak-Zoommeer 
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bevindt zich op grond van een inventarisatie uit 2009 (Arcadis, 2009a) de volgende capaciteit aan 

ligplaatsen (Tabel 5-23). Bij kegelplaatsen gaat het om ligplaatsen speciaal voor schepen die gevaarlijke 

of voor de gezondheid schadelijke stoffen vervoeren; deze ligplaatsen moeten aan specifieke eisen 

voldoen.  

Bij Dintelmond gaat het om twee voorzieningen van Rijkswaterstaat die op de nominatie staan om 

opgeheven te worden. Voorals nog blijft de capaciteit nog 5 à 10 jaar beschikbaar.  

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat DVS, 2008) is gebleken dat kegelligplaatsen over het 

algemeen maar weinig worden gebruikt (relatief veel continuvaart). Toch moeten er kegelligplaatsen zijn 

om kegelschepen de gelegenheid te geven tenminsten in noodgevallen te overnachten.  

 

Tabel 5-23 Capaciteit ligplaatsen 

Ligplaats Niet-kegelplaatsen Kegelplaatsen 

 Totale oppervlakte (m
2
)* 

Volkeraksluizen** 60.000 6.600 

Krammersluizen** 30.000 3.000 

Tholen 22 700 2.200 

Kreekraksluizen** 44.400 7.2000 

Dintelmond 1.400  

* Vanwege de wisselende scheepsgrootte is de capaciteit aan ligplaatsen uitgedrukt in m
2
 en niet in aantallen schepen 

** Uit de inventarisatie kan niet worden afgeleid welk deel van de capaciteit bij de Volkeraksluizen, Krammersluizen en 

Kreekraksluizen zich aan de Volkerak-Zoommeer-zijde bevindt. 

 

Regionaal scheepvaart verkeer 

Vanaf de Schelde-Rijnverbinding kunnen Dintelmond (en het achterland van West-Brabant) en Bergen op 

Zoom worden bereikt via respectievelijk de Mandersluis en de Burgemeester Peterssluis. Beide 

schutsluizen staan onder normale omstandigheden open. Bij overlast van blauwalgen zijn de sluizen 

gesloten en wordt er geschut. Achter de Mandersluis kunnen o.a. Roosendaal, Breda en Oosterhout via 

de Dintel en Mark (klasse IV vaarweg, Figuur 5-31) worden bereikt. Deze havens zijn (al of niet 

rechtstreeks) ook verbonden met het Wilhelminakanaal en het Amerkanaal. Breda en Oosterhout worden 

vooral via het Amerkanaal (of Kanaaltak naar de Amer) bereikt. Via de Burgemeester Peterssluis wordt de 

Theodorushaven van Bergen op Zoom bereikt; deze haven heeft geen verbinding met het achterland. 

Daarnaast is er nog de schutsluis bij Benedensas die alleen door de recreatievaart wordt gebruikt (Figuur 

5-35). 

 

In vervolg op de Nota Mobiliteit (Ministerie van V&W en VROM, 2004) heeft de provincie Noord-Brabant 

een netwerkanalyse naar o.a. de Brabantse vaarwegen en binnenhavens uitgevoerd (Provincie Noord-

Brabant, 2008). In Tabel 5-24 is het aantal gepasseerde schepen per sluis in 2008 opgenomen. De 

meeste schepen hebben Oosterhout als bestemming. Het is niet bekend hoeveel schepen precies via de 

Manderssluis de genoemde havens bereiken.  

 

Tabel 5-24 Aantallen jaarlijks passerende schepen van enkele binnenhavens in de Provincie 

Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2008) 

Locatie Per jaar 

Bergen op Zoom (Theodorushaven) 2.123 

Breda 800 

Oosterhout 5.500 

 

 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 118 - WA-RK20100835 

Burgemeester Peterssluis (Bergen op Zoom)

Mandersluis (Dinteloord)

Sluis Benedensas

 

Figuur 5-35 Havens van steden in het achterland van West-Brabant, met scheepvaartroutes en te 

passeren sluizen, wanneer vanuit het Volkerak-Zoommeer wordt gevaren  

 

5.9.2 Landbouw 

De buitendijkse gronden aan het Volkerak-Zoommeer bestaan vrijwel geheel uit beschermde 

natuurgebieden, waarin geen landbouw plaatsvindt. Er is één uitzondering. Ten zuidwesten van de 

Kreekraksluizen bevindt zich een oppervlak aan buitendijkse landbouwgronden in de Paviljoenpolder (ook 

wel genoemd: Bathse Driehoek) (Figuur 5-36). Het areaal landbouwgrond in deze polder bedraagt 

ongeveer 62 ha. Daarvan is ca. 48 ha particulier eigendom en ca. 14 ha is eigendom van Domeinen en 

wordt verpacht. De landbouwgrond wordt gebruikt voor akkerbouw, o.a. voor aardappelteelt, veredeling 

van aardappelrassen, uien, graszaad, luzerne (veevoer) en vlas. Daarbij zijn ook gewassen die in de 

winterperiode op het veld staan, zoals luzerne en graszaad (beide meerjarig) of wintergranen. Het 

maaiveld van het landbouwareaal ligt gemiddeld rond NAP +1,50 m. 

 

Achter de dijken om het Volkerak-Zoommeer treffen we een vooral landelijk gebied aan dat wordt 

gedomineerd door de akkerbouw. Slechts op enkele plaatsen komt er weidegrond, boomteelt en tuinbouw 

voor. 
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Figuur 5-36 Landbouwareaal in de Paviljoenpolder (in rood aangegeven) 

 

5.9.3 Visserij 

Volkerak-Zoommeer 

In het Volkerak-Zoommeer wordt momenteel op een aantal vissoorten commercieel gevist. Vijf bedrijven 

hebben een vergunning om beroepsmatig op het Volkerak-Zoommeer te vissen (Rijkswaterstaat Directie 

Zeeland, 2004). Het gaat hierbij vooral om aal en brasem, daarnaast ook om bot en snoekbaars. De meest 

gevangen vissoort is paling. Palingvissers vissen in de winter op brasem waarbij een bijvangst van 

snoekbaars is toegestaan. Ook zijn bijvangsten van wolhandkrabben toegestaan. Het Volkerak-Zoommeer 

valt als staatswater onder een Visstandbeheercommissie. Deze commissie bepaalt de quota voor 

beroeps- en sportvissers. Vanwege te hoge concentraties aan dioxine in bepaalde vissoorten is in 

bepaalde gebieden per 1 april 2011 een vangstverbod op paling en wolhandkrab ingesteld door het 

ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie; dat geldt ook voor het Krammer-Volkerak.  

Het Volkerak-Zoommeer is momenteel een zoet watersysteem en is daarom niet geschikt voor 

schelpdiervisserij.  

 

Naast de beroepsvisserij is ook de sportvisserij op het Volkerak-Zoommeer van belang. Voor de 

sportvisserij vormt het Volkerak-Zoommeer een toplocatie als het gaat om het vangen van snoekbaars en 

snoek, de zogenaamde zichtjagers.  
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Oosterschelde 

De Oosterschelde is een belangrijk gebied voor de mossel- en oestervisserij (Van Zanten & Adriaanse, 

2008). In de Oosterschelde is ongeveer 4000 ha (11% van het totale oppervlak) aangewezen als 

mosselperceel. De percelen bevinden zich vooral in laagdynamische milieus, op de randen van platen en 

slikken en in ondiep water (vanaf de laagwaterlijn tot een diepte van NAP - 20 m). Ook in de noordtak, 

waar mogelijke effecten van waterberging op het Volkerak-Zoommeer het grootst zijn, bevinden zich 

mosselpercelen.  

 

De kokkelvisserij vist op kokkels in het intergetijdengebied. Er mag alleen gevist worden in de monding en 

het middengebied (een deel van de Roggenplaat, Galgeplaat en Slikken van den Dortsman). De noordtak 

is afgesloten voor kokkelvisserij. Naast schelpdieren wordt er gevist op zeebaars, platvis, sprot, garnaal, 

kreeft, harder, paling en ansjovis. Dit vindt voornamelijk plaats in het middengedeelte en de monding van 

de Oosterschelde en niet in de noordtak. 

 

5.9.4 Autonome ontwikkelingen 

Scheepvaart 

Op basis van de ontwikkeling van de scheepvaart gedurende de afgelopen jaren, is de verwachting dat 

binnenscheepvaart de komende jaren weer zal groeien qua totaal vervoerde lading – ervan uitgaande dat 

de kredietcrisis van voorbijgaande aard is. Het aantal schepen neemt vanwege toename van het 

laadvermogen per schip (schaalvergroting) op korte termijn naar verwachting niet of nauwelijks toe.  

 

Voor de langere termijn zullen op den duur mogelijk beperkingen aan afmetingen van de infrastructuur 

ervoor zorgen dat de groei van het laadvermogen getemperd wordt en het aantal schepen opnieuw gaat 

toenemen. Extra toekomstige verkeersstromen kunnen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen zoals de nog 

aan te leggen Westerschelde Container Terminal, de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte, toename van 

verkeer op de Seine-Schelde verbinding en het nieuwe Deurgangdock te Antwerpen. Deze kunnen op de 

lange termijn (2040-2050) veranderingen brengen in de autonome prognose. Een schatting kan worden 

gemaakt op basis van de rapportage Verkeer- en vervoersprognoses binnenvaart Scheldegebied Situatie 

2007 en prognoses (ECORYS Nederland BV en Resource Analysis, 2009). Hierdoor zal het aantal 

passages bij de Volkeraksluizen in 2040 zijn toegenomen met ruim 30%. De andere 3 WLO-scenario’s 

voorspellen overigens een lagere groei. Deze WLO-scenario’s geven de lange termijn scenario’s voor de 

regionale ontwikkeling, mobiliteit, milieu en andere zaken die de leefomgeving bepalen, onder de titel 

Welvaart en Leefomgeving (WLO), en worden opgesteld door het Centraal Planbureau. 

 

Tabel 5-25  Verwachting aantal scheepspassages (binnen- en zeevaart) bij Global Economy* 

  WLO-scenario (ECORYS Nederland BV en Resource Analysis, 2009) 

Jaar Aantal scheepspassages (Volkeraksluizen) 
per jaar 

2007 114.542 

2020 119.118 

2040 151.967 

* GE - Global Economy (wereldwijde handelsliberalisatie, verdere oostwaartse uitbreiding van de EU met Turkije en Oekraïne, BBP groei 

2,1%) 

 

In de al eerder genoemde inventarisatie van de ligplaatsencapaciteit (Arcadis, 2009a) wordt 

geconcludeerd dat in de periode 2010-2020 een capaciteitsprobleem zal ontstaan, waarvan de omvang 

afhankelijk is van de ontwikkelingen in verkeersstromen, het aandeel continuvaart, de scheepsafmetingen 
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en verkeersmanagement. De tekorten doen zich in het Volkerak-Zoommeer voor bij de Krammersluizen en 

de Volkeraksluizen.  

In de inventarisatie zijn ook de mogelijkheden voor uitbreiding van de ligplaatstencapaciteit onderzocht bij 

deze twee locaties. Over deze uitbreidingen zijn nog geen besluiten tot aanleg genomen. Bij beide locaties 

gaat het om uitbreiding binnen de voorhavens. De voorhavens vallen niet binnen het betreffende 

Natura2000 gebied; uitbreiding zou daarom nog relatief eenvoudig zijn. Daarbuiten zal uitbreiding veel 

minder eenvoudig worden. Bij de Krammersluizen is zowel in de voorhaven west als oost nog ruimte voor 

extra ligplaatsen. Daarmee kan in totaal ca. 34.000 m
2
 extra ruimte gecreëerd worden. Bij de 

Volkeraksluizen is in de voorhavens van de spuisluis voldoende ruimte om extra ligplaatsen te creëren; in 

totaal gaat het om ca. 31.000 m
2
. Een deel daarvan bevindt zich echter binnen de veiligheidszone van de 

spuisluis en is daarom onder normale omstandigheden minder geschikt.  

 

Landbouw 

In de buitendijks gelegen Paviljoenpolder overweegt de huidige gebruiker van de landbouwgrond om voor 

een deel over te schakelen van akkerbouw naar perenteelt. Daarbij wordt een nu binnendijks gelegen 

boomgaard verplaatst naar de Paviljoenpolder en vergroot.  

 

Visserij 

 

Volkerak-Zoommeer 

Het inschatten van de toekomstige ontwikkelingen voor de beroepsvisserij is lastig. Enerzijds is er meer 

perspectief vanwege het verbreden van de activiteiten (door de vangst van snoekbaars en brasem in de 

winter) en is er ook voldoende paling in het meer. Anderzijds kan de Europese regelgeving de visserij sterk 

beïnvloeden en staat de traditionele visserij onder druk door teruglopende visvangsten ten gevolge van 

afnemende visbestanden en aantasting van het (mariene) milieu. Er is een pilot in voorbereiding met 

versterkte bevissing op brasem, omdat wordt aangenomen dat deze soort bijdraagt aan de slechte 

waterkwaliteit. De waterkwaliteit (vooral in de ondiepere delen) wordt beïnvloed door opwerveling als 

gevolg van windwerking en bodemwoelende vis, zoals deze brasem. Bij een beter doorzicht groeien er 

meer waterplanten die het doorzicht weer verder verbeteren. Wanneer de pilot met brasem bevissing 

doorgaat, zal gedurende enkele jaren een grotere opbrengst aan verhandelbare vis worden verkregen 

(BOKV, 2009).  

 

Wanneer het Volkerak-Zoommeer in de toekomst zout wordt, zal de visserij in de huidige vorm niet meer 

bestaan. De visserij op brasem en snoekbaars zal verdwijnen en ook de visserij op paling zal verminderen.  

Onder de zoute condities kunnen zich in het Volkerak-Zoommeer commerciële vissoorten gaan vestigen 

zoals bot, schar, (jonge) haring en tong. Het zijn de typische soorten, die ook in de Oosterschelde 

voorkomen. Of deze soorten in zulke grote dichtheden zullen voorkomen in het Volkerak-Zoommeer, dat 

visserij hierop commercieel haalbaar zal zijn en een vervangende functie zal bieden voor de huidige 

visserij, wordt als onwaarschijnlijk ingeschat (Schneider e.a., 2006).  

In het zoute scenario is het Volkerak-Zoommeer waarschijnlijk wel geschikt voor de functie 

schelpdierwater (de Vries e.a., 2008). De ondergrenzen voor zouttolerantie (saliniteit) voor schelpdieren 

liggen tussen de 5,5 en 11 g Cl
-
/l (Schneider e.a., 2006). De voorspelling is dat nabij de Volkeraksluizen 

de chloridenconcentratie varieert tussen 7 en 14 g Cl
-
/l en in de rest van het systeem tussen 11 tot 17 g Cl

-

/l. Op basis hiervan is de verwachting dat het water op grond van het zoutgehalte geschikt zal zijn voor 

schelpdiervisserij. 

 

Oosterschelde 

De potentiële draagkracht voor schelpdieren hangt, net als in de Waddenzee, ook samen met de primaire 

productie. Sinds het begin van de jaren ‘90 neemt het doorzicht van het water in de Oosterschelde af. Als 
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gevolg van het minder goede lichtklimaat onder water is de primaire productie afgenomen. Die afname is 

des te relevanter door de opkomst van de Japanse oester die in 1964 in de Oosterschelde werd 

geïntroduceerd. Na een aanvankelijk langzame uitbreiding is nu ongeveer 1400 ha van de Oosterschelde 

bedekt met banken van Japanse oesters, voor de helft op slikken en platen en voor de helft permanent 

onder water. Deze oesters leven van dezelfde voedselbron als kokkels en mosselen, namelijk algen die ze 

uit het water filteren. In de noordtak en de Kom van de Oosterschelde zijn nu al zo veel Japanse oesters 

dat verdere toename zal betekenen dat er minder andere schelpdieren kunnen leven (Holzhauer e.a., 

2006). In de monding en in mindere mate in het middengebied is die grens nog niet bereikt. Dat komt door 

de betere verversing met zeewater. Hoe de schelpdiervisserij zich ontwikkelt is dus nog niet zeker. 

 

Wanneer het Volkerak-Zoommeer in de toekomst zout wordt, worden voor de Oosterschelde geen andere 

soorten of soortsamenstellingen verwacht. Aan dit gebied verandert niets, afgezien van iets meer 

uitwisseling met een inmiddels ook zout waterlichaam. De toevoer van iets meer nutriënten in deze situatie 

kan mogelijk een klein positief effect hebben op de schelpdiervisserij in de noordtak van de Oosterschelde.  

 

5.10  Binnendijkse situatie ten aanzien van afvoer van water 

5.10.1 Inleiding 

Het inzetten van de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer leidt tot stremming van de afvoer van de 

riviertjes en polders die afwateren op het Volkerak-Zoommeer. Het gaat om de binnendijkse gebieden in 

het westen van Noord-Brabant (Mark-Vlietsysteem en Zoom) en de naast het Volkerak-Zoommeer 

gelegen polders in Zeeland (Tholen) en Zuid-Holland (Oostflakkee). Of dit ook leidt tot een significante 

vergroting van de kans op wateroverlast, komt aan de orde in hoofdstuk 16. Hier wordt per deelgebied een 

beschrijving van de huidige situatie gegeven.  

 

Werknormen inundatie vanuit het watersysteem 

De waterschappen hebben een zorg- en taakplicht. Deze houdt onder meer in dat voldoende maatregelen 

moeten worden getroffen om wateroverlast te voorkomen. Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

vormt hiervoor het kader. Binnen dit kader zijn werknormen voor regionale systemen afgesproken waaraan 

moet worden voldaan uitgaande van het WB21 midden scenario (Nationaal Bestuursakkoord Water, 

2003). Waterschappen hebben een wettelijke verplichting vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water om 

hun watersysteem in 2015 voor de toekomst (2050) op orde te hebben. Een belangrijke werknorm is die 

voor stedelijk gebied; de kans op wateroverlast moet hier beperkt worden tot 1/100 per jaar. De 

werknormen voor gebieden voor agrarisch gebruik zijn lager dan die voor stedelijk gebied (1/25 per jaar 

i.p.v. 1/100 per jaar). 

 

5.10.2 Stroomgebied van de Mark en Vliet 

Beschrijving gebied 

Het Mark-Vlietsysteem is het regionale watersysteem, in beheer bij het waterschap Brabantse Delta, dat 

voor de afwatering zorgt van een belangrijk deel van West-Brabant. Het omvat de oorspronkelijke riviertjes 

Dintel/Mark en Steenbergse/Roosendaalse Vliet, die via het Mark-Vlietkanaal in verbinding met elkaar 

staan. Het systeem zorgt voor de afwatering van de steden Steenbergen, Roosendaal (via het Mark-

Vlietkanaal), Etten-Leur (via de Leurse Haven) en Breda (via de Mark). Kleinere riviertjes en beken, zoals 

de Mark, de Weerijs, de Chaamse beek en de Molenbeek voeden het systeem vanaf de hogere 

zandgronden ten zuiden van deze steden, tot in België toe (zie Figuur 5-37).  

Het Mark-Vlietsysteem kan bij de Dintelsas en de Benedensas water lozen op het Volkerak-Zoommeer. 

Op beide locaties zijn een spuisluis en schutsluis aanwezig. Als de waterstand in het Volkerak-Zoommeer 
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stijgt tot boven de waterstand in het Mark-Vlietsysteem, dan gaan de schutsluizen dicht en kunnen de 

spuisluizen niet meer lozen. Zodra de waterstand in het Mark-Vlietsysteem hoger is dan in het Volkerak-

Zoommeer, dan openen de schutsluizen zich weer en kunnen de spuisluizen ook weer gaan lozen. 

 

Het stroomgebied van de Mark heeft een lange geschiedenis van wateroverlast. De afgelopen twee 

eeuwen zijn herhaalde malen maatregelen uitgevoerd om deze overlast te verminderen. Hier worden 

alleen de meest recente maatregelen kort genoemd. Begin zestiger jaren van de vorige eeuw zijn langs de 

Mark drie polders als bergboezem ingericht. Vrij recent is er een 4
e
 bergboezem aan toegevoegd. Deze 

bergboezems worden met een frequentie van circa eenmaal per 5 jaar benut voor waterberging om de 

piekwaterstanden bij Breda af te vlakken. Daarnaast zijn in dezelfde periode aan de Mark 

verbeteringswerken uitgevoerd en is de scheepvaartsluis bij Dintelsas vernieuwd (Manderssluis). De 

spuisluis bij Dintelsas (Vierlinghsluis) is in 1981 gebouwd met het oog op het tot stand komen van het 

Volkerak-Zoommeer. 

Het Mark-Vlietsysteem loost onder vrij verval op het Volkerak-Zoommeer. Het maximum debiet tijdens 

piekafvoeren bedraagt ongeveer 150 m
3
/s bij een herhalingstijd van 50 jaar (“Hoogwaterlijnen Mark en 

Vliet”, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5-37 Ligging Mark-Vlietsysteem in West-Brabant 

 

Beschermingsniveau regionale waterkeringen 

Langs de West-Brabantse rivieren Mark en Vliet liggen regionale keringen die genormeerd worden op een 

afvoersituatie met een kans van voorkomen van 1/100 per jaar. Deze norm is eind 2010 vastgesteld door 

de provincie Noord-Brabant. Het waterschap Brabantse Delta doet op dit moment onderzoek naar de 

maatregelen die moeten worden getroffen om voor deze keringen een beschermingsniveau van 1 op 100 

jaar in 2050 te kunnen waarborgen. Dit vraagt met name aanpassingen van de regionale keringen in de 

boven- en middenloop van de Mark. Langs de benedenloop van de Mark en de Vliet liggen nog oude 
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zeedijken uit de tijd van voor de Deltawerken met een veel hoger beschermingsniveau dan 1 per 100 jaar. 

Bij deze keringen zijn naar verwachting geen maatregelen nodig zijn om aan het vereiste 

beschermingsniveau te voldoen. Deze keringen zijn destijds ontworpen om bescherming te bieden tegen 

zeewaterstanden die veel hoger zijn dan de huidige maatgevende belastingen. 

 

Onderlopen boezemgebieden/uiterwaarden 

Bij afvoeren met een herhalingstijd van circa een keer per 50 jaar stijgt het waterpeil in het Mark-

Vlietsysteem tot boven het maaiveld en lopen de boezemgebieden/ uiterwaarden tussen de regionale 

keringen onder. 

 

Inundatie als gevolg van maalstops 

In de huidige situatie kan inundatie optreden in de afwaterende polders van het Mark-Vlietsysteem als 

gevolg van een beperkte of volledige maalstop. De maalstops van de gemalen worden veroorzaakt door 

hoge buitenwaterstanden op het Mark-Vlietsysteem. Het grondgebruik in deze polders bestaat 

hoofdzakelijk uit akkerbouw en grasland. De inundatiekans van de afwaterende poldergebieden op het 

Mark-Vlietsysteem is in de huidige situatie beperkt. De kans van voorkomen van deze inundatie ligt 

grotendeels onder de norm voor inundatie. 

 

Naast polders die via het Mark-Vlietsysteem afwateren op het Volkerak-Zoommeer zijn er ook polders die 

via gemalen rechtstreeks op het Volkerak-Zoommeer afwateren. Voor deze gemalen geldt dat ze boven 

een kritisch waterpeil in het Volkerak-Zoommeer geen water meer kunnen afvoeren. In de huidige situatie 

hebben deze gemalen geen afvoerbeperking.  

 

5.10.3 Stroomgebied van de Zoom 

Beschrijving gebied 

Het afwateringsgebied van de Zoom is het gebied dat zich uitstrekt van Bergen op Zoom tot Steenbergen 

in het noorden, Wouw in het oosten en in het zuiden tot Borgvliet (Figuur 5-38). Het Zoomgebied watert af 

naar de Theodorushaven en het Markiezaatsmeer / Plaatvliet en wordt beheerd door het waterschap 

Brabantse Delta. Het bovenstroomse deel van het stroomgebied wordt met name gebruikt als weiland, 

akkerland en bos. Het benedenstroomse deel bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied (Bergen op Zoom). 

 

Inundatie 

De inundatiekans in het Zoomgebied is in de huidige situatie beperkt. Bij de Markiezaatsweg inundeert 

een deel van het gebied. Bij een afvoersituatie die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt, komt er over een 

deel van het gebied water te staan met een maximale waterdiepte van 0,35 m. Het gaat om landelijk 

gebied. Bij de afvoersituatie die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt, is het gebied een stuk groter en de 

maximale waterdiepte is toegenomen tot 0,45 m. Het gaat deels om stedelijk gebied. Een deel van dit 

stedelijk gebied wordt momenteel heringericht voor woningbouw. Om te voorkomen dat dit gebied te vaak 

onder water loopt, heeft het waterschap maatregelen opgesteld om deze inundaties te voorkomen. In de 

huidige situatie treedt er in de Theorodushaven geen inundatie op. 
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Figuur 5-38 Ligging Zoomsysteem in West-Brabant 

 

5.10.4 Oostflakkee 

Beschrijving gebied 

Het eiland Goeree-Overflakkee ligt in de provincie Zuid-Holland in het beheersgebied van Waterschap 

Hollandse Delta. Vier poldergemalen aan de oostkant van het eiland (Oostflakkee) lozen op het Volkerak-

Zoommeer (Figuur 5-39). Als het Volkerak-Zoommeer voor waterberging wordt ingezet, dan kunnen 

deze gemalen tot een bepaalde opvoerhoogte water op het Volkerak-Zoommeer lozen (Tabel 5-26). 

 

Tabel 5-26 Oppervlak bemalingsgebied, gemaalcapaciteit en de maximale opvoerhoogte 

Bemalingsgebied Oppervlak Gemaalcapaciteit 

 

Opvoerhoogte 

(m t.o.v. NAP) 

 (ha) (m
3
/minuut) (m

3
/uur)  

De Haas van Dorsser 2313 267 16020 0,30 

De Eendracht 1577 145 8700 0,30 

Galathee 1316 120 7200 0,10 

Het Oudeland 747 77 4620 0,30 
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Figuur 5-39 Ligging gemalen Oostflakkee 

 

Inundatie 

Bij alle vier de polders geldt dat bij overschrijding van de kritieke peilen alleen landbouwgronden 

overstromen. Omdat het dus niet om overstroming van bebouwd gebied gaat, geldt voor de bescherming 

tegen wateroverlast een norm van 1/25 per jaar. Voor alle vier de polders geldt dat in de bestaande 

situatie ruim aan de beschermingsnorm wordt voldaan. 

 

5.10.5 Tholen 

Beschrijving gebied 

Het eiland Tholen ligt in de provincie Zeeland in het beheersgebied van Waterschap Scheldestromen. Drie 

poldergemalen aan de oostkant van het eiland Tholen lozen op het Volkerak-Zoommeer (Figuur 5-40). Als 

het Volkerak-Zoommeer voor waterberging wordt ingezet, dan kunnen deze gemalen tot een bepaalde 

opvoerhoogte water op het Volkerak-Zoommeer lozen (Tabel 5-27). 

 

De Haas van Dorsser 

De Eendracht 
Het Oudeland 

Galathee 
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Figuur 5-40 Ligging gemalen Tholen 

 

 

Tabel 5-27 Oppervlak bemalingsgebied, gemaalcapaciteit en de maximale opvoerhoogte 

Bemalingsgebied Oppervlak Gemaalcapaciteit 

 

Opvoerhoogte 

(m t.o.v. NAP) 

 (ha) (m
3
/minuut) (m

3
/uur)  

Van Haaften 402 32 1920 0,50 

Drie grote polders 346 135 8100 1,00 

de Eendracht 4647 380 22800 1,00 

 

 

 

 

 Van Haaften 

 Drie Grote Polders 

 De Eendracht 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 128 - WA-RK20100835 

Inundatie 

Voor de polder De Drie Grote Polders op Tholen geldt dat in de bestaande situatie ruim aan de norm wordt 

voldaan. Voor de bemalingsgebieden Van Haaften en De Eendracht geldt dat in de bestaande situatie de 

vereiste inundatiekans niet wordt gehaald.  

 

Een deel van het stedelijk gebied van Tholen ligt in bemalingsgebied De Eendracht op een hoogte van 

NAP -1,20 m. In de bestaande situatie wordt deze kritieke maaiveldhoogte met een kans van naar 

schatting 1/25 à 1/30 per jaar overschreden. Op basis van de berekeningsresultaten wordt in de 

bestaande situatie dus al niet aan de beschermingsnorm (1/100 per jaar) tegen wateroverlast voldaan. 

Hier zijn maatregelen nodig om het gebied voldoende te beschermen tegen wateroverlast. 

 

Voor bemalingsgebied Van Haaften geldt een beschermingsnorm van 1/25 per jaar, omdat het hier alleen 

om de inundatie van landbouwgebied gaat. Op basis van berekeningen wordt geschat dat de kans op 

inundatie in de huidige situatie in elk geval groter is dan 1/25 per jaar. Ook voor deze locatie geldt dus dat 

sowieso maatregelen nodig zijn om het vereiste beschermingsniveau te halen. 
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6 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 

6.1  Inleiding 

6.1.1 Formulering van alternatieven en varianten voor het MER 

Waterberging 

In dit hoofdstuk is beschreven welke alternatieven en varianten voor de waterberging in de planstudie zijn 

onderzocht. Uitgangspunt voor de maatregel is dat alleen het Volkerak-Zoommeer wordt gebruikt voor de 

waterberging, in overeenstemming met het uitgangspunt uit de PKB Ruimte voor de Rivier.  

 

Uitgangspunt is ook dat alle alternatieven en varianten in het MER moeten voldoen aan de 

veiligheidsdoelstelling, de hydraulische taakstelling, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Daarom is eerst 

voor een aantal realistische invullingen van de waterberging, aan de hand van een analyse van de 

hydraulische effectiviteit, bekeken of wordt voldaan aan de veiligheidsdoelstelling. Deze analyse is nader 

toegelicht in paragraaf 6.2. Alleen die combinaties van afvoermogelijkheden, inzetpeil en frequentie van 

inzet van de waterberging die voldoen aan de hydraulische taakstelling en het dichtst in de buurt komen 

van de uitgangspunten in de PKB, zijn vervolgens meegenomen bij de formulering van de MER 

alternatieven en varianten.  

 

Aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken 

Rondom het Volkerak-Zoommeer ligt een ring van primaire waterkeringen – bestaande uit dijken, dammen 

en kunstwerken (sluizen e.d.) – die het achterliggende land moet beschermen tegen overstromingen. Het 

verhogen van de waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging maakt het op 

verschillende locaties noodzakelijk aanpassingen te doen. Hoe deze aanpassingen worden vormgegeven 

en welke varianten hiervoor zijn onderzocht, is nader toegelicht in paragraaf 6.5. 

 

6.1.2 Twee scenario’s 

De planstudie hanteert twee scenario’s, zoals in paragraaf 1.6 is beschreven: 

● huidige zoete situatie; 

● eventuele toekomstige zoute situatie. 

 

Binnen deze scenario’s zijn alternatieven en varianten geformuleerd. De scenario’s en de bijbehorende 

alternatieven en varianten zijn apart, náást elkaar gepresenteerd in dit MER. In werkelijkheid zal het zoete 

scenario naar verwachting op termijn overgaan in het zoute scenario na een formeel besluit over het zout 

maken van het Volkerak-Zoommeer.  

Dat betekent dat er niet ‘willekeurig’ kan worden gekozen uit de alternatieven en varianten; zij horen bij 

één van beide scenario’s. Het hangt dus van de (toekomstige) situatie van het Volkerak-Zoommeer af 

welke alternatieven en varianten kunnen worden gekozen. In het kader van het project waterberging 

Volkerak-Zoommeer wordt echter niet gekozen over die toekomstige situatie, zoals toegelicht in paragraaf 

1.6. 
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6.2  Hydraulische effectiviteit van de waterberging 

6.2.1 De maatgevende hoogwaterstand (MHW) 

Alvorens in te gaan op de hydraulische effectiviteit van de verschillende wijzen van invulling van de 

waterberging worden eerst enkele (lastige) begrippen uitgelegd. Deze uitleg is vooral van belang om het 

verschil te begrijpen tussen de waterstandsverlaging die in het Benedenrivierengebied wordt verkregen bij 

één individuele situatie met inzet van de waterberging en de ‘statistisch gecombineerde’ 

waterstandsverlaging die relevant is voor het behalen van de veiligheidsdoelstelling. 

 

Werken met kansen 

Centraal in de benadering van de bescherming tegen overstromingen, en daarmee ook van de waterberging, 

staat het werken met kansen. Tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw was dat nog niet zo: er werd voor 

de hoogte en de sterkte van de dijken langs de grote rivieren en de kust uitgegaan van ‘de hoogst bekende 

waterstand plus een halve meter waakhoogte’. In de afgelopen eeuwen is keer op keer gebleken dat dat niet 

voldoende was. Na verloop van tijd bleek iedere keer weer dat zich toch een nog ernstiger situatie kon 

voordoen waar geen rekening mee was gehouden. Na de stormvloedramp van 1953 heeft de (eerste) 

Deltacommissie een nieuwe veiligheidsbenadering ontwikkeld. Op basis van gemeten rivierafvoeren, 

stormen en waterstanden en de frequentie waarmee die zich in het verleden hebben voorgedaan, wordt een 

extrapolatie gemaakt naar nog extremere situaties. Aan die extremere situaties wordt een kans gekoppeld. 

Elke primaire waterkering in Nederland moet een extreme waterstand die een bepaalde kans van voorkomen 

heeft, nog veilig kunnen keren; deze is vastgelegd in de Waterwet.  

 

Het begrip MHW 

Een Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) is een waterstand – op de rivier, meer of zee – die met een 

bepaalde kans wordt overschreden (de overschrijdingskans). Hoe lager de kans, hoe hoger de MHW. 

 

Over het algemeen wordt dit begrip gebruikt in relatie tot de veiligheid van de primaire waterkeringen in 

Nederland. Voor elk dijkringgebied in Nederland is in de Waterwet een veiligheidsnorm vastgesteld in de 

vorm van een overschrijdingskans (zie Figuur 5-1). Stel dat deze norm 1/2000 per jaar is, dan is de MHW 

gelijk aan de extreme waterstand die gemiddeld eens per 2000 jaar wordt overschreden. Met andere 

woorden: gemiddeld eenmaal per 2000 jaar komt een waterstand gelijk aan óf hoger dan de MHW voor. 

Wat betreft de dijkringen moeten de waterkeringen in staat zijn om de MHW nog veilig te keren. De hoogte 

van de MHW varieert van plaats tot plaats langs de dijkring.  

 

De MHW op de rivier die door inzet van de waterberging moet worden verlaagd (zie paragraaf 3.2), is – 

zowel in de omgeving van Middelharnis als van Dordrecht – de waterstand met een overschrijdingskans 

van 1/2000 per jaar (zie ook het kader in paragraaf 3.2).  

Zowel bij Middelharnis als bij Dordrecht liggen aan weerszijden van de rivier dijkringen met een 

verschillende veiligheidsnorm (1/2000 of 1/4000 per jaar). In de PKB is ervoor gekozen de hydraulische 

taakstelling die aan de maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer is meegegeven te koppelen aan een 

overschrijdingskans van 1/2000 per jaar. De MHW’s die horen bij een overschrijdingskans van 1/4000 per 

jaar worden daarmee ook verlaagd, maar met andere absolute getallen. Dat betekent dat de dijkringen 

aan weerszijden van de rivier profiteren van de maatregel, ook al hebben ze een verschillende 

veiligheidsnorm. 
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Berekening MHW’s voor het Benedenrivierengebied 

De waterstanden in het Benedenrivierengebied worden niet alleen bepaald door de rivierafvoer maar door 

een combinatie van de waterstand op zee (veroorzaakt door het getij en de wind), de hoeveelheid water 

die vanuit de rivieren naar zee stroomt en het wel of niet sluiten van de stormvloedkeringen. Iedere 

combinatie veroorzaakt zijn eigen waterstand bij Middelharnis en Dordrecht. Niet iedere combinatie heeft 

echter dezelfde kans om voor te komen. Hoewel het bij de waterberging gaat om situaties die in het licht 

van een mensenleven maar zelden voorkomen, is het toch zo dat sommige combinaties relatief vaak 

voorkomen, andere combinaties zeldzaam zijn, en nog weer andere combinaties nog veel zeldzamer zijn. 

In het algemeen geldt dat een combinatie van een niet al te harde storm en een redelijk hoge rivierafvoer 

een redelijk hoge waterstand veroorzaakt en ook een redelijk hoge kans van voorkomen heeft. Terwijl een 

combinatie van een zeer harde storm en een zeer hoge rivierafvoer weliswaar een (veel) hogere 

waterstand veroorzaakt, maar tegelijkertijd een (veel) lagere kans van voorkomen heeft. 

 

Bij het berekenen van de MHW wordt gekeken naar alle combinaties van rivierafvoer, zeewaterstand en 

open of gesloten stormvloedkeringen die tot overschrijding van een bepaalde waterstand leiden. De 

waterstand waarvoor geldt dat de gezamenlijke kans van al deze combinaties 1/2000 per jaar is, is de 

MHW die van belang is voor de waterberging. Rijkswaterstaat heeft rekeninstrumentarium ontwikkeld om 

deze statistische analyse uit te voeren en hiermee de MHW’s voor het Benedenrivierengebied te bepalen. 

Voor heel Nederland worden iedere zes jaar de MHW’s opnieuw officieel vastgesteld. 

 

MHW-verlaging door waterberging 

Als wordt gekeken naar de combinaties van rivierafvoer, zeewaterstand en open of gesloten 

stormvloedkeringen die bij Middelharnis en Dordrecht tot overschrijding van de MHW’s leiden, dan kunnen 

hierin twee soorten situaties worden onderscheiden: 

● Situaties waarbij sluiting van de Europoortkering (wegens extreme stormopzet) samenvalt 

met hoge rivierafvoeren; 

● Situaties waarbij sprake is van hoge stormopzet op zee en de Europoortkering niet sluit 

(bijv. door falen van de sluiting). 

Alleen bij de eerstgenoemde situaties kan de stijging van de waterstanden in het Benedenrivierengebied 

door de inzet van de waterberging significant beperkt worden. In situaties waarbij de Europoortkering om 

welke reden dan ook open blijft, zal de waterberging niet worden ingezet. 

 

Met de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer worden de waterstanden in het 

Benedenrivierengebied dus alleen beperkt in situaties waarbij een gesloten Europoortkering samenvalt 

met hoge rivierafvoeren. Kijkt men naar één aparte combinatie waarbij de waterberging wordt ingezet, dan 

kan de absolute waterstand op het Hollandsch Diep/Haringvliet met 0,2 m tot 0,5 m gereduceerd worden 

vergeleken met het niet inzetten van de waterberging, afhankelijk van de specifieke combinatie waar het 

om gaat. Maar bij situaties met hoge stormopzet op zee en een (per ongeluk) open Europoortkering, wordt 

de waterberging niet ingezet en verandert er niets aan de hoogte van de waterstanden. Ook bij extreem 

hoge rivierafvoeren die tot overschrijding van de MHW’s leiden, maar zonder storm en dus zonder sluiting 

van de Europoortkering, wordt de waterberging niet ingezet. In beide situaties zou de waterberging niet 

effectief zijn. Omdat de MHW wordt berekend op basis van alle mogelijke combinaties, zal de verlaging 

van de MHW kleiner zijn dan de waterstandsreductie die bij één specifieke situatie met waterberging wordt 

behaald.  

 

Een tweede factor die bijdraagt aan het verschil tussen de absolute waterstandsverlaging in specifieke 

situaties en de MHW-verlaging, is de keuze van het inzetpeil van de waterberging. Afhankelijk van hoe dit 

inzetpeil zich verhoudt tot de (verlaagde) MHW, verschilt de MHW-verlaging ten opzichte van de absolute 

waterstandsverlaging. 
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Berekening effectiviteit waterberging 

In principe kan een oneindig aantal verschillende combinaties van de waterstand op zee, de hoeveelheid 

water die vanuit de rivieren naar zee stroomt en het wel of niet sluiten van de stormvloedkeringen 

voorkomen. Om de werkelijkheid na te bootsen zijn voor het bepalen van de MHW en de effectiviteit van 

de waterberging voor alle alternatieven en varianten steeds 108 verschillende combinaties doorgerekend. 

Voor al deze 108 combinaties worden de waterstanden in het Benedenrivierengebied berekend. Voor de 

situatie mét de maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer wordt bij de modelberekeningen voor een 

gedeelte van deze 108 combinaties (waarbij de Europoortkering dicht is en de waterstand hoger wordt dan 

het inzetpeil) de inzet van de waterberging meegenomen. De resultaten van deze 108 modelberekeningen 

vormen de basis voor de verdere statistische analyse waarmee de hoogte van de MHW mét en zonder 

waterberging bepaald wordt. Het verschil is de MHW-verlaging door de maatregel waterberging Volkerak-

Zoommeer. 

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een rekenmodel dat is gemaakt specifiek in het kader van 

de PKB Ruimte voor de Rivier. Het is afgeleid van het rekeninstrumentarium dat wordt gebruikt voor de 6-

jaarlijkse officiële vaststelling van de hydraulische randvoorwaarden voor de waterkeringen in het kader 

van de Waterwet. Voor een nadere toelichting op de berekeningen wordt verwezen naar de rapportage 

over de hydraulische analyses en modelberekeningen (DHV, 2010a). 

 

6.2.2 Variabelen voor de waterberging van invloed op de hydraulische effectiviteit 

De hydraulische effectiviteit van de waterberging wordt bepaald door de volgende variabelen: 

● inzetpeil en frequentie van inzet; 

● voorspuien; 

● hoogte van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer. 

 

Inzetpeil en frequentie van inzet waterberging 

De gedachte van de PKB is dat de waterberging wordt ingezet wanneer wordt voorspeld dat de 

omstandigheden in het Benedenrivierengebied zo extreem zullen worden dat de maatgevende 

omstandigheden zullen optreden. Als locatie voor het te verwachten waterpeil waarbij inzet moet 

plaatsvinden, is in de PKB gekeken naar de locatie Rak Noord op het Hollandsch Diep (ter hoogte van de 

Volkeraksluizen, vlakbij Willemstad). De MHW bij Rak Noord is NAP +2,60 m, bij een 

overschrijdingsfrequentie van 1/2000 per jaar. Wanneer wordt voorspeld dat dit peil wordt bereikt of 

overschreden, wordt de waterberging ingezet.  

Bij de waterstandsvoorspelling moet rekening worden gehouden met een voorspelonnauwkeurigheid. 

Daardoor wordt de inzetfrequentie van de waterberging gemiddeld eens in de 1430 jaar.  

 

Er kan ook een lager inzetpeil worden aangehouden, of de maatregel kan altijd worden ingezet als de 

Europoortkering dicht gaat. De waterberging wordt dan vaker gebruikt. Hierdoor zijn er meer combinaties 

(die bovendien een grotere kans van voorkomen hebben) waarbij de waterstand wordt verlaagd. Dit 

vergroot de effectiviteit van de waterberging, maar ook de nadelige effecten treden vaker op. 

Ook in deze gevallen wordt het hele Volkerak-Zoommeer als waterbergingsgebied gebruikt. Wel kunnen er 

in de combinaties gevallen voorkomen waarbij de waterstand op het Volkerak-Zoommeer in de orde van 

enkele decimeters minder ver oploopt dan bij het hogere inzetpeil. Het is echter aannemelijk dat de 

effecten van de waterberging daardoor niet wezenlijk minder zijn.  

 

Bij de bepaling van de hydraulische effectiviteit zijn drie verschillende inzetpeilen bekeken: NAP +2,6 m, 

NAP +2,3 m en het altijd inzetten van de waterberging wanneer de Europoortkering sluit. Hiermee is 
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onderzocht in hoeverre de waterberging effectiever wordt wanneer het inzetpeil wordt verlaagd. De 

bijbehorende inzetfrequenties zijn weergegeven in Tabel 6-1. Deze zijn gebaseerd op het 

rekeninstrumentarium dat Rijkswaterstaat gebruikt voor het afleiden van de MHW’s.  

 

Tabel 6-1 Inzetfrequenties (aantal maal per jaar) bij verschillende inzetpeilen 

Jaartal Inzetpeil bij Rak Noord 

 NAP +2,6 m NAP +2,3 m ‘altijd’ 

2006 1 / 1430 1 / 250 1 / 10 

2050 1 / 550 1 / 100  

2100 1 / 150 1 / 30  

 

Voorspuien 

Door voorafgaand aan de inzet van de waterberging voor te spuien wordt het waterpeil op het Volkerak-

Zoommeer verlaagd en wordt daarmee de opvangcapaciteit van het bekken voor waterberging vergroot. 

Hoe meer water vooraf aan de waterberging vanuit het Volkerak-Zoommeer geloosd kan worden, hoe 

meer water op het Volkerak-Zoommeer opgevangen kan worden tijdens de waterberging, en des te groter 

de invloed is op de hoge waterstanden in het Benedenrivierengebied. Voorspuien kan via de 

Krammersluizen, de Bathse Spuisluis en, in het zoute scenario, ook met het nieuwe doorlaatmiddel in de 

Philipsdam. Wat betreft het nieuwe doorlaatmiddel is gekeken naar twee varianten P300 en een groter 

doorlaatmiddel P700 (zie ook paragraaf 1.6).  

 

Bij de bepaling van de hydraulische effectiviteit is gekeken naar het effect van zowel 1 etmaal als 2 

etmalen voorspuien. Bij het voorspuien moet wel rekening worden gehouden met de onzekerheid van met 

name de baan en sterkte van de stormdepressie. Dit betekent dat er vaker moet worden voorgespuid dan 

dat de waterberging wordt ingezet. Bij 1 etmaal voorspuien (dus beginnen 24 uur vóór de inzet van de 

waterberging) is de frequentie circa 1/70 per jaar. Ongeveer 19 van de 20 keer wordt het voorspuien in 

gang gezet, maar blijkt achteraf inzet van de waterberging niet nodig te zijn. Bij 2 dagen voorspuien is de 

frequentie circa 1/50 per jaar. Ongeveer 29 van de 30 keer blijkt achteraf dat voorspuien niet nodig was 

geweest.  

 

Hoogte van de waterberging op Volkerak-Zoommeer 

Bij inzet van de waterberging worden de Volkerakspuisluizen opengezet en blijven ze open staan. De 

waterstand op het Volkerak-Zoommeer loopt mee op met de oplopende waterstand op het Hollandsch 

Diep. De maximale waterstand die op het Volkerak-Zoommeer wordt bereikt, is daarmee gerelateerd aan 

de maximale waterstand die op het Hollandsch Diep wordt bereikt. Wel is het zo dat tijdens het vullen van 

het Volkerak-Zoommeer, tot aan het moment waarop de maximale waterstand op het Hollandsch Diep 

wordt bereikt, de waterstand op het Volkerak-Zoommeer in de orde van 2 á 3 dm achterblijft op de 

waterstand op het Hollandsch Diep. Met andere woorden, beide waterbekkens zijn geen volledig 

communicerende vaten.  

Wanneer de storm voorbij is en de stormvloedkeringen weer open gaan, zal de waterstand op het 

Hollandsch Diep, Haringvliet en Oosterschelde weer dalen. Zodra de waterstanden op het Hollandsch 

Diep, Oosterschelde en Westerschelde zijn gedaald tot onder het peil op het Volkerak-Zoommeer, kan er 

worden gespuid en daalt ook de waterstand op het Volkerak-Zoommeer mee.  
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Tabel 6-2  Hydraulische effectiviteit van de verschillende alternatieven en varianten 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m NAP +2,3 m ‘altijd’ 

Locatie, rivierkilometer en minimale taakstelling MHW-verlaging 

Middel-

harnis 

Dordrecht Middel-

harnis 

Dordrecht Middel-

harnis 

Dordrecht 

 

1015.0 976.0 1015.0 976.0 1015.0 976.0 

 -10 cm - 3 cm -10 cm - 3 cm -10 cm - 3 cm 

Alternatieven en varianten 

Zoet scenario 

A*, zonder voorspuien -9,7 cm -3,2 cm -11,5 cm -3,4 cm -11,6 cm -3,4 cm 

A, met 1 etmaal voorspuien -10,2 cm -3,2 cm -11,7 cm -3,4 cm -11,8 cm -3,4 cm 

Zout scenario 

B1* en B2*, 

zonder voorspuien 
-10,8 cm -3,3 cm -12,3 cm -3,4 cm -12,3 cm -3,4 cm 

B1 en B2,  

met 1 etmaal voorspuien 
-11,6 cm -3,5 cm -12,9 cm -3,7 cm -12,9 cm -3,7 cm 

Aanvullende alternatieven en varianten 

Zoet scenario 

A*,  

met 2 etmalen voorspuien** 
-10 cm -3 cm - - - - 

A, zonder voorspuien,  

max. NAP +1,5 m op VZM 
-5,0 cm -1,9 cm -7,4 cm -2,1 cm -7,7 cm -2,1 cm 

A, zonder voorspuien,  

max. NAP +1,0 m op VZM** 
-3 cm -1 cm -5 cm -1 cm -5 cm -1 cm 

Zout scenario 

B1 en B2,  

met 2 etmalen voorspuien** 
-12 cm -4 cm - - - - 

B1 en B2,  

zonder voorspuien, 

max. NAP +1,5m op VZM 

-6,5 cm -2,4 cm -8,8 cm -2,6 cm -9,2 cm -2,6 cm 

B1 en B2,  

met 1 etmaal voorspuien,  

max. NAP +1,5m op VZM 

-8,3 cm -3,1 cm -10,6 cm -3,3 cm -10,9 cm -3,3 cm 

B1 en B2,  

zonder voorspuien, 

max. NAP +1,0m op VZM** 

-4 cm -2 cm -6 cm -2 cm -7 cm -2 cm 

B1 en B2,  

zonder voorspuien, 

zonder Krammersluizen 

-10,7 cm -3,4 cm -12,2 cm -3,5 cm -12,3 cm -3,5 cm 

P700***, zonder voorspuien, 

zonder Krammersluizen 
-11,1 cm -3,4 cm -12,5 cm -3,6 cm -12,5 cm -3,6 cm 

rood: voldoet niet aan de hydraulische taakstelling; zwart: voldoet aan de hydraulische taakstelling 

*  A, B1 en B2: voor de wijze van water inlaten en afvoeren, zie Figuur 6-4 

**Geschatte waarde op basis van rekenresultaten voor andere alternatieven en varianten, afgerond op hele centimeters 

*** Nieuw doorlaatmiddel in Philipsdam (doorstroomoppervlak ca. 700 m2) (BOKV, 2009).  
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In principe is het mogelijk om tijdens de waterberging, terwijl het water het Volkerak-Zoommeer instroomt, 

de Volkerakspuisluizen te sluiten, zodat het peil op het Volkerak-Zoommeer tot een bepaald maximum peil 

wordt beperkt. Voor de bepaling van de hydraulische effectiviteit van de waterberging is gekeken wat het 

effect is wanneer de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer wordt beperkt tot NAP +1,5 m en 

+1,0 m. Dit tussentijds sluiten is niet mogelijk zonder technische aanpassingen van de sluizen. 

 

Resultaten 

Tabel 6-2 geeft een overzicht van de hydraulische effectiviteit van de verschillende alternatieven en 

varianten die zijn onderzocht voor de inzet van de waterberging.  

Er is voor zowel het zoete als het zoute scenario gevarieerd in het inzetpeil van de waterberging, het 

aantal dagen voorspuien en de beschikbare doorlaatmiddelen in de Philipsdam. Ook is de hydraulische 

effectiviteit weergegeven wanneer het maximale peil op het Volkerak-Zoommeer wel en niet wordt beperkt. 

 

De getallen in Tabel 6-2 geven het aantal centimeters aan waarmee de MHW in het 

Benedenrivierengebied kan worden verlaagd met inzet van de waterberging. Voor Middelharnis varieert 

dat tussen 3 en bijna 13 cm; voor Dordrecht ligt de variatie tussen 1 en bijna 4 cm. Hier kan dus uit worden 

afgelezen met welke alternatieven en varianten de veiligheidsdoelstelling kan worden gehaald.  

 

In Tabel 6-2 is te zien dat de alternatieven in het zoute scenario effectiever zijn dan in het zoete scenario. 

Dat komt doordat het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer bij aanvang van de waterberging in het zoute 

scenario lager ligt. Het gemiddelde peil ligt in het zoute scenario namelijk lager dan in de huidige zoete 

situatie. In het zoute scenario is er dus meer bergingscapaciteit. 

Verder laat de tabel zien dat de waterberging effectiever is bij een lager inzetpeil dan NAP +2,60 m. Bij 

een inzetpeil van NAP +2,30 m kan de MHW bij Middelharnis ongeveer 1,5 cm meer worden verlaagd, bij 

Dordrecht scheelt het enkele millimeters. Aan verbetering van de effectiviteit zit wel een grens. De optie 

waarbij de waterberging ‘altijd’ wordt ingezet wanneer de stormvloedkeringen sluiten, betekent in feite een 

lager inzetpeil dan NAP +2,3 m; de effectiviteit neemt echter niet meer toe. De optie 'altijd' is dan ook niet 

realistisch, temeer omdat de frequentie waarmee de waterberging dan wordt ingezet vele malen hoger ligt 

dan waarin de PKB van is uitgegaan: de stormvloedkeringen sluiten gemiddeld eens per tien jaar. 

 

Voor de afzonderlijke scenario’s geldt dat in het zoete scenario de vereiste MHW-daling bij een inzetpeil 

van NAP +2,6 m alleen wordt gehaald wanneer ook één dag wordt voorgespuid. Bij een lager inzetpeil van 

NAP +2,3 m wordt de vereiste MHW-daling ook gehaald, ook zonder voorspuien. Bij een beperking van de 

maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tot NAP +1,5 m of NAP +1,0 m, wordt de vereiste MHW-

daling bij geen van de inzetpeilen gehaald.  

 

In het zoute scenario kan de vereiste MHW-daling worden gehaald met alle inzetpeilen, zowel zonder als 

met voorspuien. Wanneer de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer beperkt wordt tot NAP 

+1,5 m kan de vereiste MHW-daling worden bereikt mits er ook wordt voorgespuid én het inzetpeil NAP 

+2,3 m is. Bij het beperken van de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tot NAP + 1,0 m is 

het niet meer mogelijk de vereiste MHW-daling te halen. 

 

De verschillende afvoermogelijkheden van het geborgen water hebben geen verschillende invloed op de 

MHW-verlaging. Deze variabele is wel van invloed op de tijd die het kost om na afloop van de 

waterberging het water te laten dalen tot het normale peil op het Volkerak-Zoommeer.  

 

Conclusies 

Op basis van de hydraulische effectiviteit van de verschillende mogelijkheden voor inzet van de 

waterberging is ervoor gekozen die alternatieven in het MER verder te onderzoeken die voldoen aan de 
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veiligheidsdoelstelling en die zo dicht mogelijk liggen bij de uitgangspunten van de PKB. Dat betekent dat 

de alternatieven zoals weergegeven in Tabel 6-3 in het MER nader zijn onderzocht.  

 

Uit de resultaten, zoals hierboven beschreven, blijkt dat in zowel het zoete als het zoute scenario de 

vereiste MHW-verlaging kan worden behaald bij een inzetpeil van NAP +2,6 m. Dit is het inzetpeil waar 

ook in de PKB van uit is gegaan.  

Met een inzetpeil van NAP +2,3 m is de behaalde MHW-verlaging weliswaar iets groter, maar voor het 

halen van de veiligheidsdoelstelling is dit inzetpeil niet nodig. Het zou daarentegen wel betekenen dat de 

frequentie van inzetten van de waterberging direct na realisering van de maatregel al gemiddeld eens per 

250 jaar is. Dat is beduidend vaker dan waar in de PKB van uit is gegaan; de negatieve effecten van 

waterberging zouden zich ook beduidend vaker voordoen. Daarom is waterberging met een inzetpeil van 

NAP +2,3 m in het MER niet verder als apart alternatief onderzocht. Hetzelfde geldt voor ‘altijd’ inzetten; 

daarvoor zou de inzetfrequentie nog veel hoger liggen.  

 

In het zoete scenario is bij het inzetpeil van NAP +2,6 m nodig om één etmaal voor te spuien. Zonder 

voorspuien wordt de veiligheidsdoelstelling net niet gehaald. Bij het zoute scenario is het voorspuien niet 

nodig voor het halen van de doelstelling; het maakt de waterberging wel iets effectiever. In het MER is 

voor het zoute scenario het voorspuien met één etmaal daarom als variant onderzocht. 

Twee etmalen voorspuien voegt qua hydraulische effectiviteit niet veel toe. Dit is niet nader onderzocht in 

het MER. 

 

Uitgaande van het inzetpeil van NAP +2,6 m is het in beide scenario’s niet mogelijk om de 

veiligheidsdoelstelling te halen terwijl het maximale waterpeil op het Volkerak-Zoommeer wordt beperkt tot 

NAP +1,5 m of +1,0 m.  

Tijdens het opstellen van het MER is het ter discussie geweest of de veiligheidsdoelstelling wel kan 

worden gehaald in combinatie met het beperken van het maximale peil op het Volkerak-Zoommeer, maar 

dan op een iets hoger niveau dan hierboven genoemd. Om verschillende redenen wordt het beperken van 

de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer als niet realistisch beschouwd.   

Men moet zich bedenken dat het bij de veiligheidsdoelstelling gaat om een ‘statistisch gecombineerde’ 

waterstandsverlaging waarbij, in statistische zin, een maximaal peil op het Volkerak-Zoommeer met een 

rekenmodel wordt afgeleid zodat de doelstelling nog (net) wordt gehaald. In de werkelijkheid van een 

situatie waarbij waterberging moet worden ingezet, zal het gaan om zeer extreme omstandigheden (storm, 

hoge rivierafvoeren en gesloten stormvloedkeringen), waarbij het land is gealarmeerd en de ernst van de 

situatie niet op de centimeter nauwkeurig kan worden voorspeld. In die specifieke omstandigheden is het 

maatschappelijk moeilijk uit te leggen om het bergen van water op het Volkerak-Zoommeer niet maximaal 

te benutten. 

Verder is het ook noodzakelijk tamelijk omvangrijke constructieve aanpassingen te plegen aan de 

Volkerakspuisluizen. Dit is nodig omdat ten eerste deze sluizen bij beperking van de maximale waterstand 

op het Volkerak-Zoommeer onder grote stroomsnelheden moeten kunnen sluiten; ten tweede moet men er 

ook zeker van zijn dat dat sluiten slaagt, omdat bij de sterkte van de waterkeringen rond het Volkerak-

Zoommeer dan rekening is gehouden met dat maximale peil. Dit zijn aanvullende redenen geweest om het 

beperken van de waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging in dit MER niet in een 

apart alternatief nader te onderzoeken. 
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6.3  Inlaat- en afvoermogelijkheden van water en MHW Volkerak-Zoommeer 

6.3.1 Inlaat- en afvoermogelijkheden van water 

Bij de beschrijving van de werking van de waterberging in hoofdstuk 2 is al aangegeven via welke wegen 

het water op het Volkerak-Zoommeer ingelaten kan worden en, na afloop van de waterberging, weer kan 

worden afgevoerd.  

Bij het spuien wordt bij de Volkeraksluizen en de Bathse Spuisluis gebruik gemaakt van aparte 

spuimiddelen, resp. de Volkerakspuisluizen en de Bathse Spuisluis. Bij de Volkeraksluizen wordt bij het 

spuien géén gebruik gemaakt van de schutsluizen voor de scheepvaart. Bij de Philipsdam ligt dat anders. 

In het zoete scenario kan alleen naar de Oosterschelde worden gespuid via de Krammersluizen voor de 

scheepvaart. Er is in de huidige situatie geen apart spuimiddel aanwezig. Spuien met de Krammersluizen 

is mogelijk door wandmoten in de kolkwanden te openen. In aansluiting op de Calamiteitenregelingen voor 

hoogwaterstanden op het Volkerak-Zoommeer en afstromende rivieren in West-Brabant (Rijkswaterstaat 

Directie Zeeland, 1999) is ervan uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van één schutkolk van de 

Krammersluizen. De andere schutkolk blijft in principe beschikbaar voor de scheepvaart. In het zoute 

scenario is naast de Krammersluizen ook een (nog te bouwen) doorlaatmiddel beschikbaar. Uitgegaan is 

van de omvang van dit doorlaatmiddel waar bestuurlijk overeenstemming over is: ‘P300’. 

 

De afvoermogelijkheden van het geborgen water hebben geen invloed op de MHW-verlaging in het 

Benedenrivierengebied, maar zijn wel van invloed op de tijd die het kost om na afloop van de waterberging 

het water te laten dalen tot het normale peil op het Volkerak-Zoommeer.  

Bovendien kan het al of niet terugspuien verschil uitmaken voor de (milieu)effecten van de maatregel. Dit 

laatste geldt met name voor het zoute scenario: het terugspuien van brak tot zout water naar het 

Hollandsch Diep en Haringvliet heeft mogelijk nadelige gevolgen. Voor het zoute scenario is het wel en 

niet terugspuien daarom als aparte alternatieven in het MER verder onderzocht.  

 

6.3.2 MHW Volkerak-Zoommeer 

Door de inzet van de waterberging zal de waterstand op het Volkerak-Zoommeer fors hoger worden dan 

de huidige maximale waterstand van ca. NAP +0,5 m. Onder de geldende calamiteitenregelingen voor het 

Volkerak-Zoommeer heeft Rijkswaterstaat namelijk een inspanningsverplichting om het peil op het meer 

de NAP +0,5 m niet te laten overschrijden. Omdat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de 

waterberging niet met maatregelen tot een maximum wordt beperkt, hangt de waterstand af van de 

specifieke combinatie van storm en rivierafvoer die zich in een individuele situatie voordoet. Via dezelfde 

benadering als is gebruikt voor het Benedenrivierengebied is ook voor het Volkerak-Zoommeer de nieuwe 

MHW bepaald wanneer wordt uitgegaan van inzet van de waterberging, zoals opgenomen in Tabel 6-3. 

Ook hier gaat het dus om een waterstand met een bepaalde overschrijdingskans, gekoppeld aan de 

veiligheidsnorm van de dijken rond het Volkerak-Zoommeer (1/2000 of 1/4000 per jaar, afhankelijk van de 

dijkring; zie paragraaf 5.2). De MHW op het Volkerak-Zoommeer volgt uit het inzetpeil van de 

waterberging.   

 

Het rekeninstrumentarium van Rijkswaterstaat, waarmee de MHW’s bij Middelharnis en Dordrecht zijn 

berekend, is niet geschikt om rechtstreeks de MHW op het Volkerak-Zoommeer mee te berekenen. 

Daarom is – wel op basis van dit rekeninstrumentarium – via een aparte methode de MHW op het 

Volkerak-Zoommeer afgeleid. Op deze manier is een robuuste MHW voor het hele Volkerak-Zoommeer 

bepaald van NAP +2,3 m. 
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Deze MHW is gekoppeld aan een overschrijdingskans van zowel 1/2000 als 1/4000 per jaar. Tussen beide 

kansen is geen onderscheid gemaakt, de relatieve onnauwkeurigheid van de methode laat dat niet toe. Op 

basis van deze MHW is bepaald of de waterkeringen rondom het Volkerak-Zoommeer voldoende veilig zijn 

om het water tijdens de waterberging te kunnen keren.  

Deze MHW van NAP +2,3 m is ook gebruikt om de effecten van de waterberging te bepalen. Deze MHW 

is weliswaar geen absolute maximale waterstand. Echter, wanneer wordt gekeken naar de waterstand met 

een lagere overschrijdingskans – zeg 1/10.000 per jaar – dan ligt deze in de orde van 10 á 15 cm hoger. 

Bij een dergelijke overschrijdingskans is de situatie in het Benedenrivierengebied dusdanig ernstig dat 

waarschijnlijk al in grote delen dijken zullen doorbreken en polders overstromen. Daarom is het niet 

aannemelijk dat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens een situatie met waterberging wezenlijk 

hoger zal worden dan NAP +2,3 m.  

 

6.4  Alternatieven 

6.4.1 Algemeen 

Van de volgende alternatieven voor de waterberging zijn in dit MER de (milieu)effecten onderzocht. Tabel 

6-3 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de alternatieven.  

In het kader van de hydraulische effectiviteit, zoals toegelicht in paragraaf 6.2, zijn keuzes gemaakt ten 

aanzien van het inzetpeil en bijbehorende inzetfrequentie, het voorspuien en het niet beperken van de 

waterstand op het Volkerak-Zoommeer. De afvoermogelijkheden van het water na waterberging en het 

maatgevend hoogwater op het Volkerak-Zoommeer zijn toegelicht in paragraaf 6.3. De hoeveelheden 

water die worden voorgespuid, tijdens de waterberging worden ingelaten en daarna worden afgevoerd, 

zijn in Tabel 6-4 opgenomen. 

In Figuur 6-1 is weergegeven welke buitendijks gelegen gebieden in het Volkerak-Zoommeer onder water 

lopen tijdens de waterberging. In totaal loopt ca. 1.600 ha buitendijks gebied onder water. Dit kaartje is van 

toepassing op alledrie alternatieven.  

 

De alternatieven zijn hierna ieder apart toegelicht en de werking van de waterberging bij deze 

alternatieven is met kaartjes geïllustreerd. Voor het zoete scenario is er op basis van voorgaande 

overwegingen één realistisch alternatief voor het inzetten van de waterberging. Voor het zoute scenario 

zijn er twee alternatieven. 

 

 

 

 

 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 141 - 

 

Tabel 6-3 Kenmerken alternatieven 

Alternatief A  B1 

(met terugspuien) 

B2 

(zonder terugspuien) 

Scenario Zoet  Zout Zout 

Water inlaten via Volkerakspuisluizen  Volkerakspuisluizen Volkerakspuisluizen 

Water afvoeren via Volkerakspuisluizen 

Krammersluizen 

Bathse spuisluis 

 Volkerakspuisluizen 

P300 

Krammersluizen 

Bathse spuisluis 

P300 

Krammersluizen 

Bathse spuisluis 

inzetpeil korte termijn 

(2006) 

NAP +2,60 m  NAP +2,60 m NAP +2,60 m 

inzetpeil middellange 

termijn (2050) 

NAP +2,60 m  NAP +2,60 m NAP +2,60 m 

inzetfrequentie korte 

termijn (2006) 

1/1430 jaar  1/1430 jaar 1/1430 jaar 

Inzet 

inzetfrequentie 

middellange termijn 

(2050) 

1/550 jaar  1/550 jaar 1/550 jaar 

Maatgevend hoogwater op 

Volkerak-Zoommeer 

NAP +2,3 m  NAP +2,3 m NAP +2,3 m 

Voorspuien met voorspuien  met en zonder 

voorspuien 

met en zonder 

voorspuien 

 

Tabel 6-4 Hoeveelheid water: voorspuien, inlaten en spuien na waterberging 

Alternatief A  B1 

(met terugspuien) 

B2 

(zonder terugspuien) 

Scenario Zoet  Zout Zout 

Hoeveelheid water (miljoen m
3
)   met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

Oosterschelde 10  30 -- 30 -- Voorspuien naar 

Westerschelde 10  5 -- 5 -- 

Inlaten naar 

 

Volkerak-

Zoommeer  

170  190 180 

 

190 180 

Haringvliet 

 

70  10 15 -- -- 

Oosterschelde 40  120 135 130 145 

Spuien naar 

Westerschelde 40  25 30 25 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6-1 Buitendijkse gebieden in Volkerak-Zoommeer tijdens waterberging onder water 
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6.4.2 Zoet scenario: alternatief A 

Voor het zoete scenario is er één alternatief: A. In dit alternatief wordt het water op het Volkerak-

Zoommeer binnengelaten via de Volkerakspuisluizen (Figuur 6-2). Na de storm worden alle mogelijkheden 

gebruikt om het water zo snel mogelijk uit het Volkerak-Zoommeer af te voeren: het water wordt deels 

teruggespuid naar het Hollandsch Diep en deels afgelaten naar de Oosterschelde en de Westerschelde 

(Figuur 6-3).  

 

De waterberging wordt ingezet wanneer op het Hollandsch Diep bij de Volkeraksluizen (Rak Noord) een 

waterpeil van NAP +2,60 m of hoger wordt voorspeld, het zogenaamde inzetpeil. Dit peil hoort bij de 

inzetfrequentie van de waterberging in 2015 van gemiddeld eens per 1430 jaar, zoals aangegeven in de 

PKB Ruimte voor de Rivier. Het peil van NAP + 2,60 m is gelijk aan het huidige maatgevend hoogwater bij 

Rak Noord. Feitelijk gaat het om een inzetpeil van NAP +2,55 m omdat rekening wordt gehouden met een 

voorspelonnauwkeurigheid van 5 cm; de bijbehorende inzetfrequentie is 1/1430 per jaar. In paragraaf 

6.2.2 is dat toegelicht. In het MER wordt voor de eenvoud verder gesproken over een inzetpeil van NAP 

+2,60 m. 

 

In dit alternatief is aangenomen dat het inzetpeil in de toekomst gehandhaafd blijft. Omdat de zeespiegel 

stijgt en de extreme rivierafvoeren naar verwachting in de toekomst toenemen, nemen op het Hollandsch 

Diep de extreme waterstanden in de toekomst ook toe. Dat betekent dat het inzetpeil van NAP +2,60 m in 

de toekomst vaker zal voorkomen en dat de waterberging in de toekomst vaker zal gaan worden ingezet. 

Naar verwachting zal de frequentie in 2050 zijn opgelopen naar gemiddeld eens per 550 jaar. 

 

Bij de effectbepalingen wordt ervan uitgegaan dat het waterpeil bij de inzet van de waterberging oploopt 

tot de maatgevende hoogwaterstand van NAP +2,3 m. De waterstand op het Volkerak-Zoommeer zal in 

ongeveer een etmaal oplopen tot deze waterstand. Zodra het terugspuien naar het Hollandsch Diep en het 

afvoeren van water naar de Ooster- en Westerschelde begint, zullen de waterstanden weer gaan dalen.  

 

Tabel 6-5 geeft voor alternatief A weer hoe lang het water op het Volkerak-Zoommeer boven een bepaald 

peil zal staan.  

 

Tabel 6-5 Duur verhoogde waterstand voor alternatief A 

Duur dat waterpeil op Volkerak-Zoommeer hoger is dan: Alternatief 

NAP +0,35 m NAP +0,5 m NAP +1,0 m NAP +1,5 m 

A 3,6 etmalen 3,0 etmalen 1,4 etmalen 1,0 etmalen 
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Maeslantkering

Hartelkering

Haringvlietsluizen

Oosterscheldekering

Bathse Spuisluis

Volkeraksluizen
Krammersluizen

Dordrecht

Middelharnis

= gesloten kering/sluizen

= open kering/sluizen

 

Figuur 6-2  Inlaten water ten behoeve van waterberging (zoete en zoute scenario) 

 

Maeslantkering

Hartelkering

Haringvlietsluizen

Oosterscheldekering

Bathse Spuisluis

Volkeraksluizen
Krammersluizen

Dordrecht

Middelharnis

= gesloten kering/sluizen

= open kering/sluizen

 

Figuur 6-3 Afvoeren water uit Volkerak-Zoommeer ná waterberging (zoete scenario) 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 145 - 

 In Figuur 6-4 is dit waterstandsverloop tijdens de waterberging geïllustreerd. De grafiek geeft op een 

robuuste wijze, met bandbreedte, aan wat er qua waterstandsverloop mogelijk is. De bovenkant van de 

blauwe band geeft de situatie weer zonder voorspuien, de onderkant geeft de situatie met voorspuien 

weer (zie ook paragraaf 6.4.4).  

 

 

Figuur 6-4 Bandbreedte van de waterstandsverlopen bij alternatief A 

 

Op tijdstip 0 wordt de waterberging in werking gezet. Na bijna een etmaal is de waterstand op het 

Volkerak-Zoommeer op zijn hoogst. Duidelijk is te zien dat de waterstand daarna eerst snel daalt en dat 

dat na verloop van tijd afvlakt. Naarmate de waterstand op het Volkerak-Zoommeer lager is, kan het water 

minder snel worden afgevoerd. Dit heeft verschillende oorzaken: 

● het waterstandsverschil tussen Volkerak-Zoommeer en de omliggende wateren waar het 

water heen wordt gespuid, wordt kleiner, 

● de periode dat de waterstand op de omliggende wateren lager is, is daardoor ook korter. In 

de grafiek zijn duidelijk de ‘hobbels’ herkenbaar van de vloedperiode op Oosterschelde en 

Westerschelde, tijdens welke niet kan worden gespuid, 

● op gegeven moment kan niet meer worden afgevoerd naar het Hollandsch Diep omdat de 

waterstand daar hoger is dan op het Volkerak-Zoommeer. Het ‘laatste staartje’ zal geloosd 

worden naar de Oosterschelde en Westerschelde; de waterstanden op deze bekkens zijn 

tijdens de laagwaterperiode lager dan het normale peil op het Volkerak-Zoommeer. 

 

6.4.3 Zout scenario: alternatief B1 en B2 

Voor het zoute scenario zijn er twee alternatieven: B1 en B2.  

In beide alternatieven wordt het water ook binnengelaten via de Volkerakspuisluizen (zie Figuur 6-2), maar 

de manier waarop het water na de storm weer uit het Volkerak-Zoommeer wordt afgevoerd, verschilt. In 

alternatief B1 worden alle mogelijkheden gebruikt om het water zo snel mogelijk uit het Volkerak-

Zoommeer af te voeren: een deel van het water wordt teruggespuid naar het Hollandsch Diep, de rest 

wordt afgevoerd naar de Oosterschelde en Westerschelde (Figuur 6-5). 

In alternatief B2 wordt er niet teruggespuid naar het Hollandsch Diep. Deze optie is in dit alternatief 

uitgewerkt omdat het terugspuien van brak tot zout water vanuit het Volkerak-Zoommeer naar het 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 
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Hollandsch Diep mogelijk nadelige gevolgen kan hebben. Al het water wordt afgelaten naar de 

Oosterschelde en Westerschelde (Figuur 6-5).  

Bij het afvoeren van water naar de Oosterschelde kan in dit scenario, naast de Krammersluizen, ook het 

P300 doorlaatmiddel worden gebruikt. In de alternatieven B1 en B2 is aangenomen dat zowel de 

Krammersluizen als het P300 doorlaatmiddel worden gebruikt voor het afvoeren van water. 

 

Het inzetpeil, de inzetfrequentie en de maatgevende hoogwaterstand op het Volkerak-Zoommeer zijn in 

deze alternatieven hetzelfde als in alternatief A. 

 

Maeslantkering

Hartelkering

Haringvlietsluizen

Oosterscheldekering

Bathse Spuisluis

Volkeraksluizen
Krammersluizen

Dordrecht

Middelharnis

/ P300

= gesloten kering/sluizen

= open kering/sluizen

terugspuien 
alleen bij 
alternatief B1 

 

Figuur 6-5 Afvoeren van water uit Volkerak-Zoommeer ná waterberging; al dan niet terugspuien 

naar Hollandsch Diep (zoute scenario) 

 

Net als bij alternatief A wordt er voor B1 en B2 bij de effectbepalingen vanuit gegaan dat het waterpeil op 

het Volkerak-Zoommeer bij de inzet van de waterberging toeneemt tot NAP +2,3 m. Doordat voor het 

afvoeren van water in het zoute scenario ook de P300 beschikbaar is, duurt de verhoging van het 

waterpeil bij B1 en B2 minder lang dan bij alternatief A (zie Tabel 6-6). 

 

Tabel 6-6 Duur verhoogde waterstand voor alternatief B1 en B2 

Duur dat waterpeil op Volkerak-Zoommeer hoger is dan: Alternatief 

NAP +0,35 m NAP +0,5 m NAP +1,0 m NAP +1,5 m 

B1 (met terugspuien) 2,1 etmalen 2,0 etmalen 1,3 etmalen 0,7 etmalen 

B2 (zonder terugspuien) 2,4 etmalen 2,1 etmalen 1,4 etmalen 1,0 etmalen 

 

In Figuur 6-6 is dit waterstandsverloop tijdens de waterberging geïllustreerd voor alternatief B1, met en 

zonder voorspuien. De grafiek voor alternatief B2 is vrijwel identiek. De bandbreedte is groter dan bij 

alternatief A door het grotere effect van het voorspuien. Duidelijk is ook te zien dat het water sneller kan 
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worden weggespuid dan in alternatief A; dat komt door de aanwezigheid van het P300 doorlaatmiddel in 

de Philipsdam. Ook wanneer in het zoute scenario niet wordt teruggespuid naar het Hollandsch Diep 

(alternatief B2) is de duur van de verhoogde waterstand korter dan in het zoete scenario.  

 

 

Figuur 6-6 Bandbreedte van de waterstandsverlopen bij alternatief B1 

 

6.4.4 Voorspuien 

Alle alternatieven hebben te maken met voorspuien. Zoals met Tabel 6-2 al is aangetoond, is het voor 

alternatief A noodzakelijk om voor te spuien om de veiligheidsdoelstelling te halen. In dit MER is in het 

zoete scenario daarom alleen een alternatief beschreven mét voorspuien. 

Bij de alternatieven B1 en B2 is het voorspuien niet noodzakelijk om de veiligheidsdoelstelling te halen. 

Het voorspuien is daarom bij beide alternatieven als variant meegenomen. Daarbij is uitgegaan van één 

etmaal voorspuien. Meer etmalen voorspuien heeft niet of nauwelijks meerwaarde.  

 

Het voorspuien betekent dat voorafgaand aan de waterberging de waterstand op het Volkerak-Zoommeer 

beperkt wordt verlaagd, zodat er meer capaciteit voor waterberging wordt gecreeerd. Dit voorspuien 

gebeurt door tijdens de laagwaterperiode op de Oosterschelde en de Westerschelde, wanneer de 

waterstand lager is dan op het Volkerak-Zoommeer, water af te voeren (Figuur 6-7). De 

stormvloedkeringen zijn dan nog niet gesloten. Voorspuien naar het Hollandsch Diep is niet mogelijk. 

Onder normale omstandigheden zijn de waterstanden op het Hollandsch Diep al hoger dan op het 

Volkerak-Zoommeer. Vlak voor inzet van de waterberging zal dit door relatief hoge rivierafvoeren zeker het 

geval zijn.  

 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 
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Figuur 6-7 Voorspuien, voorafgaand aan de waterberging 

 

Ten behoeve van de effectbepalingen is berekend dat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer door het 

voorspuien bij alternatief A met 0,2 m wordt verlaagd. In het zoute scenario is de capaciteit om voor te 

spuien door de beschikbaarheid van de P300 groter. De waterstand op het Volkerak-Zoommeer kan bij de 

alternatieven B1 en B2 met 0,5 m wordt verlaagd. In Tabel 6-7 is ook aangegeven met welke frequentie 

het voorspuien wordt ingezet (zie ook paragraaf 6.2.2). 

 

Tabel 6-7 Voorspuien: waterstandsverlaging op het Volkerak-Zoommeer en frequentie 

Variant Waterstandsverlaging door 

1 etmaal voorspuien 

Inzetfrequentie voorspuien 

A met voorspuien 0,2 m 1/70 jaar 

B1 met voorspuien 0,5 m 1/70 jaar 

B2 met voorspuien 0,5 m 1/70 jaar 

 

6.4.5 Beperking hoogte waterberging tot NAP +1,5 m 

Naar aanleiding van reacties op de startnotitie en vragen uit de omgeving tijdens het opstellen van het 

MER is in aanvulling op de hiervoor beschreven alternatieven in het MER globaal inzichtelijk gemaakt in 

hoeverre de nadelige effecten van de waterberging verminderd zouden kunnen worden wanneer de 

peilopzet op het Volkerak-Zoommeer beperkt zou worden tot NAP +1,5 m.  

 

Zoals aangegeven in paragraaf 0 is het bij een inzetpeil van NAP +2,6 m bij Rak Noord niet mogelijk om 

aan de veiligheidsdoelstelling te voldoen wanneer het peil op het Volkerak-Zoommeer wordt beperkt tot 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 149 - 

NAP +1,5 m. Alleen in het zoute scenario zou aan de veiligheidsdoelstelling kunnen worden voldaan mits 

ook het inzetpeil wordt verlaagd en daarmee de frequentie van inzetten van de waterberging aanmerkelijk 

wordt verhoogd. Zoals hiervoor al is toegelicht, wordt dit niet als realistisch beschouwd. 

 

6.5  Aanpassingen aan dijken en dammen 

6.5.1 Inleiding 

Rond het Volkerak-Zoommeer ligt een ring van waterkeringen van totaal ca. 127 km. Deze waterkeringen 

bestaan uit de dijken die het achterliggende land van West-Brabant, Zuid-Beveland, Tholen, St. 

Philipsland en Goeree-Overfakkee beschermen tegen overstromingen, uit verschillende kunstwerken 

(zoals schut- en spuisluizen, gemalen) die de waterverbinding met het achterland kunnen afsluiten, en uit 

de dammen die de waterbekkens in de zuidwestelijke delta in compartimenten verdelen. Deze 

waterkeringen moeten van voldoende hoogte en sterkte zijn om ook tijdens de waterberging op het 

Volkerak-Zoommeer het land voldoende te beschermen.  

 

De veiligheid van de waterkeringen is in al zijn facetten beoordeeld. De belangrijkste conclusies uit deze 

beoordeling zijn: 

● de hoogte van de dijken en dammen is overal (ruim) voldoende. Dat komt omdat het om 

voormalige zeedijken gaat, die vóór afsluiting van het Volkerak-Zoommeer al hogere 

waterstanden moesten kunnen keren; 

● de stabiliteit van de dijken en dammen is op een aantal locaties niet voldoende; 

● ook de bekleding aan de buitenzijde van de dijken en dammen is niet overal voldoende 

sterk; 

● van de meeste kunstwerken is de fysieke staat voldoende. Voor de betrouwbaarheid ten 

aanzien van sluiting is het voor verschillende kunstwerken wel noodzakelijk het sluitprotocol 

aan te passen. Er wordt van uitgegaan dat de betreffende waterkeringbeheerders hun 

calamiteitenplannen en draaiboeken zullen aanpassen op de nieuwe situatie met de 

mogelijkheid van waterberging.  

Indien de veiligheid voldoende is, behoeven er nu geen aanpassingen gepleegd te worden. De 

maatregelen die wel nodig zijn, zijn voor alle waterbergingsalternatieven hetzelfde. 

 

In Figuur 6-8 zijn voor de dijken, dammen en kunstwerken de aandachtslocaties aangegeven waarvoor in 

dit MER fysieke maatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat om zo’n 45 km verdeeld over een aantal trajecten 

die verspreid rond het Volkerak-Zoommeer liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6-8 Aandachtslocaties veiligheid waterkeringen 
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Beoordeling veiligheid waterkeringen 

De veiligheid van de waterkeringen is beoordeeld volgens de principes van het Voorschrift Toetsen op 

Veiligheid Primaire Waterkeringen. Dit voorschrift wordt ook gebruikt bij de 6-jarige toetsing van alle 

waterkeringen in Nederland (de ‘APK-keuring’). De beoordeling is gedaan op basis van de specifieke 

hydraulische randvoorwaarden die zijn bepaald voor de situatie op het Volkerak-Zoommeer mét 

waterberging. Onderdeel van de beoordeling is een visuele inspectie van de waterkeringen in het veld 

geweest.  

Bij de beoordeling is rekening gehouden met de duur van de belasting van de dijk door de verhoogde 

waterstand vanwege de waterberging. O.a. is de gevoeligheid van de dijk voor piping (het ontstaan van 

holtes onder de dijk ten gevolg van water dat onder de dijk doorstroomt en grond meevoert) beoordeeld 

aan de hand van geotechnische gegevens. Bovendien is in het veldbezoek gekeken naar scheuren in 

het dijklichaam, ontstaan door uitdroging, in de zone die door het water wordt belast tijdens de 

waterberging; deze scheuren kunnen de aanzet zijn tot het onstaan van piping. Tijdens het veldbezoek 

is geen scheurvorming in de dijklichamen geconstateerd, behalve in bepaalde asfaltbekledingen. In dit 

laatste geval worden maatregelen genomen. Aangezien het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer al 25 

jaar min of meer constant is op ca. NAP 0,0 m en de dijken rond het Volkerak-Zoommeer in die periode 

niet meer onderhevig zijn geweest aan de belasting door het getij, mag worden aangenomen dat 

scheuren door uitdroging wel zouden zijn ontstaan indien de dijken daar vatbaar voor zijn. Alles 

overziende vormt de uitdroging van het dijklichaam geen additioneel gevaar voor het falen van de 

waterkering tijdens waterberging. 

Na het besluit over de waterberging zullen de formele hydraulische randvoorwaarden worden 

aangepast op de situatie mét waterberging. In de toekomst zal bij iedere APK-keuring opnieuw worden 

beoordeeld of de dijken rond het Volkerak-Zoommeer nog steeds bestand zijn tegen een situatie met 

waterberging.  

 

De twee technische problemen die in algemene zin voor de dijken en dammen dus een oplossing vragen, 

zijn onvoldoende stabiliteit en een onvoldoende sterke bekleding. Beide problemen hebben hun eigen 

specifieke oplossing. 

1) Stabiliteit 

Het probleem van onvoldoende stabiliteit kan zowel aan de buiten- als de binnenzijde van de dijk 

aan de orde zijn. Het verbeteren van de stabiliteit van de dijk gebeurt meestal door het aanbrengen 

van een berm in grond tegen het onderste deel van het talud van de dijk aan, aan de zijde waar de 

stabiliteit onvoldoende is. Dit ‘contragewicht’ voorkomt het onderuit glijden van de dijk. Het is ook 

mogelijk om het talud van de dijk flauwer te maken; dit heeft hetzelfde effect.  

Een derde mogelijkheid is het verlagen van de dijk; ook dit verhoogt de stabiliteit van de dijk. 

Hoewel langs het Volkerak-Zoommeer de dijken meer dan voldoende hoogte hebben, is om 

verschillende redenen toch afgezien van dit type oplossing. In het kader van de bescherming tegen 

overstromingen is het in ons land niet gebruikelijk om in te boeten op de veiligheid die vanuit de 

historie is opgebouwd. Daarnaast is gebleken dat de betreffende dijktrajecten aanzienlijk moeten 

worden verlaagd om voldoende stabiliteit te creëren. Dit zou betekenen dat het lengteprofiel van de 

dijken op de betreffende trajecten een onbegrijpelijke onderbreking krijgt: er zit ineens een ‘dip’ in 

de dijk.  

2) Bekleding 

Wanneer de bekleding op de buitenzijde van de dijk onvoldoende sterk is om de golfaanval te 

weerstaan, zal de bekleding vervangen moeten worden door een zwaardere bekleding of er kan 

een nieuwe bekleding over de oude heen worden gelegd.  

In de paragrafen hierna is toegelicht welke varianten voor deze te nemen maatregelen in het kader van dit 

MER zijn onderzocht. Bij het ontwerp van deze maatregelen is rekening gehouden met de toekomstige 
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verwachte klimaatontwikkeling, zoals dat gebruikelijk is bij de versterking van waterkeringen. Daarbij is ook 

rekening gehouden met een robuustheidstoeslag van 0,20 m in verband met de onzekerheden in de 

toekomstige verwachtingen, zoals wordt aanbevolen in de richtlijnen voor het ontwerpen voor dijken in 

deze regio (Addendum voor de Leidraad Zee- en Meerdijken). Dat betekent dat bij het ontwerp van de 

maatregelen rekening is gehouden met een maatgevende hoogwaterstand van NAP +3,0 m. 

 

Voor de aanpassingen aan de kunstwerken hangen de mogelijke oplossingen samen met de 

omstandigheden van het specifieke kunstwerk.  

 

6.5.2 Beschrijving varianten voor aanpassing aan dijken en dammen 

Algemene overwegingen bij de varianten 

Rond het Volkerak-Zoommeer zijn op verschillende trajecten aanpassingen aan de waterkering uitgewerkt. 

De trajecten liggen verspreid over het gebied en het type ingreep varieert per traject. Bovendien is de 

omgeving waarin de trajecten liggen zeer divers. Om deze reden is er per traject bekeken welke logische 

varianten er mogelijk zijn. 

De varianten zijn ingevuld vanuit een aantal overwegingen. Die zijn hieronder toegelicht. De 

ontwerpprincipes die volgen uit het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (zie hoofdstuk 3) hebben daar 

een rol bij gespeeld. 

Voor verschillende trajecten is het zinvol om verschillende varianten te onderscheiden. In algemene zin 

zijn dan een ‘technische basisvariant’ en een ‘integrale variant’ onderscheiden. Voor enkele trajecten waar 

de dijk wordt verbeterd, is de aanpassing zo klein van omvang en ligt de oplossing zo eenduidig voor de 

hand, dat het niet zinvol is om verschillende varianten te onderscheiden. Voor deze trajecten is in dit MER 

alleen een technische basisvariant uitgewerkt; de integrale variant is op deze trajecten niet van toepassing 

(n.v.t.). 

 

Technische variant 

Bij deze variant is vanuit dijktechnisch oogpunt gekozen voor een functionele invulling. Daar waar in 

verband met de stabiliteit een berm wordt aangebracht, is deze beperkt tot wat technisch nodig is en is hij 

zo vormgegeven dat de omvang zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit brengt met zich mee dat het 

ruimtebeslag in Natura2000 gebied aan de buitenzijde van de dijk tegelijkertijd zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Deze vormgeving beperkt tegelijkertijd zoveel mogelijk de kosten. 

 

Bij het vervangen van de bekleding is gekozen voor een type bekleding met zo min mogelijk kosten. 

Daarbij zijn wel belangrijke lokale waarden in de afweging meegenomen. Op de trajecten waar geen 

belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn, is gekozen voor een bekleding van asfalt (Figuur 6-11). Op de 

trajecten waar wel belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn, zoals langs een voormalig schor, is gekozen 

voor een bekleding met elastocoast of betonzuilen. Beide bekledingen zijn beter begroeibaar voor een 

kruidenrijke vegetatie dan asfalt. Waar aanbrengen van elastocoast technisch mogelijk is, wordt dit type 

bekleding gebruikt. Anders worden betonzuilen gebruikt.  

Betonzuilen worden al jaren in Nederland toegepast. Ze zijn er in verschillende vormen, zoals de ‘visjes’ 

(Hydroblocks, Figuur 6-10), basaltvorm, regelmatige 8-hoek. Elastocoast is een nieuw materiaal, dat 

bestaat uit ‘aan elkaar gelijmde’ kleine steentjes (vergelijkbaar met het ballastbed tussen de spoorrails) 

Elastocoast is de merknaam; de generieke naam is: polyurethaan gebonden aggregaat (Figuur 6-9).  
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Figuur 6-9 Aanbrengen van elastocoast 

 

Figuur 6-10 Betonzuilen (Hydroblocks) 

Figuur 6-11 Asfalt 

 

 

Integrale variant 

Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht, is, in verband met de tweede doelstelling van de maatregel, de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan de aanpassingen aan de infrastructuur. Dit heeft 

een plek gekregen bij de invulling van de integrale variant voor de aanpassingen aan de dijken en 

dammen. Bij het ontwerp van het nieuwe dijkprofiel en de keuze van de dijkbekledingen is concreet 

invulling gegeven aan de in hoofdstuk 3 genoemde ontwerpprincipes die zijn gebaseerd op de visie op de 

ruimtelijke kwaliteit.  

Bij deze integrale variant is, afhankelijk van de locatie, meer specifiek rekening gehouden met de 

landschappelijke kenmerken van de huidige dijken langs het Volkerak-Zoommeer, de bestaande lokale 

natuurwaarden of de uitbreiding daarvan en de mogelijkheden voor recreatief medegebruik.  

 

Langs het Volkerak-Zoommeer is in de loop der tijd een veelheid aan dijkvormen ontstaan. Toch is daar 

ook een eenheid in herkenbaar. Aan de buitenzijde hebben de dijken over het algemeen een geknikt 

profiel met een berm op ca. 0,5 m boven het peil van hoogwater. Het aanbrengen van een nieuwe berm 

onderaan de dijk, in verband met de verbetering van de stabiliteit, leidt in de technische variant tot een 

extra knik in het profiel. In de integrale variant is de berm zo vorm gegeven dat extra knikken worden 

vermeden, zodat het dijkprofiel leesbaar en begrijpelijk blijft en ook in het lengteprofiel sprake blijft van 

eenheid. De berm wordt daarom over het algemeen tot hoger op het talud opgetrokken dan bij de 

technische variant. De berm kan gebruikt worden als beheerpad met recreatief medegebruik door fietsers 

en wandelaars. Dat is met name van toepassing op het dijktraject tussen Dintelmond en Benedensas en 

langs de Eendracht aan weerszijden van camping Mattenburg.  
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Ook aan de binnenzijde worden, in geval van aanbrengen van een nieuwe berm, extra knikken in het 

profiel zoveel mogelijk vermeden. Op verschillende plaatsen moet daarvoor de sloot aan de binnenzijde 

van de dijk worden verlegd. In deze gevallen wordt de nieuwe sloot voorzien van een plas-drasberm. 

 

Wat betreft het aanpassen van de bekleding van de dijken gelden dezelfde overwegingen als bij de 

technische variant. Bovendien geldt voor de trajecten die direct aan groot open water grenzen, dat het 

vanuit landschappelijk oogpunt gewenst is de grens tussen dijk en omgeving als hard en scherp te 

accentueren. Een dichte bekleding geeft daar het beste invulling aan.  

 

In Tabel 6-8 is per traject in een korte omschrijving aangegeven welke varianten zijn onderscheiden. De 

varianten zijn gevisualiseerd in verschillende profielen (bijlage 10). 

 

Tabel 6-8 Varianten voor aanpassingen aan dijken en dammen 

Traject Type aanpassing Varianten 

  Technische basisvariant Integrale variant 

km 5,8-6,5 buitenwaartse 

stabiliteit 

aanleg buitenberm aanleg buitenberm met flauw talud 

 binnenwaartse 

stabiliteit 

aanleg binnenberm i.c.m. 

verleggen sloot 

aanleg binnenberm i.c.m. 

verleggen sloot met plas-drasberm 

 bekleding onderste deel: stortsteen 

daarboven: asfalt 

onderste deel: stortsteen 

daarboven: asfalt 

km 6,5-8,5 buitenwaartse 

stabiliteit 

aanbrengen buitenberm aanleg buitenberm met flauw talud 

 bekleding onderste deel: stortsteen 

daarboven: asfalt 

onderste deel: stortsteen 

daarboven: asfalt 

    

km 8,5-14,0 bekleding overlagen met elastocoast; 

daaronder een strook van 

stortsteen (5m) 

overlagen met elastocoast; 

verdiepen/verbreden greppel aan 

de buitenteen; 

aanleg kleine berm ter aansluiting 

op aanliggende dijktraject 

km 14,8-15,8 bekleding overlagen met elastocoast; 

daaronder een strook van 

stortsteen (5m) 

overlagen met elastocoast; 

verdiepen/verbreden greppel aan 

de buitenteen; 

aanleg kleine berm ter aansluiting 

op aanliggende dijktraject 

    

km 24,0-24,1 bekleding asfalt n.v.t. 

km 24,1-25,2 buitenwaartse 

stabiliteit 

inbrengen damwand in buitentalud binnenwaartse dijkverlegging 

 bekleding asfalt asfalt 

km 25,7-26,5 buitenwaartse 

stabiliteit 

inbrengen damwand in buitentalud aanleg buitenberm i.c.m. 

binnenwaartse dijkverlegging; 

extra variatie: 

verflauwing buitentalud i.c.m. 

binnenwaartse dijkverlegging 

 bekleding asfalt asfalt 
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Traject Type aanpassing Varianten 

  Technische basisvariant Integrale variant 

km 28,2-31,2 binnenwaartse 

stabiliteit 

verleggen sloot over 15 m 

binnenzijde met plas-drasberm, 

aanbrengen berm (lengte 12 m) 

tussen dijk en nieuwe sloot 

n.v.t. 

 bekleding asfalt n.v.t. 

    

km 33,0-33,9 binnenwaartse 

stabiliteit 

verleggen sloot over 10 m 

binnenzijde met plas-drasberm, 

aanbrengen berm (lengte 15 m) 

tussen dijk en nieuwe sloot 

n.v.t. 

 bekleding asfalt n.v.t. 

km 33,9-35,6 binnenwaartse 

stabililteit 

verleggen sloot over 10 m 

binnenzijde met plas-drasberm, 

aanbrengen berm (lengte 15 m) 

tussen dijk en nieuwe sloot 

n.v.t. 

 bekleding betonzuilen n.v.t. 

km 35,6-36,07 binnenwaartse 

stabililteit 

aanbrengen damwand n.v.t. 

 bekleding betonzuilen  

    

km 38,2-45,0 bekleding stortsteen n.v.t. 

    

km 56-58 bekleding verwijderen begroeiing n.v.t. 

    

km 67-68 bekleding stortsteen n.v.t. 

    

km 71-75 bekleding verwijderen begroeiing n.v.t. 

    

km 79,5-81,3 binnenwaartse 

stabiliteit 

aanleg binnenberm; 

gedeeltelijk dempen sloot 

n.v.t. 

    

km 91,5-94,1 bekleding stortsteen n.v.t. 

    

km 105-115,3 bekleding repareren asfaltbekleding n.v.t. 

    

km 115,3-116,0 binnenwaartse 

stabiliteit 

verleggen sloot over 10 m met 

plas-drasberm. 

aanbrengen berm (lengte 10 m) 

tussen dijk en nieuwe sloot 

n.v.t. 

 

6.5.3 Inspectiepaden 

Aanleiding en wijze van aanleg 

Los van de maatregelen aan de dijken en dammen, waarvoor in de voorgaande paragraaf de varianten 

zijn beschreven, is er voornamelijk vanuit het waterschap Brabantse Delta een wens voor de aanleg van 
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een inspectiepad bovenop de dijk. Het pad (of paden voor de verschillende trajectdelen) is bedoeld om de 

dijk beter bereikbaar te maken voor dagelijks beheer en inspecties tijdens hoogwaterperioden.  

 

Hieronder wordt globaal en beknopt ingegaan op de aandachtspunten mocht vanuit de zijde van het 

waterschap worden besloten tot het instellen van een dergelijk inspectiepad. Daarbij wordt alleen 

uitgegaan van het eventueel aanleggen van een inspectiepad op die delen van de dijk die in het kader van 

het project Waterberging Volkerak-Zoommeer ook daadwerkelijk aangepast zullen worden. De 

inspectiepaden zijn niet bedoeld voor recreatief medegebruik.  

Voor de delen van de dijk waar in het kader van de waterberging geen maatregelen zijn voorzien kan door 

het waterschap natuurlijk ook overwogen worden om inspectiepaden aan te leggen. Daar wordt in dit MER 

niet nader naar gekeken. De eventuele effecten zullen in dat geval apart bekeken moeten worden. 

 

Inspectiepaden zijn voornamelijk bedoeld voor inspecties tijdens hoogwaterperioden. De paden worden 

zodanig uitgevoerd dat daarop een inspectieauto van het waterschap kan rijden. In dit geval wordt daar 

ook vanuit gegaan. Voor de uitvoering van het pad wordt uitgegaan van twee rijsporen uitgevoerd in 

doorgroeistenen of van een pad van granulaat. Ook buiten de perioden van hoogwater zal voor 

beheerstaken van het inspectiepad gebruik gemaakt kunnen worden. Verwacht wordt dat er een auto over 

het inspectiepad zal rijden met een frequentie van eens in de twee weken. 

 

Consequenties van de aanleg van de inspectiepaden 

Het voordeel van het aanleggen van de inspectiepaden is dat inspecties van de dijk in kritische perioden 

snel en adequaat kunnen worden uitgevoerd. Dit komt de veiligheid ten goede.  

 

Voor het dijkentraject aan de Brabantse zijde zijn voornamelijk de aspecten natuur en cultuurhistorie 

relevant om te zien of door de aanleg (negatieve) effecten op het milieu te verwachten zijn. Een gedeelte 

van de aan te passen trajecten valt binnen de EHS (‘Bloemrijke dijk’). Bij gebruik van doorgroeistenen 

wordt verwacht dat na aanleg de grasvegetatie zich zodanig kan herstellen dat er geen significant effect is 

op de EHS. Bij gebruik van granulaat zal de grasvegetatie ter plaatse min of meer verdwijnen; dat betekent 

een verlies aan bloemrijke dijk van ca. 1 ha. Van de frequentie van gebruik van het pad (één auto per twee 

weken) is de verwachting dat dit geen significant negatief effect zal opleveren voor de aanwezige flora en 

fauna. 

 

Ten aanzien van cultuurhistorie kan er wel een effect optreden. Het gaat daarbij om de plaatsen op de dijk 

waar momenteel zogenaamde Muraltmuurtjes staan. Een muraltmuur is een muurtje boven op een dijk, 

die diende als alternatieve en goedkope dijkverhoging zonder het dijklichaam te hoeven verbreden. 

Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 km van deze muraltmuurtjes aangelegd, ongeveer een derde 

van alle toenmalige Zeeuwse buitendijken. Tijdens de watersnood van 1953 bleken ze echter niet te 

voldoen. Om deze reden werden de meeste muraltmuurtjes bij dijkverhogingen na 1953 afgebroken. 
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Foto’s van Muraltmuurtjes in het studiegebied 

 

Ondanks dat Muraltmuurtjes op relatief veel plaatsen voorkomen, zijn ze maar op een enkele plaats 

aanwezig waar in dit MER maatregelen worden voorzien. Dat is het geval ter hoogte van km 15 tot 16 

waar bekeken moet worden of de daar aanwezige Muraltmuurtjes kunnen worden gehandhaafd (of er 

voldoende ruimte is voor een inspectiepad naast de muurtjes) of dat de muurtjes moeten worden 

verwijderd. Het gaat daarbij vooralsnog om een lengte van circa 600 meter waar op dit moment 

maatregelen in het kader van de waterberging worden voorzien.  

Voor het aspect cultuurhistorie kan de aanleg van het inspectiepad op die plaats leiden tot een negatief 

effect. 

 

6.6  Aanpassingen aan kunstwerken 

Inleiding 

In en rond het Volkerak-Zoommeer bevinden zich diverse kunstwerken waarvoor in dit MER vanwege de 

waterberging aanpassingen zijn opgenomen. Daarnaast is door het waterschap Brabantse Delta de vraag 

gesteld om een aantal kunstwerken te voorzien van een zogenaamde dubbele kering in het kader van het 

hoogwaterveiligheidsbeleid. Alle kunstwerken kunnen ten behoeve van de waterberging worden 

afgesloten, zodat het achterland wordt beschermd tegen het hoge water. De tweede kering heeft als 

functie de eerste deur als afsluiting te vervangen, mocht de eerste deur zijn functie niet goed vervullen. 

 

Het gaat hier om objecten waarvan de aanpassingen een zeer lokale uitstraling hebben. Daarom is ervoor 

gekozen bij de beschrijving van de aanpassingen in dit hoofdstuk ook direct in te gaan op de effecten die 

de aanpassingen met zich meebrengen. Van deze maatregelen zijn in de hoofdstukken 8 tot en met 16 de 

effecten niet nogmaals opgenomen. 

 

Fysieke aanpassingen aan kunstwerken 

 

Manderssluis 

Ten eerste gaat het om de Manderssluis bij Dintelmond. Om deze sluis met voldoende betrouwbaarheid te 

kunnen sluiten ten behoeve van de waterberging is voorzien om de beide sectordeuren (Figuur 6-12) op te 

hogen, zodat zij als keermiddel kunnen worden gebruikt. Toen het Volkerak-Zoommeer nog onder invloed 

van het getij stond, hadden beide sectordeuren deze grotere hoogte al; in Figuur 6-12 is duidelijk te zien 
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dat de kas waar de sectordeur in ‘opgeborgen’ wordt, op deze hoogte is gebouwd. In feite wordt met het 

ophogen van de sectordeuren de oorspronkelijke situatie weer hersteld. Dit brengt geen effecten met zich 

mee.  

 

 

Figuur 6-12 Sectordeur in de Manderssluis 

 

Zoals in Figuur 6-12 is te zien, is in de Manderssluis reeds een tweede deur aanwezig, in de vorm van 

twee houten deuren direct achter de sectordeuren. Voor het goed kunnen laten functioneren ervan is het, 

vanwege de staat van de huidige houten deuren, nodig deze te vervangen door nieuwe houten deuren. Dit 

brengt geen effecten met zich mee. 

 

Burgemeester Peterssluis 

In de Burgemeester Peterssluis bevinden zich vloeddeuren in zowel het boven- als het benedenhoofd van 

de sluis. De deuren in het benedenhoofd worden momenteel niet gebruikt en zijn vastgemaakt in het 

benedenhoofd. Door deze deuren weer operationeel te maken, kan een tweede kering worden 

gerealiseerd. Er is geen sprake van effecten. De sluis blijft intact. In feite wordt de oorspronkelijke situatie 

– ten tijde van vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer – weer hersteld.  

 

Oude Tonge keersluis en Ooltgensplaat keersluis 

Voor de keersluizen bij Oude Tonge en Ooltgensplaat is het nodig de bestaande houten deuren te 

vervangen. Dit brengt geen effecten met zich mee.  

 

Sifon Bath (onder Schelde-Rijnkanaal) 

Het sifon van Bath gaat onder het Schelde-Rijnkanaal door. Het doet dienst als doorvoer van enkele 

polders in West-Brabant richting het afwatergemaal nabij de Westerschelde. Het is nodig enkele houten 

balken van de schuif in de zuidelijke koker te vervangen, die zich bevindt in de kade tussen het Schelde-

Rijnkanaal en het Bathse Spuikanaal. De aanpassing brengt geen effecten met zich mee.  

 

Duiker Rammegors 

In de Eendracht ligt in de primaire waterkering een duiker die een verbinding maakt met het Rammegors 

aan de Oosterscheldezijde. Om te voorkomen dat tijdens de waterberging hierdoorheen water naar de 

Oosterschelde stroomt, zal deze duiker worden dicht gemaakt. Dit brengt geen effecten met zich mee. 

 

Krammersluizen 

Vanwege het spuien door de Krammersluizen ten gevolge van de waterberging is het nodig de 

bodembescherming, die aansluit op de schutsluis aan de Oosterscheldezijde, met ca. 20 m te verlengen 

door het aanbrengen van stortsteen op de waterbodem. De uitbreiding is beperkt van omvang en blijft 
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ruimschoots binnen de bestaande havendammen. Het aanbrengen van de extra bodembescherming 

brengt tijdelijk enige hinder voor de scheepvaart met zich mee.  

 

Schutsluis Benedensas 

Gezien de monumentale status van deze schutsluis is gezocht naar een oplossing om een tweede kering 

aan te brengen waarbij zo min mogelijk permanente aanpassingen moeten worden gedaan. 

Direct naast de bestaande houten deuren bevinden zich in het zogenaamde bovenhoofd van de sluis twee 

schotbalksponningen. Door in één van beide sponningen een aantal stalen schotten te plaatsen, wanneer 

de waterberging wordt ingezet, kan een volwaardige tweede kering worden gerealiseerd. Deze kunnen 

vanaf het water per werkschip worden aangebracht. Na afloop van de waterberging worden de schotten 

weer verwijderd. De schotten kunnen nabij de sluis langs de oever in een droge opslag worden bewaard. 

De schotten zijn dan goed bereikbaar vanaf het water en de droge opslag zorgt voor een goede 

conservering. 

Door op deze manier een tijdelijke tweede kering te realiseren in de bestaande schutsluis is er geen 

sprake van effecten. De cultuurhistorische waarde van de schutsluis blijft intact.  

 

Spuisluis Benedensas 

Bij de spuisluis bij Benedensas kan op relatief eenvoudige wijze een tweede kering worden gerealiseerd 

door permanente, handbediende houten schuiven aan te brengen in de bestaande sponningen aan de 

Volkerak-Zoommeer zijde van de spuisluis. De huidige spuisluis blijft hierdoor intact. Hoewel de schuiven 

aan de buitenzijde van de spuisluis zichtbaar zullen zijn, zal dit het karakter van de spuisluis niet negatief 

beïnvloeden.  

 

Bathse Spuisluis 

Ten tweede is voorzien dat een onderdeel van de Bathse Spuisluis wordt aangepast. De al aanwezige 

bodembescherming aan de Westerscheldezijde – die dient ter voorkoming van erosie van de bodem door 

het uitstromende water – wordt deels verstevigd. Dit is nodig vanwege de hogere stroomsnelheden die bij 

het spuien tijdens de waterberging zullen optreden dan nu het geval is. Deze bodembescherming bevindt 

zich geheel onder water. Het deel van de aanwezige bodembescherming dat uit stortsteen bestaat, wordt 

over een lengte van ca. 60 m vastgelegd door het in te gieten met asfalt.  

De effecten van deze aanpassingen zijn beperkt en zullen vooral merkbaar zijn tijdens de uitvoering. De 

bodembescherming ligt geheel tussen de beide geleidedammetjes die aan de Westerscheldezijde van de 

spuisluis liggen en daarmee op geruime afstand van de drukbevaren scheepvaartroute over de 

Westerschelde; de scheepvaart zal er geen hinder van ondervinden. Mogelijk is er tijdelijk sprake van 

enige verstoring van natuurwaarden op de naastgelegen slikken.  

 

Administratieve aanpassingen 

Naast de fysieke aanpassingen is het voor een aantal kunstwerken nodig om een sluitprotocol op te 

stellen waarbij rekening wordt gehouden met de waterberging. Deze protocollen moeten met name 

waarborgen dat de kunstwerken met voldoende betrouwbaarheid zullen worden gesloten tijdens de inzet 

van de waterberging. Voor de volgende kunstwerken dient een sluitprotocol te worden opgesteld: 

● Burgemeester Peterssluis (Bergen op Zoom) 

● Benedensas schutsluis 

● Benedensas spuisluis 

● Manderssluis 

● Vierlinghsluis. 

Het gaat hierbij om een administratieve aanpassing, die geen milieueffecten met zich meebrengt. Deze 

administratieve aanpassing is daarom bij de beschrijving van de effecten niet nader in beschouwing 

genomen.  
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6.7  Niet nader in beschouwing genomen opties 

6.7.1 Compartimentering van het Volkerak-Zoommeer 

Bij de inspraak op de Startnotitie m.e.r. Waterberging Volkerak-Zoommeer is de suggestie gedaan een 

keermiddel in de Eendracht aan te leggen, zodat het zuidelijk deel van het Volkerak-Zoommeer kan 

worden afgekoppeld van de waterberging. Op deze manier zou onder andere de buitendijkse bebouwing 

van Tholen (Waterfront) geen last hebben van het stijgende water bij inzet van de berging. 

 

Deze optie is om de volgende redenen niet verder onderzocht in de planstudie: 

● Door het afkoppelen van het zuidelijk deel van het Volkerak-Zoommeer (Eendracht, 

Zoommeer, Bathse Spuikanaal) neemt de capaciteit voor het bergen van water met 

ongeveer een kwart af. Dat is zoveel dat met het resterende waterbekken de hydraulische 

taakstelling van de waterberging niet meer te halen is. 

● Voor het kunnen afkoppelen van het zuidelijk deel van het Volkerak-Zoommeer is een 

keermiddel in de Eendracht nodig. Dit keermiddel moet worden gebouwd in de zeer 

drukbevaren Schelde-Rijnverbinding. In de scheepvaartroute zelf is niet voldoende ruimte 

over voor de aanleg van het keermiddel zonder de vaarweg te vernauwen; belangrijke 

onderdelen van het keermiddel zullen dus in huidig binnendijks gebied moeten komen. De 

kosten van het keermiddel zijn naar verwachting veel hoger dan de besparingen van het 

niet hoeven aanpassen van de waterkeringen ten zuiden hiervan. 

● Door het afkoppelen van het zuidelijk deel van de Volkerak-Zoommeer zal de Bathse 

Spuisluis niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden om water af te voeren na de 

waterberging. Pas wanneer de waterstand op het noordelijk deel van het Volkerak-

Zoommeer voldoende is gedaald, zou het keermiddel in de Eendracht weer open kunnen. 

Het buitendijkse gebied bij Tholen zou anders alsnog wateroverlast ondervinden. Dit 

betekent dat de verhoogde waterstanden op het Volkerak langer duren.  

● Tijdens de waterberging zal de scheepvaartroute door de Eendracht tijdelijk geblokkeerd 

zijn. Dat komt weliswaar zelden voor, maar het betekent wel dat de scheepvaart zal moeten 

uitwijken naar een langer vaartraject via de Krammersluizen en/of extra wachttijden moet 

aanvaarden voor de doorvaart door de Eendracht. 

 

6.7.2 Aankoppelen Grevelingen 

Bij de inspraak op de Startnotitie m.e.r. Waterberging Volkerak-Zoommeer is door verschillende insprekers 

gevraagd om de waterberging op het Volkerak-Zoommeer uit te breiden met waterberging op de 

Grevelingen. In een aparte studie ‘Gevoeligheidsanalyse Waterberging Zuidwestelijke Delta’ heeft 

Rijkswaterstaat het ‘aankoppelen’ van de Grevelingen onderzocht (Rijkswaterstaat, DHV, HKV, 2010). De 

belangrijkste resultaten zijn hierna samengevat.  

 

Door het aankoppelen van de Grevelingen en tegelijkertijd het vergroten van de inlaatcapaciteit bij de 

Volkerakspuisluizen wordt de hydraulische effectiviteit van de waterberging op (middel)lange termijn met 

ongeveer 0,3 á 0,4 m MHW-verlaging vergroot ten opzichte van alleen waterberging op het Volkerak-

Zoommeer met de huidige spuisluizen. Daarvoor is wel een groot aantal ingrepen noodzakelijk.  

 

Voor het inlaten van water vanuit het Volkerak-Zoommeer naar de Grevelingen is een geheel nieuwe 

verbinding in de Grevelingendam noodzakelijk. De kosten van deze verbinding worden naast de omvang 

met name bepaald door de keuze voor een open verbinding (vervangen van een deel van de dam door 

een brug) of een afsluitbare kering. Een open verbinding is aanzienlijk goedkoper dan een afsluitbare 
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kering. Bij een open verbinding worden de beide bekkens ook in de dagelijkse situatie met elkaar 

verbonden. Dit biedt kansen voor het versterken van de (water)recreatie en mogelijk ook voor het herstel 

van estuariene dynamiek in de Delta. Bovendien zou het rendement van een eventuele getijcentrale op de 

Brouwersdam hierdoor met circa 25% toenemen. 

Een randvoorwaarde voor het permanent verbinden van beide wateren is wel dat het Volkerak-Zoommeer 

zout kan worden, dat het toekomstige peilbeheer (getijdeslag) van de Grevelingen en het Volkerak-

Zoommeer op elkaar wordt afgestemd en dat op de Grevelingen enige getijdynamiek geherintroduceerd is. 

De vraag welke gevolgen de open verbinding op de waterkwaliteit van beide meren heeft, en of deze 

gevolgen al dan niet wenselijk zijn, zal nog beantwoord moeten worden. Daarnaast zal een open 

verbinding met de Grevelingen consequenties hebben voor de plannen om een doorlaatmiddel aan te 

leggen in de Philipsdam (de zogenaamde P300) tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde. De 

effecten van een open verbinding onder de dagelijkse omstandigheden zijn niet onderzocht in de 

bovengenoemde aparte studie. Uit onderzoek in het kader van andere projecten, zoals de MIRT-

Verkenning Grevelingen en de Waterkwaliteitsstudie Volkerak-Zoommeer, zal moeten blijken of het 

wenselijk en haalbaar is om een open verbinding te creëren tussen de Grevelingen en het Volkerak-

Zoommeer. Mocht een open verbinding niet haalbaar blijken dan zal de verbinding die voor waterberging 

noodzakelijk is afsluitbaar moeten zijn, zodat het mogelijk is deze alleen tijdens de waterberging te 

openen. De aanlegkosten van een afsluitbaar doorlaatmiddel liggen een factor twee tot drie hoger dan die 

van een open verbinding. Zolang nog geen definitief besluit is genomen over de toekomst van de 

Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer is het daarom niet mogelijk een ‘no regret’ beslissing te nemen 

over een verbinding tussen beide wateren. 

 

Uit de studie is verder gebleken dat de capaciteit van de Volkerakspuisluizen bepalend is voor de 

effectiviteit van de waterberging bij aankoppeling van de Grevelingen. Voor alleen waterberging in het 

Volkerak-Zoommeer is de huidige omvang van de spuisluizen min of meer optimaal. Om waterberging in 

de Grevelingen optimaal te kunnen benutten is vergroting van de inlaatcapaciteit bij de Volkerakdam 

noodzakelijk. Anders blijft de ‘voordeur’ (de inlaatcapaciteit bij de Volkerakdam) een flessenhals waar te 

weinig water doorheen kan. Gebleken is dat het hydraulisch optimaal is als het doorstroomoppervlak van 

een spuimiddel in de Grevelingendam hetzelfde is als het totale doorstroomoppervlak van de spuimiddelen 

in de Volkerakdam. 

Om waterberging op de Grevelingen mogelijk te maken zijn verder diverse aanpassingen nodig aan de 

waterkeringen rond de Grevelingen en de buitendijkse infrastructuur, zoals bebouwing en jachthavens. 

 

De kosten voor het opschalen van waterberging met de Grevelingen hangen sterk samen met de wijze 

waarop deze aankoppeling wordt uitgevoerd en het is daarom lastig hiervoor één bedrag te noemen. 

Indien uitgegaan wordt van uitvoering van de maatregel op korte termijn, zonder dat gebruik wordt 

gemaakt van de synergiemogelijkheden met andere projecten, moet het budget dat in de PKB is 

gereserveerd voor de waterberging ongeveer verviervoudigd worden.  

De extra kosten komen voor het grootste deel voort uit de noodzakelijke aanpassingen en/of aanleg van 

kunstwerken waarmee het water wordt ingelaten in het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Wanneer 

de synergie met andere projecten in de zuidwestelijke delta (bijv. gebruiken van een nieuwe 4
e
 kolk in de 

Volkerakschutsluizen voor het inlaten van water en herintroductie van getijdedynamiek op de Grevelingen) 

optimaal zou worden benut, kan de noodzakelijke budgetverhoging voor de waterberging mogelijk worden 

beperkt tot een verdubbeling van het PKB-budget. In feite wordt een groot deel van de kosten dan betaald 

uit andere projecten.  

 

Gezien de omvangrijke extra maatregelen die nodig zijn voor het aankoppelen van de Grevelingen en 

tevens het omvangrijke extra budget dat daarvoor nodig is, is deze optie in dit MER niet nader onderzocht.  
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Bij waterberging op het Volkerak-Zoommeer én Grevelingen zullen de waterstanden op het Volkerak-

Zoommeer lager zijn dan bij waterberging op het Volkerak-Zoommeer alleen – in de orde van decimeters. 

Dat roept de vraag op of de maatregelen aan de infrastructuur rond het Volkerak-Zoommeer minder 

omvangrijk kunnen zijn wanneer de Grevelingen ook wordt aangekoppeld. En dat (een deel van) die 

maatregelen nu ‘voor niets’ worden uitgevoerd indien de Grevelingen pas op termijn alsnog wordt 

aangekoppeld. 

Dat is niet het geval. Ook bij een lagere waterstand tijdens waterberging op het Volkerak-Zoommeer 

moeten de maatregelen die nu worden voorzien, worden uitgevoerd. Het verschil in waterstand tussen wel 

en niet aankoppelen van de Grevelingen is niet dusdanig groot dat dat tot een substantiële vermindering 

van maatregelen op het Volkerak-Zoommeer leidt. Daarmee kunnen de maatregelen die nodig zijn voor 

waterberging alleen op het Volkerak-Zoommeer, als no-regret maatregelen worden beschouwd.  

 

6.7.3 Aanpassing sluitregime Oosterscheldekering 

In de richtlijnen voor het MER is gevraagd te onderzoeken of aanpassing van het sluitregime van de 

Oosterscheldekering de effectiviteit van het voorspuien kan vergroten. In de hiervoor al genoemde aparte 

Gevoeligheidsanalyse heeft Rijkswaterstaat deze aanpassing van het sluitingsregime onderzocht. De 

belangrijkste conclusies zijn: 

● Om de volgende redenen wordt waterberging op de Oosterschelde minder kansrijk geacht 

dan waterberging op de Grevelingen: 

o om waterberging op de Oosterschelde mogelijk te maken is een wijziging van het 

sluitcriterium van de Oosterscheldekering noodzakelijk. Het is twijfelachtig of sluiting 

op een binnenpeil lager dan NAP, in combinatie met de frequentie waarmee dit 

gebeurt, acceptabel is, gelet op de eventuele gevolgen voor de intergetijdengebieden; 

o er zal altijd een kans bestaan dat de sluiting van de Oosterscheldekering op een 

voldoende laag binnenpeil niet lukt. Hiermee wordt een extra onzekere factor 

geïntroduceerd in het systeem van waterberging en daarmee in de effectiviteit van de 

waterberging in het benedenrivierengebied. Het is de vraag of dit wenselijk is. 

● Door gelijktijdig de Grevelingen en de Oosterschelde voor waterberging in te zetten kan de 

MHW-daling niet worden vergroot. 

 

Tijdens de storm en dus ook tijdens de waterberging is de Oosterscheldekering gesloten. Het moment van 

sluiting bepaalt het aanvangspeil op de Oosterschelde. Deze kering is echter niet ‘waterdicht’. Dat 

betekent dat bij een gesloten kering de waterstand op de Oosterschelde nog altijd aanzienlijk stijgt, 

doordat een relatief grote hoeveelheid water door deze kering lekt. In combinatie met het huidige 

sluitregime van de kering, zorgt dit ervoor dat de waterstand op de Oosterschelde maar weinig lager of 

(tijdelijk) zelfs hoger is dan de waterstand op het Volkerak-Zoommeer. 

Om nog meer bergingscapaciteit te creëren – op de Oosterschelde en daardoor ook op het Volkerak-

Zoommeer – zou mogelijk het sluitregime van de kering kunnen worden aangepast. Hierbij moet gedacht 

worden aan sluiting op laagwater, anderhalve getijperiode voor de hoogwaterpiek (ten gevolge van storm), 

in plaats van op een binnenpeil van NAP +1 m zoals dat nu het geval is. Het aanvangspeil ligt dan 

beduidend onder NAP.  

Diverse onzekere factoren (timing sluiting, windeffecten, stormverloop, mogelijk weigeren van een schuif 

bij sluiting) kunnen de bergingscapaciteit die in de praktijk met zekerheid beschikbaar is, beperken. Om 

effect te hebben op de MHW-verlaging van de maatregel waterberging is het echter wel noodzakelijk om 

met grote zekerheid over deze extra bergingscapaciteit te kunnen beschikken. Vanwege de onzekerheid is 

het dus mogelijk dat ook met de wijziging van het sluitregime geen significante MHW-daling behaald kan 

worden. Gelet op het economische belang en de natuurwaarden van de intergetijdegebieden in de 

Oosterschelde, is het twijfelachtig of de genoemde wijziging van het sluitregime überhaupt acceptabel is.  
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De noodzaak om de kering al anderhalve getijperiode voor de hoogwaterpiek te moeten sluiten, op basis 

van nog onzekere voorspellingen, maakt waterberging op de Oosterschelde minder betrouwbaar dan 

waterberging op de Grevelingen. 

Daarnaast kan door het gelijktijdig inzetten van de Grevelingen en de Oosterschelde voor waterberging de 

MHW-daling niet worden vergroot. De waterbergingscapaciteit van de Grevelingen is al dusdanig groot dat 

dit niet de beperkende factor vormt voor de maximaal haalbare MHW-daling. Bovendien zullen bij 

waterberging op Volkerak-Zoommeer én Grevelingen de waterstanden op het Volkerak-Zoommeer lager 

zijn dan bij waterberging op het Volkerak-Zoommeer alleen. Voor veel situaties waarbij de waterberging 

ingezet wordt, zal de waterstand zelfs lager zijn dan die van de Oosterschelde. Er kan dan dus geen water 

naar de Oosterschelde gespuid worden. 

Om bovenstaande redenen is bij de uitwerking van de alternatieven in dit MER aanpassing van het 

sluitregime van de Oosterscheldekering niet meegenomen. Waterberging op alleen het Volkerak-

Zoommeer kan als no-regret maatregel worden beschouwd.  

 

Overigens geldt wel, dat voor zover er – vooraf of tussendoor – water vanuit het Volkerak-Zoommeer naar 

de Oosterschelde kan worden gespuid, dit al is meegenomen in de berekeningen van de hydraulische 

effectiviteit.  
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7 UITGANGSPUNTEN EN BEOORDELINGSKADER 

Voor de beschrijving en beoordeling van de effecten is een aantal uitgangspunten gehanteerd, o.a. over 

typen effecten en de tijdshorizon die is aangehouden. Die zijn hierna toegelicht. Vervolgens wordt 

ingegaan op het beoordelingskader: de thema’s, aspecten en criteria waarop de effecten van de maatregel 

Waterberging Volkerak-Zoommeer zijn beoordeeld.  

 

In hoofdstuk 20 zijn de leemten in kennis opgenomen, die zijn geconstateerd bij het onderzoek naar de 

effecten. Deze leemten in kennis staan de effectbeoordeling zoals die in dit MER is opgenomen, niet in de 

weg. Op basis van de beschikbare informatie heeft een degelijke afweging van alternatieven kunnen 

plaatsvinden.  

 

7.1  Uitgangspunten 

Referentiesituatie 

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven is er in deze planstudie uitgegaan van twee referentiesituaties, in 

verband met de plannen om het Volkerak-Zoommeer zout te maken: het zoete en het zoute scenario. Het 

Volkerak-Zoommeer is nu zoet. Hoewel het zoute scenario nog geen werkelijkheid is, wordt er bij de 

effectbeschrijving vanuit gegaan dat deze situatie in 2015 gerealiseerd kan zijn. Beide referentiesituaties 

zijn samengesteld uit de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen, dat wil zeggen de situatie in 

2015 zonder de waterberging.  

Alternatief A hoort bij het zoete scenario; de effecten zullen dan ook tegen de achtergrond van de zoete 

referentiesituatie worden beschreven. Alternatieven B1 en B2 horen bij het zoute scenario; de effecten 

zullen dan ook tegen de achtergrond van de zoute referentiesituatie worden beschreven. Er is geen 

sprake van cumulatie van effecten van beide scenario’s; de scenario’s kunnen zich namelijk niet 

tegelijkertijd voordoen. 

 

Onderscheid tussen effecten van de waterberging en van infrastructurele ingrepen 

In het beoordelingskader wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de effecten van de waterberging 

zelf en anderzijds de effecten van de aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken. 

Dat onderscheid is gemaakt om de volgende redenen: 

● bij de aanpassingen aan de dijken, dammen, kunstwerken gaat het om fysieke ingrepen die 

worden gedaan om de waterberging op het Volkerak-Zoommeer op een veilige manier 

mogelijk te maken. De uitvoering van die fysieke ingrepen zijn gepland in de periode tot 

2016; dus is ook bekend wanneer de effecten zullen optreden. Datum en tijdstip waarop de 

waterberging in werking moet worden gesteld is daarentegen niet bekend; dat kan alleen 

worden uitgedrukt in termen van kansen. Dus is de datum waarop de effecten van de 

waterberging zullen optreden ook niet bekend.  

● de schaal van de effecten van de waterberging is van een andere orde dan die van de 

aanpassingen aan de dijken, dammen en kunstwerken. De waterberging heeft zijn invloed 

over het hele Volkerak-Zoommeer. De effecten van de aanpassingen treden alleen lokaal 

op, daar waar de ingrepen plaatsvinden.  

 

Wijze van beschrijving van de effecten van de waterberging 

De effecten van de waterberging zijn van een apart karakter. In milieueffectrapportages wordt doorgaans, 

naar de aard van de ingreep, onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente effecten. De effecten 

van de waterberging vormen een categorie daar tussenin. Ze kunnen worden beschouwd als tijdelijke 

effecten, waarvan sommige zich kortstondig voordoen en andere langer duren. Maar het zijn geen 
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eenmalige tijdelijke effecten, ze komen terug met de gemiddelde frequentie waarmee de waterberging 

wordt ingezet.  

Daarnaast is wel bekend onder welke omstandigheden de waterberging moet worden ingezet, maar er kan 

niet worden voorspeld op welke datum die omstandigheden zich zullen voordoen. Daarom moet voor de 

effectbeschrijving een aanname worden gedaan.  

 

Om deze redenen is op de volgende wijze met de effecten van de waterberging omgegaan: 

1) In de eerste plaats worden de – tijdelijke – effecten van de waterberging beschreven, gegeven dat 

deze wordt ingezet. Hierbij wordt de gemiddelde frequentie van de waterberging nog niet 

beschouwd. Er wordt daarbij, als aanname, van uitgegaan dat de waterberging in de periode 

tussen 2015 en 2020 moet worden ingezet. Of dat echt zo zal zijn, is dus niet bekend.  

2) Vervolgens wordt beschreven wat deze effecten betekenen in het licht van de gemiddelde 

frequentie dat de waterberging wordt ingezet. De effecten van de waterberging kunnen weliswaar 

ernstig zijn, maar het maakt veel uit of die effecten zich vaak of zelden voordoen. Het is daarom 

relevant om de gemiddelde frequentie van inzet van de waterberging te betrekken bij de 

effectbeschrijving en -beoordeling. 

Er kan in dit geval worden gesproken over het ‘risico’ van de waterberging: ‘kans x gevolg’; ofwel, 

de gemiddelde frequentie van de waterberging x de effecten van de waterberging. Bij de 

beoordeling van de effecten wordt zowel het effect zelf als de gemiddelde frequentie in 

beschouwing genomen. De beoordeling is dus gebaseerd op het risico  

Daarbij wordt vooral gekeken naar de gemiddelde frequentie op korte termijn (2015); er wordt een 

doorkijk gegeven naar de gemiddelde frequentie op middellange termijn (2050). Voor de 

middellange termijn wordt de referentiesituatie, waartegen de effecten in beeld worden gebracht, 

wel gehandhaafd, omdat het niet goed mogelijk is concreet te omschrijven hoe het gebied in 2050 

veranderd is; die horizon ligt erg ver weg.  

 

De effecten van de waterberging voor de verschillende alternatieven verschillen voor bepaalde thema’s 

niet altijd evenveel. Daar waar de effecten van een alternatief vergelijkbaar zijn met een eerder 

beschreven alternatief wordt hier vanwege de leesbaarheid naar verwezen.  

 

Wijze van beschrijving van de effecten van de aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken 

Wat betreft de aanpassingen aan de dijken, dammen en kunstwerken worden de effecten, per dijktraject, 

beschreven van het gekozen technisch ontwerp van de varianten zoals die in hoofdstuk 6 zijn beschreven.  

 

Waterberging in het winterhalfjaar 

Voor de effectbeschrijving wordt ervan uitgegaan dat de waterberging wordt ingezet in de winter of het 

vroege voorjaar (periode oktober tot en met maart), bij slecht weer met storm, met een windkracht 8 en 

waarschijnlijk nog hoger. Deze stormcondities komen overeen met de condities waarop de hydraulische 

berekeningen zijn gebaseerd.  

 

Inundatie buitendijkse gebieden Volkerak-Zoommeer 

Voor de beschrijving van de effecten op verschillende thema’s is het van belang te weten welke 

buitendijkse delen onder water komen te staan. Voor een analyse hiervan is gebruik gemaakt van 

hoogtegegevens (AHN) van Rijkswaterstaat. Op basis hiervan zijn kaarten gemaakt waarop zichtbaar is 

welke delen binnen het Volkerak-Zoommeer bij welke waterstanden onderlopen (bijlage 7). Aandachtspunt 

bij deze kaarten is dat de inventarisatie van de hoogtegegevens niet dekkend is voor het hele Volkerak-

Zoommeer; in het westelijk deel van de Krammer en het westelijk deel van het Zoommeer zijn geen 

hoogtegegevens beschikbaar.  
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7.2  Beoordelingskader 

In Tabel 7-1 is het beoordelingskader weergegeven aan de hand waarvan de effecten in beeld zijn 

gebracht in de hierna volgende hoofdstukken. In het beoordelingskader is onderscheid gemaakt in de 

effecten van het functioneren van de waterberging en de effecten van de aanpassingen aan de dijken, 

dammen en kunstwerken, zoals hierboven al is toegelicht.  

De effecten van de waterberging zijn voor een groot aantal thema’s onderzocht. In de hoofdstukken hierna 

zijn deze in logische clusters beschreven. Effecten van de aanpassingen aan de dijken, dammen en 

kunstwerken zijn niet voor alle thema’s aan de orde. Het gaat met name om de thema’s: veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, recreatie, wonen, werken en 

bereikbaarheid. Deze effecten zijn in een apart deel in de desbetreffende hoofdstukken beschreven. Voor 

de overige thema’s – zoals scheepvaart en visserij, bodem, erosie en sedimentatie – zijn effecten van de 

aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken niet relevant. Voor zover er effecten van de 

aanpassingen aan de waterkeringen op de landbouw aanwezig zijn, zijn deze meegenomen onder het 

thema wonen en werken.  

 

De effecten op de verschillende thema’s worden beoordeeld aan de hand van de schaalverdeling zoals 

weergegeven in Tabel 7-2. 

 

De effecten worden hetzij kwantitatief (K) hetzij beschrijvend (B) weergegeven. Wat van toepassing is bij 

welk thema is in Tabel 7-1 in de laatste kolom aangegeven. Bij sommige effecten gaat het om een 

combinatie van kwantitatief en beschrijvend (B/K). 

 

Tabel 7-1 Beoordelingskader 

ThemaThemaThemaThema    AspectAspectAspectAspect    Beschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effect    Wijze Wijze Wijze Wijze 

beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving****    

FUNTIONEREN VAN DE WATERBERGING 

Veiligheid Hydraulische effectiviteit Mate waarin aan de 

veiligheidsdoelstelling wordt voldaan 

K 

Ruimtelijke kwaliteit Belevingswaarde Mate waarin de visueel ruimtelijke 

samenhang, de herkenbaarheid en 

identiteit van het gebied veranderen 

B 

 Gebruikswaarde Mate waarin het bestaande gebruik en 

de fysieke samenhang van het gebied 

verandert 

B 

 Toekomstwaarde Mate waarin toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen flexibel kunnen worden 

ingepast 

B 

Waterkwaliteit Overige relevante stoffen 

(o.a. zware metalen, PCB’s) 

Verandering waterkwaliteit voor 

genoemde stoffen/eigenschappen 

B 

 Fysisch chemisch ondersteunende parameters 

(zuurstof, chloride, doorzicht, nutriënten) 

Verandering waterkwaliteit voor 

genoemde stoffen/eigenschappen 

B/K 

 Biologische kwaliteitselementen 

(o.a. fytoplankton, macrofauna, vissen) 

Verandering waterkwaliteit voor 

genoemde biologische elementen 

B 

 Prioritaire en overige stoffen 

(PAK’s, tributyltin) 

Verandering waterkwaliteit voor 

genoemde stoffen/eigenschappen 

B 

Grondwater Kwel Verandering kwel in binnendijks gebied B/K 

Natuur Natuurbeschermingswet (Natura 2000)  Effecten instandhoudings-doelstellingen B 
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ThemaThemaThemaThema    AspectAspectAspectAspect    Beschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effect    Wijze Wijze Wijze Wijze 

beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving****    

Natura 2000-gebieden 

 Flora en faunawet Effecten op leefgebieden van 

beschermde soorten 

B 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Effecten op de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de EHS 

B 

 Grote grazers Mate van beïnvloeding B 

Landschap Landschappelijke structuren en elementen Verandering B 

Cultuurhistorie Cultuurhistorische patronen en elementen Verandering B 

Archeologie Archeologische (verwachtings) waarden Verandering B 

Recreatie Verblijfsrecreatie en jachthavens Effecten op voorzieningen  B 

 Dagrecreatie Verandering uitoefening dagrecreatie B 

Wonen en werken Woon- en werklocaties Effecten op buitendijkse woon- en 

werklocaties 

B 

Bereikbaarheid 

(over de weg) 

Toegankelijkheid plangebied Onder water lopen van buitendijkse 

wegen 

B 

Bodem en  Slibdepositie en (bodem)kwaliteit Mate van slibdepositie en kwaliteit B/K 

sedimentatie Erosie Mate van erosie B 

Scheepvaart Vaarwegprofiel Effecten op doorvaarthoogte B/K 

  Effecten op vaardiepte/vaarbreedte B/K 

 Bereikbaarheid Effecten op bereikbaarheid havens en 

vaartijden 

B/K 

 Afmeervoorzieningen Effecten op bruikbaarheid 

afmeervoorzieningen 

B/K 

 Stroomsnelheden Effecten op dwarsstromingen in de 

vaarroute 

B/K 

Landbouw Buitendijks landbouwgebied Beïnvloeding areaal landbouwgebied B/K 

Visserij Commerciële visstand Effecten op de visstand B 

 Schelpdiervisserij/aquacultuur Effecten op 

schelpdiervisserij/aquacultuur 

B 

Binnendijkse 

veiligheid 

Veiligheid in binnendijkse gebieden Verandering veiligheid B 

Binnendijkse  Wateroverlast Zeeland Mate van wateroverlast B 

wateroverlast Wateroverlast Zuid-Holland Mate van wateroverlast B 

 Wateroverlast West-Brabant Mate van wateroverlast B 

    

AANPASSING DIJKEN, DAMMEN, KUNSTWERKEN 

Veiligheid Veiligheid waterkeringen Mate waarin aan de wettelijke norm 

wordt voldaan 

B 

Ruimtelijke kwaliteit Ensemble van waterwerken Mate waarin de bestaande samenhang 

wordt beïnvloed 

B 

 Openheid Mate waarin de openheid van het 

landschap wordt beïnvloed 

B 

 Zeekarakteristiek Mate waarin karakteristieke zeedijken 

worden beïnvloed 

B 

 Historische ontwikkeling Mate waarin de leesbaarheid van de B 
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ThemaThemaThemaThema    AspectAspectAspectAspect    Beschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effectBeschrijving effect    Wijze Wijze Wijze Wijze 

beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving****    

tijdlagen wordt beïnvloed 

 Toegankelijkheid/beleving Mate waarin ontsluiting wordt beïnvloed B 

 Ontwikkeling natuur De mate waarin aanpassingen 

mogelijkheden bieden voor ontwikkeling 

van natuur 

B 

Natuur Natuurbeschermingswet (Natura 2000)  Effecten instandhoudings-doelstellingen 

Natura 2000-gebieden 

B 

 Flora en faunawet Effecten op leefgebieden van 

beschermde soorten 

B 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Effecten op de wezenlijke kenmerken 

en waarden van de EHS 

B 

Landschap Landschappelijke structuren en elementen Aantasting B 

Cultuurhistorie Cultuurhistorische patronen en elementen Aantasting B 

 Aardkundige waarden Aantasting B 

Archeologie Archeologische (verwachtings) waarden Aantasting B 

 Archeologische waarden (monumenten) Aantasting B 

Recreatie Verblijfsrecreatie en jachthavens Effecten op voorzieningen B 

 Dagrecreatie Verandering uitoefening dagrecreatie B 

Wonen en werken Woon- en werklocaties Effecten op buitendijkse woon- en 

werklocaties 

B 

Bereikbaarheid Toegankelijkheid plangebied Afsluiten of aanzienlijk verleggen van 

bestaande verbindingen 

B 

 

 

Tabel 7-2 Schaalverdeling voor de beoordeling van effecten 

++ Positieve effecten ten opzichte van het referentiealternatief 

+ Licht positieve effecten ten opzichte van het referentiealternatief 

0 Geen effect ten opzichte van het referentiealternatief 

- Licht negatieve effecten ten opzichte van het referentiealternatief 

-- Negatieve effecten ten opzichte van het referentiealternatief 
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8 VEILIGHEID 

8.1  Inleiding 

Voor het thema veiligheid worden de effecten in beeld gebracht aan de hand van het beoordelingskader in 

hoofdstuk 7. De beoordeling geschiedt aan de hand van de verlaging van de maatgevende 

hoogwaterstand die in het Benedenrivierengebied kan worden bereikt en de veiligheid van de 

waterkeringen in het gebied van het Volkerak-Zoommeer. 

 

In hoofdstuk 3 is de doelstelling voor de veiligheid geformuleerd. In hoofdstuk 6 is, op basis van de 

hydraulische effectiviteit, al een selectie gemaakt van alternatieven voor de wijze van waterberging die wel 

en niet voldoen aan de hydraulische taakstelling voor de waterberging. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de verschillen in hydraulische effectiviteit van de geselecteerde alternatieven voor de 

waterberging. Als basis daarvoor is de informatie uit hoofdstuk 6 gebruikt.  

Waterberging 

8.2  Hydraulische effectiviteit 

8.2.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

De maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer is bedoeld om de Maatgevende Hoogwaterstanden 

(MHW) in het Benedenrivierengebied te verlagen met een vastgesteld aantal centimeters. In hoofdstuk 3 is 

dat nader toegelicht. Daar is ook aangegeven welke MHW-verlaging minimaal gehaald dient te worden: 10 

cm bij Middelharnis en 3 cm bij Dordrecht. In alternatief A wordt de vereiste MHW-daling net gehaald 

(Tabel 8-1). Daarbij is het noodzakelijk het voorspuien in te zetten. Met dit voorspuien wordt de waterstand 

op het Volkerak-Zoommeer bij aanvang van de waterberging enigszins verlaagd, zodat er meer 

bergingscapaciteit aanwezig is. Wordt het voorspuien niet ingezet, dan wordt de vereiste MHW-daling net 

niet gehaald.  

 

Tabel 8-1 MHW daling in alternatief A 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m 

Locatie en rivierkilometer MHW-verlaging 

Middel-harnis Dordrecht 

 

1015.0 976.0 

Zoet scenario 

A, met 1 etmaal voorspuien -10,2 cm -3,2 cm 

 

8.2.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

In alternatief B1 wordt de vereiste MHW-daling ook gehaald en wel iets ruimer dan bij alternatief A (Tabel 

8-2). Dat geldt zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van voorspuien. De reden hiervoor is tweeledig. Ten 

eerste is in het zoute scenario de waterstand op het Volkerak-Zoommeer bij aanvang van de waterberging 

iets lager dan in het zoete scenario (gemiddelde tussen hoog- en laagwater). Wordt er gebruik gemaakt 

van het voorspuien dan kan de waterstand op het Volkerak-Zoommeer vóór inzet van de waterberging 

worden verlaagd; in het zoute scenario is die verlaging door voorspuien ongeveer het dubbele van die in 
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het zoete scenario. Omdat in het zoute scenario van het nieuwe doorlaatmiddel in de Philipsdam gebruik 

kan worden gemaakt, kan er in dat ene etmaal meer worden voorgespuid. Beide redenen leiden tot meer 

bergingscapaciteit op het Volkerak-Zoommeer en daarmee tot iets meer MHW-verlaging in het 

Benedenrivierengebied (bij Middelharnis en Dordrecht).  

 

Tabel 8-2 MHW daling in alternatief B1 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m 

Locatie en rivierkilometer MHW-verlaging 

Middel-harnis Dordrecht 

 

1015.0 976.0 

Zout scenario 

B1, zonder voorspuien -10,8 cm -3,3 cm 

B1, met 1 etmaal voorspuien -11,6 cm -3,5 cm 

 

8.2.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Ook in alternatief B2 wordt de vereist MHW-daling gehaald (Tabel 8-3). De mate waarin is gelijk aan 

alternatief B1. Het verschil tussen alternatief B1 en B2 is het wel of niet terugspuien naar het Hollandsch 

Diep en Haringvliet na afloop van de waterberging. Dit onderscheid is niet van invloed op de behaalde 

MHW-verlaging. Immers dit terugspuien heeft geen invloed op de bergingscapaciteit op het Volkerak-

Zoommeer tijdens de waterberging. Het al of niet terugspuien heeft alleen invloed op de tijd die het kost 

om na afloop van de waterberging de waterstand op het Volkerak-Zoommeer weer terug te brengen op het 

normale niveau.  

 

Tabel 8-3 MHW daling in alternatief B2 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m 

Locatie en rivierkilometer MHW-verlaging 

Middel-harnis Dordrecht 

 

1015.0 976.0 

Zout scenario 

B2, zonder voorspuien -10,8 cm -3,3 cm 

B2, met 1 etmaal voorspuien -11,6 cm -3,5 cm 

 

8.2.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

De hierboven vermelde behaalde MHW-verlaging in de verschillende alternatieven zijn steeds gekoppeld 

aan een bepaald inzetpeil bij Rak Noord en daarmee aan een bepaalde frequentie van inzetten van de 

waterberging, namelijk gemiddeld eens per 1430 jaar. Anders gezegd, het optreden van het peil van NAP 

+2,6 m (of hoger) bij Rak Noord, waarbij de waterberging wordt ingezet, heeft in 2015 een kans van 

voorkomen van 1/1430 per jaar. Dat geldt voor alle drie alternatieven. De doelstelling voor de maatregel 

waterberging is gekoppeld aan het jaartal 2015. Alle alternatieven voldoen hieraan.  

 

Op de middellange termijn (2050) zal de kans van voorkomen van het peil van NAP +2,6 m bij Rak Noord 

naar verwachting oplopen naar 1/550 per jaar (en in 2100 naar 1/250 per jaar). Ook dat geldt voor alle drie 

alternatieven. De reden hiervan is dat de zeespiegel dan naar verwachting is gestegen en de extreme 
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rivierafvoeren zijn toegenomen; dat is van invloed op de waterstanden die optreden in het Hollandsch Diep 

en Haringvliet. Het effect is dat het inzetpeil van NAP +2,6 m vaker wordt bereikt. Omdat de waterberging 

dan vaker wordt ingezet, is hij ook iets effectiever. Er kan dan iets meer MHW-daling worden gehaald in 

het Benedenrivierengebied. Maar de zeespiegel is ook gestegen, en wel met méér cm’s dan de MHW-

daling van de waterberging toeneemt. Dus, de waterberging wordt op de middellange termijn in relatieve 

zin wel effectiever, maar in absolute zin wordt met de inzet van de waterberging in 2050 niet meer het 

MHW-peil behaald zoals dat in 2015 mogelijk is. Maar het is dus wel zo dat, ook op termijn, de 

waterberging zijn werking behoudt en niet ‘verdrinkt’ onder invloed van een stijgende zeespiegel en 

toename van de extreme rivierafvoeren. In deze zin kan de waterberging als een no-regret maatregel 

worden beschouwd.  

Wellicht ten overvloede, hoewel dit de verwachte ontwikkeling is op de (middel)lange termijn, is dit niet van 

belang voor het behalen van de veiligheidsdoelstelling van de maatregel; deze doelstelling is gekoppeld 

aan het jaar 2015.  

 

8.2.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

In Tabel 8-4 is weergegeven welke MHW-daling behaald kan worden bij beperking van de maximale 

waterstand tot NAP +1,5 m op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging. In algemene zin kan 

hieruit worden afgeleid dat de vereiste MHW-daling niet wordt gehaald. De reden is dat de 

bergingscapaciteit op het Volkerak-Zoommeer aanzienlijk wordt beperkt door tijdens de inzet van de 

waterberging de Volkerakspuisluizen te sluiten en het maximale peil op het Volkerak-Zoommeer te 

beperken.  

 

Tabel 8-4 MHW daling bij beperking maximale waterstand op Volkerak-Zoommeer 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m 

Locatie en rivierkilometer MHW-verlaging 

Middel-harnis Dordrecht 

 

1015.0 976.0 

Zoet scenario 

A, zonder voorspuien -5,0 cm -1,9 cm 

Zout scenario 

B1, zonder voorspuien -6,5 cm -2,4 cm 

B1, met 1 etmaal voorspuien -8,3 cm -3,1 cm 

B2, zonder voorspuien -6,5 cm -2,4 cm 

B2, met 1 etmaal voorspuien -8,3 cm -3,1 cm 

 

In het zoete scenario (alternatief A) wordt de vereiste MHW-daling zeker niet gehaald. In de uitgevoerde 

analyses zijn weliswaar alleen berekeningen gemaakt voor een variant zonder voorspuien, maar ook 

wanneer er 1 etmaal wordt voorgespuid, wordt de vereiste MHW-daling zeker niet gehaald.  

In het zoute scenario (alternatieven B1 en B2) zijn ook bij beperking van de maximale waterstand op het 

Volkerak-Zoommeer de resultaten voor de alternatieven B1 en B2 hetzelfde. Er wordt er wel iets meer 

MHW-daling bereikt, maar ook hier wordt de doelstelling niet bereikt. Alleen in het geval van 1 etmaal 

voorspuien wordt bij Dordrecht de doelstelling net gehaald, maar bij Middelharnis zeker niet.  
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Aanpassingen aan dijken en dammen 

8.3  Veiligheid waterkeringen 

8.3.1 Inleiding 

De dijken rond het vasteland van West-Brabant en de voormalige Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en 

de verbindende dammen moeten voldoen aan een bepaalde veiligheidsnorm (Tabel 5-1 en Tabel 5-2). In 

hoofdstuk 6 is dit ook al aan de orde geweest. Deze veiligheidsnorm houdt in dat de betreffende 

waterkering in ieder geval bestand moet zijn tegen een waterstand, die voorkomt met de kans die de 

desbetreffende norm aangeeft. Dus, de waterkeringen van West-Brabant moeten in ieder geval een 

waterstand kunnen keren die gemiddeld eens per 2000 jaar voorkomt.  

 

NB. 

Die veiligheidsnormen zijn bedoeld om het achterliggende land voldoende te beschermen tegen 

overstromen, zoals aangegeven met de normen voor de dijkringen (Tabel 8-5). Ook de verbindende 

waterkeringen hebben een veiligheidsnorm (Tabel 8-6), zoals bijvoorbeeld de Philipsdam. Dit betekent 

echter niet dat daarmee het achterliggende waterbekken en de daarin aanwezige infrastructuur en 

buitendijks gelegen huizen met deze norm worden beschermd. Het buitendijkse gebied is volgens de 

Nederlandse wet niet met dergelijke normen tegen overstromingen beveiligd.  

 

Tabel 8-5 Dijkringen rond het Volkerak-Zoommeer 

Dijkring-

nummer 

Dijkringnaam Norm 

(overschrijdingskans 

per jaar) 

Beheerder 

34 West-Brabant 1/2000 waterschap Brabantse Delta 

33 Kreekrakpolder 1/4000 waterschap Scheldestromen 

31 Zuid-Beveland Oost 1/4000 waterschap Scheldestromen 

27 Tholen en St. Philipsland 1/4000 waterschap Scheldestromen 

25 Goeree-Overflakkee 1/4000 waterschap Hollandse Delta 

 

Tabel 8-6 Verbindende waterkeringen 

Nummer Naam verbindende 

waterkering 

Norm 

(overschrijdingskans 

per jaar) 

Beheerder 

15 Hellegatsdam en 

Volkeraksluizen 

1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland 

16 Grevelingendam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

17 Philipsdam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

19 Oesterdam 1/4000 Rijkswaterstaat Dienst Zeeland 

23 Zeedijk Paviljoenpolder 1/4000 Waterschap Scheldestromen 

 

8.3.2 Effecten op de veiligheid van de waterkeringen 

De waterberging maakt het noodzakelijk om op een aantal locaties rond het Volkerak-Zoommeer de 

waterkering aan te passen, omdat mét waterberging niet meer zou worden voldaan aan de 

veiligheidsnormen. In hoofdstuk 6 is beschreven op welke trajecten welke aanpassingen nodig zijn. Deze 

aanpassingen zijn voor de alternatieven A, B1 en B2 hetzelfde.  
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Deze aanpassingen zijn zo ontworpen dat met de uitvoering ervan de waterkeringen weer op orde worden 

gebracht en wordt weer aan de geldende veiligheidsnormen voldaan. Ten aanzien van de veiligheid van 

de waterkeringen treedt er dus geen verslechtering op ten gevolge van de waterberging.  

 

8.4  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling van de effecten op de veiligheid weergegeven, apart voor de alternatieven 

voor de waterberging (Tabel 8-7) en voor de aanpassingen aan de dijken en dammen. Wat betreft de 

effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het licht van de lage frequentie van optreden.  

 

Tabel 8-7 Beoordeling effecten van de waterberging op de veiligheid 

Thema / 

criterium 

Alternatieven 

 A B1 B2 

 met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

hydraulische 

effectiviteit 

+ + ++ + ++ 

 

Alle drie alternatieven voor de waterberging hebben voldoende hydraulische effectiviteit om de taakstelling 

te halen. Hier zijn ze tenslotte ook op geselecteerd. Alle drie alternatieven scoren daarom positief. Er is 

enig verschil in de hydraulische effectiviteit tussen de alternatieven. Alternatief A en de alternatieven in het 

zoute scenario zonder voorspuien scoren licht postief. De alternatieven B1 en B2 met voorspuien halen bij 

Middelharnis meer dan 1 cm extra waterstandsverlaging dan vereist en scoren daarom positief.  

 

Zoals hiervoor al is aangegeven zijn alle aanpassingen aan de waterkeringen zodanig ontworpen dat 

daarmee wordt voldaan aan de veiligheidsnormen die gelden voor de diverse trajecten. In de technische 

basisvariant en de integrale variant gebeurt dat weliswaar op verschillende manieren, maar de ene variant 

waarborgt de veiligheid niet beter dan de andere. Op alle trajecten scoren de varianten daarom neutraal.  

 

Tabel 8-8 Beoordeling effecten van de aanpassingen aan de waterkeringen op de veiligheid 

 Technische 

basisvariant 

Integrale variant 

Traject 

v
e
il

ig
h

e
id

 

w
a
te

rk
e
ri

n
g

e
n

 

v
e
il

ig
h

e
id

 

w
a
te

rk
e
ri

n
g

e
n

 

km 5,8-6,5 0 0 

km 6,5-8,5 0 0 

km 8,5-14,0 0 0 

km 14,8-15,8 0 0 

km 24,0-24,1 0 n.v.t. 

km 24,1-25,2 0 0 

km 25,7-26,5 0 0 

km 28,2-31,2 0 n.v.t. 
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 Technische 

basisvariant 

Integrale variant 

Traject 
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km 33,0-33,9 0 n.v.t. 

km 33,9-35,6 0 n.v.t. 

km 35,6-36,07 0 n.v.t. 

km 38,2-45,0 0 n.v.t. 

km 56-58 0 n.v.t. 

km 67-68 0 n.v.t. 

km 71-75 0 n.v.t. 

km 79,5-81,3 0 n.v.t. 

km 91,5-94,1 0 n.v.t. 

km 105-115,3 0 n.v.t. 

km 115,3-116,0 0 n.v.t. 
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9 RUIMTELIJKE KWALITEIT 

9.1  Inleiding 

Voor het thema ruimtelijke kwaliteit worden de effecten in beeld gebracht aan de hand van het 

beoordelingskader in hoofdstuk 7. De beoordeling geschiedt aan de hand van de belangrijkste effecten op 

de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van het gebied.  

 

In hoofdstuk 3 is de doelstelling voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit geformuleerd. Op die plaats is 

al aangegeven dat de waterberging, gezien de zeer lage frequentie van inzetten, geen wezenlijke bijdrage 

kan leveren aan de gewenste toename van de estuariene dynamiek in de zuidwestelijke delta. In hoofdlijn 

kan hier al worden geconcludeerd dat de waterberging ook het wensbeeld op de langere termijn niet in de 

weg staat. 

 

De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is vooral gevonden in de wijze waarop de aanpassingen aan de 

dijken, dammen en kunstwerken zijn ingevuld. Hoewel dit alleen lokaal voor verbetering zorgt, omdat 

alleen lokaal verbeteringen noodzakelijk zijn, is het wel zo dat de verbetering direct na uitvoering zichtbaar 

en beleefbaar is. In hoofdstuk 6 zijn de aanpassingen en de wijze waarop ruimtelijke kwaliteit daarbij een 

rol heeft gespeeld, toegelicht. In dit hoofdstuk zijn de effecten in beeld gebracht.  

Waterberging 

9.2  Verandering ruimtelijke kwaliteit door waterberging 

9.2.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Belevingswaarde 

Tijdens waterberging komt het water enkele uren meer dan 2 meter hoger tegen de dijk te staan dan in de 

huidige situatie. Ook staan het buitendijkse voorland en de vooroevers gedurende een tot maximaal 

enkele dagen vrijwel geheel onder water. Op het moment van berging verandert de identiteit van het 

Volkerak-Zoommeer voor zeer korte duur.  

De scheiding tussen land en water wordt nog duidelijker beleefd vanaf de contactpunten, op zich is dat 

positief voor de herkenbaarheid en identiteit van het gebied. Ook de deltawerken en zeedijken zullen door 

de waterberging een groter contrast vormen met het water. De Hellegatsdam en de Philipsdam worden 

meer omgeven door water wat ze een robuust en stoer uiterlijk geeft. Het is echter maar van korte duur, en 

wordt daarom als neutraal beoordeeld. 

 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is in het zoete scenario beperkt, maximaal ca. 20 cm. Dit 

wordt in een etmaal bereikt. De waterstand komt daarmee ongeveer 10 cm onder het minimum niveau van 

de normale schommelingen die op het Volkerak-Zoommeer kunnen optreden. Dat is zo weinig dat het 

geen verandering van de identiteit van het Volkerak-Zoommeer betekent.  

 

Gebruikswaarde 

De waterberging heeft alleen in het buitendijkse gebied effect op de gebruikswaarde. Dat heeft uiteraard te 

maken met het tijdelijk onderwater lopen. Voor bepaalde functies is de vermindering van de 

gebruikswaarde direct gekoppeld aan de duur dat de waterstand tijdens de waterberging hoger is dan het 

normale peil op het Volkerak-Zoommeer. Het gaat daarbij om de scheepvaart, zowel beroepsvaart als 

recreatievaart, voor zover deze laatste in de winter aanwezig is op het meer. Het geldt ook voor buitendijks 
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gelegen wegen en paden die tijdens de waterberging onderwater komen te staan. Zodra de waterberging 

voorbij is en de waterstand weer op het normale peil is, is de gebruikswaarde van het Volkerak-Zoommeer 

ook weer volgens de normale situatie.  

Voor andere functies is de vermindering van de gebruikswaarde van langere duur, o.a. omdat 

voorzieningen schade hebben ondervonden ((jacht)havens) of omdat gronden (landbouw), flora en fauna 

(natuur) en zoutgehalte (visserij) meer of minder tijd nodig hebben om te herstellen voordat de functie 

weer volgens de normale situatie functioneert.  

 

De afname van de gebruikswaarde vanwege de waterberging is dus tijdelijk. Afhankelijk van de functie 

gaat het om enkele dagen (duur van de waterberging) tot enkele maanden. Dit wordt als licht negatief 

beschouwd. De effecten die van invloed zijn op de gebruikswaarde van het buitendijkse gebied zijn nader 

omschreven in de volgende hoofdstukken, onder de diverse thema’s.  

 

De tijdelijke daling met 20 cm door voor te spuien is niet van invloed op gebruiksfuncties. 

 

Toekomstwaarde 

De effecten van de waterberging op de belevings- en gebruikswaarde van het buitendijkse gebied, op het 

moment dat deze wordt ingezet, zijn tijdelijk van aard. Afhankelijk van de functie kan deze direct na de 

waterberging of na verloop van tijd weer worden vervuld zoals in de normale situatie. En in die zin wordt 

de toekomstwaarde van het gebied niet beïnvloed. 

 

De tijdelijke daling met 20 cm door voor te spuien voegt geen extra effecten toe aan de toekomstwaarde 

ten opzichte van de situatie zonder voorspuien.  

 

9.2.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

 

Belevingswaarde 

De effecten zijn in het zoute scenario vrijwel hetzelfde als bij alternatief A in het zoete scenario.  

Het zoute water heeft echter ook effecten op de buitendijkse natuur, die langer duren. Bij normaal peil 

wordt de natuur op de hoger gelegen delen van de voormalige schorren en slikken gevoed door zoet 

regenwater; de natuur heeft een ‘zoet’ karakter. Bij overstroming door zout water zal de natuur daar 

schade van kunnen ondervinden. Dit heeft vooral effect op de plekken waar het zoute water langer blijft 

staan, in de orde van dagen tot enkele weken. Hier kan de soortensamenstelling tijdelijk veranderen. Het 

is ook mogelijk dat bomen en struiken afsterven. Dit zal van invloed zijn op het landschapsbeeld en 

daarmee op de belevingswaarde van het gebied. In beginsel zou dit als de dynamiek van het gebied 

kunnen worden beschouwd en daarmee als positief worden beoordeeld. Het treedt echter maar zelden op; 

van werkelijke dynamiek kan niet worden gesproken.  

 

Gebruikswaarde 

De effecten van de waterberging komen grotendeels overeen met die in de zoete situatie. Er is wel een 

verschil. De buitendijkse landbouwgrond (Paviljoenpolder) en een deel van de natuurgebieden 

ondervinden bij het onderlopen met zout water grotere effecten. Zo zal in het landbouwgebied in de 

Paviljoenpolder voor een periode van ca. 10 jaar sprake zijn van minder opbrengsten. Ook voor de natuur 

wordt een langere hersteltijd verwacht dan in het zoete scenario. Daarnaast zal het zoutgehalte in het 

Volkerak-Zoommeer tijdelijk meer of minder sterk dalen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de visserij. 
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Toekomstwaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief A.  

 

Voorspuien 

 

Belevingswaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is maximaal ca. 50 cm. Dit wordt in een etmaal bereikt. De 

waterstand komt daarmee ongeveer 25 cm onder de dagelijkse laagwaterstand die in het zoute scenario 

op het Volkerak-Zoommeer optreedt. Dat is zo weinig en is bovendien van zo’n korte duur dat het geen 

verandering van de identiteit van het Volkerak-Zoommeer betekent.  

 

Gebruikswaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

Toekomstwaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

9.2.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

 

Belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

Voorspuien 

 

Belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. Ook bij alternatief B2 geldt dat het 

voorspuien geen extra effecten met zich meebrengt ten opzichte van de situatie zonder voorspuien.  

 

9.2.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Belevingswaarde 

De positieve, maar kortstondige effecten op de belevingswaarde tijdens de waterberging doordat de 

scheiding tussen land en water nog duidelijker beleefd kan worden, zijn in het licht van de zeer lage 

frequentie van inzetten van de waterberging verwaarloosbaar. Dat geldt zowel voor de korte als de 

middellange termijn en zowel in het zoete als het zoute scenario.  

 

Zoals hiervoor al gezegd, kunnen de veranderingen die in het zoute scenario kunnen optreden in het 

landschapsbeeld en daarmee op de belevingswaarde van het buitendijkse gebied, vanwege de mogelijke 

effecten op de soortensamenstelling van de vegetatie en het mogelijk afsterven van bomen en struiken, 

als gewenste dynamiek worden beschouwd. Echter, gezien de frequentie van inzetten van de 

waterberging – zowel op korte als op middellange termijn – zal dit zo zelden gebeuren, dat er niet 

wezenlijk sprake is van dynamiek. In het licht van de frequentie is het effect dan ook verwaarloosbaar. 
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Gebruikswaarde 

Wanneer de effecten op de gebruikswaarde worden geplaatst in het licht van de frequentie van optreden, 

heeft de waterberging, zowel op korte als op middellange termijn, geen effect op het bestaande gebruik en 

de fysieke samenhang van het gebied. Dat geldt voor alle alternatieven.  

 

Toekomstwaarde 

De toekomstwaarde van het buitendijks gebied van het Volkerak-Zoommeer wordt niet zozeer beïnvloed 

door de daadwerkelijke inzet van de waterberging, zoals hiervoor ook al is benoemd, maar veel meer door 

de mogelijkheid dat het kan gebeuren.  

 

De mogelijkheid dat de waterberging moet worden ingezet kan er toe leiden dat de maatregel een 

beperking vormt voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitendijkse gebied van het Volkerak-Zoommeer. 

Daar waar via het verlenen van toestemmingen en vergunningen door overheden voorwaarden moeten 

worden opgelegd vanwege de mogelijkheid van waterberging, zullen mogelijk niet alle gewenste 

ontwikkelingen meer worden gerealiseerd.  

Ook wanneer geen formele toestemming nodig is, zullen waarschijnlijk extra maatregelen nodig zijn om 

een ontwikkeling bestand te maken tegen waterberging. Wanneer geen extra maatregelen worden 

genomen, zullen de mogelijke gevolgen van waterberging moeten worden geaccepteerd. Dat kan een 

belemmering voor de ontwikkeling betekenen.  

Niet alleen formeel maar ook meer psychologisch kan er een beperkende invloed op ontwikkelingen 

uitgaan van de mogelijkheid dat de waterberging wordt ingezet. Dat zal zeker het geval zijn in de periode 

vlak na inzet van de waterberging, wanneer iedereen nog doordrongen is van de situatie tijdens de 

waterberging. Maar naarmate de periode zonder inzet van de waterberging langer duurt, zal de maatregel 

bij veel mensen meer en meer buiten beeld geraken. De mogelijkheid van inzet van de waterberging zal 

dan psychologisch geen invloed meer hebben op de toekomstwaarde van het gebied. Totdat de 

waterberging weer een keer moet worden ingezet.  

 

Kortom, in het licht van de frequentie van inzetten van de waterberging, wordt het effect van de 

waterberging op de toekomstwaarde van het gebied als licht negatief beschouwd.  

In beginsel zouden er ook ontwikkelingen denkbaar zijn die juist baat hebben bij inzet van de 

waterberging. De frequentie van inzetten is echter dermate laag, dat dit in feite geen rol speelt.  

 

Wel moet worden bedacht dat het Volkerak-Zoommeer nu ook al buitendijks gebied betreft. In het 

Peilbesluit voor het Volkerak-Zoommeer is een streefpeil vastgelegd en een inspanningsverplichting voor 

het rijk om een waterstand van NAP +0,5 m niet overschreden te laten worden. Dat impliceert dat ook nu 

al niet gegarandeerd wordt dat een hogere waterstand nooit zal optreden.  

 

9.2.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

De beperking van de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging, leidt niet 

tot andere effecten op de belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van het Volkerak-

Zoommeer. De effecten op de ruimtelijke kwaliteit zijn daarmee vergelijkbaar met alternatief A (zoete 

scenario) en de alternatieven B1 en B2 (zoute scenario). 
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Aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken 

9.3  Verandering ruimtelijke kwaliteit door aanpassingen waterkeringen 

9.3.1 Inleiding 

De effecten van de aanpassingen aan de dijken, dammen en kunstwerken zijn beoordeeld aan de hand 

van de kernkwaliteiten voor ruimtelijke kwaliteit zoals beschreven in hoofdstuk 3. Zoals in dat hoofdstuk al 

is aangegeven, zijn het vooral de aanpassingen aan de waterkeringen die de mogelijkheden bieden om 

invulling te geven aan de tweede doelstelling van de maatregel. Deze kernkwaliteiten zijn daarom ook als 

criteria opgenomen in het beoordelingskader in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk is getoetst in hoeverre de 

ontwikkelde varianten hier invulling aan geven.  

 

9.3.2 Effecten van de aanpassingen 

Traject km 5,8-6,5 en km 6,5-8,5 

De relatief lage korte berm die in de technische variant aan het dijkprofiel wordt toegevoegd, geeft een 

extra knik in het profiel van de dijk. In het karakteristieke profiel van een zeedijk – met een redelijk flauw 

talud en een berm op het niveau van hoogwater – is dit een onlogische toevoeging die afbreuk doet aan 

het ensemble van waterwerken en aan het zeedijkprofiel. Dit nadeel heeft de integrale variant niet, omdat 

de aanvullende berm vanaf de huidige berm wordt aangebracht in een flauw talud naar beneden, dat past 

bij de karakteristiek van een zeedijk.  

In beide varianten wordt de bovenkant van de berm bekleed met asfalt, wat de toegankelijkheid van de dijk 

voor recreatief medegebruik verbetert. In de integrale variant ligt dit asfaltpad iets hoger op het talud, 

waardoor het iets meer uitzicht biedt over het Volkerak heen; dit wordt niet als onderscheidend 

beschouwd.  

Het aanbrengen van een plas-drasberm in de sloot die aan de binnenzijde van de dijk over een deel van 

het traject moet worden verlegd, wordt in beide varianten als positief beschouwd voor ontwikkeling van 

natuur.  

 

Traject km 8,5-14,0 en km 14,8-15,8 

Op dit traject verandert er in de technische variant niets aan het profiel van de dijk. Bij de overlaging van 

de huidige dijkbekleding met elastocoast wordt ervan uitgegaan dat de begroeiing zoals die nu aanwezig 

is op het dijktalud zich weer kan herstellen. Hoewel er nog weinig ervaring is met de toepassing van dit 

materiaal, is het mede ontwikkeld om de begroeiing op dijktaluds te bevorderen. De technische variant 

scoort daarom neutraal op alle criteria.  

In de integrale variant draagt het aanbrengen van een kleine berm ertoe bij dat het profiel van de dijk beter 

aansluit op de naastliggende dijkvakken. Bovendien verbetert deze berm de toegankelijkheid van de dijk, 

in aansluiting op het voorgaande dijktraject. Met het verbreden en verdiepen van de greppel aan 

buitenteen van de dijk wordt een gradiëntzone gecreëerd die mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling 

van natuur.  

 

Traject km 24,0-24,1 en km 24,1-25,2 en km 25,7-26,5 

Op het eerste gedeelte (km 24,0-24,1) verandert het vervangen van de asfaltbekleding niets aan de 

huidige karakteristieken van de dijk. 

Op de andere twee, aansluitende trajecten (km 24,1-25,2 en km 25,7-26,5) is er in de te nemen 

maatregelen een wezenlijk verschil tussen de technische en integrale variant. In beide varianten is de 

maatregel zodanig vormgegeven dat de buitenteen van de dijk niet naar buiten verschuift; vanwege de 

vaargeul in de Eendracht is hier geen ruimte voor. De damwand, die in de technische variant in het 
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buitentalud wordt aangebracht, zal na aanbrengen niet zichtbaar zijn. In het profiel van de dijk verandert er 

dus niets. Het vervangen van de asfaltbekleding verandert ook niets aan de huidige karakteristieken van 

de dijk. In de integrale variant wordt de huidige dijk als het ware ‘opgepakt’ en iets meer landinwaarts 

opnieuw opgebouwd. Het aanbrengen van een berm in het buitentalud hierbij draagt bij de 

zeekarakteristiek van de dijk en het ensemble van waterwerken. Het (extra) voorland dat ontstaat door het 

verleggen van de dijk landinwaarts biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur. Als extra variant op 

de integrale variant kan het buitentalud extra flauw worden gemaakt. Daarmee wordt geen voorland 

gecreëerd maar, met een bekleding van asfalt, wordt wel een zeer robuust uitziende dijk gemaakt.  

 

Traject km 28,2-31,2 

In de technische variant wordt de beperktere slootverlegging gecombineerd met het aanbrengen van een 

kleine binnenberm. Deze berm benadrukt het robuuste karakter van de dijk. De plas-drasberm biedt 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur. Voor zover aan de binnenzijde van de dijk een weg 

aanwezig is, zal deze worden teruggebracht. 

Aan de buitenzijde van de dijk wordt de asfaltbekleding vervangen door een nieuwe asfaltbekleding. Dat 

geldt voor beide varianten. Het karakter van de dijk blijft daarmee hetzelfde.  

 

Traject km 33,0-35,6 

De effecten op dit traject komen voor een groot deel overeen met het traject km 28,2-31,2. 

Op het traject km 33,9-35,6 wordt de bekleding van de dijk aan de buitenzijde vervangen door betonzuilen. 

Deze bekleding biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur, in aansluiting op het voorliggende 

natuurgebied Prinsesseplaat.  

 

Traject km 35,6-36,07 

Op dit traject wordt aan de binnenzijde van de dijk een damwand in het talud aangebracht. Deze zal na 

aanbrengen niet zichtbaar zijn. In het profiel van de dijk verandert er dus niets. 

 

Traject km 38,2-45,0 en km 67-68 en km 91,5-94,1 

Deze trajecten maken onderdeel uit van de dammen die zijn aangelegd in het kader van de Deltawerken. 

Ze hebben ieder een uniforme bekleding die over grote lengtes doorgaat. Het vervangen van de 

grasbekleding door stortsteen op een gedeelte van de desbetreffende dam doet afbreuk aan dat uniforme 

karakter. Het onderbreekt het ensemble van waterwerken en vermindert het begrip van de historische 

ontwikkeling. Ook de toegankelijkheid van het talud en de mogelijkheid voor de ontwikkeling van natuur 

wordt verminderd. 

 

Traject km 56-58 en km 71-75 

Op deze trajecten wordt de begroeiing van de dijk verwijderd en de bekleding gerepareerd. Dat geldt voor 

beide varianten. Het voormalige zeedijkprofiel komt hiermee weer tevoorschijn wat als positief wordt 

gewaardeerd. Bovendien sluiten deze trajecten daarmee ook weer beter aan bij de aanliggende 

dijktrajecten (ensemble van waterwerken). 

 

Traject km 78,5-80,0 

Het aanleggen van een binnenberm en het gedeeltelijk dempen van de sloot heeft niet of nauwelijks 

effecten op de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Traject km 105-115,3 

Op dit traject worden de scheuren in de asfaltbekleding gerepareerd. De ingreep is zo beperkt dat het 

geen effect heeft op de ruimtelijke kwaliteit.  
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Traject km 115,3-116,0 

De ingrepen op dit traject zijn vergelijkbaar met de ingrepen aan de binnenzijde van de dijk in de 

technische variant op het traject km 33-35,6. Het verleggen van de sloot in combinatie met het 

aanbrengen van een plas-drasberm biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur. Op de andere 

criteria hebben de ingrepen geen effect. 

 

9.4  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling weergegeven, apart voor de alternatieven voor de waterberging en voor de 

aanpassingen aan de dijken en dammen. Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze 

beoordeeld in het licht van de lage frequentie van optreden.  

 

Tabel 9-1 Beoordeling effecten van de waterberging op de ruimtelijke kwaliteit 

Thema / 

criterium 

Alternatieven 

 A B1 B2 

 met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Belevingswaarde 0 0 0 0 0 

Gebruikswaarde 0 0 0 0 0 

Toekomstwaarde - - - - - 

 

De alternatieven voor de waterberging hebben geen effect op de belevingswaarde en gebruikswaarde van 

het gebied, zeker in het licht van de lage frequentie van inzetten van de waterberging. De waterberging 

wordt voor de toekomstwaarde, in alle alternatieven, licht negatief beoordeeld, omdat de mogelijke inzet 

van de waterberging kan zorgen voor beperking van de ruimtelijke ontwikkelingen in het buitendijkse 

gebied van het Volkerak-Zoommeer. 

 

Wat betreft de aanpassingen aan de waterkeringen wordt de openheid van het gebied niet aangetast. 

Voor de overige criteria wisselen de effecten per traject. De technische variant scoort voor veel trajecten 

en criteria neutraal. De negatieve effecten hangen vooral samen met een, vanuit ruimtelijke kwaliteit, 

onlogisch vormgegeven buitenberm op het traject km 5,8-8,5 en het aanbrengen van stortsteen op het 

buitentalud van gedeeltes van de dammen, waardoor het uniforme karakter wordt aangetast. De positieve 

effecten hangen vooral samen met de mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur, daar waar de sloot aan 

de binnenzijde van de dijk moet worden verlegd.  

De integrale variant scoort op een aantal trajecten positiever. Daar waar aan de buitenzijde van de dijk 

een berm wordt aangebracht, komt het nieuwe profiel beter overeen met het klassieke profiel van een 

zeedijk en is in lengterichting ook meer sprake van een doorgaande lijn. De berm maakt tegelijkertijd het 

buitentalud beter toegankelijk voor recreatief medegebruik. De mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

natuur zijn iets groter doordat op meer trajecten in de integrale variant de sloot aan de binnenzijde van de 

dijk moet worden verlegd, zodat combinatie met een plas-drasberm mogelijk wordt gemaakt.  
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Tabel 9-2 Beoordeling effecten van de aanpassingen aan de waterkeringen op de ruimtelijke 

kwaliteit 

 
Technische basisvariant Integrale variant 
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km 5,8-6,5 - 0 - 0 + 0 0 0 + 0 + + 

km 6,5-8,5 - 0 - 0 + 0 0 0 + 0 + + 

km 8,5-14,0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + + 

km 14,8-15,8 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + + 

km 24,0-24,1 0 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 24,1-25,2 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + + 

km 25,7-26,5 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + + 

km 28,2-31,2 + 0 0 0 0 + n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,0-33,9 + 0 0 0 0 + n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,9-35,6 + 0 0 0 0 + n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 35,6-36,07 0 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 38,2-45,0 - 0 - - - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 56-58 + 0 + 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 67-68 - 0 - - - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 71-75 + 0 + 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 78,5-80,0 0 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 91,5-94,1 - 0 - - - - n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 105-115,3 0 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 115,3-116,0 0 0 0 0 0 + n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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10 WATER 

10.1  Inleiding 

Voor het thema water worden de effecten in beeld gebracht aan de hand van het beoordelingskader in 

hoofdstuk 7. De beoordeling geschiedt aan de hand van de belangrijkste effecten op de waterkwaliteit en 

het grondwater. 

De effecten op de waterkwaliteit ontstaan door veranderingen in de waterbalans en doordat water met een 

andere kwaliteit het systeem binnenstroomt. In dit hoofdstuk zullen eerst de effecten op de waterbalans 

besproken worden, daarna zal worden ingegaan op de veranderingen van de waterkwaliteit. Tenslotte zal 

ook worden ingegaan op de effecten op het grondwater in het binnendijkse gebied.  

 

Het aspect waterkwantiteit hangt vooral samen met het inzetten van de waterberging. Dat behelst de 

maatregel zelf en is in hoofdstuk 5 al uitvoerig toegelicht. Waar het gaat om de gevolgen van de 

waterkwantiteit in het binnendijkse gebied wordt verwezen naar hoofdstuk 16. 

Waterberging 

10.2  Waterkwaliteit 

10.2.1 Inleiding 

Algemeen 

De waterkwaliteit in de huidige situatie is beschreven aan de hand van een aantal parameters die in het 

kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd voor de definiëring van de waterkwaliteit. De 

effecten op de waterkwaliteit zijn beschreven aan de hand van diezelfde parameters. Ze zijn afgeleid uit 

het verschil in kwaliteit tussen het inkomende water (uit het Hollandsch Diep) en het water in het 

ontvangende waterlichaam (het Volkerak-Zoommeer). Van de parameters in het instromende water die 

voldoen aan de KRW normen van het ontvangende waterlichaam is aangenomen dat ze geen problemen 

opleveren. Voor de parameters in het instromende water die niet voldoen aan de KRW normen van het 

ontvangende waterlichaam zijn de effecten beoordeeld. Er is ook gekeken in hoeverre de effecten het 

doelbereik van de KRW voor 2015 beïnvloeden. 

 

Waterkwaliteit tijdens hoge rivierafvoeren 

Bij de waterkwaliteit zoals beschreven in hoofdstuk 5 gaat het om gemiddelden. Het is de vraag of die 

toepasbaar zijn in de situatie met waterberging. Daarom is eerst onderzocht of de waterkwaliteit tijdens 

hoge rivierafvoeren verschilt van deze gemiddelde waarden.  

Voor de periode 1999-2007 is gekeken naar de waterkwaliteit tijdens voor de waterberging representatieve 

rivierafvoeren. De gegevens zijn afkomstig van Rijkswaterstaat (www.waterbase.nl). Het gaat daarbij om 

hoge rivierafvoeren vanaf 4000 m
3
/s; en niet in de eerste plaats om extreem hoge rivierafvoeren – zoals in 

1993 en 1995 – omdat de kans dat de waterberging onder die omstandigheden vanwege samenvallen met 

storm moet worden ingezet, uitermate klein is (zie ook de toelichting in paragraaf 2.3).  

Indien tijdens deze hoge afvoeren de waterkwaliteit is gemeten, zijn deze gegevens gebruikt om een 

indruk te krijgen van de effecten van hoge afvoeren op de waterkwaliteit. In Tabel 10-1 is een overzicht 

opgenomen van de resultaten. Naast de meetwaarden tijdens afzonderlijke rivierhoogwaters is ook het 

gemiddelde over de genoemde periode voor de diverse parameters weergegeven, zowel voor het 

Hollandsch Diep, het Volkerak-Zoommeer als de Oosterschelde. Het aantal beschikbare meetgegevens 

van rivierhoogwaters is beperkt. Omdat in de periode 1999-2007 nauwelijks gegevens voorhanden zijn 
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waarbij precies tijdens de afvoertop de waterkwaliteit is gemeten, is in plaats daarvan gekeken wat de 

waterkwaliteit was een dag voor of na een afvoer van 4000 m
3
/s of hoger. Uitgangspunt hierbij was wel dat 

de afvoer op deze dag minimaal 3500 m
3
/s was. 

 

Tabel 10-1 Waterkwaliteit van het Hollandsch Diep, het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde 

in de periode 1999-2007: gemiddelde waarde en waarde tijdens hoge rivierafvoeren 

Waterkwaliteit Datum 

meting  

Debiet 

Fosfaat Som 

nitraat en 

nitriet 

Koper  Zink  Kobalt  Zwevend 

stof  

 

Doorzicht Zuurstof  Chloride  

(m/d/j) (m
3
/s) (mg/l) (mg/l) (ug/l) (ug/l) (ug/l) (mg/l) (dm) (mg/l) (mg/l) 

Hollandsch diep (meetpunt Bovensluis) 

Gemiddeld 

(SD*) 

962 

(±941) 

0,15 

(±0,06) 

2,67 

(±0,82) 

3,07 

(±1,46) 

12,0 

(±10,4) 

0,55 

(±0,36) 

14,5 

(±6,6) 

6,25 

(±1,72) 

9,38 

(±2,20) 

73,6 

(±23,5) 

1/9/2003 6112 0,25 X 6,70 18,0 0,32 33,0 3,00 9,20 X 

11/13/2002 3525 0,18 3,01 6,50 2,4 0,01 20,0 4,00 6,90 40,9 

3/6/2002 4134 0,22 3,31 X X X 22,3 4,00 11,1 10,5 

4/2/2001 3699 0,08 3,30 X X X 27,0 6,00 10,5 52,0 

03/10/1999 3893 0,14 3,98 3,90 51,0 X 23,0 8,00 10,8 26,7 

Volkerak-Zoommeer (meetpunt Steenbergen) 

Gemiddeld - 0,13 3,44 2,86 - - 7,16 8,52 - - 

Oosterschelde (meetpunt Zijpe) 

Gemiddeld - 0,04 0,38 5,18** - - 5,02 19,5 - - 

*  SD = standaarddeviatie 

** Alleen meetgegevens van 2000 – 2008. Waarde van de hoogste meting is niet meegenomen bij de berekening van het gemiddelde 

 

De concentraties ‘fosfaat’ en de ‘som nitraat en nitriet’ zijn kenmerkend voor nutriënten in het Volkerak-

Zoommeer. De som nitraat en nitriet is in het Hollandsch Diep iets hoger tijdens de weergegeven hoge 

afvoeren (hoger dan 3,01 mg/l ten opzicht van 2,67 mg/l gemiddeld). Gezien de standaarddeviatie van 

0,82 rond het gemiddelde is deze verhoging niet groot. Het verschil zou mogelijk verklaard kunnen worden 

door de hogere afspoeling waardoor meer nutriënten in het water terechtkomen. Voor fosfaat is echter 

geen duidelijke verhoging in concentratie waar te nemen.  

De zware metalen geven geen eenduidig beeld. Koper heeft tijdens hoge afvoeren doorgaans een hogere 

concentratie dan de gemiddelde concentratie. De concentratie zink is tweemaal (ruim) hoger dan 

gemiddeld, maar ook eenmaal lager dan gemiddeld. De twee metingen van de concentratie kobalt tijdens 

de hoge afvoeren tonen een lagere concentratie dan gemiddeld. Al met al kan worden gesteld dat het 

geringe aantal beschikbare meetgegevens verstrekkende conclusies over een relatie tussen hoge 

afvoeren en de concentraties van zware metalen niet toelaat. Voor zover er sprake is van verhoogde 

concetraties van zware metalen bij hoge afvoeren kan dit worden verklaard doordat zware metalen 

vrijkomen uit zwevend stof. 

De concentratie zwevend stof is tijdens hoge afvoeren aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Dit komt omdat 

sediment van het rivierbed door de hogere stroomsnelheden in het water wordt opgenomen; mogelijk dat 

er ook sprake is van meer oppervlakkige afspoeling. Hoewel een negatieve relatie tussen hogere zwevend 

stofgehalte en doorzicht voor de hand ligt, wordt dit niet ondersteund met de beperkte dataset. Het 

doorzicht neemt tijdens hoge rivierafvoeren niet significant af ten opzichte van het gemiddelde doorzicht.  

De chlorideconcentratie neemt bij hogere afvoeren duidelijk af. Dit kan verklaard worden doordat door 

verdunning de concentratie afneemt als er meer water door de rivieren stroomt.  
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Van de concentraties PCB en PAK’s (zoals benzo(ghi)peryleen en indenopyreen) zijn geen meetgegevens 

tijdens hoge afvoeren beschikbaar. De belangrijkste bron voor dit type stoffen is nalevering vanuit het 

sediment. Bij een verhoogde afvoer kunnen naar verwachting meer aan sediment gebonden PCB’s en 

PAK’s in de waterfase terechtkomen.  

 

Gezien de beperkte set aan meetgegevens van de waterkwaliteit tijdens hoge rivierafvoeren en de niet 

eenduidige relatie tussen hoge rivierafvoeren en de waterkwaliteit, met name voor nutriënten en zware 

metalen, is ervoor gekozen bij de effectbeschrijving uit te gaan van de huidige situatie in het Hollandsch 

Diep zoals beschreven in de KRW documenten. In de effectbeschrijving wordt getoetst aan zowel de 

normen voor piekbelasting (MAC-MKN waarden) als voor jaargemiddelden of seizoensgemiddelden (KRW 

normen). Voor de kwaliteit van het zwevend stof en de effecten op de bodem wordt verwezen naar 

hoofdstuk 14. 

Het vergelijken van biologische kwaliteitselementen tussen de diverse waterlichamen is nagenoeg niet 

mogelijk. Er zijn tal van waterlichaamspecifieke kenmerken (inrichting, omvang, verblijftijd) die van invloed 

zijn op dergelijke kenmerken. Bij de effectbeschrijving is voor deze elementen ingeschat in hoeverre de 

waterberging van invloed is op het realiseren van het GEP zoals dat in de KRW brondocumenten is 

vastgelegd. Voor een zout Volkerak-Zoommeer bestaat een dergelijk brondocument (nog) niet, daarvoor is 

gewerkt met een GEP zoals voorgesteld in Sierdsma & van den Broek (2007). De biologische 

kwaliteitselementen zijn dan ook verder niet opgenomen in de vergelijkingstabellen, maar worden 

kwalitatief beschreven. 

 

Hoewel niet verankerd in richtlijnen is grof vuil mogelijk een effect van de verhoogde rivierafvoeren. Ten 

tijde van hoge rivierafvoeren zullen ook de uiterwaarden van de rivieren mee gaan stromen. Een gevolg 

daarvan is dat ook verontreinigingen uit de uiterwaarden meegespoeld gaan worden. Mogelijk ontstaat er 

in het Volkerak-Zoommeer grote overlast van grof drijfvuil, plastic vaten, et cetera. 

 

10.2.2 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Volkerak-Zoommeer 

Bij een zoet Volkerak-Zoommeer heeft het instromend water uit het Hollandsch Diep ongeveer dezelfde 

soortelijke massa als het water in het Volkerak-Zoommeer. Dit betekent dat er waarschijnlijk geen 

gelaagdheid in het water ontstaat. Omdat het water op de bodem langzamer stroomt dan hoger in de 

waterkolom zal er op de bodem minder menging optreden en hoger in de waterkolom meer. Ook zal de 

‘concentratie’ water uit het Hollandsch Diep afnemen naarmate men verder/westelijker van de 

Volkeraksluizen af komt. 

 

Om de effecten op de waterkwaliteit in het zoete scenario te beschrijven, is de waterkwaliteit van het 

Hollandsch Diep vergeleken met de KRW normen die gelden voor het Volkerak-Zoommeer en de 

waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. In Tabel 10-2 is een overzicht opgenomen van de 

waterkwaliteit in beide waterlichamen en de normen waar het water aan moet voldoen. De kleuren in de 

tabel geven aan of het water aan de normen van het eigen waterlichaam voldoet. 
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Tabel 10-2  Waterkwaliteit van Hollandsch Diep en Volkerak plus doelen/normen voor een zoet 

Volkerak 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid 

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak 

(2006 t/m 2008) 
doel Volkerak (M20) 

 

Fysisch-chemisch ondersteunende parameters  

 meetwaarde meetwaarde GEP 

Zuurstof (%) 92 102  60-120 

Chloride (mg/l) 67 367  450 

Doorzicht (m)    1,07  1,7 

P (mg/l) 0,15 0,12  0,07 

N (mg/l) 2,67 3,38  1,3 

 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid  

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak M20  

(2006 t/m 2008) 
MTR 

 

Overige relevante stoffen meetwaarde meetwaarde norm 

Koper (ug/l) 5,4 5,59 *** 3 

Tetrabutyltin (ug/kg ds)     1,6 

PCB 28 (ug/kg ds) 11 9 8  

PCB 52 (ug/kg ds) 7,7 4 8 

PCB 101 (ug/kg ds) 12,4 7,8 8 

PCB 118 (ug/kg ds) 11,4 7,8 8 

PCB 138 (ug/kg ds) 14,8 9  8 

PCB 153 (ug/kg ds) 21,8 14,4  8 

PCB 180 (ug/kg ds) 10,9 7,5 8 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid  

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak M20  

(2006 t/m 2008) 

JG-MKN* Land- 

oppervlaktewateren 

MAC –MKN** Land- 

oppervlaktewateren  

 

Overige relevante stoffen meetwaarde meetwaarde norm norm 

Zink (ug/l) 9,52 2,6 7,8 15,6 

Kobalt   0,285 0,63  0,09 1,36 

Thallium   0,018 0,063   0,013 0,76 

 

 

Prioritaire en overige stoffen meetwaarde meetwaarde norm norm 

Som benzo(ghi)pery-

leen en indenopyreen (ug/l) 0,004 

 

 0,002 n.v.t. 

Tributyltin (ug/l) 0,004  0.0002 0,0015 

* JG-MKN = Jaar Gemiddelde Maximale Kwaliteits Norm 

** MAC-MKN = Maximaal aanvaardbare concentratie – Milieukwaliteitsnorm.  

*** na 2de-lijns risicobeoordeling voldoet koper aan de norm 
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 voldoet aan GEP of aan betreffende chemische kwaliteitsnorm 

 voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel matig 

 voldoet niet aan GEP; kwaliteitsoordeel ontoereikend 

 voldoet niet aan GEP of aan betreffende chemische kwaliteitsnorm; kwaliteitsoordeel slecht 

 

In Tabel 10-3 is aangegeven voor welke parameters of kwaliteitselementen het instromende water uit het 

Hollandsch Diep bij waterberging problemen op kan leveren. Indien bepaalde kwaliteitskenmerken van het 

instromende water beter zijn dan vereist vanuit de KRW normen voor een goede toestand voor het 

Volkerak-Zoommeer of beter zijn dan de huidige kwaliteit van het water in het Volkerak-Zoommeer is er 

vanuit gegaan dat deze kwaliteitskenmerken geen problemen opleveren. Indien de waterkwaliteit van het 

instromende water slechter is dan volgens de KRW aanvaardbaar of slechter dan de huidige situatie in het 

Volkerak-Zoommeer dan kan dat bij de waterberging problemen opleveren.  

 

Tabel 10-3 Overzicht van stoffen die mogelijk een probleem kunnen opleveren bij waterberging in 

het zoete scenario. 

Parameter/ kwaliteitselement Situatie in 

Hollandsch Diep 

t.o.v. de norm in 

VZM (M20) 

Situatie in 

Hollandsch 

Diep t.o.v. 

huidige situatie 

in VZM 

Concentratie 

levert 

mogelijk 

probleem op 

Overige relevante stoffen       

Koper ↑ Hoger ↓ Lager Nee 

Zink ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Tetrabutyltin - - onbekend 

PCB 28 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 52 ↓ Lager ↑ Hoger Nee 

PCB 101 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 118 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 138 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 153 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 180 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Fysisch chemisch ondersteunende 

parameters       

Zuurstof ↓ Lager ↓ Lager Nee 

Chloride ↓ Lager ↓ Lager Nee 

Doorzicht* - - Ja 

P ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

N ↑ Hoger ↓ Lager Nee 

Prioritaire stoffen       

Som benzo(ghi)peryleen en indenopyreen ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Tributyltin - - onbekend 

* Het doorzicht van het Hollandsch Diep is niet bekend waardoor deze niet vergeleken kan worden. Bovendien zal het doorzicht 

bij extreem hoge afvoeren minder zijn dan gemiddeld. 

 

Uit Tabel 10-3 blijkt dat er enkele stoffen zijn die mogelijk een probleem opleveren bij waterberging. Het 

gaat hierbij om zink, een aantal PCB’s en fosfaat. Voor de overige stoffen geldt dat zij in het Hollandsch 

Diep voor zover nu bekend niet in probleemveroorzakende concentraties voorkomen. 
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Voor de relevante parameters is hierna besproken of er negatieve effecten te verwachten zijn door de 

waterberging en waar deze uit bestaan. De biologische kwaliteitselementen van het Hollandsch Diep 

kunnen in een zoet scenario van invloed zijn op de biologische kwaliteitselementen van het Volkerak-

Zoommeer. De kans bestaat dat door de inzet van de waterberging verschillende organismen het 

Volkerak-Zoommeer inspoelen die de aanwezige flora en fauna beïnvloeden. De fysisch chemische 

parameters kunnen een (indirecte) invloed hebben op de biologische kwaliteitselementen, aangezien ze 

van invloed zijn op de heersende leefomstandigheden. 

 

Zink 

Zink is één van de stoffen die mogelijk een probleem vormen door de waterberging. De MAC waarde voor 

zink bedraagt 15,6 µg/l en zal gezien de concentratie zink in het instromende Hollandsch Diep water (9,52 

µg/l) niet worden overschreden. Deze concentratie is echter hoger dan de huidige concentratie in het 

Volkerak-Zoommeer (2,6 µg/l) en hoger dan de norm (7,8 µg/l) van een zoet Volkerak-Zoommeer. Indien 

er volledige menging is van het water van het Volkerak-Zoommeer met het te bergen water uit het 

Hollandsch Diep is de verhouding tussen het water in het Volkerak-Zoommeer en het water uit het 

Hollandsch Diep ongeveer 5,2 : 2,0 (gemiddelde waterdiepte Volkerak-Zoommeer : waterstandstijging bij 

berging). Uitgaande van deze verhouding en volledige menging wordt de concentratie zink in het Volkerak-

Zoommeer tijdens de berging 4,85 µg/l. Dit is ruim onder de norm van 7,8 µg/l. Dit is te zien als 

onderschatting aangezien in de praktijk waarschijnlijk geen volledige menging zal plaatsvinden: nabij de 

Volkeraksluizen zal de concentratie hoger zijn en in het Zoommeer zal de concentratie nagenoeg niet 

veranderen.  

 

Vanwege de verdunning en de verversing van water in het Volkerak-Zoommeer zal de eventuele 

verhoging van de concentratie zink in het Volkerak-Zoommeer van beperkte duur zijn. De verwachting is 

dat hiermee de norm niet overschreden wordt aangezien de norm gaat over het jaargemiddelde. Zink zal 

hierdoor geen problemen vormen als gevolg van de waterberging. Voor 2015 is bovendien de prognose 

dat zink in het Hollandsch Diep aan de norm voldoet (Tabel 10-2). Daarmee zal het instromende water de 

norm niet (meer) overschrijden. 

 

PCB 

Van de Polychloorbifenylen (PCB’s) die in het Volkerak-Zoommeer zijn aangetroffen (PCB’s 28, 52, 101, 

118, 138 153 en 180) liggen de concentraties in het Hollandsch Diep in alle gevallen hoger dan in het 

Volkerak-Zoommeer. Dit betekent dat bij waterberging de concentraties van deze PCB’s in het Volkerak-

Zoommeer toenemen en vaak (lokaal en tijdelijk) boven de MTR-norm zullen uitkomen.  

PCB’s zijn slecht afbreekbaar en goed oplosbaar in vet. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat ze 

zich goed in dieren kunnen ophopen. Dit zorgt voor een potentieel risico voor verschillende soorten. Het 

MTR geeft het gehalte van een stof aan waarbij 95% van de organismen in een ecosysteem wordt 

beschermd. Een overschrijding van het MTR hoeft niet direct een risico op te leveren voor bepaalde 

organismen, maar een risico kan niet worden uitgesloten. Gezien het feit dat de concentratie maar voor 

een beperkte tijd hoger zal zijn, is de verwachting dat dit geen grote problemen zal opleveren voor de 

waterkwaliteit, maar dit kan ook niet volledig uitgesloten worden. 

 

Doorzicht 

Voor stromende wateren (R-typen in KRW-terminologie) is geen doelstelling voor doorzicht opgenomen. 

Vanwege de stroming en opwerveling van zwevend stof zullen metingen immers geen betrouwbaar beeld 

geven.In het KRW brondocument zijn dan ook geen gegevens opgenomen over het doorzicht van het 

water in het Hollandsch Diep. Via de Helpdesk Water (Rijkswaterstaat) zijn de gegevens van het doorzicht 

van het Hollandsch Diep en het Volkerak-Zoommeer opgevraagd. Hieruit blijkt dat in het Volkerak-

Zoommeer het gemiddelde doorzicht 0,85 m is (volgens de brondocumenten is het doorzicht in het 
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Volkerak 1,07 m en in het Zoommeer 0,87 m, Rijkswaterstaat Waterdienst 2009a en 2009b). Het 

gemiddelde doorzicht in het Hollandsch Diep is 0,6 m. Uit de meetgegevens blijkt niet heel duidelijk dat het 

doorzicht sterk afneemt bij hoge afvoeren.  

Het doorzicht in het Hollandsch Diep is lager dan het gemiddelde doorzicht in het Volkerak-Zoommeer. Het 

verschil in doorzicht lijkt terug te voeren op het zwevend stofgehalte in het Hollandsch Diep en het 

zwevend stofgehalte in het Volkerak-Zoommeer. Het gemiddelde zwevend stofgehalte is in het Volkerak-

Zoommeer 7,16 mg/l terwijl dit in het Hollandsch Diep 14,5 mg/l is. Uit de gevonden waarden van de 

zwevend stof gehaltes bij hoogwater lijkt het zwevend stofgehalte in het Hollandsch Diep dan nog groter te 

zijn. Bij de berging zal het zwevend stofgehalte in het Volkerak-Zoommeer tijdelijk toenemen, en het 

doorzicht tijdelijk afnemen. Het inlaten van water afkomstig van het Hollandsch Diep zal niet positief 

bijdragen aan het realiseren van het GEP zoals dat voor het zoete Volkerak-Zoommeer is vastgesteld: 1,7 

m. 

Aangezien in het Volkerak-Zoommeer weinig stroming is, zal een deel van het zwevend stof sedimenteren 

(zie ook DHV, 2010c). De verwachting is dan ook dat het na afloop van de waterberging geen 14 weken 

(de verblijftijd van het water in het Volkerak-Zoommeer) zal duren voordat het doorzicht weer zijn normale 

peil heeft.  

 

Als gevolg van het neerslaan van slib kunnen er negatieve effecten optreden op de bodemkwaliteit en in of 

op de bodem levende organismen. Uit sedimentatieberekeningen (DHV, 2010c) blijkt dat de dikte van een 

eventuele sliblaag kan variëren tussen 0,2 en 0,4 mm. Een dergelijke minieme laag zal geen problemen 

opleveren voor op de bodem aanwezige organismen. 

Indien het zwevend stof wat neerslaat vervuild is, kan er verontreiniging van de bodem optreden. Uit slib 

berekeningen (DHV, 2010c) blijkt dat met name Zink, Cadmium, PAK en PCB’s de vigerende 

klassengrenzen mogelijk overschrijden na de inzet van de waterberging. Kanttekening is dat in de huidige 

situatie deze grenzen in het Volkerak-Zoommeer ook al overschreden worden. Indien in de toekomst 

rivierwater schoner wordt zal het risico van ophoping van verontreinigd slib afnemen. 

 

Fosfaat 

De hoeveelheid nutriënten in het Hollandsch Diep is gemiddeld hoger dan in het Volkerak-Zoommeer, 

namelijk 0,15 mg/l in het Hollandsch Diep ten opzichte van 0,12 mg/l in het Volkerak-Zoommeer (zie ook 

Tabel 10-2). Hoewel voor beide waterlichamen de gestelde normen niet worden gehaald, zal de 

concentratie fosfaat in het Volkerak-Zoommeer meer moeten dalen om de norm te halen dan in het 

Hollandsch Diep. Dit betekent dat als de doelen voor de KRW in het Hollandsch Diep gehaald zijn (uiterlijk 

in 2027) de waterkwaliteit met betrekking tot fosfaat nog altijd niet aan de norm van het Volkerak-

Zoommeer zal voldoen.  

In het zoete scenario is er voor het Volkerak-Zoommeer onder normale omstandigheden sprake van hoge 

nutriëntenbelasting. Dit zal in de toekomst ook niet verminderen blijkt uit het MER Waterkwaliteit (BOKV, 

2009). Gezien de nu al hoge fosfaatconcentratie in het Volkerak-Zoommeer en het feit dat waterberging 

voornamelijk buiten het groeiseizoen zal plaatsvinden, worden er geen negatieve effecten verwacht met 

betrekking tot de tijdelijk verhoogde fosfaatbelasting in het Volkerak-Zoommeer. 

 

Biologische kwaliteitselementen 

De biologische kwaliteitselementen van de verschillende waterlichamen kunnen niet goed met elkaar 

vergeleken worden, aangezien deze biologische kenmerken worden beïnvloed door verschillende 

waterlichaamspecifieke kenmerken (o.a. inrichting, omvang en verblijftijd). De berging kan wel effecten 

hebben op de biologische kwaliteitselementen door de veranderde waterkwaliteit. De effecten hierop zijn 

besproken in DHV, 2010d. Biologische kwaliteitselementen die mogelijk effecten ondervinden zijn 

fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vissen. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de 

eventuele effecten, geplaatst in het licht van de gestelde KRW doelen. 
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Het fytoplankton in het Volkerak-Zoommeer zal op lange termijn weinig effecten ondervinden van een 

eventuele inzet van de waterberging. Als gevolg van de iets verhoogde nutriëntenlast zal de concentratie 

in het Volkerak-Zoommeer tijdelijk beperkt verhoogd zijn. In de huidige situatie is de fosfaatconcentratie in 

het Volkerak-Zoommeer al niet limiterend voor de bloei van (blauw)algen; een (beperkte) verhoging zal 

niet veel veranderen in die situatie. De in de wintermaanden aanwezige blauwalgencellen worden 

verondersteld de bron te zijn voor de uiteindelijke bloei in de zomermaanden (Verspagen, 2006). Op korte 

termijn kan een tijdelijke waterberging voor een verdunning van de aanwezige blauwpopulatie zorgen. 

 

De effecten op macrofyten zullen vooral ontstaan door het verminderde doorzicht. Om de effecten van het 

verlaagde doorzicht op waterplanten in te kunnen schatten is vooral het seizoen waarin de afname van het 

doorzicht plaatsvindt van belang. Voor wortelende waterplanten is het voor de kieming van essentieel 

belang dat in de kiemperiode licht doordringt tot op de bodem. Behalve in de kiemperiode hebben 

waterplanten gedurende het gehele groeiseizoen meer licht nodig dan in de winterperiode. Omdat de 

berging (en de daarbij optredende vertroebeling) naar verwachting buiten het kiem- en groeiseizoen nodig 

zal zijn, worden er voor waterplanten in dit opzicht geen negatieve effecten verwacht. De geformuleerde 

KRW doelstellingen voor macrofyten worden niet gehinderd als gevolg van de waterberging. 

 

De aanwezige macrofauna kan effecten ondervinden van verontreinigingen en het neerslaan van zwevend 

stof. De te verwachten sedimentatie is echter beperkt (zie hierboven bij Doorzicht), (bodem)organismen 

zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. De effecten van eventuele verontreinigingen zijn tijdelijk en 

de verwachting is dat er geen blijvende effecten op de macrofauna ontstaan. Het realiseren van het GEP 

voor macrofauna wordt niet belemmerd als gevolg van de waterberging. 

 

Vissen zullen geen effecten ondervinden van het inlaten van zoet water vanuit het Hollandsch Diep in het 

zoete Volkerak-Zoommeer. Wel kunnen vissen effecten ondervinden als gevolg van het verminderde 

doorzicht en de verhoogde concentraties verontreinigingen. Vooral vissen die op zicht jagen kunnen als 

gevolg van het verminderde doorzicht minder goed aan hun voedsel komen. Hierbij is vooral de duur van 

het verminderde doorzicht van belang. Voor een korte periode zal dit niet tot grote problemen leiden. 

Bovendien zal het doorzicht niet overal afnemen waardoor de vissen die grotere afstanden afleggen delen 

van het Volkerak-Zoommeer op kunnen zoeken waar het doorzicht niet verlaagd is. De effecten van de 

verontreinigingen zijn maar tijdelijk en de verwachting is dat de concentraties niet tot blijvende effecten op 

de vissen zal leiden. De berging zal vermoedelijk niet leiden tot verschuivingen in het aandeel dat de 

diverse soortgroepen (brasem; baars-blankvoorn; plantminnende vis; zuurstoftolerante vis) in het 

Volkerak-Zoommeer innemen. Het behalen van het GEP voor vis zal niet verstoord worden als gevolg van 

het inzetten van de maatregel. 

 

Het (voor)spuien gebeurt in het zoete scenario via de Krammersluizen en de Bathse Spuisluis. Het is niet 

waarschijnlijk dat via die weg op grote schaal vissen zullen uitspoelen naar de Oosterschelde en 

Westerschelde. Voor zover dat wel gebeurt zal deze zoetwatervis de overgang naar deze zoute wateren 

niet overleven. Het is niet te verwachten dat de populatie in het Volkerak-Zoommeer dusdanig uitdunt, dat 

herstel niet mogelijk is.  

 

Som benzo(ghi)peryleen en indenopyreen  

Benzo(ghi)peryleen en indenopyreen zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). Voor deze 

prioritaire stoffen is een jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm voor zowel landoppervlaktewateren (zoals 

Volkerak-Zoommeer) als voor kust- en overgangswateren (zoals Oosterschelde) op 0,002 ug/l vastgesteld. 

De concentratie van de som van benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het Hollandsch Diep is hoger dan 
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in het Volkerak-Zoommeer. Verondersteld mag worden dat de concentratie van deze stoffen in het 

Volkerak-Zoommeer als gevolg van de waterberging (tijdelijk en lokaal) zal toenemen. 

 

In het water bevinden PAK’s zich ten dele in opgeloste toestand en de rest is aan deeltjes geadsorbeerd, 

waarna het bezinkt. PAK’s zijn slecht oplosbaar in water, de oplosbaarheid neemt toe als de 

watertemperatuur stijgt en daalt als de hoeveelheid chloride stijgt. De effecten van PAK’s zijn nog deels 

onbekend, maar wel staat vast dat sommige PAK’s kankerverwekkend zijn. PAK’s worden afhankelijk van 

het soort organisme, opgeslagen in het vetweefsel. Schaal- en schelpdieren hebben een lage 

omzettingsactiviteit, waardoor bij deze dieren opslag van PAK’s plaatsvindt. In warmbloedige dieren, de 

mens en vissen worden PAK’s snel omgezet, waardoor de gehalten aan PAK’s in deze organismen 

algemeen laag zijn. PAK’s worden via de uitwerpselen en de urine uitgescheiden, maar kunnen ook 

worden opgeslagen in het lichaamsvet.  

 

De concentratie van de som van benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het Hollandsch Diep is 0,004 µg/l 

en de norm is 0,002 µg/l. De gemeten Som PAK’s (waarvan genoemde stoffen deel uitmaken) in het 

Volkerak bedraagt 0,0008 ug/l.  

Bij de waterberging van het water in het zoete scenario zal de norm mogelijk tijdelijk overschreden worden. 

Wanneer de concentratie vanwege de waterberging gedurende een beperkte periode oploopt, worden er 

gezien de mate van verdunning en het tijdelijk karakter van de verhoging geen problemen verwacht met 

betrekking tot de concentratie benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het zoete scenario (RIVM, 2009). 

 

Tributyltin 

Voor zowel het Hollandsch Diep als voor het Volkerak geldt dat tributyltin is aangemerkt als aandachtstof, 

maar dat de concentratie van deze stof niet bekend is. Er is geen reden om te veronderstellen dat de 

concentratie in het Hollandsch Diep (veel) hoger is dan de concentratie in het Volkerak. Daarom is het niet 

waarschijnlijk dat berging van water uit het Hollandsch Diep tot een problematische verhoging van de 

concentratie tributytin in het Volkerak zal leiden.  

 

Op het moment dat het extra water weer uit het Volkerak-Zoommeer gelaten wordt, na beëindiging van de 

waterberging, zal herstel van de oorspronkelijke waterkwaliteit optreden. Omdat er onder normale 

omstandigheden maar weinig in- en uitstroom plaatsvindt, duurt het lang voordat het water weer zijn 

oorspronkelijke kwaliteit heeft. De verblijftijd in de normale situatie is ongeveer 14 weken. Deze is in de 

winterperiode naar verwachting iets lager als gevolg van hogere afvoeren van de verschillende Brabantse 

rivieren. Ook is de verblijftijd in het Volkerak-Zoommeer niet overal gelijk. In de ondiepe delen van het 

meer aan de randen (de zgn. dode hoeken) zal de verblijftijd het langst zijn. Geschat wordt dat de 

verblijftijd hier enkele weken langer is. In het Schelde-Rijnkanaal (de Eendracht) is de verblijftijd korter, 

omdat hier veel meer doorstroming is. 

 

Hollandsch Diep 

Na afloop van de waterberging zal water teruggespuid worden naar het Hollandsch Diep om het waterpeil 

op het Volkerak-Zoommeer zo snel mogelijk te laten zakken. In het zoete scenario zal het terugspuien 

plaatsvinden gedurende drie laagwaterperiodes waarin de waterstanden op het Hollandsch Diep laag 

genoeg zijn. De stoffen die in het Volkerak in hogere concentraties voorkomen dan in het Hollandsch Diep 

zijn chloride (367 vs 67 mg/l) en stikstof (3,38 vs 2,67 mg/l). Het terug te spuien water zal daardoor ook (na 

menging van het ingelaten water met het Volkerak-water) enigszins hogere concentraties van deze stoffen 

bevatten. Ten tijde van het terugspuien zal de verblijftijd in het Hollandsch Diep kort zijn doordat het water 

via Haringvliet snel naar de Noordzee zal worden afgevoerd. Daarom geldt voor zowel chloride als stikstof 

dat de hogere concentraties geen wezenlijke nadelige gevolgen zullen hebben voor de waterkwaliteit van 

het Hollandsch Diep. 
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Oosterschelde 

In het zoete scenario wordt er op de Oosterschelde (gebiedsvreemd) water geloosd met een andere 

samenstelling. Omdat er getij is in de Oosterschelde zal het water uit het Volkerak-Zoommeer zich snel 

vermengen met het ontvangende water. De verwachting is dat de concentratie van stoffen slechts zeer 

beperkt verandert en dat dit geen effecten zal opleveren voor de Oosterschelde. Deze verwachting is 

getoetst door modelmatig te berekenen hoe de chloride-concentraties in de zoute Oosterschelde worden 

beïnvloed door de menging met het instromende zoete water uit het Volkerak. Gekozen is voor chloride 

omdat deze stof conservatief is en de verspreiding daardoor het best voorspelbaar is. In dit kader zijn 

zogenaamde 3D-berekeningen uitgevoerd, waarbij in de tijd zowel in het horizontale als het verticale vlak 

de invloed van het uitstromende zoete water in de zoute Oosterschelde in beeld wordt gebracht.  

 

Wat betreft het zoutgehalte van de Oosterschelde, ter hoogte van de Philipsdam, is aangenomen dat deze 

onder normale omstandigheden 18,3 g Cl¯/l bedraagt. Uit de berekeningen is gebleken dat de invloed van 

het zoete water zich voordoet vanaf de Philipsdam tot in het Zijpe en het Mastgat, dat wil zeggen tot waar 

de noordelijke tak aansluit op het grote bekken van de Oosterschelde. Op het grote bekken van de 

Oosterschelde is de invloed van het zoete water niet meer merkbaar. Het water is daar onder invloed van 

het getij al geheel gemengd met en verdund door het zoute water.  

In Figuur 10-1 is geïllustreerd hoe het zoutgehalte nabij de Philipsdam tijdelijk daalt ten gevolge van het 

spuien van het zoete water na afloop van de waterberging. Uit de figuur kan worden afgeleid dat het 

zoutgehalte in de noordelijke tak van de Oosterschelde maximaal daalt tot ongeveer 8 á 9 g Cl¯/l. Tot 

ongeveer 3 dagen na het openen van de Krammersluizen (4 dagen na het openen van de 

Volkerakspuisluizen) is de invloed van het zoete water in de noordelijke tak van de Oosterschelde nog 

duidelijk aanwezig. Na 5 dagen is het effect al vrijwel uitgedempt; in de directe nabijheid van de 

Krammersluizen en in de Slaak is het effect nog wel merkbaar.  
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Figuur 10-1 Choriniteiten (in g/l) nabij het vrije wateroppervlak op verschillende momenten na 

opening van de Volkerakspuisluizen. Het spuien door de Krammersluizen start na 

afloop van de waterberging, dus 1 dag na het openen van de Volkerakspuisluizen 

 

De verklaring voor het snelle ‘doorspoelen’ zijn de relatief hoge netto debieten ten gevolge van het getij. In 

de buurt van de Krammersluizen loopt het getijdebiet op tot ca. 4000 m
3
/s. Dat is veel groter dan het 

debiet dat door de Krammersluizen stroomt bij het spuien van het water, namelijk tot 500 m
3
/s.  

 

In Figuur 10-2 is de verticale structuur van de chloriniteit weergegeven op drie punten in de Oosterschelde. 

Na 2 dagen en na 4 dagen na opening van de Volkeraksluizen is de verticale structuur als enigszins 

gelaagd te beschouwen, logischerwijs met name nabij de Krammersluizen. Maar ook nabij de monding in 

de Oosterschelde is een lichte gelaagdheid te zien; de chloriniteitsverschillen over de verticaal zijn 

niettemin klein. Na 8 dagen blijkt het zoete water uitstekend te zijn gemengd met het zoute water. Direct bij 

de Krammersluizen is het effect het langst aanwezig. Hier blijft de invloed van het zoete water tot ongeveer 

2 weken merkbaar.  
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Figuur 10-2 Verticale chloriniteitsverdeilng op drie verschillende locaties in de Oosterschelde op 

verschillende momenten na opening van de Volkerakspuisluizen. Het spuien door de 

Krammersluizen start na afloop van de waterberging, dus 1 dag na het openen van de 

Volkerakspuisluizen 

 

Westerschelde  

In het zoete scenario wordt er ook op de Westerschelde (gebiedsvreemd) water geloosd met een andere 

samenstelling. Om te kijken hoe sterk de chlorideconcentratie zal afnemen (als maat voor de invloed van 

het Volkerak-Zoommeerwater en de zich daarin bevindende verontreinigingen) is voor de Westerschelde 

via een eenvoudige rekensom gekeken hoever de chlorideconcentratie kan dalen als gevolg van het 

uitstromend water uit het Volkerak-Zoommeer. 

Dit is gedaan voor de locatie Bath (zie Tabel 10-4). Hieruit blijkt dat de chlorideconcentratie hier slechts 

met 0,15 g Cl
-
/l af zal afnemen. Dit past binnen de natuurlijke fluctuaties van de Westerschelde, die 

worden veroorzaakt door het getij en door de variërende afvoer van de rivier de Schelde. Uit 

modelberekeningen (Lievense, 2008) blijkt dat in de Westerschelde de chlorideconcentraties niet stabiel 

zijn maar enigszins wisselen in tijd. Dit betekent dat het systeem tegen enige schommelingen in 

chlorideconcentratie bestand is. Er worden dan ook geen effecten verwacht binnen de Westerschelde als 

gevolg van uitstromend Volkerak-Zoommeer water.  
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Tabel 10-4 Verwachte verandering van chlorideconcentraties in de Westerschelde als gevolg van 

water afkomstig van het Volkerak-Zoommeer 

Locatie Cl 

concen-

tratie 

(g Cl¯/l) 

+/- Hoeveelheid 

water op de 

Westerschelde 

na berging 

(miljoen m3) 

Cl concen-

tratie VZM 

(g Cl¯/l) 

Volume 

Wester-

schelde 

(miljoen 

m3) 

% bijdrage 

VZM na 

berging 

Verwachte 

Cl conc 

na 

berging 

(g Cl¯/l) 

Verschil 

(g Cl¯/l) 

Bath 10 1,3 52 0,35 3200 1,63 9,85 0,15 

 

Voorspuien 

In het zoete scenario zal één dag voorspuien een waterstanddaling op het Volkerak-Zoommeer van 20 cm 

tot gevolg hebben. Gezien de beperkte duur hiervan (1 etmaal) zal dit geen grote effecten hebben op de 

waterkwaliteit op het Volkerak-Zoommeer. Als gevolg van het voorspuien zal het watervolume in het 

Volkerak-Zoommeer afnemen. Negatieve en positieve effecten die het gevolg zijn van het instromen van 

water afkomstig van het Hollandsch Diep zullen enigszins worden versterkt. Het inkomende water wordt 

namelijk minder verdund waardoor probleemstoffen in het Volkerak-Zoommeer een hogere concentratie 

kunnen bereiken. Door de geringe waterstandsdaling ten gevolge van het voorspuien worden de effecten 

niet noemenswaardig versterkt.  

 

Het voorspuien betekent dat er voorafgaand aan de waterberging ook al gedurende 1 dag zoet water naar 

de Oosterschelde wordt gespuid. De hoeveelheden zijn beduidend minder dan wat er wordt gespuid na 

afloop van de waterberging. Het betekent wel dat de effecten die in Figuur 10-1 en Figuur 10-2 zijn 

geïllustreerd, in mindere mate voorafgaand aan de waterberging optreden. Door het voorspuien zal de 

verzoeting van de noordelijke tak van de Oosterschelde ongeveer 2 dagen langer optreden.  

 

Het voorspuien verlengt ook op de Westerschelde de periode dat er zoet water wordt gespuid. Ook hier 

zijn de hoeveelheden beduidend minder dan wat er wordt gespuid na afloop van de waterberging. Omdat 

wordt verwacht dat er geen effecten van het spuien na afloop van de waterberging zullen optreden, zullen 

er ook door het voorspuien geen effecten optreden op de Westerschelde.  

 

10.2.3 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Volkerak-Zoommeer 

In deze paragraaf wordt voor het zoute scenario de kwaliteit van het inkomende water uit het Hollandsch 

Diep vergeleken met de waterkwaliteit van een zout Volkerak-Zoommeer. Aangezien er geen 

meetgegevens zijn van de waterkwaliteit van een zout Volkerak-Zoommeer is gebruik gemaakt van de 

gegevens afkomstig uit het MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (BOKV, 2009). Indien in dat MER 

geen gegevens voorhanden waren, is gebruik gemaakt van gegevens uit het KRW brondocument 

Oosterschelde (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009c). In het zoute scenario staat het water van het 

Volkerak-Zoommeer onder normale omstandigheden in direct contact met de Oosterschelde en als gevolg 

van de (beperkte) getijdeslag zal er via het doorlaatmiddel in de Philipsdam (P300) uitwisseling tussen 

beide waterlichamen plaatsvinden. 

In Tabel 10-5 is een overzicht opgenomen van de waterkwaliteit van het instromend water, de normen die 

voor een zout Volkerak-Zoommeer zijn aangenomen (gebaseerd op de normen van de Grevelingen en het 

Veerse Meer) en de waterkwaliteit van de Oosterschelde.  
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Tabel 10-5 Waterkwaliteit van het instromende water uit het Hollandsch Diep, voorspelde 

waterkwaliteit van het ontvangende zoute VZM en doelen/normen voor het zoute VZM 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid 

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak zout 

M32 (afgeleid) 
doel zout Volkerak (M32) 

 

Fysisch-chemisch ondersteunende parameters  

 meetwaarde meetwaarde GEP 

Zuurstof (%) 92 60-120 60-120 

Chloride (mg/l) 67 10.000-17.000  >12.000 

Doorzicht (m)     >0,9 

P (mg/l) 0,15 0,02-0,18  <0,2 

N (mg/l) 2,67 0,3-3,3  <1,6 

Winter DIN (mg/l)  0-3,5 (pieken >5) 0,46 

 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid  

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak zout 

M32 (afgeleid) 
MTR 

 

Overige relevante stoffen meetwaarde meetwaarde norm 

Koper (ug/l) 5,4 >5,59 afnemend 3 

Tetrabutyltin (ug/kg ds)    1,6 

PCB 28 (ug/kg ds) 11  8  

PCB 52 (ug/kg ds) 7,7  8 

PCB 101 (ug/kg ds) 12,4  8 

PCB 118 (ug/kg ds) 11,4  8 

PCB 138 (ug/kg ds) 14,8  8 

PCB 153 (ug/kg ds) 21,8  8 

PCB 180 (ug/kg ds) 10,9  8 

Parameter/ 

kwaliteitselement 
Eenheid  

Hollandsch Diep 

(2006 t/m 2008) 

Volkerak M20  

M32 (afgeleid) 

JG-MKN* Land- 

oppervlaktewateren 

MAC –MKN** Land- 

oppervlaktewateren  

 

Overige relevante stoffen meetwaarde meetwaarde norm norm 

Zink (ug/l) 9,52 >2,6 afnemend 7,8 15,6 

 

 

Prioritaire en overige stoffen meetwaarde meetwaarde norm norm 

Som benzo(ghi)pery-

leen en indenopyreen (ug/l) 0,004 

 

 0,002 n.v.t. 

Tributyltin (ug/l)   0,,0002 0,0015 

 

De vergelijking van de waterkwaliteit van het Hollandsch Diep en de verwachte waterkwaliteit van een zout 

Volkerak-Zoommeer levert een drietal categorieën op: stoffen die bij berging geen problemen opleveren, 

stoffen die problemen op kunnen leveren en stoffen waarvoor op basis van de vergelijking niets gezegd 

kan worden. Uit Tabel 10-6 blijkt dat voor de fysische chemische ondersteunende parameter zuurstof 

gezegd kan worden dat de waterberging geen problemen zal opleveren. De stoffen koper, zink, stikstof en 

chloride leveren mogelijk wel een probleem op bij waterberging; deze worden hierna toegelicht. Daarnaast 

kan voor een aantal PCB’s worden gesteld dat de ‘afgeleide concentraties’ voor het Volkerak-Zoommeer 
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(veelal de concentraties die in de huidige situatie in de Oosterschelde worden gemeten) lager liggen dan 

in de huidige situatie. In theorie zou de instroming van water vanuit het Hollandsch Diep met hogere PCB-

concentraties daarom negatievere effecten hebben dan in een zoet Volkerak-Zoommeer. Deze stoffen 

zullen daarom hieronder ook worden besproken. 

 

Tabel 10-6 Overzicht van stoffen die mogelijk een probleem kunnen opleveren bij waterberging in 

het zoute scenario. 

Parameter/ kwaliteitselement 

Situatie in 

Hollandsch Diep 

t.o.v. de norm in 

VZM (M32) 

Situatie in 

Hollandsch Diep 

t.o.v. het zoute 

scenario in VZM 

Concentratie 

levert mogelijk 

probleem op? 

Overige relevante stoffen       

Koper ↑ Hoger ↓Lager Ja 

Zink ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Tetrabutyltin ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 28  ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 52 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 101 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 118 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 138 ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 153  ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

PCB 180  ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Fysisch chemisch ondersteunende 

parameters       

Zuurstof ↓Lager ↓Lager Nee 

Chloride ↓Lager ↓Lager Ja 

Doorzicht - - onbekend 

P  ↓Lager Vergelijkbaar Nee 

N  ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Winter DIN  - ↑ Hoger Ja 

Prioritaire stoffen       

Som benzo(ghi)peryleen en indenopyreen* ↑ Hoger ↑ Hoger Ja 

Tributyltin - - onbekend 

 

De fysisch/chemische parameters kunnen een (indirecte) grote invloed hebben op de biologische 

kwaliteitselementen, omdat ze de heersende leefomstandigheden beïnvloeden. In het zoute scenario is 

mogelijk ook sprake van inspoeling van organismen vanaf het Hollandsch Diep naar het Volkerak-

Zoommeer. In het zoute scenario zullen de ingespoelde organismen een milieu treffen waarin ze niet 

(lang) kunnen overleven.  

 

Zink en Koper  

 Zink is één van de stoffen die bij berging mogelijk voor problemen kan zorgen. Voor zink is een MAC-

MKN vastgesteld van 15,6 µg/l. Door instroming van Hollandsch Diep water tijdens de waterberging zal de 

MAC waarde in het Volkerak-Zoommeer niet overschreden worden. De concentratie zink is gemiddeld 

gezien wel hoger dan te verwachten valt in het Volkerak-Zoommeer, maar aanzienlijk lager dan de MAC 

waarde. 
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Voor de effectbeoordeling van zink op lange termijn is uitgegaan van de jaargemiddelde 

milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). De huidige gemiddelde zinkconcentratie in het Hollandsch Diep van 9,52 

µg/l is hoger dan de JG-MKN van 7,8 µg/l, zie ook Tabel 10-5).  

Voor koper geldt een Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) van 3 ug/l. De huidige gemiddelde 

koperconcentratie in het Hollandsch Diep (5,4 ug/l) overschrijdt deze norm. Wanneer niet naar de norm 

maar naar de verwachte actuele waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer wordt gekeken, blijkt uit de 

gegevens dat de concentratie koper meer dan 5,59 µg/l zal zijn. Voor koper geldt dan dat de gemiddelde 

concentratie in het Hollandsch Diep een fractie lager is dan die in het zoute Volkerak-Zoommeer. Het te 

bergen water veroorzaakt dus mogelijk een minimale verlaging van de koperconcentratie in het zoute 

Volkerak-Zoommeer. Voor 2015 is de verwachting dat de koperconcentratie in het Hollandsch Diep aan de 

norm zal voldoen. De waterberging zal in dat geval de gemiddelde concentratie positief kunnen 

beïnvloeden. 

In het zoute Volkerak-Zoommeer zal de zinkconcentratie voldoen aan de norm. Voor zink geldt dat de 

concentratie in het Hollandsch Diep hoger zal zijn dan de verwachte concentratie in het zoute Volkerak-

Zoommeer (respectievelijk 9,52 en 2,6 µg/l). Het bergen van water zal dan een verhoging van de 

concentratie betekenen. Indien er volledige menging optreedt, is de verhouding tussen het aanwezige 

water in het Volkerak-Zoommeer en het te bergen water ongeveer 5,2 : 2,5 (gemiddelde waterdiepte 

Volkerak-Zoommeer : waterstandstijging bij berging). Uitgaande van deze verhouding wordt de 

concentratie zink in het Volkerak-Zoommeer tijdens de berging circa 4,8 µg/l. Voor het Hollandsch Diep is 

de verwachting dat in 2015 de KRW norm voor dat waterlichaam gerealiseerd gaat worden. De 

gemiddelde concentratie ligt daarmee rond de 7,8 µg/l. Bij berging zal de concentratie in het Volkerak-

Zoommeer gemiddeld op kunnen lopen tot 4,2 µg/l. 

Indien er geen volledige menging over het gehele Volkerak-Zoommeer optreedt, zal in het oosten bij de 

Volkeraksluizen de concentratie hoger zijn dan in het Zoommeer, waar de concentratie nauwelijks zal 

wijzigen. De kans bestaat daarom dat nabij de Volkeraksluizen de concentratie van zink tijdelijk boven de 

norm uitkomt. Gezien de gemiddelde verblijftijd van 2-4 weken zal dit echter niet lang duren. De norm is 

gebaseerd op een gemiddelde concentratie. De tijdelijke verhoging zal naar verwachting niet leiden tot het 

niet halen van de KRW norm. 

 

PCB’s 

Voor de effecten van het bergen van water met hogere PCB concentraties dan in het zoute Volkerak-

Zoommeer geldt hetzelfde als in het zoete scenario. De concentraties van de PCB’s in het zoute Volkerak-

Zoommeer liggen, ervan uitgaand dat de concentraties overeenkomen met de huidge concentraties in de 

Oosterschelde, beneden de norm. De normen voor het Hollandsch Diep worden overschreden, zoals in de 

huidige situatie al was geconstateerd.  

PCB’s zijn slecht afbreekbaar en goed oplosbaar in vet. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat ze 

zich kunnen ophopen in vetweefsel van mensen en dieren. Dit zorgt voor een potentieel risico voor 

verschillende soorten. Het MTR geeft het gehalte van een stof aan waarbij 95% van de organismen in een 

ecosysteem wordt beschermd. Een overschrijding van het MTR hoeft niet direct een risico op te leveren 

voor bepaalde organismen, maar een risico kan niet worden uitgesloten. Gezien de verwachting dat de 

concentratie maar zeer kort verhoogd is, zal dit geen grote problemen opleveren voor de waterkwaliteit. 

(RIVM, 2009a). 
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Figuur 10-3 Chloriniteiten (in g/l) nabij de bodem (figuren links) en nabij het vrij oppervlak (figuren 

rechts) op verschillende momenten na opening van de Volkeraksluizen 
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Chloride 

De berging van zoet water op een zout Volkerak-Zoommeer zal gevolgen hebben voor de 

chlorideconcentratie in het Volkerak-Zoommeer. Er zijn geen ervaringen met incidentele berging van zoet 

water op zoute waterlichamen. Met behulp van zogenaamde 3D-berekeningen, waarbij in de tijd zowel in 

het horizontale als het verticale vlak de invloed van het instromende zoete water in het zoute Volkerak-

Zoommeer in beeld wordt gebracht, zijn de effecten bepaald. 

 

Figuur 10-3 laat voor het Volkerak en Krammer zien hoe het chloridegehalte daalt ten gevolge van de 

instroom van zoet water vanuit het Hollandsch Diep. Daarbij is in de uitgangspositie het chloridegehalte op 

het Volkerak-Zoommeer 14 g Cl¯/l.  

De figuur laat twee dingen duidelijk zien. Wanneer de linker en rechterkolom op hetzelfde tijdstip wordt 

vergeleken is het oppervlak van het Volkerak-Zoommeer veel zoeter dan nabij de bodem. Dat betekent dat 

er een gelaagdheid optreedt, waarbij nabij de bodem het zoute water aanwezig blijft en het zoete water 

zich bovenin de waterkolom bevindt. Nabij de Volkerakspuisluizen ligt, vlak na de start van de 

waterberging, die gelaagdheid dichter bij de bodem dan meer westelijk in het Volkerak-Zoommeer. Hoe 

dichter bij de Volkerakspuisluizen hoe verder het zoutgehalte daalt door de waterberging en hoe meer het 

de bodem van het meer bereikt. Ten tweede is te zien dat de normale situatie zich na ongeveer 2 weken 

weer heeft hersteld. Dan ligt zowel nabij de bodem als bovenin de waterkolom het zoutgehalte weer bijna 

op het uitgangsniveau. 

 

  

  

Figuur 10-4 Verticale verdeling van de chloriniteit (in g/l) ter plaatse van de drie randen van het 

Volkerak-Zoommeer op verschillende momenten na opening van de Volkerakspuisluizen 
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Figuur 10-4 laat op een andere manier ook de verandering in het zoutgehalte in de verticale waterkolom 

en in de tijd zien. In deze figuur is ook het effect bij Bath in beeld gebracht. De gelaagdheid die in eerste 

instantie optreedt bij de Volkerakspuisluizen en bij de Philipsdam is duidelijk te zien in de figuur. Bij Bath 

daalt het zoutgehalte veel minder sterk en bovendien is hier geen sprake van gelaagdheid. Het zoete en 

zoute water heeft zich hier geheel gemengd. Daarbij is ook duidelijk te zien dat er een vertraging optreedt 

in de daling van het zoutgehalte ten opzichte van de andere twee locaties. Na 8 dagen heeft het 

zoutgehalte zich bij de Volkerakspuisluizen en bij de Philipsdam alweer praktisch hersteld, terwijl het bij 

Bath dan nog relatief laag is. Dit wordt veroorzaakt door de grote afstand tussen de Volkerakspuisluizen 

en Bath. Na ongeveer 3 weken heeft de normale situatie zich hersteld.  

 

Bij de bovenstaande figuren moet een belangrijke kanttekening worden geplaatst. In de berekeningen die 

hieraan ten grondslag liggen is ervan uitgegaan dat de storm, die er mede de oorzaak van is dat de 

waterberging wordt ingezet, na ongeveer een dag geheel voorbij is en dat het daarna vrijwel windstil is. 

Daardoor kan de gelaagdheid in het zoutgehalte op het Volkerak-Zoommeer optreden en zich tot bijna een 

week handhaven. Ervan uitgaande dat de waterberging optreedt in de winterperiode, is het niet realistisch 

om aan te nemen dat de wind na afloop van de storm geheel wegvalt voor meerdere dagen. Daarom is 

ook het effect van een meer realistisch windveld op het verloop van de chloriniteit onderzocht. De 

resultaten zijn weergegeven in Figuur 10-5 en kunnen vergeleken worden met die in Figuur 10-4. Daaruit 

blijkt dat in eerste instantie nog wel sprake is van enige gelaagdheid maar dat al na 4 dagen het zoete en 

zoute water in de waterkolom op de drie locaties geheel gemengd is. Dat betekent dat het zoutgehalte aan 

het oppervlak minder zal dalen dan wanneer er sprake is van gelaagdheid; en dat bij de bodem van het 

meer de situatie precies andersom is.  

Ook is in Figuur 10-5 te zien dat de normale situatie zich na ongeveer 2 weken voor een groot deel heeft 

hersteld. Door uit te gaan van het realistische windveld verloopt de terugkeer naar de normale situatie wat 

grilliger. Bij de Volkerakspuisluizen en bij Bath duurt het het langst. Na ongeveer 3 weken heeft de 

normale situatie zich weer ingesteld.  
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Figuur 10-5 Verticale verdeling van de chloriniteit (in g/l) ter plaatse van de drie randen van het 

Volkerak-Zoommeer op verschillende momenten na opening van de Volkerakspuisluizen, bij 

gebruik van realistische windstatistiek 

 

Doorzicht 

In het MER Waterkwaliteit (BOKV, 2009) is aangegeven dat het doorzicht in een zout Volkerak-Zoommeer 

(zie hoofdstuk 5) naar verwachting >0,9 meter bedraagt. Het doorzicht van het instromende water vanuit 

het Hollandsch Diep is gemiddeld 0,6 m. De verwachting is dus dat het doorzicht in het zoute Volkerak-

Zoommeer beter is dan van het instromende water vanaf het Hollandsch Diep. Dit wordt mede veroorzaakt 

door het zwevend stofgehalte dat in een zout Volkerak-Zoommeer lager zal zijn dan het zwevend 

stofgehalte in het Hollandsch Diep. Het gemiddelde zwevend stofgehalte in het Hollandsch Diep is 14,5 

mg/l. De verwachting is dat het zwevend stofgehalte in het zoute Volkerak-Zoommeer lager zal zijn dan 

het gehalte in het huidige Volkerak-Zoommeer (7,16 mg/l) (zie Tabel 10-1). Bij hoge afvoeren neemt het 

zwevend stofgehalte in het Hollandsch Diep toe. Het verschil in zwevend stofgehalte tussen het 

Hollandsch Diep en het zoute Volkerak-Zoommeer zal daarmee versterkt worden (zie ook Tabel 10-1). Als 

gevolg van de waterberging zal het doorzicht daarom tijdelijk negatief beïnvloed worden. Het beperkte 

doorzicht zal niet lang aanhouden. Gezien de gemiddelde verblijftijd van twee tot vier weken zal de 

waterkwaliteit na die periode weer grotendeels naar de oorspronkelijke situatie teruggekeerd zijn. Met 

betrekking tot het doorzicht is de verwachting dat na 1 á 2 weken de situatie weer vergelijkbaar is met de 

situatie voorafgaand aan de waterberging. Het herstel van het doorzicht zal onder andere afhangen van de 

windsnelheid en windrichting. Gezien de beperkte duur van het verminderde doorzicht worden er met 

betrekking tot het realiseren van de KRW normen geen grote effecten verwacht. 

Als gevolg van het neerslaan van slib zouden er negatieve effecten kunnen optreden op de bodemkwaliteit 

en in of op de bodem levende organismen. Uit sedimentatie berekeningen (DHV, 2010c) blijkt dat de dikte 
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van een eventuele sliblaag kan variëren tussen 0,2 en 0,4 mm. Ook is gebleken dat met name Zink, 

Cadmium, PAK en PCB’s de bestaande klassengrenzen mogelijk overschrijden na de inzet van de 

berging. Kanttekening is dat in de huidige situatie deze grenzen in het Volkerak-Zoommeer ook al 

overschreden worden. Een dergelijk dun laagje zal daarom geen problemen opleveren voor op de bodem 

aanwezige organismen. Indien in de toekomst rivierwater schoner wordt zal bovendien het risico van 

ophoping van verontreinigd slib nog minder zijn. 

 

Nutriënten 

Met betrekking tot fosfaat zijn er geen nadelige gevolgen te verwachten van de berging op de concentratie 

in het zoute Volkerak-Zoommeer. De huidige gemiddelde concentratie op het Hollandsch Diep (0,15 mg/l) 

past binnen de range zoals die voor het zoute Volkerak-Zoommeer te verwachten valt (0,02-0,18 mg/l). De 

prognose voor 2015 is dat de concentratie fosfaat op het Hollandsch Diep nog een fractie daalt. De norm 

(< 0,2 mg/l) voor een zout Volkerak-Zoommeer komt niet in gevaar. 

Voor stikstof wordt in zoute wateren over het algemeen gewerkt met Winter DIN (opgelost anorganisch 

stikstof) als maat voor verrijking. (In zoete wateren werkt men over het algemeen met totaal-stikstof.) Voor 

een zout Volkerak-Zoommeer is voor beide parameters een norm voorgesteld (zie hoofdstuk 5). Bij 

waterberging zal de totaal-stikstofconcentratie zich bevinden in de range zoals die voor een zout Volkerak-

Zoommeer verwacht wordt. Van verrijking zal geen sprake zijn, maar van een bijdrage aan het behalen 

van de norm (1,6 mg/l) evenmin. Voor het Winter DIN valt vooralsnog weinig te zeggen, huidige 

concentraties in het Hollandsch Diep zijn niet voorhanden. Gezien de range zoals die in een zout 

Volkerak-Zoommeer verwacht wordt, wordt met betrekking tot deze parameter evenmin verwacht dat het 

behalen van de KRW normen wordt belemmerd. Bovendien zal waterberging alleen noodzakelijk zijn 

tijdens hoge rivierafvoeren en extreem hoge waterstanden op zee. De verwachting is dat een dergelijke 

situatie zich vooral voordoet in de herfst, winter of lente. Over het algemeen zal dat buiten het 

groeiseizoen van fytoplankton en macro-algen zijn. In dat geval zijn weinig negatieve effecten te 

verwachten aangezien eventuele verhoogde nutriëntconcentraties al weer gereduceerd zullen zijn voordat 

het groeiseizoen aanvangt. 

Indien de waterberging gedurende het groeiseizoen (april-oktober) plaatsvindt, kan een verhoogde 

nutriëntenlast wel effecten hebben. Gedurende het seizoen kunnen het fytoplankton en macro-algen vrij 

direct de extra beschikbare nutriënten benutten. De periode dat deze primaire producenten van eventuele 

verhoogde nutriëntenbeschikbaarheid gebruik kunnen maken is echter beperkt. Binnen 2-4 weken (de 

gemiddelde verblijftijd) zal de waterkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer weer de oorspronkelijke kwaliteit 

hebben. Langdurige effecten die het behalen van KRW doelen negatief beïnvloeden zijn dan niet te 

verwachten. 

 

Biologische kwaliteitselementen 

De biologische kwaliteitselementen van de verschillende waterlichamen kunnen niet met elkaar vergeleken 

worden, aangezien deze kenmerken worden beïnvloed door verschillende waterlichaamspecifieke 

kenmerken (oa. inrichting, omvang en verblijftijd). In een zout Volkerak-Zoommeer zijn er bovendien 

andere normen voor opgesteld dan voor het Hollandsch Diep. Effecten op de biologische 

kwaliteitselementen van het Volkerak-Zoommeer worden vooral verwacht door de verandering in 

chlorideconcentratie en in mindere mate door de afname van doorzicht. Door de waterberging zullen er 

naar verwachting effecten zijn op fytoplankton, angiospermen, macrofauna en vissen. Deze effecten zullen 

vooral in het Volkerak optreden, in het Zoommeer zal de chlorideconcentratie minder beïnvloed worden.  

 

Het hangt van een aantal factoren af of soorten de tijdelijke verzoeting van hun leefgebied kunnen 

overleven. Ten eerste de zoetwatertolerantie van soorten, de periode waarin de berging plaatsvindt en hoe 

lang het zoetere water aanwezig blijft. De zoetwatertolerantie is soortspecifiek, sommige soorten kunnen 

heel goed tegen zoeter water terwijl andere hier helemaal niet tegen kunnen (Paalvast, 2000; De Pauw, 
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1971). De kans is het grootst dat de berging plaatsvindt rond de winterperiode, als er veel neerslag is en 

als de sneeuw stroomopwaarts in het rivierengebied smelt.  

 

De zoetwatertolerantie van marien fytoplankton is wisselend. Sommige zoutwatersoorten die bij de 

monding van rivieren voorkomen kunnen de zoetwatergolf die bij hoge afvoeren optreedt overleven, 

andere soorten overleven dit echter niet. Met name de soorten in het Volkerak-Zoommeer die bij de 

instroomopening van het zoete water (Volkerakspuisluizen) voorkomen, krijgen te maken met sterk 

verlaagde chloriniteitswaarden. Veel soorten zullen dit niet overleven en zullen het gebied opnieuw 

moeten koloniseren vanuit gebieden in het Volkerak-Zoommeer waar de chloriniteit minder zakt of vanuit 

de Oosterschelde. Door de aanwezige eb en vloed in het gebied kunnen soorten zich met de 

getijdestromen verplaatsen. De verwachting is dat er met betrekking tot de fytoplankton-soortsamenstelling 

geen sprake zal zijn van een langdurig effect. De waterberging zal geen invloed hebben op de aan- of 

afwezigheid van een Phaeocystis bloei. 

Met betrekking tot de biomassa van het fytoplankton valt te verwachten dat als gevolg van de 

chloriniteitsdaling de chlorofylconcentratie in het Volkerak-Zoommeer daalt. Fytoplankton zal namelijk 

(tijdelijk) afsterven. Omdat de waterberging naar verwachting in de wintermaanden wordt ingezet, is er 

geen sprake van een langdurig effect op fytoplanktonbloei gedurende het zomerhalfjaar. 

 

Net als voor fytoplankton is er van de angiospermen (zeegrassen) niet bekend welke precies in een zout 

Volkerak-Zoommeer voor zullen komen. Er kan dus ook niet met zekerheid gezegd worden wat de 

effecten van de berging van zoet water op de angiospermen zijn. Naar verwachting geldt voor deze groep 

hetzelfde als voor het fytoplankton. Nabij de instroomopening zal de chlorideconcentratie het meest 

veranderen waardoor hier de meeste soorten er last van zullen ondervinden. Verder in het systeem zullen 

er minder effecten zijn. Verder van de Volkeraksluizen vandaan zal in de diepere lagen het zoete water 

niet het zoute water geheel verdringen en blijft de onderste waterlaag van het Volkerak-Zoommeer dus 

relatief zout. De effecten zullen hier kleiner zijn omdat de waterplanten dan nog voldoende zout water 

hebben.  

Zeesla profiteert over het algemeen van nutriëntrijke omstandigheden, met name gedurende de 

zomermaanden. De verrijking van het zoute Volkerak-Zoommeer als gevolg van de waterberging zal 

beperkt zijn (zie hierboven). Het voorkomen van zeesla zal dan ook niet beïnvloed worden door de inzet 

van de waterberging. 

 

De effecten op de macrofauna zijn lastig in te schatten. De aard en ernst van de effecten hangt sterk af 

van welke soorten in het systeem gevestigd zijn. Volgens Craeymeersch en de Vries (2007) mag voor de 

ontwikkeling en behoud van een vitale mariene bodemfaunagemeenschap het zoutgehalte niet (langdurig) 

onder de 10-12 Cl
-
 g/l zakken. Wat hierbij langdurig is, is echter onbekend. Schelpdieren kunnen hun 

kleppen sluiten om zo het zoete water buiten te houden, overige (bodem)macrofauna is in staat om zich 

gedurende enige tijd terug te trekken in de (zoute) waterbodem. Indien er stratificatie op zal treden en de 

onderste waterlaag zout zal blijven zullen de effecten in ieder geval een stuk kleiner zijn omdat de meeste 

macrofauna in de onderste waterlaag voorkomt. Overigens zal er in het zoute scenario al enigszins sprake 

zijn van een brakke toestand nabij de Volkeraksluizen als gevolg van schutverliezen en de afvoer van zoet 

water van de Brabantse rivieren. Macrofauna die puur zoute omstandigheden wenst zal hier vermoedelijk 

niet voorkomen. Lange termijn effecten met betrekking tot het realiseren van KRW doelen zijn niet te 

verwachten 

 

Vissen die met het te bergen water vanuit het Hollandsch Diep in het verzilte Volkerak-Zoommeer 

gespoeld zullen worden, zullen de plotselinge verandering van zoet naar zout water mogelijk niet 

overleven. Omdat achter de Volkeraksluizen een groot gebied met zoet water wordt gevormd dat na de 

waterberging voor een belangrijk deel weer terugspoelt naar het Hollandsch diep, bestaat de kans dat een 
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deel van de vissen ook mee terugspoelt naar het zoete Hollandsch Diep en de waterberging ‘overleeft’. 

Voor de vissen in het zoute ecosysteem van het Volkerak-Zoommeer zal (massale) vissterfte niet 

voorkomen kunnen worden maar niet problematisch zijn. Via het nieuwe doorlaatmiddel in de Philipsdam 

zal het Volkerak-Zoommeer vanuit de Oosterschelde betrekkelijk snel opnieuw gekoloniseerd kunnen 

worden. Voor de beeldvorming bij het publiek is het wel een factor waarmee rekening gehouden moet 

worden.  

Vanuit het GEP zoals dat voor een zout Volkerak-Zoommeer voorgesteld is (Sierdsma & van den Broek, 

2007), biedt een zout Volkerak-Zoommeer plaats aan diadrome vissoorten (vissoorten die van zout naar 

zoet water migreren), estuariene residenten (vissen enigszins aangepast aan brakke omstandigheden) en 

mariene vissoorten. Vissen die zich tijdens de inzet van de waterberging al in het Volkerak-Zoommeer 

bevinden kunnen zich in theorie verplaatsen naar die delen van het Volkerak-Zoommeer waar de invloed 

van het inkomende zoete water beperkt zal zijn. Alleen bij zeer snelle menging van het zoute Volkerak-

Zoommeer water met het zoete instromende water vanaf het Hollandsch Diep zal met name voor de 

mariene vissoorten een probleem ontstaan. Overigens zal er in het zoute scenario al enigszins sprake zijn 

van een zoutwatergradiënt vanaf het doorlaatmiddel  in de Philipsdam (P300) richting de Volkeraksluizen. 

Bij de P300 zal de zoutconcentratie hoger liggen terwijl bij de Volkeraksluizen, waar als gevolg van 

schutverliezen en de afvoer van de Brabantse rivieren, meer brakke omstandigheden heersen. Vissen die 

puur zoute omstandigheden wensen zullen in het brakke deel vermoedelijk niet voorkomen, dat betreft 

hetzelfde deel waar de effecten van de waterberging op de zoutconcentratie het grootst zullen zijn. 

Na de berging, als de waterkwaliteit weer op zijn oorspronkelijke niveau is, kunnen vissen het gebied weer 

koloniseren. Voor sommige soorten zal dit geen probleem zijn, andere zoals de platvissen zullen echter 

meer honkvast zijn en maar langzaam het gebied opnieuw koloniseren (Portieltje e.a., 2005).  

Met betrekking tot het behalen van het GEP voor de mariene vissoorten zijn effecten van de waterberging 

niet uit te sluiten. 

 

Som benzo(ghi)peryleen en indenopyreen  

De concentratie van de som van benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het Hollandsch Diep is 0,004 µg/l 

en de norm is 0,002 µg/l.  

Bij de waterberging van het water in het zoete scenario zal de norm mogelijk tijdelijk overschreden worden. 

Wanneer de concentratie vanwege de waterberging gedurende een beperkte periode oploopt, worden er 

gezien de mate van verdunning en het tijdelijk karakter van de verhoging geen problemen verwacht met 

betrekking tot de concentratie benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het zoete scenario (RIVM, 2009). 

 

Tributyltin 

Voor zowel het Hollandsch Diep als voor het Volkerak geldt dat tributyltin is aangemerkt als aandachtstof, 

maar dat de concentratie van deze stof niet bekend is. Er is geen reden om te veronderstellen dat de 

concentratie in het Hollandsch Diep (veel) hoger is dan de concentratie in het Volkerak. Daarom is het niet 

waarschijnlijk dat berging van water uit het Hollandsch Diep tot een problematische verhoging van de 

concentratie tributytin in het Volkerak zal leiden.  

 

Hollandsch Diep 

Na afloop van de waterberging zal bij een aantal alternatieven water teruggespuid worden naar het 

Hollandsch Diep om het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer zo snel mogelijk te laten zakken. 

In Figuur 10-6 zijn de debieten weergegeven zoals die ten tijde van de inzet van de waterberging plaats 

kunnen vinden. De rode lijn illustreert het debiet naar en van het Volkerak-Zoommeer tijdens de 

waterberging in het zoute scenario. Na de inzet van de waterberging laat deze lijn negatieve waarden 

(max -750 m
3
/s) zien: dit illustreert het terugspuien van water vanuit het Volkerak-Zoommeer in de richting 

van het Hollandsch Diep. Dit terugspuidebiet staat in schril contrast met de hoeveelheid water die er ten 

tijde van het terugspuien vanuit de rivieren passeert in het Haringvliet (circa 6500 m
3
/s; Figuur 10-6). 
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In het zoute scenario zal er sprake zijn van een eenmalige terugspuiperiode; daarna is de waterstand op 

het Hollandsch Diep alweer hoger dan op het Volkerak-Zoommeer. Uitgaande van een maximaal 

terugspuidebiet van 750 m
3
/s en een chlorideconcentratie van 7 g/l, afgezet tegen een debiet op de rivier 

van 6500 m
3
/s met een chlorideconcentratie van 0,1 g/l, levert een totaalstroom van 7250 m

3
/s met een 

gemiddelde concentratie van 0,8 g/l. Hierbij is uitgegaan van volledige menging en geen rekening 

gehouden met het al aanwezige volume (zoet) water in het Hollandsch Diep / Haringvliet wat voor nog 

verdere verdunning van de brakwaterstroom vanuit het Volkerak-Zoommeer kan zorgen. De maximale 

periode waarbij het terugspuien plaatsvindt, is zes uur. Het water wordt direct naar zee afgevoerd en 

vervangen door zoet water vanuit de afstromende rivieren, die op dat moment nog een behoorlijk hoge 

afvoer zullen hebben. De verwachting is dat er op het Hollandsch Diep / Haringvliet weinig tot geen 

blijvende effecten zullen optreden als gevolg van deze eenmalige terugspuiactie.  

 

 

Figuur 10-6 Modelberekeningen van het debiet (in m
3
/s) van het Hollandsch Diep, Haringvliet en 

nabij de Volkeraksluizen ten tijde van de inzet van waterberging op het VZM, met terugspuien. De 

negatieve uitslag illustreert het terugspuien. 

 

Oosterschelde en Westerschelde 

In paragraaf 10.2.2 zijn de effecten op de Oosterschelde en Westerschelde beschreven in geval van het 

zoete scenario waarbij geheel zoet water wordt gespuid. In het zoute scenario zal het water dat wordt 

gespuid minder zoet zijn, doordat het instromende zoete water vanuit het Hollandsch Diep zich heeft 

gemengd met het zoute water op het Volkerak-Zoommeer. De effecten voor de Oosterschelde zullen 

daarom veel minder sterk zijn dan is getoond in Figuur 10-1. Voor de Westerschelde werden al geen 

effecten verwacht van het spuien van zoet water. In het zoute scenario zullen er daarom ook geen effecten 

optreden.  

 

Voorspuien 

In het zoute scenario zal één dag voorspuien een waterstanddaling op het Volkerak-Zoommeer van ca. 50 

cm tot gevolg hebben. Gezien de beperkte duur hiervan (1 etmaal) zal dit geen grote effecten hebben op 

de waterkwaliteit op het Volkerak-Zoommeer. Als gevolg van het voorspuien zal het watervolume in het 
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Volkerak-Zoommeer afnemen. Negatieve en positieve effecten die het gevolg zijn van het instromen van 

water afkomstig van het Hollandsch Diep zullen enigszins worden versterkt. Het inkomende water wordt 

namelijk minder verdund waardoor probleemstoffen in het Volkerak-Zoommeer een hogere concentratie 

kunnen bereiken. Door de geringe waterstandsdaling ten gevolge van het voorspuien worden de effecten 

niet noemenswaardig versterkt.  

 

In het zoute scenario is onder normale omstandigheden het water op het Volkerak-Zoommeer zout. Dit 

water wordt dagelijks uitgewisseld met de Oosterschelde en Westerschelde. Bij het voorspuien wordt 

ditzelfde water naar de Oosterschelde en Westerschelde gespuid. Daar zullen dus geen effecten door 

optreden.  

 

10.2.4 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

De effecten van alternatief B2 zijn vergelijkbaar met alternatief B1.  

Alleen zal er niet worden teruggespuid naar het Hollandsch Diep. Dat betekent dat er in het geheel geen 

brak water naar het Hollandsch Diep wordt gespuid. Van dat terugspuien werden al geen wezenlijke 

effecten verwacht, maar die zullen bij alternatief B2 dus helemaal niet optreden.  

 

10.2.5 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

De frequentie van de inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging is van invloed op de mate 

waarin het Volkerak-Zoommeer kan herstellen. Indien de waterberging jaarlijks of zelfs meerdere malen 

per jaar zou worden ingezet, dan zou het systeem van het Volkerak-Zoommeer, ongeacht of het zoet of 

zout is, niet de kans krijgen om te herstellen. Als er veel jaren tussen twee waterbergingen zitten krijgt het 

(eco)systeem de kans om zich (volledig) te herstellen. Zodoende is het systeem dan beter in staat om de 

effecten van een nieuwe waterberging te incasseren. 

 

De frequentie van inzetten van de waterberging is zeer laag. Zelfs als er eens in de 150 jaar water 

geborgen zou worden zou het systeem genoeg tijd hebben om te herstellen van de negatieve effecten. 

Alleen indien er onherstelbare schade op zou treden tijdens een berging door bijvoorbeeld het (lokaal) 

uitsterven van soorten zullen de effecten permanent zijn. De verwachting is echter dat de negatieve 

effecten die zullen optreden niet tot onherstelbare schade zullen leiden.  

 

10.2.6 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Wanneer de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer wordt beperkt tot NAP +1,5 m betekent dit 

dat ongeveer tweederde van de hoeveelheid water wordt ingelaten dan bij de alternatieven A, B1 en B2.  

In het zoete scenario zullen de effecten op het Volkerak-Zoommeer vergelijkbaar zijn met de effecten van 

alternatief A. Omdat er minder zoet water naar de Oosterschelde en Westerschelde geloosd hoeft te 

worden, zullen de effecten hier ook navenant minder zijn.  

Bij de alternatieven B1 en B2 zal de daling van het chloridegehalte op het Volkerak-Zoommeer minder zijn 

omdat er minder zoet water wordt geborgen. De effecten zijn navenant ook minder. Er zal ook minder brak 

water naar de Oosterschelde en Westerschelde geloosd hoeven te worden.  
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10.3  Grondwater 

10.3.1 Inleiding 

Als gevolg van de peilopzet op het Volkerak-Zoommeer kan er een toename van de stijghoogte in het 

watervoerend pakket optreden die zich binnendijks voortplant en daarmee zou kunnen leiden tot extra 

kwel in de betreffende polders (grondwaterkwantiteit). Deze toename in stijghoogte wordt veroorzaakt door 

een druktoename die zich in het watervoerend pakket voortplant. Deze druktoename gaat ook weer direct 

omlaag als het peil van het Volkerak-Zoommeer omlaag gaat. De verandering in stijghoogte is, vanwege 

de korte duur van de waterberging, dus niet zozeer het gevolg van horizontale grondwaterstroming maar 

puur een effect van drukvoortplanting. 

Gezien de tijdelijke en zeer kortdurende verhoging van het peil op het Volkerak-Zoommeer ligt het niet in 

de verwachting dat er grote effecten optreden. Om die reden is aan de hand van een analytische methode 

een schatting gemaakt van de effecten op het grondwaterpeil in de binnendijkse omgeving van het project 

Waterberging Volkerak-Zoommeer. 

 

De kwaliteit van het grondwater wordt beïnvloed door de grondwaterstroming. Deze processen verlopen 

echter zeer traag. Significante veranderingen van de grondwaterkwaliteit kunnen alleen optreden als de 

stroming langdurig (vele jaren) van richting verandert.  

 

10.3.2 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Uitgangspunten 

Voor de effecten op het grondwater is het verloop van het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer 

gehanteerd zoals weergegeven in hoofdstuk 6 bij de beschrijving van de alternatieven. Het peil loopt 

hierbij op tot maximaal NAP +2,3 m. De bijbehorende tijdschaal waarin het waterpeil oploopt is circa 1 dag. 

 

De verandering van de stijghoogte is afhankelijk van de doorlatendheid c.q. weerstand van de bodem en 

daarmee van de samenstelling van de bodem. De grondwaterkaart van Nederland (Grondwaterkaart van 

Nederland, 1976) geeft voor het binnendijkse gebied in West-Brabant een doorlaatvermogen (kD-waarde) 

van maximaal 500 m
2
/dag. In hetzelfde gebied komt een kleiige Holocene deklaag voor, die in dikte kan 

variëren. Het is dan ook niet mogelijk om een éénduidige waarde voor de weerstand van de deklaag af te 

leiden. Als gemiddelde waarde is uitgegaan van c = 500 dagen; dat is relatief laag, omdat op sommige 

plaatsen het kleipakket wel bijna 15 meter dik is. Dit is daarmee een veilige aanname. Het Deltares-rapport 

over de beschouwing van de effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op het grondwatersysteem 

(Deltares, 2008), waarin gebruik is gemaakt van REGIS-gevens, geeft vergelijkbare waarden. 

 

Analyse 

De analyse is in eerste instantie voor het binnendijkse gebied van West-Brabant gedaan. Vervolgens zijn 

conclusies getrokken voor de andere omliggende gebieden.  

 

De binnendijkse voortplanting van het “front” van de stijghoogteverandering, als gevolg van de peilopzet 

op het Volkerak-Zoommeer, gaat vrij snel. Als richtlijn mag worden uitgegaan van een indringingssnelheid 

van enige kilometers per dag, waarbij tevens de stijghoogteverandering uitdempt met de afstand tot het 

Volkerak-Zoommeer. Uitgaande van een worst case benadering (stationaire situatie) is afgeleid dat de 

gemiddelde kweltoename ca. 6 mm is voor de periode van ca. 3 dagen dat het peil op het Volkerak-

Zoommeer verhoogd is. Deze hoeveelheid is zo weinig dat deze kan worden opgenomen in de grond, 

waarbij het grondwaterpeil enigszins stijgt. Rekening houdend met een porositeit (de hoeveelheid en 

grootte van de poriën) van de ondergrond van circa 0,3 kan worden gesteld dat er een tijdelijke stijging 
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van het grondwaterniveau kan optreden in de orde van grootte van maximaal enige centimeters. Dit moet 

echt als een uitgesproken worst-case situatie worden beschouwd, uitgaande van de meest kritische 

aannames.  

De bovenstaande analyse die geldt voor West-Brabant, is ook van toepassing op Goeree-Overflakkee, 

Tholen, Sint Philipsland en Zuid-Beveland, omdat de bodemgesteldheid vergelijkbaar is. 

Geconcludeerd mag daarom worden dat de effecten op het grondwaterpeil binnendijks verwaarloosbaar 

zijn.  

 

De peilopzet op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging is veel te kort om de grondwaterstroming 

in het omliggende gebied te beïnvloeden. Om deze reden en vanwege het slechts zeer incidentele 

inzetten van de waterberging kan zonder verdere analyse worden gesteld dat effecten op de kwaliteit van 

het grondwater in de omgeving van het Volkerak-Zoommeer niet aan de orde zijn. 

 

10.3.3 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

De effecten voor alternatief B1 zijn hetzelfde als voor alternatief A. Het al of niet voorspuien maakt daarbij 

geen verschil. Het feit dat het water van het Volkerak-Zoommeer bij dit alternatief zout tot brak is, maakt 

de effecten niet ernstiger. Het gaat namelijk, zoals hiervoor al is toegelicht, om een druktoename in het 

watervoerend pakket en niet om een horizontale grondwaterstroming. Voor zover er sprake is van zoute 

kwel in het binnendijkse gebied, is die er al in de normale situatie en is het geen gevolg van de 

waterberging.  

 

10.3.4 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

De effecten voor alternatief B1 zijn hetzelfde als voor alternatief A. Het al of niet voorspuien maakt daarbij 

geen verschil.  

 

10.3.5 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

In de bovenstaande paragrafen is toegelicht dat de effecten op het grondwater in de binnendijkse 

gebieden gedurende de inzet van de waterberging verwaarloosbaar zijn voor het grondwaterpeil en voor 

de grondwaterkwaliteit niet optreden.  

In het licht van de lage frequentie van optreden zullen er helemaal geen effecten op het grondwater 

optreden.  

 

10.3.6 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Wanneer de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging wordt beperkt tot 

NAP +1,5 m zijn de effecten op het grondwater in het binnendijkse gebied minder dan in de alternatieven 

A, B1 en B2. Dat betekent dat ook in dit geval de effecten verwaarloosbaar zijn.  

 

10.4  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling van de alternatieven voor de waterberging weergegeven op het thema water. 

Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het licht van de lage frequentie van 

optreden.  
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Tabel 10-7 Beoordeling van de effecten van de waterberging op water 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Waterkwaliteit      

Overige relevante stoffen 

(o.a. zware metalen, 

PCB’s) 

0 - - - - 

Fysisch chemisch 

ondersteunende 

parameters 

(zuurstof, chloride, 

doorzicht, nutriënten) 

0 - - - - 

Biologische 

kwaliteitselementen 

(o.a. fytoplankton, 

macrofauna, vissen) 

0 - - - - 

Prioritaire en overige stiffen 

(PAK’s, tributyltin) 
0 0 0 0 0 

Grondwater      

kwel 0 0 0 0 0 

grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 

 

De berging van water op het Volkerak-Zoommeer bij alternatief A zal beperkte effecten hebben op de 

waterkwaliteit. Eventuele effecten worden verwacht bij de fysisch chemisch ondersteunende parameters 

(verminderde doorzicht). Het verhoogde zwevend stofgehalte lijkt geen blijvend negatief effect op te 

leveren. Van de verhoogde nutriëntenlast worden geen negatieve effecten verwacht gezien de al hoge 

concentraties in het Volkerak-Zoommeer. Verondersteld mag worden dat de concentratie PCB’s en PAK’s 

in het Volkerak-Zoommeer als gevolg van de waterberging (tijdelijk en lokaal) zal toenemen en de norm 

overschrijden. Gezien de mate van verdunning en het tijdelijke karakter van de verhoging worden echter 

problemen verwacht. De KRW doelen zoals die gesteld zijn voor de diverse biologische 

kwaliteitskenmerken worden niet gefrustreerd als gevolg van een bergingsactie. 

 

Bij de alternatieven B1 en B2 zal de waterkwaliteit binnen enkele weken weer de oorspronkelijke kwaliteit 

hebben, vergelijkbaar met de kwaliteit van vóór de waterberging. Van veel stoffen en parameters kan 

gezien de concentratie in het Hollandsch Diep niet op voorhand uitgesloten worden dat er negatieve 

effecten optreden als gevolg van de waterberging. Hierbij gaat het om de concentratie chloride, koper, 

PCB’s en de biologische kwaliteitselementen. Gezien de beperkte tijd dat de waterkwaliteit beïnvloed zal 

zijn en de verdunning die optreedt door het mengen van het te bergen water met het water in het Volkerak-

Zoommeer (in een verhouding van 5,2:2,5) is de verwachting dat er weinig problemen zullen optreden. Het 

zwevend stofgehalte zal naar verwachting niet tot problemen leiden omdat de mate van vervuiling in het 

Hollandsch Diep in de toekomst naar verwachting kleiner wordt. 

Alleen de verlaging van de chlorideconcentratie kan (grote) effecten hebben op de aanwezige flora en 

fauna in het systeem. Deze effecten zullen vooral bij de Volkeraksluizen optreden en afnemen in westelijke 

richting. In het Zoommeer zal de verlaging van de chlorideconcentratie veel minder zijn en treden er 

nauwelijks gevolgen op voor de aanwezige flora en fauna. 

Korte termijn effecten op bijvoorbeeld fytoplankton, macrofauna en vissen zijn niet uit te sluiten. Op de 

langere termijn valt niet te verwachten dat het behalen van de KRW doelen voor een zout Volkerak-

Zoommeer in gevaar komt. 
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11 NATUUR EN ECOLOGIE 

11.1  Inleiding 

Voor het thema natuur worden de effecten in beeld gebracht aan de hand van het beoordelingskader in 

hoofdstuk 7. De beoordeling geschiedt in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbwet), de Flora- en 

faunawet (FFwet) en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

 

Wat betreft de Natuurbeschermingswet (Nbwet) is voor de effecten van de alternatieven en varianten in dit 

MER gebruik gemaakt van de Passende Beoordeling, die als bijlage bij dit MER is opgenomen. Daarnaast 

zijn de effecten ook op een hoger aggregatieniveau beschreven, dat past bij het detailniveau van een 

milieueffectrapportage.  

In het kader van de Flora- en faunawet vindt nog ecologisch veldonderzoek plaats. De resultaten van dit 

onderzoek worden te zijner tijd meegenomen bij de aanvraag in het kader van deze wet.  

Waterberging 

De mogelijke effecten van de waterberging zijn eerst in 11.2 in algemene termen beschreven. In de 

paragrafen 11.3.1 tot en met 11.3.3 komen de effecten op beschermde natuurwaarden per alternatief aan 

bod. 

 

11.2 Algemene beschrijving effecten op beschermde natuurwaarden 
(Nbwet/Ffwet/EHS) 

Verandering waterpeil Volkerak-Zoommeer  

De in- en uitstroom van water heeft zijn weerslag op de waterstanden in het Volkerak-Zoommeer. In het 

zoete scenario schommelt het peil op het Volkerak-Zoommeer normaliter tussen de NAP -0,10 m en NAP 

+0,15 m. Uit de modelberekeningen blijkt dat, bij inzet van de waterberging, het ongeveer 4 etmalen duurt 

voordat het peil op het Volkerak-Zoommeer weer terug is op NAP +0,15 meter. De piek van de maximale 

waterstand duurt ca 6 uur, het peil loopt dan op tot NAP +2,3 m. Na 1,5 etmaal ligt het waterpeil weer op 

NAP +1 m. Na 3 etmalen ligt het waterpeil op ongeveer NAP +0,5 m. Vrijwel het gehele buitendijkse 

gebied komt kort onder water te staan, waardoor leefgebieden en natuurtypen die normaal niet 

overstromen dat bij inzet van de waterberging wel zullen doen. 

 

In het zoute scenario varieert het dagelijkse waterpeil op het Volkerak-Zoommeer tussen NAP -0,25 m en 

NAP +0,05 m; het gemiddelde waterpeil ligt rond de NAP -0,10 m. In het zoute scenario duurt de 

verhoging van het waterpeil ongeveer anderhalf etmaal korter dan in het zoete scenario (2,1-2,5 etmaal), 

omdat er ook gebruik wordt gemaakt van het doorlaatmiddel (P300) in de Philipsdam. 

 

Zowel in het zoete als zoute scenario zal er gemiddeld eens per 70 jaar water richting de Oosterschelde 

en Westerschelde worden voorgespuid (zie ter toelichting hoofdstuk 6). Dit betekent dat er ééns in de 70 

jaar een klein deel van de oeverzone in het winterhalfjaar gedurende een dag droog komt te liggen.  

 

Verandering chloridegehalte 

In het zoete scenario is het Volkerak-Zoommeer zoet en krijgt het bij inzet van de waterberging een vracht 

zoet water te verwerken. Voor het Volkerak-Zoommeer treedt er dus geen merkbare verandering in het 

zoutgehalte op. Het zoete water dat voor en na de waterberging wordt gespuid naar de Oosterschelde en 

Westerschelde, heeft daar een lokale en tijdelijke daling van het chloridegehalte tot gevolg. In de 
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Westerschelde is er in de normale situatie al sprake van een gradiënt in zoutgehalte. Het zoutgehalte daalt 

stroomopwaarts door de vermenging van zout zeewater en zoet rivierwater. Met het dagelijkse hoog- en 

laagwater fluctueert het zoutgehalte enkele grammen per liter en uit berekeningen (paragraaf 10.2.2) blijkt 

dat de daling van het zoutgehalte als gevolg van (voor)spuien past binnen de natuurlijke fluctuaties van de 

Westerschelde. 

 

In de alternatieven B1 en B2 is het Volkerak-Zoommeer zout (14 g Cl
-
/l) en zal het bij inzet van de 

waterberging een grote hoeveelheid zoet water te verwerken krijgen. Hierbij zal het chloridegehalte dalen, 

alhoewel niet in alle delen van het Volkerak-Zoommeer in dezelfde mate. Er treedt afhankelijk van de 

heersende wind in meer of minder mate een gelaagdheid op waarbij het water aan het oppervlak zoeter is 

dan nabij de bodem. Hoe dichter bij de Volkeraksluizen hoe meer het zoutgehalte daalt door de 

waterberging en hoe meer het zoute water tot aan de bodem van het meer reikt. De voorspelling is dat na 

twee tot drie weken het zoutgehalte zich grotendeels heeft hersteld (zie paragraaf 10.2.3). Vervolgens 

wordt dit water gespuid op de Oosterschelde en Westerschelde en zal na de berging ook brak water 

teruggespuid (alternatief B1) worden op het Hollandsch Diep en via het Haringvliet afgevoerd worden naar 

zee. Verzoeting kan een effect hebben op zoute natuurtypen en leefgebieden van soorten, afhankelijk van 

de mate waarin het chloridegehalte daalt.  

 

Verandering in nutriëntengehalten oppervlaktewater (vermesting/verzuring) Volkerak-Zoommeer  

Onder normale omstandigheden is er in het Volkerak-Zoommeer in het zoete scenario sprake van een 

hoge nutriëntenbelasting. De verwachting is dat dit in de toekomst ook niet zal verbeteren. Het 

nutriëntengehalte in het Hollandsch Diep is iets hoger dan in het Volkerak-Zoommeer, door de 

waterberging zou het gehalte in het Volkerak-Zoommeer licht kunnen toenemen. Het huidige zoete 

systeem is echter niet stikstof- of fosfaat-gelimiteerd, dit zal als gevolg van de waterberging niet 

veranderen.  

In het zoute scenario passen de huidige gemiddelde concentraties fosfaat en stikstof in het Hollandsch 

Diep binnen de range zoals die voor een zout Volkerak-Zoommeer verwacht mogen worden.  

Verandering van het nutriëntengehalte is in zowel het zoete als zoute scenario niet relevant voor de 

natuurwaarden.  

 

Verandering in doorzicht oppervlaktewater Volkerak-Zoommeer  

Een vermindering van doorzicht kan effecten hebben op waterplanten en zichtjagers (vissen en vogels). 

De waterberging wordt ingezet in het winterhalfjaar en dus buiten het groeiseizoen. Dit betekent dat er een 

kleine kans is dat het doorzicht als gevolg van de waterberging in het zoete scenario suboptimaal is voor 

waterplantengroei. Als de waterberging tegen het einde van het winterhalfjaar (bijvoorbeeld maart) wordt 

ingezet is deze kans groter, omdat vermindering van het doorzicht mogelijk nog langer merkbaar is. 

Gezien de grote natuurlijke variatie in doorzicht in het Volkerak-Zoommeer in het zoete scenario zullen 

waterplanten in staat zijn deze tijdelijke dip in doorzicht op te vangen. Op het moment dat het doorzicht 

verbetert, zullen waterplanten groeien en wanneer dit minder is niet. Zichtjagende vissen en vogels 

kunnen tijdelijk licht nadeel ondervinden van het verminderde doorzicht omdat ze minder goed kunnen 

jagen op hun prooien.  

 

In het zoute scenario zal het doorzicht beter zijn dan in het zoete scenario. De verwachting is dat het 

doorzicht in het Hollandsch Diep door een hoge rivierafvoer en opwoeling slecht zal zijn. Aangezien het 

doorzicht in een zout Volkerak-Zoommeer naar verwachting goed is heeft waterberging een tijdelijk 

negatief effect op het doorzicht. De verwachting is echter dat het doorzicht na 1 á 2 weken weer zo is als 

de situatie voorafgaand aan de waterberging. Het herstel van het doorzicht zal onder andere afhangen van 

de windsnelheid en windrichting. Gezien de beperkte duur van het verminderde doorzicht, het moment van 
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de waterberging (buiten het groei- en bloeiseizoen) en de lage frequentie van het effect zijn effecten op de 

beschermde natuurwaarden voor beide scenario’s verwaarloosbaar klein. 

 

Verandering in gehalten slib Volkerak-Zoommeer  

Het slibgehalte en -depositie zullen in het zoete scenario tijdelijk toenemen. Waterplanten zullen niet 

negatief beïnvloed worden door de tijdelijke verhoogde depositie, omdat het effect vooral buiten het 

groeiseizoen plaatsvindt en waterplanten dan grotendeels afwezig zijn. Ook driehoeksmosselen zullen 

geen problemen ondervinden van een tijdelijk hogere concentratie slib in het oppervlaktewater. Dit gezien 

het feit dat de groei en reproductie van de mosselen tijdens de waterberging op een laag pitje staan en het 

slibgehalte niet dodelijk is. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een sliblaag van minder dan 0,5 millimeter 

(maximaal 4 millimeter in de worst case dat al het aanwezige slib bezinkt in slechts 10% van het meer) 

dikte op de bodem worden gevormd. Een dergelijke geringe aanvulling van de toplaag van de bodem is 

qua ecologisch effect verwaarloosbaar. Eventuele depositie van slib op de lage gors is gunstig voor de 

soortendichtheid en de aanwezige vegetatie is niet gevoelig voor vermesting.  

 

In het zoute scenario is de bezinksnelheid van slib groter. De concentraties en sliblaag op de bodem zijn 

echter van dezelfde orde als die van het zoete scenario. Er worden geen effecten op de natuurwaarden 

verwacht.  

 

Verandering in gehalten verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en (water)bodem Volkerak-

Zoommeer  

Negatieve effecten van verontreinigende stoffen op het ecologisch functioneren van het systeem treden 

vooral op als de stoffen beschikbaar zijn voor opname door organismen. Dit betekent dat niet alleen de 

concentraties van belang zijn, maar ook de beschikbaarheid. Als gevolg van autonome ontwikkelingen en 

maatregelen in het kader van de Kaderichtlijn Water zal de belasting van het oppervlaktewater met 

microverontreinigingen afnemen. Op termijn zullen hierdoor de concentraties in water en (water)bodem in 

het Volkerak-Zoommeer afnemen.  

 

In het zoete scenario zullen concentraties koper, zink, tetrabutyltin, enkele PCB’s en de PAK 

benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het Krammer-Volkerak (oppervlaktewater, waterbodem en bodem 

buitendijks gebied) toenemen. Omdat de huidige concentraties verontreinigende stoffen in het 

aanvoerende water niet bijzonder hoog zijn en deze na inzet van de waterberging door verdunning en 

afbraak snel afnemen, is het effect van de verontreinigende stoffen tijdelijk en klein. Effecten op 

natuurwaarden zijn daarom verwaarloosbaar klein. 

 

Er wordt in het zoute scenario een afname van de concentratie zware metalen en microverontreinigingen 

in het Volkerak-Zoommeer verwacht waarbij ook de biologische beschikbaarheid van de meeste 

verontreinigingen afneemt. Het water uit het Hollandsch Diep dat op het Volkerak-Zoommeer geborgen 

wordt, heeft ook in de zoute situatie te hoge concentraties tetrabutyltin en PCB’s. De gehalten van deze 

stoffen zullen ook in het Volkerak-Zoommeer in geringe mate toenemen. Effecten hiervan op 

natuurwaarden zijn net als als beschreven voor het zoete scenario verwaarloosbaar klein.  

 

Terugspuien naar Hollandsch Diep 

In het zoete scenario zal er zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer worden teruggespuid naar het 

Hollandsch Diep ná de waterberging. Er wordt teruggespuid op het Hollandsch Diep wanneer de 

waterstanden dat toelaten, met andere woorden wanneer de waterstand op het Hollandsch Diep lager 

staat dan op het Volkerak-Zoommeer. Daar is sprake van tijdens circa drie laagwaterperioden op het 

Hollandsch Diep (gedurende circa 6 uur); daarna is de waterstand op het Volkerak-Zoommeer zover 

gedaald dat terugspuien niet meer mogelijk is. Merkbare veranderingen in de waterkwaliteit van het 
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Hollandsch Diep zullen door het terugspuien niet optreden. Ten eerste wordt er zoet water teruggespuid 

naar een zoet Hollandsch Diep. Ten tweede wordt bij het terugspuien de eerste periode nog maximaal 

1500 m
3
/s teruggespuid; bij de volgende twee perioden is dat al beduidend lager. Terwijl vlak na de 

waterberging het Hollandsch Diep, vanwege de hoge rivierafvoeren, nog steeds circa 6500 m
3
/s afvoert. 

Dat is 4 tot 10 maal zoveel als de teruggespuide hoeveelheid. Mocht het teruggespuide water qua 

nutriënten e.d. van minder kwaliteit zijn dan het water van het Hollandsch Diep, dan nog is de hoeveelheid 

in verhouding relatief weinig. In het zoete scenario worden er hierdoor geen effecten op beschermde 

natuurwaarden van terugvoer van water op het waterpeil van het Hollandsch Diep en Haringvliet verwacht.  

 

In het zoute scenario zal brak water worden teruggespuid naar het Hollandsch Diep ná de waterberging. 

Er wordt teruggespuid op het Hollandsch Diep wanneer de waterstanden dat toelaten, met andere 

woorden wanneer de waterstand op het Hollandsch Diep lager staat dan op het Volkerak-Zoommeer. Daar 

is sprake tijdens slechts één laagwaterperiode op het Hollandsch Diep; daarna is de waterstand op het 

Volkerak-Zoommeer al zover gedaald, dat terugspuien niet meer mogelijk is. In die ene periode wordt er 

maximaal circa 750 m
3
/s teruggespuid gedurende ongeveer zes uur. Dat is relatief weinig ten opzichte van 

de nog hoge rivierafvoer van circa 6500 m
3
/s die vlak na de waterberging door het Hollandsch Diep wordt 

afgevoerd (dus orde 10x zo veel). Effecten op de waterkwaliteit zijn niet merkbaar (zie paragraaf 10.2.3) 

en hierdoor zullen effecten op de natuurwaarden ook in het zoute scenario niet te verwachten zijn.  

 

Verandering waterkwaliteit door (voor)spuien Oosterschelde en Westerschelde 

Voor en na de waterberging wordt er water gespuid op de Oosterschelde. Dit water heef een andere 

waterkwaliteit (doorzicht, nutriëntengehalten, gehalten slib, gehalten verontreinigende stoffen). 

Concentraties nutriënten en verontreinigende stoffen (PCB’s) zullen in beide scenario’s gemiddeld hoger 

zijn in het aanvoerende water. Een deel van het slib uit het Volkerak-Zoommeer zal door terug(spuien) 

weer in suspensie komen en in de ontvangende wateren terecht komen. Hierdoor zal het doorzicht tijdelijk 

en lokaal iets afnemen (zie ook paragraaf 10.2.2). Het moment van inzet van de waterberging is in het 

winterhalfjaar, dus vrijwel geheel buiten het groei- en bloeiseizoen. Daarnaast is er getij in de 

Oosterschelde, zullen concentraties snel verdunnen door menging met het ontvangende water en zal het 

doorzicht snel herstellen. Gezien de zeer korte duur van het effect zijn negatieve effecten op beschermde 

natuurwaarden uit te sluiten. 

Ook de Westerschelde ontvangt water uit het Volkerak-Zoommeer. Het water heeft in beide scenario’s 

gemiddeld genomen dezelfde of betere kwaliteit dan het water van de Westerschelde. Net als in de 

Oosterschelde zal een deel van het slib in de Westerschelde verdwijnen. Dit zal het doorzicht tijdelijk extra 

verminderen. Ook in de Westerschelde zullen als gevolg van het getij de concentraties snel verder 

verdunnen en zal het slib verder worden verdund. De effecten op beschermde natuurwaarden zijn 

verwaarloosbaar klein. 

 

11.3  Effecten alternatieven op beschermde natuurwaarden (Nbwet, Ffwet en EHS) 

11.3.1 Zoet scenario - Alternatief A (met terugspuien) 

Voorspuien 

 

Verhoging waterpeil Volkerak-Zoommeer  

Natuurbeschermingswet 

Als gevolg van het tijdelijk hoge peil in het Krammer-Volkerak en de bijbehorende beperkte depositie van 

(zoet) slib op de lage gors kunnen er tijdelijk licht negatieve effecten op de zilte vegetatie van habitattypen 

zilte pioniervegetaties (H1310) en binnendijkse schorren en zilte graslanden (H1330). Echter gezien de 

reeds aanwezig sterke autonome negatieve trend is dit effect verwaarloosbaar klein. De effecten op het 
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subtype b van het habitattype ruigten en zomen (harig wilgenroosje), kalkrijke vochtige duinvalleien en 

vochtige alluviale bossen worden ook als verwaarloosbaar klein gewaardeerd. Het habitattype is niet 

gevoelig voor vernatting, eventuele depositie van slib zal eerder een positief effect op vegetatiegroei 

hebben én de waterberging wordt hoofdzakelijk buiten het groei- en bloeiseizoen ingezet.  

Een deel van de populatie noordse woelmuis van het Krammer-Volkerak zal verdrinken of sterven door 

predatie of verkeer, een deel zal op de dijken of binnendijks overleven en een deel zal buitendijks 

overleven. De noordse woelmuis beschikt over eigenschappen die de mogelijkheid bieden tot snelle 

herkolonisatie. De reproductiesnelheid is hoog en het is een goede zwemmer. Als individuen de 

aanwezige leefgebieden na het zakken van het waterpeil weer in voldoende aantallen weten te bereiken 

mag dan ook een snelle populatie-opbouw verwacht worden. Voldoende individuen zijn nodig om elkaar te 

kunnen vinden en voor het borgen van een voldoende grote genenpool voor een vitale populatie. Of er 

voldoende aantallen zullen zijn is afhankelijk van de robuustheid van de populatie vóór inzet van de 

waterberging, het moment van inzet van de waterberging (in februari is de populatieomvang het kleinste, in 

augustus/september het grootst), en of het een goed of slecht muizenjaar is. Daarnaast is het onzeker in 

hoeverre en hoe snel er weer herkolonisatie plaats vindt vanuit de omliggende deltapopulaties. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er een negatief effect van de waterpeilstijging op de 

populatie noordse woelmuis te verwachten is.  

Er zijn geen effecten van de tijdelijke waterpeilstijging te verwachten op de aangewezen broedvogels van 

het Krammer-Volkerak en het Zoommeer, omdat de waterberging in het winterhalfjaar (oktober t/m maart) 

plaatsvindt. De broedperiode van deze vogels ligt buiten deze periode. 

Ook de niet-broedvogels van het Volkerak-Zoommeer zullen geen nadeel ondervinden van het hoge peil. 

Er zijn geen grote effecten te verwachten op het voedselaanbod en er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden 

in de nabije omgeving.  

Er zijn geen effecten van het stijgen van het waterpeil op de BN-waarden (Beschermd Natuurmonument). 

Vogels hebben voldoende uitwijkmogelijkheden voor hun voedsel en het moment van waterberging is 

buiten het groeiseizoen van de beschermde vegetaties (gras- en ruigtevegetaties, struweel en 

houtopstanden) en buiten het broedseizoen van de kokmeeuw. Effecten van verzoeting van zilte vegetatie 

is reeds als effect opgenomen in het besluit.  

 

Flora- en faunawet 

Door de tijdelijke stijging van het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer lopen mogelijk een aantal 

overwinteringslocaties van de rugstreeppad onder water. Verdrinking van een deel van de populatie kan 

niet worden uitgesloten.  

Zoals reeds beschreven onder het kopje Natuurbeschermingswet hierboven worden er negatieve effecten 

op de noordse woelmuis verwacht. Ook voor de waterspitsmuis geldt dat een deel van de populatie 

verdrinkt en zal sterven door verkeer en predatie. Negatieve effecten worden ook voor deze soort 

verwacht.  

Licht negatieve effecten zijn te verwachten op broedvogels die vroeg in het voorjaar (maart) of laat in het 

najaar (oktober) broeden in de oever en op de buitendijkse gebieden (o.a. fuut, roodhalsfuut, grauwe gans, 

wilde eend).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er worden geen effecten verwacht op het realiseren van het beoogde oppervlak natuur in het kader van de 

EHS, omdat het beschikbare oppervlak voor natuur(ontwikkeling) niet verandert. Er zijn geen effecten te 

verwachten op de (semi)aquatische natuurdoeltypen als ‘afgesloten zeearm’, ‘zoete plas’, ‘rivier- en 

moeraslandschap’, ‘moeras’ en ‘gemaaid rietland’. Wel is de overstroming van het ‘zilt 

overstromingsgrasland’ en de beperkte depositie van zoet slib in principe ongunstig voor dit 

natuurdoeltype. Echter gezien het moment van de waterberging wordt dit verwaarloosbaar geacht. Het 

ooibos is bestand tegen inundatie. De effecten op ‘bloemdijken’, ruigteveld, en ‘kruiden en faunarijk 
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grasland’ zijn verwaarloosbaar, omdat de waterberging buiten het groei- en bloeiseizoen plaats vindt en de 

betreffende locaties slechts enkele uren te maken hebben met het water. Het vochtige duinvallei dat 

voorkomt in het Volkerak-Zoommeer is bestand tegen incidentele inundatie en kan matig voedselrijk tot 

zeer voedselrijke omstandigheden aan.  

 

Daling waterpeil door voorspuien Volkerak-Zoommeer  

Natuurbeschermingswet 

Tijdens het voorspuien en de daarmee gepaarde daling van het waterpeil is voor de bodemfauna-etende 

vogels tijdelijk een kleine hoeveelheid extra voedsel beschikbaar in de oeverzone die droog valt bij het 

voorspuien. Gezien het feit dat het om een zeer klein oppervlak buitendijks gebied gaat en de beperkte 

duur van het effect (maximaal 1 etmaal) zijn negatieve effecten op natuurwaarden uit te sluiten.  

 

Flora- en faunawet 

Door de daling van het waterpeil kunnen nesten in de oeverzone van broedvogels fuut, roodhalsfuut, 

meerkoet en waterhoen de dag van het voorspuien droog komen te liggen waarbij deze het risico lopen 

leeggeroofd te worden door predatoren als vossen. Door het voorspuien loopt een aantal nesten in de 

oeverzone dus iets meer risico dan normaal om vernietigd te worden door natuurlijke vijanden. Dat is 

alleen het geval wanneer de waterberging in het vroege voorjaar moet worden ingezet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er zijn geen negatieve effecten van het voorspuien op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. 

 

Verandering in gehalten verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en (water)bodem Volkerak-

Zoommeer  

Natuurbeschermingswet 

Omdat de huidige concentraties verontreinigende stoffen in het aanvoerende water vanuit het Hollandsch 

Diep niet bijzonder hoog zijn en deze na inzet van de waterberging door verdunning en afbraak snel 

afnemen, is het effect van de verontreinigende stoffen tijdelijk en klein. Er worden daarom geen negatieve 

effecten op habitattypen, noordse woelmuis, vogels en BN-waarden (Beschermde Nautuurmonumenten) 

verwacht.  

 

Flora- en faunawet 

Ook op de door de Ffwet beschermde soorten van het Krammer-Volkerak en de Eendracht worden geen 

negatieve effecten verwacht.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er worden geen negatieve effecten verwacht op vegetatie van de verschillende natuurdoeltypen. Effecten 

op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS zijn niet aan de orde. 

 

Verandering van het chloridegehalte in de Oosterschelde 

Natuurbeschermingswet.  

Uit berekeningen (zie paragraaf 10.2.2) blijkt dat het chloridegehalte van de Oosterschelde beperkt en 

lokaal daalt en dat als gevolg van het getij het binnen enkele dagen weer hersteld is. De aanwezige zilte 

vegetatie en habitattypen kunnen de tijdelijke dip in zoutgehalte gemakkelijk opvangen, omdat gehalten 

ruim boven de bekende tolerantiegrenzen blijven. Omdat er geen veranderingen in vegetatie worden 

verwacht, zijn effecten op soorten van de buitendijkse gebieden (o.a. noordse woelmuis) uitgesloten. Licht 

negatieve effecten op watervogels kunnen worden verwacht omdat voedselbeschikbaarheid (plankton, 

algen, waterplanten, bodemfauna en vis) lokaal en tijdelijk iets kan afnemen. Door de verandering van het 

chloridegehalte zijn er geen effecten op de BN-waarden (Beschermd Natuurmonument). 
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Flora- en faunawet 

Als gevolg van de daling in chloridegehalte kan de visdichtheid in de twee noordtakken van de 

Oosterschelde tijdelijk (enkele dagen) licht afnemen. De staat van instandhouding is echter niet in het 

geding. Verder worden er geen effecten verwacht van de daling van het chloridegehalte op beschermde 

Ffwet-soorten.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Effecten van verlaging van het zoutgehalte op zilte vegetatie zijn verwaarloosbaar. Permanente effecten 

op de natuurdoeltypen (schor en kwelder, zee en wad) zijn niet aan de orde.  

 

11.3.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

 

Verhoging waterpeil Volkerak-Zoommeer  

Natuurbeschermingswet 

De zilte habitattypen (H1310, H1330) zijn weinig gevoelig voor vernatting. Er worden geen effecten 

verwacht als gevolg van de zeer beperkte sedimentatie van brak slib. De zoete habitattypen ruigten en 

zomen (H6430), vochtige kalkrijke duinvalleien (H2190b) en vochtige alluviale bossen (H91E0a/b) zijn 

tolerant voor incidentele overstroming (Ministerie van LNV, 2008, 2009). Deze habitattypen komen vooral 

voor op de hogere vooroevers en vallen dus ook weer als eerste droog. Sedimentatie van slib kan echter 

wel negatieve gevolgen hebben voor het habitattype vochtige kalkrijke duinvalleien (alleen type b), omdat 

dit type slechts licht voedselrijke omstandigheden tolereert. De vochtige alluviale bossen en ruigten en 

zomen prefereren juist voedselrijke standplaatsen. Er zijn echter ook negatieve effecten te verwachten van 

het brakke slib op de subtypen H6430a en H91E0a/b omdat deze subtypen geen brakke omstandigheden 

tolereren. Licht negatieve effecten op deze zoete habitattypen zijn te verwachten.  

Net als in het zoete scenario is te verwachten dat een deel van de populatie van de noordse woelmuis 

sterft als gevolg van verdrinking en predatie. Ook in de zoute situatie is de verwachting dat door de 

autonome negatieve trend de populatie op termijn steeds minder robuust wordt. Daarom is de verwachting 

dat de waterberging zal leiden tot negatieve effecten op de noordse woelmuis.  

Alle aangewezen broedvogels van het Krammer-Volkerak en het Zoommeer broeden buiten de periode 

dat de waterberging kan worden ingezet. Negatieve effecten zijn daarom uitgesloten.  

Voor niet-broedvogels van een zout systeem worden er slechts verwaarloosbare effecten verwacht van de 

stijging van het waterpeil alleen. Alternatieve foerageerplekken zijn nabij beschikbaar en effecten op 

voedselbronnen zeer tijdelijk (maximaal enkele dagen) en klein. 

Als gevolg van het stijgen van het waterpeil zijn er geen effecten op BN-waarden.  

 

Flora- en faunawet 

De effecten van het verhogen van het waterpeil op de rugstreeppad, noordse woelmuis en waterspitsmuis 

zijn hetzelfde in alternatief A. Licht negatieve effecten zijn te verwachten op broedvogels die vroeg in het 

voorjaar (maart) of laat in het najaar (oktober) broeden op het zoute water en op de buitendijkse gebieden 

(o.a. grauwe gans).  

 

Ecologische hoofdstructuur 

Er wordt niet verwacht dat er negatieve effecten zijn van het tijdelijke hoge water en enige depositie van 

brak slib op de zilte natuurdoeltypen van de buitendijkse gebieden die relevant zijn in een zout scenario. 

Er kunnen wel negatieve effecten zijn op de verschillende zoete natuurdoeltypen afhankelijk van de 

standplaatsfactoren van de kenmerkende vegetatie. De tijdelijke vernatting en vermesting kunnen in meer 
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en mindere mate ongunstig zijn voor verschillende natuurdoeltypen. Echter permanente effecten van het 

verhoogde waterpeil zijn niet aannemelijk.  

 

Verandering chloridegehalte Volkerak-Zoommeer 

Natuurbeschermingswet  

De zilte habitattypen (H1310 en H1330) komen voor op de buitendijkse gebieden en ondervinden al 

redelijke variatie in zoutgehaltes door invloed van regenwater en instroom van zoet water vanaf de 

Brabantse rivieren (Mark en Dintel). Als gevolg van de waterberging wordt de vegetatie maximaal 2,5 

etmaal overstroomd met brak tot zoet water. De dip in chloridegehalte is ongunstig, maar is zeer kort. 

Tijdelijke en licht negatieve effecten zijn echter wel te verwachten. Op hoger gelegen delen zullen 

habitattypen (H6430a en b, H2190b, H91E0 a en b) aanwezig zijn die normaal niet te maken krijgen met 

het zoute water uit het Volkerak-Zoommeer. Alleen wijzigingen van het chloridegehalte van het 

oppervlaktewater zal niet direct leiden tot effecten. In combinatie met het tijdelijk stijgen van het waterpeil 

en slibdepositie kan de inzet van de waterberging voor deze typen wel negatieve effecten betekenen (zie 

ook voorgaande paragraaf verhoging waterpeil Volkerak-Zoommeer). 

Alleen de effecten van een dip in chloridegehalte gedurende enkele weken zal geen effect hebben op de 

noordse woelmuis of zijn leefgebied.  

Op geen van de vogelsoorten worden directe effecten verwacht, aangezien vrijwel alle doelsoorten gebruik 

maken van zoute en zoete wateren. De verandering in zoutgehalte kan wel van grote invloed zijn op het 

voedselaanbod van de vogels. Er kunnen hierdoor negatieve effecten op watervogels worden verwacht 

omdat voedselbeschikbaarheid (plankton, algen, waterplanten en mogelijkerwijs ook bodemfauna) tijdelijk 

afneemt. Omdat een aanzienlijke vissterfte wordt voorzien, zullen er naar verwachting sterk negatieve 

effecten op vissen (ook onderdeel BN-waarde ‘open water’) en viseters optreden. Licht negatieve effecten 

op broedvogels (eventueel wanneer aanwezig in zout scenario ook BN-waarde ‘broedkolonie kokmeeuw’ 

Zoommeer-Eendracht) als gevolg van minder foerageermogelijkheden zijn aanwezig wanneer de 

waterberging in maart wordt ingezet omdat effecten nog in april merkbaar zijn.  

Mocht er weer zilte aquatische vegetatie ontwikkelen (bijvoorbeeld BN-waarde slijkgrasvelden, Krammer-

Volkerak) dan zal de verlaging van het zoutgehalte negatieve effecten hierop hebben.  

 

Flora- en faunawet 

Er wordt aangenomen dat de plantensoorten die in het zoete scenario voorkomen op de buitendijkse 

gebieden ook in het zoute scenario nog aanwezig zijn, omdat een deel van hun groeiplaatsen onder 

invloed zal blijven staan van zoet regenwater. Omgekeerd zullen deze soorten dus ook niet te lijden 

hebben van een tijdelijk lager zoutgehalte van het Volkerak-Zoommeer als gevolg van de waterberging. 

De blauwe zeedistel is een pioniersoort van brakke gronden en is relatief tolerant voor tijdelijke fluctuaties 

in het zoutgehalte. Wanneer de waterberging in februari en maart wordt ingezet kunnen licht negatieve 

effecten op broedvogels als gevolg van minder voedsel merkbaar zijn.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

In het kader van de EHS wordt aangenomen dat natuurtypen die zich ontwikkelen in een zout Volkerak-

Zoommeer ook tegen langdurige blootstelling van zoet tot brak water kunnen, omdat zich op zoute 

schorren ook vaak een zoetwaterlens bevindt na hevige regen. Zout water blijft beschikbaar in de bodem. 

Op de hoge buitendijkse gebieden kunnen natuurdoeltypen worden overspoeld met brak tot zoet water. Dit 

kan afhankelijk van het type eventueel leiden tot tijdelijk negatieve effecten. Permanente effecten op 

natuurdoeltypen zijn echter uit te sluiten.  

 

Of een ecologische verbindingszone kan worden gerealiseerd is sterk afhankelijk van het gevoerde 

sluisbeheer onder dagelijkse omstandigheden. Er wordt hier aangenomen dat het te voeren sluisbeheer 

dusdanig zal zijn dat de ecologische verbindingszone voor vissen kan worden gerealiseerd. In ieder geval 
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zorgt het nieuwe doorlaatmiddel in de Philipsdam voor verbeterde passeermogelijkheden voor vissen. Aan 

de functionaliteit van de verbindingszone wordt door waterberging geen afbreuk gedaan, al zal de 

waterstand in het Volkerak-Zoommeer enkele dagen verhoogd zijn. 

 

Verandering in gehalten verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en (water)bodem Volkerak-

Zoommeer  

De effecten in het zoute scenario van verontreinigende stoffen zijn hetzelfde zoals omschreven voor 

alternatief A.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn hoofdzakelijk hetzelfde als de effecten van alternatief B1 zonder voorspuien. Wel worden 

de negatieve en positieve effecten die het gevolg zijn van het instromen van water afkomstig van het 

Hollandsch Diep enigszins versterkt, omdat er bij/na inzet van de waterberging in verhouding minder zout 

en gebiedseigen water aanwezig is. Bijvoorbeeld de negatieve effecten van de daling van het 

chloridegehalte op de voedselbeschikbaarheid voor vogels zullen versterken en ook de negatieve 

gevolgen van de verontreinigende stoffen zullen toenemen.  

 

11.3.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

 

De effecten zijn vergelijkbaar met de effecten van alternatief B1. 

 

Voorspuien 

 

De effecten zijn vergelijkbaar met de effecten van alternatief B1. 

 

11.3.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Natuurbeschermingswet 

De oppervlakte van een habitattype en de omvang van een leefgebied zijn ook onder natuurlijke 

omstandigheden nooit constant: er treden natuurlijke fluctuaties op. In het kader van de Nbwet is het in 

feite de bedoeling dat oppervlakte leefgebied en habitattypen en omvang van populaties gemiddeld over 

een langjarige periode niet mogen afnemen. Daarvan is onder andere sprake als er een bepaald 

mechanisme kan gaan optreden, waardoor de veroorzaakte additionele afname alleen tijdelijk is en 

gevolgd zal worden door een minstens even grote toename waarna het natuurlijke patroon zich weer 

instelt. Dit wordt ook wel de veerkracht van een gebied genoemd. In het kader van de Nbwet is het van 

belang dat de negatieve effecten binnen de periode van het langjarige gemiddelde wel worden afgewogen 

en beoordeeld.  

 

Als de effecten van de waterberging in het licht van de frequenties (kans waterberging 1/1430 per jaar, 

kans voorspuien 1/70 per jaar) worden bezien, zullen negatieve effecten verwaarloosbaar zijn. 

Voedselgroepen en vogels zijn voldoende veerkrachtig, zodat op relatief korte termijn (enkele jaren) 

effecten niet meer meetbaar zijn. Herstel van de populaties noordse woelmuis zal zeker op de langere 

termijn worden gerealiseerd.  

 

Flora- en faunawet 

De genoemde effecten in bovenstaande paragrafen veranderen in het licht van de zeer lage frequentie 

van inzetten van de waterberging niet in het geval van beschermde soorten in het kader van de Flora- en 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 224 - WA-RK20100835 

faunawet. Voor de instandhouding van de soort is de frequentie zeker van belang, deze is niet in het 

geding bij de lage frequentie van de waterberging. De effecten op de individuen in de situatie dat 

waterberging zich voordoet, worden echter niet minder en moeten gelet op de strekking van de Flora- en 

faunawet wel worden meegewogen. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

In het geval van de natuurtypen van de EHS zijn frequenties wel van belang. Aangegeven is dat de 

verschillende natuurdoeltypen niet gevoelig zijn voor incidentele (eens per 10-25 jaar) overstroming. De 

frequentie voor de waterberging is vele malen lager, de effecten zullen dan ook verwaarloosbaar zijn. Er is 

geen sprake van aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.  

 

Bovenstaande geldt zowel voor de korte als de middellange termijn en zowel in het zoete als het zoute 

scenario.  

 

11.3.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Als de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer beperkt wordt tot NAP +1,50 m loopt het grootste 

gedeelte van de buitendijkse gebieden nog steeds onder water. Echter kleine delen (bijvoorbeeld op de 

Slikken van de Heen west en oost, Dintelse Gorzen, Krammerse Slikken), blijven droog. Hierdoor zullen 

effecten minder ernstig zijn dan wanneer de waterstand tot NAP +2,30 m oploopt. Een groter gedeelte van 

de populatie noordse woelmuis en waterspitsmuis zal bijvoorbeeld kunnen overleven, omdat individuen 

naar de hogere droge delen kunnen trekken en daar, met enige beschutting, kunnen wachten tot het peil 

gedaald is. Relatief gezien zal er minder verandering zijn van de waterkwaliteit, omdat er minder 

gebiedsvreemd water worden ingelaten.  

 

11.4  Grote grazers 

De buitendijkse natuurgebieden zullen tijdens de waterberging onder water lopen. Dat gebeurt bij alle 

alternatieven met dezelfde waterhoogte. Daarbij zullen de grote grazers, die in deze gebieden worden 

ingezet voor het beheer, verdrinken.  

Het is afhankelijk van het type grote grazer of zij zelfstandig de juiste ‘uitweg’ naar hoger gelegen gronden 

zullen vinden, zoals de aangrenzende dijk. Daarnaast is het afhankelijk van de gewoontes die de dieren 

hebben opgebouwd, zoals door bijvoeren, hoe makkelijk of moeilijk het is om de dieren voorafgaand aan 

de waterberging bijeen te drijven en in veiligheid te brengen, bijvoorbeeld op de dijk.  

 

Op de Prinsessenplaat vindt alleen in de zomer beweiding plaats. Hier zijn dus geen problemen te 

verwachten. In de andere natuurgebieden waar begrazing plaatsvindt, gebeurt dit jaarrond. Bij alle 

natuurgebieden, behalve de Hellegatsplaten en de Dintelse gorzen, zullen de dieren of zelf een veilig 

heenkomen kunnen vinden of is het mogelijk de dieren voorafgaand aan de waterberging bijeen te drijven 

en naar hoger gelegen grond te brengen. Hier treden dus geen negatieve effecten op op de grote grazers. 

 

Op de Hellegatsplaten lopen o.a. kuddes Heckrunderen rond. Dit type grote grazer is dermate schuw en 

agressief dat het niet mogelijk is deze dieren bijeen te drijven. De Hellegatsplaten zijn voor het grootste 

deel laag gelegen; alleen in de uiterste hoek waar de Hellegatsdam aansluit op Goeree-Overflakkee ligt 

het maaiveld iets hoger. Bovendien zijn er delen die door oude geulen gescheiden worden van 

Hellegatsdam. Deze geulen zullen als eerste vollopen tijdens de waterberging waardoor enkele eilanden 

ontstaan. Zonder maatregelen zitten de dieren die hier leven dan als ratten in de val. In het ergste geval 

zullen tientallen dieren verdrinken.  
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Op de Dintelse gorzen lopen type dieren die bijeengedreven kunnen worden. De shetlandpony’s kunnen 

niet zwemmen. Er zijn echter onvoldoende hooggelegen plekken in het gebied zelf om de dieren tijdelijk te 

stallen. De aan het de gorzen grenzende dijk is wel hoog genoeg gelegen, maar niet direct vrij toegankelijk 

vanwege de afrastering tussen de gorzen en de dijk. Wanneer geheel wordt uitgegaan van de 

zelfredzaamheid van de dieren, zullen naar verwachting slechts enkele tientallen grazers overleven.  

Aanpassingen aan dijken en dammen 

11.5  Effecten op beschermde natuurwaarden (Nbwet, Ffwet en EHS) per traject 

Inleiding 

De aanpassing van de waterkeringen kan (tijdelijk) verlies van EHS-gebied of leefgebied van beschermde 

soorten betekenen. Tijdens de werkzaamheden treedt verstoring op. Geluid, trillingen, licht en menselijke 

aanwezigheid kan het natuurlijke gedrag van dieren beïnvloeden, waardoor leefgebieden mogelijk tijdelijk 

minder geschikt zijn. Hieronder zijn per dijktraject de effecten op de EHS en beschermde soorten in het 

kader van de Ffwet in beeld gebracht.  

 

Traject km 5,8-6,5 en km 6,5-8,5 

Natuurbeschermingswet 

Voor beide varianten zijn er geen effecten op aangewezen habitattypen, noordse woelmuis of 

broedvogels, omdat deze niet in en nabij het traject voorkomen. Niet-broedvogels van het Natura 2000-

gebied Krammer-Volkerak die op het water rusten en foerageren kunnen gedurende de werkzaamheden 

tijdelijk worden verstoord en als gevolg van het recreatieve medegebruik van het onderhoudspad dat op 

de dijk wordt aangelegd (beide varianten) permanent worden verstoord. Er zijn permanente effecten op de 

BN-waarde ‘open water’, omdat een klein oppervlak (minder dan 3 ha) water verloren gaat door de aanleg 

van een buitenberm. 

  

Flora- en faunawet 

De aanleg van een buitenberm betekent voor beide varianten tijdelijk verlies van leefgebied van de door 

de Ffwet beschermde soort rivierdonderpad. Met het terugbrengen van stortsteen wordt in beide varianten 

ook het leefgebied voor rivierdonderpad teruggebracht. Omdat de rivierdonderpad geen vluchtgedrag 

vertoont, maar zich vaak stil houdt of ingraaft, is niet uit te sluiten dat individuen worden gedood. De 

werkzaamheden aan de dijk zullen ook leiden tot tijdelijke verstoring en/of doden van mogelijk aanwezige 

rugstreeppadden en van ter plaatse of in de nabijheid aanwezige vogels. Voor beide varianten geldt 

daarnaast dat het recreatieve medegebruik van het onderhoudspad een permanente verstoring van vogels 

(en andere diersoorten) met zich meebrengt. 

De beide varianten scoren licht negatief op de Flora- en faunawet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Zowel voor de technische basisvariant als de integrale variant wordt grotendeels harde bekleding 

vervangen door harde bekleding (km 5,8-7,3) dus gaat er geen vegetatie verloren. Vanaf km 7,5-8,5 

betekent het aanbrengen van asfaltbekleding verlies (1 ha, technische variant/ 2,3 ha integrale variant) 

van oppervlak ‘bloemrijke dijk’ (N12.01). Door verbreding van de dijk verdwijnt een klein deel (km 5,8-6,5: 

0,7 ha technische variant en 0,9 ha integrale variant; km 6,5-8,5: 2,0 ha technische variant en 2,5 ha 

integrale variant) open water (N04.04, ‘afgesloten zeearm’). De relatief smalle berm van de technische 

variant neemt daarbij minder open water in beslag dan de flauwere en bredere berm van de integrale 

variant. Binnendijks wordt in beide varianten een sloot verlegd en verdwijnt er tijdelijk ter hoogte van traject 

5,8-6,3 ‘gemaaid rietland’ (N05.02). Na de aanpassingen, zal dit zich weer kunnen vestigen. Omdat in de 

integrale variant een plas-drasberm wordt aangelegd zal de kans op ontwikkeling van rietland hier iets 
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groter zijn. Beide varianten hebben negatieve effecten tot gevolg en tasten de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS aan. De integrale variant (km 6,5-8,5) is iets ongunstiger, omdat hier meer 

permanent oppervlakteverlies (‘bloemdijk’) is.  

 

Traject km 8,5-14,0 en km 14,8-15,8 

Natuurbeschermingswet  

Er zijn geen permanente effecten op de door de Nbwet beschermde natuurwaarden. Wel zijn er tijdelijke 

verstorende effecten van de werkzaamheden op niet-broedvogels van het Krammer-Volkerak. Omdat er in 

de integrale variant een onderhoudspad op de buitenberm wordt aangelegd waar recreatief medegebruik 

mogelijk wordt en dit leidt tot permanente verstorende effecten op niet-broedvogels, scoort deze variant 

licht negatief voor het criterium Nbwet. 

 

Flora- en faunawet 

Op dit traject wordt er in de technische variant onder aan de dijk een strook met stortsteen geplaatst. Dit 

leidt tot vernietiging van de huidige vegetatie en mogelijk verstoring en/of doden van rugstreeppad en 

vogels. De stortstenen zullen op termijn zorgen voor nieuwe vegetatie (ruigten) en hierdoor leefgebied 

voor soorten (insecten, zoogdieren). Alle werkzaamheden kunnen leiden tot vernietiging van groeiplaatsen 

van mogelijk aanwezige beschermde planten en (mogelijk) verstoring en/of doden van rugstreeppad en 

vogels. De technische variant scoort daarom voor het criterium beschermde soorten Ffwet licht negatief.  

Door het verbreden en verdiepen van de greppel aan de buitenteen van de dijk in de integrale variant 

worden mogelijk groeiplaatsen van beschermde plantensoorten vernietigd. De werkzaamheden leiden 

daarnaast (mogelijk) ook tot tijdelijke verstoring en/of doden van rugstreeppad en vogels. Het recreatieve 

medegebruik van het onderhoudspad in de integrale variant betekent een permanente verstoring van 

vogels (en andere diersoorten). Daar tegenover staat dat met de gradiëntrijke zone even goede, zo niet 

betere condities worden gecreëerd voor de groei van beschermde plantensoorten. Ook andere 

soortgroepen (amfibieën, muizen) zullen profiteren van de verbrede en verdiepte greppel. Omdat de Ffwet 

gericht is op de bescherming van beschermde soorten die voorkomen in de huidige situatie en er met het 

fietspad sprake is van permanente verstoring, scoort de integrale variant negatief voor het criterium Ffwet.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Bij de overlaging van de huidige dijkbekleding met elastocoast in beide varianten wordt ervan uitgegaan 

dat de begroeiing zoals die nu aanwezig is op het dijktalud zich weer kan herstellen. Hoewel er nog weinig 

ervaring is met de toepassing van dit materiaal, is het mede ontwikkeld om de begroeiing op dijktaluds te 

bevorderen. In de technische variant zorgt het storten van stortsteen onderaan de dijk voor vernietiging 

van een klein stuk ‘bloemdijk’ (8,5-14,0: 0,7 ha; 14,8-15,8: 0,4 ha). Het verdiepen en verbreden van de 

greppel aan de buitenteen van de dijk zorgt voor enig verlies van ‘rivier- en moeraslandschap’ (N01.03) 

(8,5-14,0: 4,1 ha; 14,8-15,8: 0,8 ha) en ‘vochtig duinvallei’ (N08.03) (8,5-14,0: 1,0 ha). In beide varianten is 

er sprake van permanent verlies van natuurdoeltypen en daarmee van een aantasting van de wezenlijke 

waarden en kenmerken van de EHS. Daarom scoren beide varianten negatief.  

 

Traject km 24,0-24,1 en km 24,1-25,2 en km 25,7-26,5 

Natuurbeschermingswet  

Het gebied ter hoogte van km 24 t/m 26,5 is niet beschermd onder de Nbwet.  

 

Flora- en faunawet en Ecologische Hoofdstructuur 

Het eerste gedeelte (km 24,0-24,1) kent alleen een technische variant waarin de asfaltbekleding wordt 

vervangen. De werkzaamheden hebben tijdelijk nadelige effecten op de bloemrijke dijk en kunnen 

groeiplaatsen van mogelijk aanwezige beschermde planten vernietigen. Ook leiden werkzaamheden tot 

verstoring en/of doden van (mogelijk) ter plaatse of in de nabijheid voorkomende beschermde diersoorten, 
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zoals vogels, muizen en amfibieën. Na een herstelperiode zullen de condities voor de EHS op hoogte 

traject km 24,0-24,1 niet anders zijn dan in de huidige situatie. De technische variant scoort neutraal voor 

de EHS en licht negatief voor beschermde soorten Ffwet. 

 

Op de andere twee, aansluitende trajecten (km 24,1-25,2 en km 25,7-26,5) is er in de te nemen 

maatregelen een wezenlijk verschil tussen de technische en integrale variant. In beide varianten is de 

maatregel zodanig vormgegeven dat de buitenteen van de dijk niet naar buiten verschuift. Vanwege de 

vaargeul in de Eendracht en de waarde voor natuur van de luwe zone ter hoogte van km 25,7-26,5 is 

ruimtebeslag buitendijks niet wenselijk. De luwe zone is gelegen achter de met struiken en ruigte 

begroeide stortstenen dijk in het kanaal en heeft bijzondere waarde voor rustende en waterplanten- en vis-

etende vogels, rivierdonderpad en mogelijk de rugstreeppad en waterspitsmuis. De damwand, die in de 

technische variant in het buitentalud wordt aangebracht, neemt geen ruimte in beslag van het 

natuurdoeltype ‘afgesloten zee-arm’ (N04.04) of ‘zilt- en overstromingsgrasland’ (N12.04). Ook heeft het 

vervangen van de asfaltbekleding op termijn geen effect op de ontwikkelingskansen van de bloemdijk. De 

technische variant scoort daarom neutraal op de EHS. De werkzaamheden leiden wel tot vernietiging en/of 

doden en/of verstoren van mogelijk aanwezige beschermde planten, muizen, amfibieën, rivierdonderpad 

en vogels (licht negatief effect). 

In de integrale variant wordt de huidige dijk als het ware ‘opgepakt’ en iets meer landinwaarts opnieuw 

opgebouwd. Dit betekent een aanzienlijk effect op de huidige natuurwaarden. Onzeker is of met de 

integrale variant in de nieuwe situatie een vergelijkbare waarde voor beschermde soorten en de EHS kan 

worden gecreëerd. Fietsers op de dijk zullen zorgen voor permanente verstoring van vogels (en andere 

diersoorten). Hoewel het (extra) voorland dat ontstaat door het verleggen van de dijk landinwaarts 

mogelijkheden biedt voor ontwikkeling van natuur, scoort de integrale variant vanwege de huidige 

natuurwaarden en de ingrijpende ingreep voor Ffwet negatief. Omdat er in het kader van de EHS herstel 

van bloemdijk niet onmogelijk wordt gemaakt, scoort de integrale variant licht negatief. Als extra variant op 

de integrale variant kan het buitentalud extra flauw worden gemaakt. Daarmee wordt geen voorland 

gecreëerd, en met een bekleding van asfalt is sprake van aantasting van de wezenlijke waarden en 

kenmerken van de EHS omdat daardoor de ontwikkeling van de gewenste natuurdoelen onmogelijk 

gemaakt. Daarmee is deze extra variant ongunstiger dan de normale integrale variant.  

 

Traject km 28,2-31,2 

Natuurbeschermingswet  

Het gebied ter hoogte van km 28,2-31,2 is niet beschermd onder de Nbwet.  

 

Flora- en faunawet en Ecologische Hoofdstructuur 

Aan de buitenzijde van de dijk wordt de asfaltbekleding vervangen door een nieuwe asfaltbekleding. 

Verder verandert er op dit traject alleen iets aan de binnenzijde van de dijk. Daar wordt over 15 meter een 

sloot verlegd en aan de binnenzijde voorzien van een plas-drasberm. Tussen de dijk en de nieuwe sloot 

(km 29,6-29,9) wordt ook een nieuwe berm aangebracht. Ter plaatse binnendijks zijn geen EHS-gebieden 

gelegen. De werkzaamheden op de dijk zullen tijdelijke effecten hebben op de bloemdijk, na een 

herstelperiode is de nieuwe situatie voor de EHS vergelijkbaar met de huidige situatie (score neutraal). 

Daarnaast zullen werkzaamheden op de dijk leiden tot verstoring en/of doden van vogels, rugstreeppad en 

kleine zoogdieren. Waarschijnlijk komen geen beschermde planten voor op de dijk en binnendijks waar de 

twee bermen worden geplaatst. Ook worden geen beschermde soorten in de te verleggen binnendijkse 

sloot verwacht. Deze variant scoort voor de Ffwet licht negatief. 
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Traject km 33,0-33,9, km 33,9-35,6 en km 35,6-36,07 

Natuurbeschermingswet  

Het gebied voor dijktraject km 33,0-33,9 is niet begrensd onder de Nbwet. Vanaf km 33,9 tot en met km 

36,07 ligt er buitendijks de Princesseplaat die aangewezen is als Vogelrichtlijngebied en Beschermd 

Natuurmonument. Als gevolg van de werkzaamheden kunnen niet-broedvogels tijdelijk worden verstoord. 

Er zijn geen negatieve effecten op de aangewezen broedvogels, omdat de vogels die broeden op de 

Princesseplaat (kluut, bontbekplevier en strandplevier), op ruime afstand (buiten de verstoringsafstanden) 

van de dijk broeden.  

 

Flora- en faunawet en Ecologische Hoofdstructuur 

De ingreep, de aanwezige natuurwaarden en effecten komen voor km 33,0-33,9 komen overeen met het 

hiervoor besproken traject km 28,2-31,2. Het stukje ‘moeras’ (N05.01) bij km 33,9-34 wordt niet aangetast. 

Op het traject km 33,9-36,07 wordt asfalt aan de buitenzijde vervangen door betonzuilen. Gekozen is voor 

betonzuilen, omdat door de spleten begroeiing mogelijk is en dit passend is bij het voorliggende 

natuurgebied Princesseplaat. Dit zal op termijn gunstig zijn voor de natuur op de dijk. Als gevolg van de 

werkzaamheden kunnen broedvogels, rugstreeppad en kleine zoogdieren worden verstoord of gedood. 

Momenteel is op de dijk (km 33,9-35,6) en voor het grootste deel binnendijks nabij de dijk geen EHS. Ter 

hoogte van km 34,8 t/m 35,2 ligt binnendijks een gebied met ‘rivier en moeraslandschap’ (N01.03). 

Hiervan overlapt een zeer klein deel (maximaal 100 meter) met de binnendijkse aanleg van een plas-dras 

berm en verleggen van een sloot. Dat betekent een verlies van ca. 0,2 ha van dit habitattype. Vanaf km 

35,6-36,07 wordt om de binnendijkse stabiliteit te verbeteren een damwand aangebracht. Binnendijks 

liggen geen EHS-gebieden.  

 

Traject km 38,2-45,0 

Op dit traject wordt grasbekleding vervangen door stortsteen. 

 

Natuurbeschermingswet  

Het nabij gelegen water is aangewezen als Vogelrichtlijngebied Zoommeer. Vanaf km 42 ligt ten oosten 

van de dijk het Markiezaat (Vogelrichtlijn en Beschermd Natuurmonument). Als gevolg van de 

werkzaamheden kunnen er niet-broedvogels van het Zoommeer en in mindere mate van het Markiezaat 

worden verstoord. Vanaf km 42 is het mogelijk dat er ook aangewezen broedvogels (kluut en dodaars) 

worden verstoord. Aan de zijde van het Zoommeer gaat permanent rust- en foerageergebied verloren als 

gevolg van het vervangen van de bekleding. De wezenlijke waarden en kenmerken van het Beschermd 

Natuurmonument Markiezaatsmeer-Zuid worden niet aangetast. Omdat er ook permanente gevolgen zijn 

op vogels zijn negatieve effecten qua Nbwet aan de orde.  

 

Flora- en faunawet en Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk is niet aangewezen als bloemdijk in het kader van de EHS. Ondanks een achteruitgang van de 

begroeiingsmogelijkheden scoren deze trajecten daarom neutraal op het criterium EHS. De 

werkzaamheden op de dijk zullen leiden tot vernietiging van groeiplaatsen van mogelijk voorkomende 

beschermde planten (o.a. orchideeën) en verstoring en/of doden van broedvogels (grondbroeders, 

broedvogels van riet en ruigte), rugstreeppad en kleine zoogdieren en het verstoren van de 

rivierdonderpad. Mogelijk dat ook permanent broed- en leefgebied verdwijnt van beschermde planten en 

vogels. Omdat niet zeker is of op dit traject daadwerkelijk beschermde soorten voorkomen, zijn de effecten 

beoordeeld als licht negatief.  

 

Traject km 56-58 en km 71-75 

Op deze trajecten worden de bomen en struiken die door de blokkenbekleding heen groeien verwijderd en 

wordt de bekleding gerepareerd. 
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Natuurbeschermingswet  

Het gebied ter hoogte van km 56-58 is niet beschermd onder de Nbwet. Het buitendijkse gebied nabij km 

71-75 is Vogelrichtlijngebied Zoommeer en Beschermd Natuurmonument Zoommeer-Eendracht (dijken 

zijn niet aangewezen gebied). Voor het dit traject zal er als gevolg van de werkzaamheden tijdelijke 

verstoring zijn op niet-broedvogels. Aangewezen broedvogels broeden niet nabij of op de dijk. De 

wezenlijke waarden en kenmerken van het Beschermd Natuurmonument worden niet aangetast.  

 

Flora- en faunawet 

Mogelijk zijn de bomen van belang voor vogels (score licht negatief Ffwet).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijken behoren niet tot de ecologische hoofdstructuur, waardoor de score voor dit criterium neutraal is.   

 

Trajecten km 67-68 

Op dit traject wordt buitendijks de grasbekleding van het onderste deel van de dijk vervangen door 

stortsteen. 

 

Natuurbeschermingswet  

Het buitendijkse gebied nabij km 67-68 is Vogelrichtlijngebied Zoommeer en Beschermd Natuurmonument 

Zoommeer-Eendracht (dijken zijn niet aangewezen gebied). Het storten van steen zorgt voor een zeer 

beperkte afname van rust- en foerageergebied voor bepaalde niet-broedvogels van het Zoommeer, voor 

andere soorten (o.a. steenloper) kan dit juist nieuwe foerageerlocaties geven. Als gevolg van de 

werkzaamheden zijn er tijdelijke verstoring op niet-broedvogels. De kluut broedt op de Oesterdam. Omdat 

de broedlocaties binnen de verstoringsafstanden van de dijkwerkzaamheden liggen kan er verstoring van 

het broeden een feit zijn wanneer er van mei t/m augustus wordt gewerkt. De wezenlijke waarden en 

kenmerken van het Beschermd Natuurmonument worden niet aangetast.  

 

Flora- en faunawet 

De dijk(voet) is mogelijk van belang voor beschermde planten, broedvogels en kleine zoogdieren.  

Verstoring van de rugstreeppad en rivierdonderpad kan ook aan de orde zijn. De score voor dit criterium is 

hierdoor licht negatief voor de Ffwet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk maakt geen onderdeel uit van de EHS. Wel zijn de voeroevers aangewezen als ‘ruigteveld’, 

(N12.06, 85%), vochtig duinvallei (N08.03, 10%) en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ (N12.02, 5%). Omdat 

stortsteen nog wel mogelijkheden biedt voor groei van ruigten en de ingreep slechts zeer beperkt de EHS 

raakt, zijn de effecten als verwaarloosbaar beschouwd.  

 

Traject km 79,5-81,3 

Ter hoogte van km 79,5-80 wordt er ten behoeve van de binnenwaartse stabiliteit een berm aangelegd en 

een stukje sloot gedempt.  

 

Natuurbeschermingswet  

Het buitendijkse gebied ter hoogte van km 79,6-81,4 is begrensd als Beschermd Natuurmonument. Omdat 

werkzaamheden alleen binnendijks plaatsvinden zijn effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken 

van het beschermde gebied niet aan de orde.  
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Flora- en faunawet  

In dit traject (tot km 79,9) is er een industrieterrein gelegen direct achter de dijk. Vergroting van de 

bestaande berm en het gedeeltelijk dempen van de sloot vergroten het bestaande dwarsprofiel. Nabij het 

industrieterrein zijn nauwelijks natuurwaarden. Mogelijk kunnen door de werkzaamheden broedvogels 

worden verstoord (grondbroeders en broedvogels van riet- en ruigten).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk is niet als EHS begrensd. Op de hoek van km 79,9 ligt binnendijks een strook ‘basis grasland’ 

(A02.01). Het buitendijkse gebied is een combinatie van ‘ruigteveld’, (N12.06, 85%), vochtig duinvallei 

(N08.03, 10%) en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ (N12.02, 5%). Het aanleggen van een binnenberm en 

het gedeeltelijk dempen van de sloot tast de EHS niet aan.  

 

Traject km 91,5-94,1 

Op dit traject wordt aansluitend op het stortsteen in de dijkvoet grasbekleding vervangen door stortsteen. 

 

Natuurbeschermingswet  

Het buitendijkse gebied is Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak (VR/HR/BN). Als gevolg van het 

aanbrengen van stortsteen kan een deel van het leefgebied van de noordse woelmuis tijdelijk ongeschikt 

worden. Het foerageer- en rustgebied neemt voor een deel van de niet-broedvogels toe (steenloper) en 

voor een ander deel juist af (graseters). Door de werkzaamheden kunnen broedvogels (dodaars, bruine 

kiekendief, blauwe kiekendief, bontbekplevier, strandplevier, kleine mantelmeeuw, visdief en dwergstern) 

en de noordse woelmuis tijdelijk worden verstoord. Aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken 

van het BN Krammer-Volkerak is niet aan de orde. Door de combinatie van tijdelijke en mogelijke 

permanente effecten en het feit dat de zwaar beschermde soort binnen het traject wordt verstoord scoort 

deze variant negatief op het criterium Nbwet. 

 

Flora- en faunawet 

Werkzaamheden aan de dijk zullen leiden tot verstoring en mogelijk tijdelijk vernietiging van leefgebied van 

noordse woelmuis en rugstreeppad. De rivierdonderpad kan hier tijdelijk worden verstoord. Op de dijk 

komen beschermde planten voor en het gebied wordt gebroed (grondbroeder, broedvogels van riet- en 

ruigten). Vanwege met name het voorkomen van de zwaar beschermde soort noordse woelmuis en de 

mogelijke tijdelijke vernietiging van leefgebied, scoort de technische variant negatief op het criterium Ffwet.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk maakt geen onderdeel uit van de EHS, waardoor dit criterium neutraal scoort.  

 

Traject km 105-115,3 

Op dit traject worden de scheuren in de asfaltbekleding gerepareerd. 

 

Natuurbeschermingswet  

Het buitendijkse gebied en het water nabij dit traject is Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak 

(VR/HR/BN). Als gevolg van de werkzaamheden kunnen de noordse woelmuis (Krammerse Slikken), 

broedvogels (Krammerse Slikken: dodaars, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, bontbekplevier, 

strandplevier, kleine mantelmeeuw, visdief en dwergstern) en niet-broedvogels (overal nabij het traject) 

worden verstoord. Er zijn geen permanente effecten of aantasting van de wezenlijke waarden en 

kenmerken BN Krammer-Volkerak, waardoor deze variant licht negatief scoort op het criterium Nbwet.  
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Flora- en faunawet 

De werkzaamheden zullen mogelijk leiden tot verstoring van noordse woelmuis, waterspitsmuis, 

rivierdonderpad en broedvogels en scoren daarmee licht negatief voor het criterium Ffwet.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk maakt geen onderdeel uit van de EHS, waardoor dit criterium neutraal scoort.  

 

Traject km 115,3-116,1 

Vanwege de binnenwaartse stabiliteit wordt er binnendijkse over 10 meter een sloot verlegd en aan de 

binnenzijde voorzien van een plas-drasberm. Tussen de dijk en de nieuwe sloot wordt ook een nieuwe 

berm (lengte 10 meter) aangebracht. 

 

Natuurbeschermingswet  

De binnendijkse werkzaamheden kunnen mogelijk tijdelijk verstorende effecten hebben op niet-

broedvogels van het Krammer-Volkerak.  

 

Flora- en faunawet 

Het is onbekend is of in de huidige sloot beschermde soorten voorkomen. Mogelijk aanwezige 

beschermde soorten zullen een licht negatief effect ondervinden. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Binnendijks is op dit traject geen EHS-gebied gelegen. Het verleggen van de sloot in combinatie met het 

aanbrengen van een plas-drasberm heeft geen effecten op de EHS.  

 

11.6  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling weergegeven, apart voor de alternatieven voor de waterberging en voor de 

aanpassingen aan de dijken en dammen.  

 

Tabel 11-1 Beoordeling van de effecten van de waterberging op natuur en ecologie 

Thema / 

criterium 

Alternatieven 

 A B1 B2 

 met voorspuien zonder 

voorspuien 

met voorspuien zonder 

voorspuien 

met voorspuien 

Nbwet - -- -- -- -- 

Ffwet - - - - - 

EHS 0 0 0 0 0 

Grote grazers - - - - - 

 

Waterberging 

In het kader van de Nbwet zijn er in alternatief A vooral negatieve effecten in het kader van het 

overstromen van de buitendijkse gebieden (noordse woelmuis) en de verzoeting van de noordtakken van 

de Oosterschelde (voedselbeschikbaarheid vogels). In het zoute scenario zijn deze effecten ook 

aanwezig, maar ze worden door bepaalde factoren negatiever beoordeeld. De voedselbeschikbaarheid 

van (broed)vogels neemt tijdelijk af, omdat door het inlaten van zoet water in een zout Volkerak-Zoommeer 

sterfte zal plaatsvinden van voedselbronnen. Daarnaast worden relatief hoog gelegen habitats op de 

voormalige gorzen, die onder normale omstandigheden onder invloed staan van zoet (regen)water, 
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negatief beïnvloed door de overstroming met brak tot zout (slibrijk) water. Om deze redenen scoort 

alternatief A licht negatief en de alternatieven B1 en B2 beide negatief.  

Het voorspuien in beide zoute scenario’s versterkt de negatieve effecten als gevolg van de verandering 

van de waterkwaliteit (inclusief chloriniteit).  

 

Beschermde soorten in het kader van de Ffwet (onder andere noordse woelmuis, rugstreeppad en vogels) 

ondervinden in alle alternatieven een licht negatief effect. Negatieve effecten hangen vooral samen met 

het verhoogde waterpeil tijdens waterberging, waardoor dieren verdrinken en leefgebieden tijdelijk onder 

water staan. Gelet op de frequentie komt in geen van de alternatieven de instandhouding van soorten in 

gevaar. 

 

De alternatieven voor waterberging hebben in het licht van de lage frequentie geen effect op de wezenlijke 

waarden en kenmerken van de EHS.  

 

Van de kuddes grote grazers op de Hellegatsplaten en de Dintelse gorzen zal een groot deel verdrinken, 

wanneer geheel wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de dieren. Het type dier dat nu op de 

Dintelse gorzen graast, laat zich relatief eenvoudig bijeen drijven. Dat geldt niet voor de Heckrunderen op 

de Hellegatsplaten.  

 

Aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken 

De aanpassing van de waterkeringen brengt op alle trajecten negatieve effecten met zich mee op 

beschermde natuurwaarden in het kader van de Nbwet, Ffwet en EHS. Veelal gaat het om tijdelijke 

verstoring als gevolg van de werkzaamheden van beschermde soorten als noordse woelmuis, 

waterspitsmuis, rivierdonderpad, rugstreeppad, beschermde planten en vogels.  

Permanent negatieve effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS treden op in het 

geval gras of doorgroeibare bekleding wordt vervangen door een dichte(re) bekleding op dijken die tot de 

EHS behoren of waar beschermde flora en fauna voorkomt. Ook de aanleg van bermen ten behoeve van 

de binnen- en buitendijkse stabiliteit van de dijk leiden vaak tot negatieve effecten, omdat het profiel van 

de dijk merkbaar wijzigt en in de overgangen van nat naar droog of de droge dijkvoet veelal de meeste 

natuurwaarden voorkomen. Het recreatieve medegebruik van het onderhoudspad brengt permanente 

verstoring van met name vogels met zich mee. De maatregelen binnendijks brengen doorgaans minder 

negatieve effecten in vergelijking met buitendijkse maatregelen met zich mee, omdat ter plaatse weinig tot 

geen EHS-gebieden zijn gelegen, geen beschermd gebied in het kader van de Nbwet ligt of beschermde 

Ffwet-soorten voorkomen. 

De vergelijking tussen de technische basisvariant en de integrale variant (in totaal 6 trajecten) pakt op 1 

traject gelijk uit, op de rest scoort de technische variant doorgaans minder negatief dan de integrale 

variant. De integrale variant leidt vaak tot meer ruimtebeslag, tot meer beroering vanwege de aard van de 

ingreep (verplaatsing dijk) of tot meer verstoring door recreatief gebruik.  
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Tabel 11-2 Beoordeling van de effecten van aanpassingen aan waterkeringen op natuur en 

ecologie 

  Technische basisvariant Integrale variant 

Traject N
b

w
e
t 

F
fw

e
t 

E
H

S
 

N
b

w
e
t 

F
fw

e
t 

E
H

S
 

km 5,8-6,5 - - - - - - 

km 6,5-8,5 - - - - - -- 

km 8,5-14,0 0 - - - -- - 

km 14,8-15,8 0 - - - -- - 

km 24,0-24,1 n.v.t - 0 n.v.t n.v.t. n.v.t. 

km 24,1-25,2 n.v.t - 0 n.v.t -- -- 

km 25,7-26,5 n.v.t - 0 n.v.t -- -/--* 

km 28,2-31,2 n.v.t - 0 n.v.t n.v.t n.v.t. 

km 33,0-33,9 n.v.t - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 33,9-35,6 0 - - n.v.t n.v.t n.v.t 

km 35,6-36,07 0 - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 38,2-45,0 -- - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 56-58 n.v.t - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 67-68 - - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 71-75 0 - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 79,5-81,30 0 - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 91,5-94,1 -- -- 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 105-115,3 - - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 

km 115,3-116,0 0 - 0 n.v.t n.v.t n.v.t 
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12 LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

12.1  Inleiding 

Voor de thema’s landschap, cultuurhistorie en archeologie worden de effecten in beeld gebracht aan de 

hand van het beoordelingskader in hoofdstuk 7. De toetsingscriteria voor de thema’s landschap, 

cultuurhistorie en archeologie zijn wat betreft de waterberging gebaseerd op de criteria die doorgaans voor 

deze aspecten worden gebruikt. Gezien de lage frequentie waarin de waterberging optreedt en het geringe 

effect daarvan op deze thema’s, kan worden volstaan met één criterium per thema; daarmee kunnen de 

effecten voldoende tot uiting worden gebracht.  

Waterberging 

12.2  Landschap 

12.2.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Landschappelijke structuren en elementen 

Bij hoogwater zullen grote delen van het buitendijkse gebied enkele uren tot dagen onder water komen te 

staan. Het gaat om De Hellegatsplaten, Slikken bij Ooltgensplaat, Schorren bij Sabina Henricapolder, De 

Krammerse Slikken, De Slikken van de Heen, De Plaat van de Vliet, De Schorren van de Eendracht, 

Voorland ten noorden van Tholen, Princesseplaat, Speelmansplaten, Paviljoenpolder, het havengebied 

van Tholen. Ook de vooroevers in de Krammer en bij De Plaat van de Vliet zullen onderlopen bij inzet van 

de waterberging. Hoe lang een gebied onder water staat, hangt van de hoogteligging af. Bij de piek van de 

waterberging staat in ieder geval al het buitendijkse gebied onder water (zie ook bijlage 6).  

 

Het onderstromen van voorland en andere buitendijkse gebieden tijdens de waterberging heeft effect op 

het landschap. Het maaiveld van de voormalige slikken en schorren zijn op dat moment niet zichtbaar 

waardoor het Volkerak-Zoommeer buitendijks een ander uiterlijk heeft. De oude getijdesituatie met zeer 

hoog water is als het ware weer even terug. Belangrijk verschil is wel dat de na de afsluiting van de 

Philipsdam tot ontwikkeling gekomen bossen voor een belangrijk deel boven water zullen uitsteken. Het 

zal het Volkerak-Zoommeer een ‘verdronken’ aanblik geven, zoals dat ook bij de uiterwaarden langs de 

rivieren optreedt bij hoogwater. Het effect is van kortdurende aard. Na het wegstromen van het water is de 

landschappelijke situatie hetzelfde als bij aanvang van de waterberging. 

Andere landschappelijke structuren en elementen ondervinden geen effect van de waterberging. 

 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is in het zoete scenario beperkt, maximaal ca. 20 cm. Dit 

wordt in een etmaal bereikt. Landschappelijk zal het nauwelijks zichtbaar zijn; de waterstand komt 

ongeveer 10 cm onder het minimum niveau van de normale schommelingen die op het Volkerak-

Zoommeer kunnen optreden. Bovendien is het van zeer tijdelijke aard. 

 

12.2.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn tijdens de waterberging vergelijkbaar met alternatief A, zonder de effecten van het 

voorspuien. Belangrijk verschil is echter dat de buitendijkse gebieden niet met zoet water overstroomd 

zullen worden. In het onderzoek is uitgegaan van volledige menging van het zoete en zoute water. Gevolg 

is dat de buitendijkse gebieden met relatief zout water onder zullen lopen. De vegetatie op de hogere 
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delen van de buitendijkse gebieden, die onder normale omstandigheden onder invloed staan van zoet 

water en tijdens de waterberging onderlopen met brak/zout water, sterft na de waterberging mogelijk 

(deels) alsnog af. Dit is afhankelijk van de zouttolerantie van de soort, het zoutgehalte van het water en de 

duur van onderlopen. Het is mogelijk dat een deel van de bosvegetatie afsterft; dit zorgt voor een 

verandering van het landschap. Na verloop van jaren zal de boomvegetatie zich weer herstellen en zal het 

landschapsbeeld zoals dat er nu in de huidige situatie is, weer terugkeren.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien loopt in het zoute scenario op tot maximaal ca. 0,5 m. Dit 

wordt in een etmaal bereikt. Landschappelijk zal het effect zijn dat de waterstand ongeveer 25 cm lager 

komt dan het laagwater dat in het zoute scenario onder normale omstandigheden tweemaal per dag 

optreedt. Het effect is van zeer tijdelijke aard. 

 

12.2.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

Voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

12.2.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

In het licht van de frequentie zijn de effecten op het landschap zo klein, dat ze als verwaarloosbaar kunnen 

worden beschouwd. Dat geldt zeker in het zoete scenario, waarin het landschappelijke beeld in korte tijd 

weer hetzelfde is als in de normale situatie. In het zoute scenario kan het weerkeren naar het 

landschapsbeeld van de normale situatie weliswaar een aantal jaren duren wanneer de boomvegetatie op 

de hoger gelegen voormalige schorren wordt aangetast door zout water; maar in het licht van de lage 

frequentie van optreden is het effect verwaarloosbaar. Dat geldt zowel voor de korte (2015) als de 

middellange (2050) termijn. 

 

12.2.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Beperking van de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging tot NAP +1,5 

m leidt niet tot andere effecten op het landschap. Ook in dat geval zullen de buitendijkse gebieden vrijwel 

geheel onderwater lopen tijdens de waterberging. Het ‘verdronken’ beeld van het gebied dat tijdens de 

waterberging ontstaat, duurt weliswaar in de orde van een dag minder, maar dat is geen wezenlijk verschil 

met de alternatieven A, B1 en B2. 

 

12.3  Cultuurhistorie 

12.3.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Cultuurhistorische patronen en cultuurhistorische elementen 

Het overgrote deel van de cultuurhistorie patronen en elementen ligt binnendijks. Hier zullen geen effecten 

door de waterberging optreden. Historische sluizen en muraltmuurtjes zullen geen negatief effect 

ondervinden van de waterberging. De muraltmuurtjes staan bovenop de dijken. Waar deze muurtjes staan, 

gaat het om voormalige zeedijken. Deze zijn zo hoog dat het water tijdens de waterberging de kruin, en 
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daarmee de muraltmuurtjes, bij lange na niet zal bereiken. Aan sommige (historische) sluizen moeten wel 

technische aanpassingen worden gedaan; de eventuele effecten hiervan komen elders in het MER aan 

bod; de waterberging zelf veroorzaakt geen effect.  

De aardkundige waarden in het gebied, de Brabantse wal, ligt binnendijks en ondervindt geen effect van 

de waterberging.  

 

De kortdurende waterstandsverlaging tijdens het voorspuien heeft geen effect op de cultuurhistorische 

elementen en patronen. 

 

12.3.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief A, zonder de effecten van het voorspuien.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. De kortdurende waterstandsverlaging 

in het zoute scenario is ca. 0,5 m; dit heeft geen effect op de cultuurhistorische elementen en patronen. 

 

12.3.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. De kortdurende waterstandsverlaging 

in het zoute scenario is ca. 0,5 m; dit heeft geen effect op de cultuurhistorische elementen en patronen. 

 

12.3.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Tijdens de waterberging zijn, zoals hierboven is aangegeven, geen effecten te voorzien op de 

cultuurhistorische patronen en elementen. In het licht van de lage frequentie van inzetten van de 

waterberging zijn de effecten op de cultuurhistorische patronen en elementen dus afwezig. Dat geldt zowel 

voor de korte (2015) als de middellange (2050) termijn. 

 

12.3.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

In de situatie met waterberging tot NAP +2,3 m (alternatief A, B1 en B2) zijn geen effecten te voorzien op 

de cultuurhistorische patronen en elementen. Indien de maximale waterstand tijdens de waterberging 

wordt beperkt tot NAP +1,5 m zullen dus ook geen effecten te voorzien zijn.  

 

12.4  Archeologie 

12.4.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Archeologische verwachtingswaarden (trefkans) 

Van het buitendijkse gebied geldt voor het Volkerak een middelhoge ‘natte’ archeologische verwachting. 

Deze verwachting betreft met name scheepswrakken uit de Nieuwe tijd (1500-1950 na Chr.). Daarnaast 

moet ten oosten van Ooltgensplaat (gemeente Overflakkee) rekening worden gehouden met het 

voorkomen van restanten van het verdronken dorp Ooltgensplaat. 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 238 - WA-RK20100835 

Voor het Schelde-Rijnkanaal vanaf het Volkerak tot aan de Prinsesseplaat (Bergen op Zoom) geldt geen 

archeologische verwachting. Hetzelfde geldt voor het stuk voorbij de Kreekraksluizen tot aan de Belgische 

grens. Voor het tussengelegen deel van het kanaal (door het Verdronken Land van Zuid-Beveland) geldt 

een middelhoge ‘natte’ archeologische verwachting. 

In het kader van de waterberging worden geen fysieke ingrepen in deze gebieden gepleegd. Er zijn 

daarom geen effecten van de waterberging op de archeologische verwachtingswaarden.  

 

Archeologische waarden (monumenten) 

De waterberging kan van invloed zijn op de kwaliteit van archeologische resten, voor zover aanwezig in 

buitendijkse gebieden die onder normale omstandigheden droog liggen, omdat door het onderlopen en na 

afloop van de waterberging weer droogvallen van het gebied reductie en oxidatie optreedt. Het effect, de 

mate van aantasting, is afhankelijk van het materiaal van de resten (ijzer, bijvoorbeeld 

keukengereedschap) en van de diepte waarop de resten zijn gelegen. De effecten zijn naar verwachting 

nihil. Hoewel vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer de buitendijkse gebieden dagelijks onder 

water liepen en weer droogvielen als gevolg van de getijbeweging, mag vanwege het voorzorgprincipe met 

betrekking tot de zichtbaarheid en in mindere mate met betrekking tot de aantasting van de 

archeologische resten een negatief effect echter niet geheel worden uitgesloten. 

 

De beperkte en kortdurende waterstandsverlaging tijdens het voorspuien (ca. 0,2 m) zal geen extra 

effecten met zich meebrengen. 

 

12.4.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief A.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien zal geen extra effecten met zich meebrengen ten opzichte 

van de waterberging zonder voorspuien. De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is in het zoute 

scenario (ca. 0,5 m) weliswaar wat groter dan in het zoete scenario, maar onder dagelijkse 

omstandigheden is er in het zoute scenario ook al sprake van een beperkte getijslag. Ten opzichte van het 

dagelijks laagwater betekent het voorspuien een beperkte en kortdurende waterstandsverlaging. Dit brengt 

geen extra effecten met zich mee.  

 

12.4.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

Met voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

12.4.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Voor zover zich al effecten voordoen op archeologische verwachtingswaarden en monumenten zijn deze 

in het licht van de frequentie van inzetten van de waterberging verwaarloosbaar. Dat geldt zowel voor de 

korte (2015) als de middellange (2050) termijn. 
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12.4.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Bij beperking van de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging tot NAP 

+1,5 m zijn de effecten hetzelfde als in de alternatieven A, B1 en B2. De archeologische waarden die 

aanwezig zijn in de buitendijks gelegen gebieden, zullen ook bij beperking van de maximale waterstand 

vrijwel geheel onder water lopen.  

Aanpassingen aan dijken en dammen 

12.5  Landschap 

In deze paragraaf worden de effecten van de dijk en damversterking op de landschappelijke patronen en 

structuren bekeken. Dit gebeurt op twee schaalniveaus. Allereerst op de schaal van het landschap van het 

Volkerak-Zoommeer als geheel of in ieder geval grotere onderdelen. Het gaat hierbij om de belangrijke 

patronen en structuren. Het twee niveau is dat van de landschappelijke, meer locale elementen Op dit 

niveau worden de effecten van de ingrepen in relatie tot de elementen dwarsprofiel en lengteprofiel van de 

dijken beoordeeld.  

 

Dit thema heeft een groot raakvlak met het thema ruimtelijke kwaliteit. Specifiek gaat het daarbij om het 

ensemble van waterwerken, openheid en de zeekarakteristiek. In het thema landschap worden de effecten 

op de aanwezigheid en de herkenbaarheid van de objecten beschreven. Verandering in beleving is 

onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit en te vinden in hoofdstuk 9  

Waar relevant zijn er aandachtspunten vanuit het thema landschap opgenomen in de effectbeschrijving. 

Deze zijn echter niet meegenomen in de effectbeoordeling.  

 

12.5.1  Effecten van de aanpassingen 

Traject km 5,8-6,5 

Aanleg van een binnenberm en het verleggen van de sloot heeft gevolgen voor het profiel van de dijk en 

de aanliggende beplanting rondom de RWZI. Bij beide varianten blijven de landschappelijke patronen en 

structuren gehandhaafd, maar vermindert de herkenbaarheid van het lengteprofiel op het traject 5,8-6,5 

horende bij het traject Sasdijk – Schenkeldijk. De aanleg van de binnenberm is daarmee een licht negatief 

effect voor dit thema.  

De twee varianten voor versterking van de buitenwaartse stabiliteit hebben verschillende effecten op het 

landschappelijke element van de oude zeedijk. In de technische variant wordt een knik toegevoegd 

waardoor het dijkprofiel een getrapter uiterlijk krijgt. Dit doet afbreuk aan de herkenbaarheid van de 

oorspronkelijke zeedijk. Bij de integrale variant wordt de buitenberm aangelegd met een flauw talud, met 

als gevolg dat de gehele dijk breder wordt.  

 

Aandachtspunt bij dit traject is de relatie met de aanliggende trajecten. Het ontwerpen van een 

landschappelijke logische aansluiting bij de overgang van de binnenberm naar het huidige profiel (km 6,5) 

is van groot belang. Daarnaast is het vanuit landschappelijk oogpunt waardevol om voor eenzelfde 

versterkingsoptie te kiezen in het naastliggende traject. Dit om de landschappelijke eenheid te bewaren.  

 

De vervanging van de bekleding heeft geen significant effect op de aanwezigheid van de landschappelijke 

patronen en structuren. 
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Traject km 6,5-8,5  

De maatregelen in dit traject vinden plaats aan de buitenzijde van de dijk en zijn hetzelfde als in het 

voorgaande traject (Zie 5,8-6,5) en daarmee zijn de effecten ook vergelijkbaar. Ook hier is de overgang 

van het profiel bij km 8,5 (begin Dintelse gorzen) van het nieuwe dijkprofiel naar het oude profiel een 

landschappelijk aandachtspunt.  

 

Traject km 8,5-14,0 en km 14,8-15,8 

Overlaging van de Haringmanblokken heeft geen effect voor de landschappelijke patronen en elementen. 

De toevoeging van een strook stortsteen nabij de teen van de dijk versterkt de scheiding tussen dijk en 

voorland; dit vergroot de herkenbaarheid van de dijk.  

De aanleg van een kleine buitenberm in de integrale variant om een betere aansluiting te krijgen met het 

aanliggende dijktraject is een meerwaarde voor landschap. De verbreding en verdieping van de greppel 

aan de buitenteen van de dijk zorgt voor een duidelijker scheiding tussen dijk en voorland; dit is ook een 

meerwaarde voor het landschap.  

 

Traject km 24,0-24,1 

Vervanging van de huidige asfaltbekleding heeft geen effect voor het thema landschap. 

 

Traject km 24,1-25,2  

De damwand in de technische basisvariant heeft geen effect op de landschappelijke patronen en 

structuren. De binnenwaartse verlegging van de dijk bij de integrale variant is verplaatsing van een 

landschappelijke structuur. De oppervlakte landbouwgrond neemt af en buitendijks water neemt toe. In 

relatie tot de schaal van het landschap en het feit dat het profiel gelijk blijft is dit effect echter minimaal en 

daarom als neutraal beoordeeld.  

Vervanging van de huidige asfaltbekleding heeft geen effecten voor dit thema.  

 

Traject km 25,7-26,5 

Effecten van de technische basisvariant zijn vergelijkbaar met het voorgaande traject, er is geen effect op 

de landschappelijke patronen en structuren.  

Aanleg van een buitenberm door de dijk binnenwaarts te verleggen (integrale variant), al dan niet met een 

taludverflauwing, heeft gevolgen voor de binnendijks gelegen woning, watergang en gemaal en 

landbouwgrond. Op het schaalniveau van het landschap heeft de dijkverplaatsing een licht negatief effect 

omdat de binnendijkse woning en bijbehorende beplanting in het gedrang komen. 

Wat betreft het zichtbare profiel van de dijk, deze blijft in de integrale variant vergelijkbaar met de huidige 

situatie en heeft daarmee geen effect. Voor de extra variant geldt dat deze circa 1,5 keer zo breed wordt 

door de buitendijkse taludverflauwing, wat een negatief effect is omdat dit afbreuk doet aan de eenheid in 

het lengteprofiel van de zeedijk.  

Vervanging van de huidige asfaltbekleding heeft ook in dit deeltraject geen effecten voor landschap ten 

opzichte van de huidige situatie.  

Concluderend hebben de ingrepen bij de technische variant geen significant effect. Heeft de integrale 

variant een licht negatief effect en heeft de integrale variant plus een negatief effect.  

 

Traject km 28,2-31,2 

In dit deeltraject komen bij de kruising van de Groenedijk en de Rubeerdijk verschillende waardevolle 

landschappelijke structuren bij elkaar. Het gaat hier om drie dijken en een oude kreekrestant. Door de 

grote schaal van het landschap en de beperkte ingreep die de slootverlegging met 15 m is, heeft deze 

maatregel geen groot effect voor de landschappelijke patronen en structuren. Toevoeging van een 

binnendijkse berm van 12 m vraagt daarnaast om een logische aansluiting op het bestaande profiel bij de 

Thoolse Brug. 
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Vervanging van de huidige asfaltbekleding heeft geen effect voor het thema landschap. 

 

Traject km 33,0-33,9  

De effecten van de slootverlegging over 10 m gecombineerd met de aanleg van een binnenberm, zijn 

vergelijkbaar met het voorgaande traject. De oplossingen voor het stabiliteitsprobleem als de bekleding 

hebben geen significant effect voor het thema landschap. Ook hier geldt dat aansluiting bij km 33,0 op het 

oude profiel aandacht verdient.  

 

Traject km 33,9-35,6 

Binnendijks is hier direct aansluitend aan de dijk een restant van een oude kreek, een 

hoogspanningsleiding en een boskavel bij de Auvergnedijk. De effecten van de slootverlegging over 10 m 

in combinatie met het aanbrengen van een binnenberm, zijn dat er een strook bij het dijkprofiel getrokken 

wordt. De effecten hiervan zijn gering gezien de grootschaligheid van het landschap en de 

landschappelijke structuren. Aanpassing van de bekleding met betonzuilen heeft geen effect op de 

landschappelijke structuren. De basisvariant heeft daarom zowel voor de oplossingen voor het 

stabiliteitsprobleem als de bekleding geen significant effect op het thema landschap. Doorzetten van het 

profiel van het traject km 33,0-33,9 vergroot de herkenbaarheid van de dijk en heeft daarmee een 

meerwaarde.  

 

Traject km 35,6-36,07 

De problemen met de binnenwaartse stabiliteit wordt in dit traject opgelost door de plaatsing van een 

damwand over 400 m. Voor de bekleding is gekozen voor betonzuilen. Beide oplossingen hebben geen 

effect op het thema landschap. 

 

Traject km 38,2-45,0 

Vervanging van de grasbekleding bij de versterking van de Molenplaat en Markiezaatskade heeft geen 

effect op de landschappelijke structuren en patronen.  

 

Traject km 56-58 en km 71-75 

Door verwijdering van de begroeiing wordt het bestaande dijkprofiel herkenbaarder wat een positief effect 

heeft voor de herkenbaarheid van het profiel van deze landschappelijke structuur. 

 

Traject km 67-68 

Gedeeltelijke vervanging van de grasbekleding van de Oesterdam door stortsteen heeft geen effect op de 

landschappelijke structuren en patronen.  

 

Traject km 79,5-81,3 

In dit traject is er een industrieterrein gelegen direct achter de dijk. Vergroting van de bestaande berm of 

het gedeeltelijk dempen van de sloot vergroten het bestaande dwarsprofiel. Afgezet tegen de huidige 

situatie heeft het gedeeltelijk dempen van de dijksloot landschappelijk geen effect. Het aanleggen van een 

binnenberm heeft een licht negatief effect.  

 

Traject km 91,5-94,1 

Gedeeltelijke vervanging van de grasbekleding van de Philipsdam door stortsteen heeft geen effect op de 

aanwezigheid van de landschappelijke structuren en patronen.  

 

Traject km 105-115,3 

Reparatie van de huidige asfaltbekleding heeft geen effect voor het thema landschap. 
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Traject km 115,3-116,0 

Dit deeltraject is gelegen in een grootschalig landschap zowel buiten als binnendijks met de dijk als 

duidelijke scheiding, geaccentueerd door de 12 windmolens. Gezien de grote schaal van het landschap is 

het verleggen van de bermsloot over 10 m en het toevoegen van een binnendijkse berm een beperkte 

ingreep. Het heeft daarom geen significant effect voor het thema landschap.  

 

12.6  Cultuurhistorie 

In deze paragraaf worden de effecten voor het thema cultuurhistorie besproken. De focus ligt hierbij op de 

aantasting van cultuurhistorische patronen en elementen en op de aantasting van aardkundige waarden. 

Ook dit thema heeft een nauwe samenhang met het thema ruimtelijke kwaliteit, specifiek met de criteria 

ensemble van waterwerken en de historische ontwikkeling. 

 

12.6.1 Effecten van de aanpassingen 

Algemeen 

Op verschillende dijktrajecten in het gebied staan Muraltmuurtjes die een cultuurhistorische waarde 

vertegenwoordigen. Op geen enkel traject is het nodig om de hoogte van de dijk aan te passen. Dat 

betekent dat de aanwezige Muraltmuurtjes ongemoeid zullen worden gelaten. Er treden dus geen effecten 

op.  

 

Traject km 5,8-6,5 

De dijk tussen Dinteloord en Benedensas is historisch geografisch als een lijn met hoge waarde 

gewaardeerd door de provincie Noord-Brabant.  

Aan het begin van dit traject is een kazemat gelegen die een onderdeel is van de West-Brabantse 

waterlinie. Deze zal geen effecten ondervinden van de aanpassingen in beide varianten.  

De maatregelen behorende bij de twee varianten zowel binnendijks als buitendijks betekenen een 

aantasting van het huidige dwarsprofiel en daarmee een negatief effect voor het cultuurhistorische 

element, de zeedijk.  

De aanpassingen aan de bekleding zijn vergelijkbaar met de huidige situatie en hebben daarom geen 

effect. 

 

Traject km 6,5-8,5  

De effecten zijn vergelijkbaar met het vorige traject en daarmee ook licht negatief voor cultuurhistorie.  

 

Traject km 8,5-14,0  

De buitendijkse Dintelse Gorzen zijn aangewezen als aardkundig monument. De maatregelen waarvoor 

gegraven moet worden in de integrale variant (verdiepen/verbreden greppel aan de buitenteen; aanleg 

kleine berm ter aansluiting op het aanliggende dijktraject) hebben een nadelig effect op deze waardevolle 

gebieden. Gezien de grootte van het gebied is dit effect als licht negatief beoordeeld.  

De overlaging van de bestaande dijk met elastocoast en het toevoegen van een strook stortsteen bij de 

teen van de dijk verandert het uiterlijk van de huidige grasdijk. Voor de cultuurhistorische patronen en 

elementen heeft dit geen significant effect op de aanwezigheid en herkenbaarheid.  

 

Traject km 14,8-15,8 

In dit traject is het rijksmonument Sluis Benedensas gelegen. Dit monument zal geen effect ondervinden 

van de aanpassing aan de bekleding van de dijk. De effecten van het overlagen met elastocoast en de 

toevoeging van een strook stortsteen hebben betrekking op het uiterlijk van de dijk, deze zal veranderen. 

Dit heeft echter geen effect voor het thema cultuurhistorie. Bij de integrale variant wordt daarnaast nog een 
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kleine berm aangelegd om de aansluiting op de aanliggende dijktrajecten te verbeteren. Door deze kleine 

buitenberm verandert het dwarsprofiel minimaal, het lengteprofiel van de dijk en de aansluitingen worden 

verbeterd waardoor de sequentie van dijken logisch blijft. Deze effecten afwegend zijn deze in totaliteit als 

neutraal beoordeeld.  

 

Traject km 24,0-24,1 

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding met nieuw asfalt heeft geen effect op het cultuurhistorische 

elementen.  

 

Traject km 24,1-25,2  

De dijk in dit traject is door de provincie Noord-Brabant als cultuurhistorisch element met hoge 

archeologische waarde benoemd. Daarnaast zijn er rondom km 24,5 resten van cultuurhistorische waarde 

aanwezig van het voormalige fort Oranje. De plaatsing van een damwand in het buitentalud bij de 

technische basisvariant heeft geen effect op het thema cultuurhistorie. Een dijkverlegging zoals wordt 

voorgesteld in de integrale variant heeft een negatief effect, zowel op de voormalige zeedijk als op de 

restanten van het voormalige fort.  

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding met nieuw asfalt heeft geen effecten voor dit thema.  

 

Traject km 25,7-26,5 

Ook hier is de zeedijk een lijn van hoge waarde. Tevens is nabij het begin van dit traject ook een historisch 

waardevolle Stellingmolen Assumburg uit 1897 gelegen die ook de status van rijksmonument heeft. Deze 

molen ondervindt geen effecten van de aanpassingen aan de zeedijk.  

De effecten van de drie varianten zijn vergelijkbaar met het traject km 24,1-25,2. Dit betekent geen 

effecten voor de technische basisvariant en een negatief effect voor de integrale variant. Bij de extra 

variant zijn de effecten zelfs nog groter omdat het historische dijkprofiel sterk verbreed wordt.  

 

Traject km 28,2-31,2 

Ook in dit traject heeft de zeedijk een hoge cultuurhistorische waarde. De ingrepen die nodig zijn voor de 

bekleding hebben geen effect op de deze cultuurhistorisch waardevolle structuur. Door de verplaatsing 

van de bermsloot en de toevoeging van een binnenberm verandert het dwarsprofiel. Dit is als een licht 

negatief effect beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie voor de cultuurhistorische patronen en 

elementen.  

 

Traject km 33,0-33,9  

De effecten van dit traject zijn vergelijkbaar met het voorgaande traject km 28,2-31,2. 

 

Traject km 33,9-35,6 

In dit traject is een voormalige kazemat van de West-Brabantse Waterlinie gelegen bij km 34,0 in de bocht 

van de dijk. Verlegging van de binnendijkse sloot heeft geen effecten voor de kazemat. Toevoeging van 

een binnenberm verandert ook in dit traject het dwarsprofiel van de dijk. Daarom is deze ingreep ook hier 

als licht negatief ten opzichte van de huidige situatie beoordeeld. Vervanging van de bekleding door 

betonzuilen verandert het aanzien en de herkenbaarheid van de dijk. Aanpassing van de bekleding heeft 

echter geen significant effect op de cultuurhistorische elementen en patronen.  

 

Traject km 35,6-36,07 

Het aanbrengen van een damwand brengt heeft geen effect voor cultuurhistorie. Door het vervangen van 

de bekleding met betonzuilen zal ook hier het uiterlijk en de herkenbaarheid van de dijk veranderen. Deze 

aanpassing heeft ook hier geen significant effect op de cultuurhistorische elementen en patronen.  
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Traject km 38,2-45,0 

Het binnendijks gelegen Markiezaatsmeer is door de provincie Noord-Brabant voor het zuidoostelijke deel 

aangewezen als aardkundig monument. Vervanging van de grasbekleding heeft geen invloed op het 

Markiezaatsmeer. De nieuwe bekleding doet afbreuk aan de herkenbaarheid van de dam en daarmee aan 

het cultuurhistorisch ensemble van waterwerken. Hierdoor wordt deze maatregelen als negatief 

beoordeeld.  

 

Traject km 56-58 

Verwijdering van de begroeiing van de dijk maakt het dwarsprofiel herkenbaarder en is daarmee een licht 

positief effect voor het thema cultuurhistorie.  

 

Traject km 67-68  

De nieuwe bekleding van stortsteen doet afbreuk aan de herkenbaarheid van de dam en daarmee aan het 

cultuurhistorisch ensemble van waterwerken. Hierdoor wordt deze maatregelen als negatief beoordeeld. 

 

Traject km 71-75  

Door de provincie Zeeland is in de gemeente Tholen de Oosterschelde geselecteerd als ‘aardkundig’ 

waardevol, met dien verstanden dat het gebied zich ook enigszins uitstrekt ten oosten van de Oesterdam 

ter hoogte van de verdronken stad Reimerswaal.  

De ingreep in dit gebied om de bekleding te herstellen is het verwijderen van de begroeiing. Deze 

maatregel heeft geen effect op de aardkundige waarde en is een licht positief effect voor het 

cultuurhistorische element, de zeedijk.  

 

Traject km 79,5-81,3 

Vergroting van de binnenwaartse stabiliteit door het gedeeltelijk dempen van de sloot heeft geen effect op 

de cultuurhistorie. Versteviging door aanleg van een binnenberm, verandert plaatselijk het profiel en is 

daarmee negatief voor dit thema. Samenvattend is deze technische basisvariant licht negatief voor 

cultuurhistorie.  

 

Traject km 91,5-94,1 

Vervanging van de grasbekleding met stortsteen doet afbreuk aan de herkenbaarheid van de dam en 

daarmee aan het cultuurhistorisch ensemble van waterwerken. Hierdoor wordt deze maatregelen als 

negatief beoordeeld. 

 

Traject km 105-115,3 

De dijk in dit deeltraject heeft een hoge landschappelijke waarde. Reparatie van de asfaltbekleding tast dit 

cultuurhistorische element niet aan, het heeft geen effect voor dit thema.  

 

Traject km 115,3-116,0 

Evenals in het vorige traject is de dijk hier ook met een hoge landschappelijke waarde door de provincie 

Zuid-Holland gewaardeerd. Met het verplaatsen van de bermsloot en het toevoegen van een binnendijkse 

berm (van 10 m) wordt het dwarsprofiel van de huidige dijk aangetast. Dit effect is als licht negatief 

beoordeelt.  

 

12.7  Archeologie 

In deze paragraaf worden de effecten van de varianten voor de archeologische monumenten en de 

archeologische verwachtingswaarden beschreven. Aantasting van de aardkundige waarden worden 

besproken in paragraaf 12.6.  
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12.7.1  Effecten van de aanpassingen  

Archeologische monumenten (waarden) 

Er zijn vier archeologische monumenten nabij het plangebied aanwezig. Geen van deze waarden wordt 

beïnvloed door de maatregelen. 

 

Archeologische verwachtingswaarden 

Over het algemeen zullen aan de buitendijkse zijde van de dijken en dammen rond het plangebied 

verbeteringen worden aangebracht in de vorm van aanpassing van de bekleding en/of het aanbrengen 

van een steunberm. Voorafgaand aan het aanbrengen van de nieuwe dijkbekleding zal in veel gevallen 

eerst de oude bekleding, zoals gras of asfalt, worden verwijderd. In enkele gevallen, met name bij het 

aanbrengen van basaltzuilen, zal eerst een laag van ca. 30 cm grond worden verwijderd. De 

werkzaamheden zullen zich beperken tot de reeds bestaande dijklichamen. Ze hebben daarom geen 

effect op de archeologische verwachtingswaarde. Het buitendijkse water heeft geen archeologische 

waarde; het aanbrengen van een buitenberm heeft daarom geen effect.  

 

In drie trajecten (km 28,2-31,2 en km 33,9-35,6, km 35,6-36,07 en rond km 41) geldt plaatselijk een 

(middel)hoge archeologische verwachtingswaarde. Effecten van de varianten op deze gebieden worden 

hierna besproken. Voor het overige binnendijkse gebied geldt dat er een lage tot zeer lage archeologische 

verwachting aanwezig is. In het kader van de geplande binnendijkse dijkversterkende maatregelen is geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk en zijn er geen significante effecten op de archeologische 

verwachtingswaarden.  

 

Traject km 8,5-14,0  

In dit traject is er een hoge verwachting nabij De Heen aanwezig. Deze is gebaseerd op pleistocene 

opduikingen. De top van het Pleistoceen ligt hier respectievelijk 2 tot 4 en 2 m –NAP. Dit is aanzienlijk 

minder diep dan in het omringende gebied. De hoge verwachting geldt voor alle perioden vanaf de 

preshistorie tot en met de Vroege Middeleeuwen (450-1050 na Chr.). De werkzaamheden aan de dijk 

betreft de bestaande bekleding overlagen met elastocoast en het toevoegen van een strook stortsteen. Dit 

wordt al dan niet gecombineerd met het verdiepen en verbreden van de greppel aan de buitenteen en 

aanleg van een kleine berm ter aansluiting op het aanliggende dijktraject. Deze werkzaamheden hebben 

gezien de omvang ervan geen significant effect op de archeologische verwachtingswaarde. Bij de 

uitvoering verdient dit traject wel de nodige aandacht.  

 

Traject km 28,2-31,2 

Voor het binnendijkse gebied in dit traject geldt grotendeels een lage archeologische verwachting. Alleen 

ter hoogte van het voormalige fort Driesluizen geldt een hoge archeologische verwachting. Het verplaatsen 

van de teensloot en het ophogen van het maaiveld vormt een bedreiging voor in de ondergrond aanwezige 

archeologie. De effecten van de varianten worden hierdoor als negatief gewaardeerd.  

 

Traject km 33,9-35,6 

Voor het binnendijkse gebied in dit traject geldt een lage archeologische verwachting. Buitendijks geldt 

echter deels een hoge archeologische verwachting ter hoogte van het voormalige fort Tweedijk en het 

redoute Mollegat. Dijkversterking in de vorm van betonzuilen vormt een bedreiging voor in de ondergrond 

aanwezige archeologie. De effecten van de vervanging van de bekleding wordt hierom als negatief 

beoordeeld.  
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Traject km 35,6-36,02 

De effecten voor dit traject zijn vergelijkbaar met die van km 33,9-35,6. Door de lage archeologische 

verwachtingswaarde aan de binnendijkse zijde van de dijk heeft het plaatsen van de damwand geen 

significant effect op deze lage waarde. Het toepassen van betonzuilen vormt daarentegen een bedreiging 

voor de hoge archeologische verwachtingswaarde aan de buitendijkse zijde. Dit is de reden dat ook hier 

het vervangen van de bekleding als negatief wordt beoordeeld. 

 

Traject km 71-75 

Het binnendijkse gebied in dit traject heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde omdat het voor 

1300 land was. De maatregel om de bekleding van de dijk te versterken is het weghalen van de beplanting 

op de dijk. Deze werkzaamheden zullen geen effect hebben op de binnendijkse verwachtingswaarde.  

 

Overige archeologische vondsten 

Uit bureauonderzoek (Vestigia, 2010) blijkt dat er op drie plaatsen in het plangebied archeologische 

waarnemingen aanwezig zijn. Het betreft:  

● Traject km 38,2-45,0, versterking, er is zowel een fundering als een munt gevonden (nr: 

37.039) 

● Traject km 71-75, Het betreft een steiger (nr 20.792 en 20.793). 

● Traject km 105-115,3, ter plaatse van km 110.5 en 112 is een schip / boot (of een 

onderdeel ervan) aangetroffen (archeologische waarneming nr 22.132 en 47.606) 

 

In alle gevallen hebben de maatregelen betrekking op de bekleding van de dijken en dammen. De 

maatregelen bestaan uit vervanging van de bekleding met stortsteen (km 38,2-45,0) reparatie van de 

asfaltbekleding (km 105-113) en verwijderen van de begroeiing (km 71-75).  

De verwachting is dat deze maatregelen geen effecten hebben op het thema archeologie.  

 

12.8  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling van de alternatieven voor de waterberging en van de varianten voor de 

aanpassingen aan de waterkeringen weergegeven op de thema’s landschap, cultuurhistorie en 

archeologie. Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het licht van de lage 

frequentie van optreden.  

 

Tabel 12-1 Beoordeling van de effecten van de waterberging op landschap, cultuurhistorie en 

archeologie 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Landschap      

Structuren en elementen 0 0/- 0/- 0/- 0/- 

Cultuurhistorie      

Patronen en elementen 0 0 0 0 0 

Archeologie      

Verwachtingswaarden 

(trefkans) en waarden 

(monumenten) 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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De effecten van de waterberging in alternatief A zijn klein. Wanneer daarbij de lage frequentie van inzetten 

van de waterberging wordt meegenomen is het effect zeer klein tot verwaarloosbaar. In de alternatieven 

B1 en B2 kan afsterving van, een deel van, de boomvegetatie op de voormalige schorren en slikken 

optreden, vanwege het onderlopen met brak/zout water. Dit heeft een negatief effect op het landschap. 

Omdat het effect van tijdelijke aard is en een zeer lage frequentie van optreden heeft, is het effect als 

neutraal tot licht negatief beoordeeld.  

Het effect op archeologie is ook klein, maar omdat aantasting van archeologische monumenten door de 

waterberging niet kan worden uitgesloten, is het effect neutraal tot negatief beoordeeld. 

 

Tabel 12-2 Beoordeling van de effecten van de aanpassingen aan de waterkering op landschap, 

cultuurhistorie en archeologie 

 Technische basisvariant Integrale variant 
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km 5,8-6,5 -- -- 0 0 0 - -- 0 0 0 

km 6,5-8,5 -- -- 0 0 0 - -- 0 0 0 

km 8,5-14,0 0 0 0 0 0 + 0 - 0 0 

km 14,8-15,8 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

km 24,0-24,1 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 24,1-25,2 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 

km 25,7-26,5 0 0 0 0 0 - / -- -- 0 0 0 

km 28,2-31,2 0 - 0 -- 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,0-33,9 0 - 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,9-35,6 0 - 0 -- 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 35,6-36,02 0 0 0 -- 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 38,2-45,0 0 -- 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 56-58 + + 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 67-68 0 -- 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 71-75 + + 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 78,5-80,0 - - 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 91,5-94,1 0 -- 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 105-115,3 0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 115,3-116,0 0 - 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De effecten op de landschappelijke patronen, structuren en locale elementen wisselen. Alleen het 

vervangen of overlagen van de bestaande bekleding heeft over het algemeen geen effect op het 

landschap. Daar waar bermen worden aangebracht of zeer flauwe taluds (al of niet in combinatie met 
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dijkverlegging), wordt het historisch landschappelijke beeld veranderd. Dat is licht negatief tot negatief, 

zeker wanneer dit onlogische knikken aan het dijkprofiel toevoegt.  

Op de trajecten waar de begroeiing van de dijk wordt gehaald, komt straks het dijkprofiel weer duidelijk 

naar voren. Dit is een licht positief effect.  

 

De deltadammen kunnen worden beschouwd als een recent aangelegde nieuwe cultuurhistorische ‘laag’ 

in het landschap. Ze hebben een zeer uniform karakter. Het vervangen van de bekleding met een duidelijk 

ander type onderbreekt dit uniforme karakter en wordt als negatief beschouwd. Ook de aanpassingen aan 

de cultuurhistorisch hoog gewaardeerde dijk tussen Dinteloord en Benedensas worden als negatief 

beschouwd. Aardkundige waarden zijn alleen in het geding bij het verbreden en verdiepen van de greppel 

langs de dijk die achterlangs de Dintelse gorzen loopt. Dit wordt licht negatief beoordeeld.  

 

Enkele plaatsen waar aan de binnenzijde van de dijk de sloot moet worden verlegd, hebben (middel)hoge 

archeologische verwachtingswaarden. De effecten van de aanpassingen worden als negatief beoordeeld. 

De in het gebied archeologische monumenten zijn niet in het geding.  
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13 RECREATIE, WONEN EN WERKEN, BEREIKBAARHEID 

13.1  Inleiding 

Voor de thema’s recreatie, wonen en werken en bereikbaarheid worden de effecten in beeld gebracht aan 

de hand van het beoordelingskader in hoofdstuk 7.  

Wat betreft de thema’s recreatie en wonen en werken is ervan uitgegaan dat de sluizen rondom het 

Volkerak-Zoommeer tijdig worden gesloten, zodat het water niet vanuit het Volkerak-Zoommeer de 

binnendijkse wateren kan instromen en daar geen effecten kan hebben op de binnendijkse voorzieningen, 

zoals de recreatieve havens van Oude Tonge en Ooltgensplaat.  

Bij het thema bereikbaarheid gaat het om de bereikbaarheid over de weg. De effecten van de maatregel 

op de buitendijks gelegen regionale en lokale wegen zijn beoordeeld. De bereikbaarheid van het Volkerak-

Zoommeer en havens voor de beroepsscheepvaart wordt behandeld in hoofdstuk 15. 

Waterberging 

13.2  Recreatie 

13.2.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Verblijfsrecreatie en jachthavens 

De buitendijks gelegen (delen van) jachthavens WSV Volkerak (Benedensas) en WSV De Kogge (Tholen) 

beschikken beide over drijvende steigers. De steigers met elektriciteitsvoorzieningen die onvoldoende 

kunnen meebewegen met de oplopende waterstand, zullen onderwater stromen, wat schade kan 

veroorzaken (zie bijlage 7, overstromingskaarten). 

De in de winter nog aanwezige boten zullen mee omhoog gaan met de drijvende steigers. Wanneer de 

boten aangemeerd liggen aan vaste steigers of steigers die een beperkte waterstandverhoging 

aankunnen, zullen de boten `omlaag/scheef` getrokken worden, waardoor schade zal ontstaan aan de 

boten. De boten die afgemeerd liggen aan de lage kade in Tholen zullen hetzelfde effect ondervinden. 

Omdat op dit moment op het Volkerak-Zoommeer een maximale waterstand wordt aangehouden van NAP 

+0,5 m (daarboven treedt de calamiteitenregeling in werking) zijn negatieve effecten zeker te verwachten. 

De omvang hangt mede af van het aantal boten dat in het winterseizoen in het water ligt en niet in 

winterstalling ligt. 

Bij de jachthaven in Tholen liggen het clubhuis, het havengebouw van de WSV de Kogge buitendijks, 

evenals een scheepswerf/winterstalling. Een deel van de scheepswerf/winterstalling en de eerste 

verdieping van het clubhuis zal onder water stromen, evenals de lage kade met de 

electriciteitsvoorzieningen voor de aanwezige ligplaatsen. 

 

De Speelmansplaten, inclusief de bestaande uitspanning, steigers, en het gebouwtje in het noordwesten, 

de wandelpaden en de beplanting, zullen deels overstromen. Door de hoogteligging van het terrein zullen 

de lagere delen ongeveer vier dagen onder water staan. Van de twee modelwoningen zal de begane 

grond op de top van de waterberging 0,8 m onderlopen. Indien bij de geplande uitbreiding van de 

voorzieningen met recreatiewoningen, jachthaven, restaurant en zwembad onvoldoende rekening wordt 

gehouden met de waterberging, zullen deze ook (deels) onder water komen te staan. Echter, de grond is 

in 2007 door de overheid aan de projectontwikkelaar Speelmansplaten B.V. verkocht met als voorwaarden 

dat de initiatiefnemer (en zijn rechtsopvolgers) bekend is met de plannen voor de waterberging en hiermee 

rekening houdt in het verdere planproces en zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de (schadelijke) 

gevolgen van een eventuele overstroming en daarmee de tijdelijke onbruikbaarheid van het gebied. Ook is 
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in 2006 is bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente Tholen vastgelegd dat rekening 

moet worden gehouden met waterberging met daardoor een peilstijging tot 2,5 m. Hierbij werd de 

mogelijkheid aangegeven om de toekomstige woningen op terpen te bouwen, zodat zij worden gevrijwaard 

voor wateroverlast. 

 

De beperkte verlaging van de waterstand tijdens het voorspuien veroorzaakt naar verwachting geen 

negatieve effecten op de voorzieningen in de buitendijks gelegen jachthavens. Daarvoor is de 

waterstandsverlaging te gering.  

 

Dagrecreatie 

De stranden/recreatieterreinen en natuurgebieden (schorren en slikken) stromen onder bij de waterberging 

waardoor ze tijdelijk niet toegankelijk zijn voor de recreant. Ook het natuurzwembad langs de Eendracht 

stroomt waarschijnlijk onder. Voor de binnendijks gelegen jachthavens betekent de waterberging dat de 

jachten tijdelijk niet uit kunnen uitvaren, omdat de sluizen die de toegang geven naar het Volkerak-

Zoommeer gesloten zijn.  

 

Wat betreft de recreatievaart kan de waterberging zelf gevolgen hebben voor plezierjachten die zich op dat 

moment op het Volkerak-Zoommeer bevinden. Tijdens de waterberging zullen de schutsluizen naar de 

afwaterende riviertjes en havens (o.a. Dintel, Steenbergse Vliet, Oude Tonge, Ooltgensplaat) gesloten zijn. 

Op dat moment – met een sterk verhoogde waterstand, veel wind en golven – kunnen plezierjachten op 

het Volkerak-Zoommeer niet meer hun toevlucht zoeken op binnendijks water. Veilige afmeeropties op het 

Volkerak-Zoommeer zelf zullen maar beperkt voorhanden zijn. Als kanttekening kan hier wel bij geplaatst 

worden, dat de inzet van de waterberging zeer waarschijnlijk buiten het vaarseizoen zal plaatsvinden en 

dat er daarom naar verwachting weinig of geen plezierjachten op het water zullen zijn.  

 

Tijdens het voorspuien wordt de waterstand ca. 0,2 m verlaagd ten opzichte van het streefpeil (NAP +0,15 

m). Mocht er sprake zijn van recreatievaart, dan is de vaardiepte in de hoofdvaargeul van het Volkerak-

Zoommeer geen probleem (vanwege de benodigde diepte voor de beroepsvaart). Het kan wel zijn dat de 

vaarroutes naar de sluizen en/of voorhavens toe een probleem vormen bij genoemde 

waterstandsverlaging tijdens voorspuien.  

De sluizen rond het Volkerak-Zoommeer zijn tijdens het voorspuien in principe al gesloten. Het is niet meer 

mogelijk om, tijdens het voorspuien en vóórdat de waterberging wordt ingezet, nog een veilig heenkomen 

te zoeken in de binnendijkse havens en wateren. Ook wanneer om één of andere reden een sluis toch nog 

open mocht staan, kan de hoogte van de sluisdrempel een beperkende factor zijn bij het passeren. Bij 

Oude Tonge en Ooltgensplaat (sluisdrempel NAP -2,2 m) krijgen zeiljachten van 10 á 15 m lengte met een 

diepgang van 1,8 á 2,0 m waarschijnlijk problemen met het passeren van de sluis. Bij Benedensas 

(sluisdrempel NAP -5,0 m) zullen geen problemen ontstaan met de diepgang.  

 

13.2.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

Voor alternatief B1, zonder voorspuien, zijn de effecten ten gevolge van het oplopen van de waterstanden 

tijdens de waterberging vergelijkbaar met alternatief A, zonder de effecten van het voorspuien. Verschil is 

wel dat overstroming gebeurt met brak tot zout water wat naar verwachting schadelijker is voor aanwezige 

voorzieningen dan onderstromen met zoet water.  

 

Voorspuien 

De verwachte effecten voor alternatief B1, met voorspuien, zijn vergelijkbaar met alternatief A. Op de 

volgende punten is er wel een verschil.  
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Verblijfsrecreatie en jachthavens 

De effecten voor de buitendijks gelegen jachthavens en de dagrecreatie (vaartuigen) zijn in het zoute 

scenario mogelijk iets groter. De waterstandsverlaging ten opzichte van het streefpeil (NAP -0,10 m) als 

gevolg van het voorspuien is groter in het zoute scenario, namelijk ca. 0,5 m. In absolute termen daalt het 

waterpeil dan naar ongeveer NAP -0,6 m. Effect van de waterstandsverlaging is dat wanneer de steigers 

ingesteld zijn op de normale waterstandsvariatie, de daaraan verankerde jachten mogelijk ‘in hun trossen 

komen te hangen’ en scheef komen te liggen. Hierdoor kan schade ontstaan. 

 

Dagrecreatie 

Wat betreft de jachten die zich op het Volkerak-Zoommeer bevinden, zal grotere waterstandsverlaging 

tijdens het voorspuien geen nadelige gevolgen hebben voor de vaardiepte in de vaargeul. Wel vormt de 

diepte van de buitendijks gelegen havens mogelijk een probleem doordat de schepen ‘vast’ lopen.  

Hiervoor is al genoemd dat de sluizen rond het Volkerak-Zoommeer tijdens het voorspuien gesloten zullen 

zijn. Maar ook wanneer dat toch niet geval mocht zijn, zijn de drempels bij de sluis van Oude Tonge en 

Ooltgensplaat niet te passeren voor boten met een diepgang van 1,5 tot 2 m.  

 

Overigens kan daarbij nog wel het volgende worden opgemerkt. In het zoute scenario zal het peil op het 

Volkerak-Zoommeer onder dagelijkse omstandigheden – vanwege de beperkte getijslag - schommelen 

tussen NAP -0,25 en +0,05 m. Dat betekent dat er onder normale omstandigheden bij laagwater al 

problemen kunnen zijn voor de grotere schepen om de sluizen van Oude Tonge en Ooltgensplaat te 

passeren; zij kunnen dan alleen bij hoogwater naar binnen of buiten.  

 

13.2.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

Met voorspuien 

De effecten bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1. 

 

13.2.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Zoals hierboven is toegelicht zal er door inzet van de waterberging schade ontstaan aan een deel van de 

buitendijks gelegen jachthavens en aan de pleziervaartuigen die vastliggen aan steigers die onvoldoende 

kunnen meebewegen met het waterstandsverloop tijdens de waterberging. Jachten die zich op moment 

van voorspuien of inzet van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer bevinden, kunnen de binnendijks 

gelegen havens niet meer bereiken omdat de sluizen dan gesloten zijn.  

Gezien de verwachting dat een deel van de jachten in winterstalling zal liggen en de lage frequentie van 

inzet van de waterberging zijn deze effecten bij alle alternatieven als zeer beperkt negatief beoordeeld. 

Dat geldt zowel voor de korte als de middellange termijn.  

 

Gezien de verwachte inzet van de waterberging buiten het recreatie- en watersportseizoen worden de 

effecten voor de dagrecreatie voor alle alternatieven als verwaarloosbaar beschouwd.  

 

13.2.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Beperking van het maximale peil op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging betekent het 

volgende voor de omvang van de effecten tijdens de waterberging. 
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Verblijfsrecreatie en jachthavens 

De negatieve effecten op buitendijks gelegen jachthavens zijn niet veel kleiner dan wanneer de maximale 

waterstand niet wordt beperkt. Een waterstand van NAP +1,5 m is nog steeds 1 m boven het maximale 

peil waarmee onder normale omstandigheden rekening wordt gehouden. Effecten op steigers en 

aangemeerde jachten zullen van vergelijkbare omvang zijn.  

 

De Speelmansplaten, met alle voorzieningen, zullen minder diep en ook in de orde van een etmaal minder 

lang onder water komen te staan. De twee modelwoningen met een vloerpeil van ca. NAP +1,5 m zullen 

net wel of net niet ‘droge voeten’ houden. Hetzelfde geldt voor de geplande uitbreiding van voorzieningen 

indien zij op hetzelfde vloerpeil op hoger worden aangelegd. De schade zal (veel) beperkter zijn dan 

wanneer de maximale waterstand niet wordt beperkt.  

 

Dagrecreatie 

De effecten voor de dagrecreatie zijn vergelijkbaar met de effecten voor de alternatieven B1 en B2.  

 

13.3  Wonen en werken 

13.3.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Buitendijkse woonlocaties 

Bij Tholen ligt de nieuwbouwwijk Waterfront 1 buitendijks. Bij waterberging zullen van 41 woningen (de 

onderste woonlaag en losstaande huizen) de benedenverdieping en tuin, garages, bergingen, 

liftschachten, technische voorzieningen en trappenhuizen onderwater lopen. Dat geldt ook voor de 

parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Het gaat om 7 kadewoningen, 5 villa’s type I, 5 villa’s type II, 4 

patricierswoningen type I, 4 patricierswoningen type II en 15 appartementen (3, 4, 5-kamer). 

Dit brengt schade met zich mee. Men moet daarbij denken aan schade aan vloeren, muren, keuken, 

inventaris, elektra, kelders/kruipruimten, berging/garage en tuin. De constructeur van de 

aannemer/beheerder heeft aangegeven dat de waterberging de constructie van de woningen en 

gebouwen niet zal aantasten. 

 

Het voorspuien heeft geen effect op de woonlocaties. Het waterpeil in de haven van Tholen daalt tijdelijk, 

daar hebben de huizen geen last van.  

 

Buitendijkse werklocaties 

In de drie buitendijks gelegen werklocaties bij Dintelmond, de haven Galathea en de werkhaven van RWS 

bij Nieuw-Vossemeer heeft de stijging van de waterspiegel naar NAP +2,3 m gevolgen voor de aanwezige 

steigers. Bij Dintelmond en Galathea zullen deze onderwater stromen, bij de werkhaven zal deze 

meedrijven en misschien op het laatst onderlopen.  

Bij Dintelmond stroomt naast de steiger ook de bunkerplaats van het bunkerschip Dintel onder. Deze 

bunkerplaats bestaat uit een tweetal opslagtanks voor diesel. De rest van het buitendijks gelegen 

industrieterrein bij Dintelmond ligt hoog genoeg of wordt beschermd door een kade; deze terreinen zullen 

niet onderlopen.  

Bij Galathea zal de kade om de haven heen waarschijnlijk net onderlopen. Van het (te herbouwen) 

Paviljoen Sluishaven ligt de bovenverdieping hoog genoeg en zal niet onder water lopen. Het gebouw 

heeft ook een onderverdieping met aan de waterzijde de ingang naar de garage; die zal niet droog blijven. 

 

Voor de havens geldt dat de beperkte waterstandsdaling ten gevolge van het voorspuien geen effect heeft 

voor de aangemeerde schepen en voor de havens zelf.  
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Voorzieningen in de Paviljoenpolder (Bathse Driehoek) 

De Paviljoenpolder of Bathse Driehoek is de buitendijks gelegen polder in het uiterste zuiden van het 

projectgebied – naast het Bathse Spuikanaal -, waarin enkele buitendijkse objecten aanwezig zijn. Het 

gaat om een gasinstallatie en een transformatorhuisje.  

 

De gasinstallatie in het noordwesten van de Paviljoenpolder (Figuur 13-1) is in beheer bij N.V. 

Nederlandse Gasunie Tracébeheer West. De gasinstallatie bevindt zich op maaiveldniveau, waardoor de 

installatie tijdens waterberging maximaal 1 dag onder water zal komen te staan (tot maximaal 0,8 m diep).  

De installatie van de Gasunie is een zogenaamde afsluiterlocatie in twee gastransportleidingen, die in 

geval van een calamiteit afgesloten kunnen worden. De locatie is tijdens waterberging niet meer 

bereikbaar, zodat afsluiten van de gasleiding dan niet mogelijk is.  

 

  

Figuur 13-1 Gasinstallatie Gasunie 

 

Het transformatorhuisje (Figuur 13-2) is in beheer van Delta Netwerk Beheer (DNWB). Er is een 

aansluiting van RWS en een aantal lichtmasten. Het onderwater lopen van het transformatorhuis heeft 

kortsluiting tot gevolg. Dit treft dan zo'n 1000 huishoudens (dorp Bath en polder Rilland) en is ongewenst. 

Om kortsluiting te voorkomen kan van te voren de spanning worden uitgeschakeld. Het uitschakelen van 

de stroom kan echter niet voorkomen dat in het gehele gebied de stroom uitvalt. Daarnaast heeft het 

uitschakelen van het transformatorhuisje tot gevolg dat de Bathse Spuisluis niet meer operationeel is. 

Daarnaast zal de installatie zelf grote schade ondervinden.  

 

  

Figuur 13-2 Transformatorhuisje DNWB, ten Zuiden van Bathseweg  
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Het voorspuien is niet van invloed op de voorzieningen in de Paviljoenpolder. Onder normale 

omstandigheden ligt dit gebied droog. De tijdelijke daling van de waterstand in het naastgelegen Bathse 

Spuikanaal is niet van invloed op de polder.  

 

13.3.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De verwachte effecten voor alternatief B1, zonder voorspuien, zijn vergelijkbaar met alternatief A, zonder 

voorspuien. Verschil is wel dat overstroming plaatsvindt met zout water wat schadelijker is dan 

onderstromen met zoet water. Dat geldt zowel voor de woningen en technische installaties bij Tholen als 

voor de voorzieningen in de Paviljoenppolder. Het zout maakt dat het langer duurt voordat het vocht uit 

muren en vloeren is getrokken, en zolang het zout er niet uit is zal ook makkelijker vocht weer worden 

aangetrokken.  

 

Voorspuien 

De effecten van de waterberging met voorspuien verschillen niet met alternatief B1, zonder voorspuien. De 

waterstand wordt weliswaar tot ca. NAP -0,6 m verlaagd tijdens het voorspuien. Maar de havens van 

Dintelmond, Galathea en de werkhaven bij Nieuw-Vossemeer waren ook al in gebruik vóórdat het 

Volkerak-Zoommeer werd afgesloten – dus toen er nog sprake was van getij. Beide havens zullen 

voldoende diepte hebben, ook tijdens het voorspuien.  

 

13.3.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 zonder 

voorspuien. 

 

Voorspuien 

De effecten van waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 met 

voorspuien.  

 

13.3.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Buitendijkse woonlocaties 

Er treden geen effecten op op buitendijks gelegen woonlocaties. 

 

Buitendijkse werklocaties 

De effecten op de buitendijks gelegen werklocaties zijn in het licht van de frequentie verwaarloosbaar 

klein. Dat geldt zowel voor de korte (2015) als de middellange (2050) termijn. 

 

13.3.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Buitendijkse woonlocaties 

Door de aanleg van een keermiddel in de haven van Tholen zullen ook bij beperking van de maximale 

waterstand geen effecten optreden.  
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Buitendijkse werklocaties 

Bij de drie buitendijks gelegen werklocaties bij Dintelmond, de haven Galathea en de werkhaven van RWS 

bij Nieuw-Vossemeer zal de stijging van de waterspiegel naar NAP +1,5 m vergelijkbare gevolgen hebben 

met de alternatieven waarbij de waterstand stijgt tot NAP +2,3 m. Ook in dit geval zullen de steigers 

onderwater stromen. De bunkerplaats bij Dintelmond blijft in dit geval wel net gevrijwaard.  

 

13.4  Bereikbaarheid 

13.4.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Toegankelijkheid plangebied 

De bereikbaarheid met betrekking tot de lokale wegen is onderzocht aan de hand van een hoogtebestand 

van het projectgebied (Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat, 2007). Van een deel van het 

gebied (o.a. ten oosten van de Philipsdam en ten noorden van de Oesterdam) zijn echter geen data 

beschikbaar. De bereikbaarheid m.b.t. wegen in deze gebieden is daarom ook onderzocht aan de hand 

van gegevens van de dijkprofielen, die zijn gebruikt voor de beoordeling van de technische staat van de 

dammen en dijken (DHV, 2010e). 

 

Bij analyse van de hoogteligging van de aanwezige N-wegen in het studiegebied blijkt dat alleen de weg 

over de Oesterdam N659 voor een traject van ongeveer 1.700 m (zie Figuur 13-3) onder water loopt. De 

weg ligt hier op een hoogte van NAP +1,75m. 

 

 

Figuur 13-3 Traject N659 Oesterdam dat bij waterberging onderloopt 

 

De overige N-wegen in het studiegebied blijven begaanbaar. Deze wegen liggen ofwel buitendijks maar 

wel voldoende hoog, ofwel op de kruin of binnendijks. 

 

Er is een aantal lokale verharde en onverharde wegen buitendijks gelegen. Vanwege de verhoogde ligging 

van deze wegen overstroomt het overgrote deel niet bij een waterstand van NAP +2,3 m.  

De volgende wegen/weggedeelten stromen wel onder: 

● Steigerdijk nabij Ooltgensplaat, doodlopende weg (Figuur 13-4) 

● Westelijke Spuikanaalweg en Oostelijke Spuikanaalweg nabij Bathse Spuisluis, de 

Oostelijke Spuikanaalweg verbindt de Bathse Spuisluis met de Kreekraksluizen (Figuur 

Speelmansplaten 

Oesterdam 
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13-5). Het overstromen van de wegen heeft geen effect op de bereikbaarheid van de Bathse 

Spuisluis; deze blijft bereikbaar via de weg langs de dijk langs de Westerschelde. 

● Op de plaats waar de N659 overstroomt (km. 68-70) zal ook de ontsluiting van de 

Speelmansplaten overstromen. Het recreatieterrein is hierdoor niet meer over de 

wegverbinding bereikbaar (Figuur 13-3).  

In de buitendijkse gebieden zijn op verschillende plaatsen onverharde wegen veelal voor agrarische 

doeleinden of natuurbeheerders gelegen, welke overstromen, omdat ze op maaiveld gelegen zijn. 

 

  

Figuur 13-4 Steigerdijk nabij Ooltgensplaat 

 Figuur 13-5 Westelijke Spuikanaalweg en 

 oostelijke Spuikanaalweg nabij Bathse 

 Spuisluis 

 

Door het onderlopen van het gedeelte van de N659 is de directe verbinding tussen het voormalige eiland 

Tholen en Zuid-Beveland tijdelijk gestremd. Tholen (en Sint-Philipsland) blijven echter via drie 

brugverbindingen bereikbaar vanaf het ‘vaste land’ en via de Philipsdam en Grevelingendam vanaf 

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en verder.  

Wel wordt de bereikbaarheid en evacuatieroute van het recreatieterrein Speelmansplaten over de 

wegverbinding geblokkeerd. De geschatte duur van de overstroming is ca. een halve dag. Wanneer de 

geplande recreatiewoningen in de winterperiode bewoond zijn, is het van belang dat bewoners óf in hun 

woningen het hoge water kunnen afwachten – de woningen moeten daarvoor wel hoog genoeg zijn 

gebouwd – óf de bewoners moeten tijdig worden geëvacueerd.  

 

13.4.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief A.  

 

Voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief A.  
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13.4.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief A 

zonder voorspuien.  

 

Voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief A 

zonder voorspuien.  

 

13.4.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

De effecten op de bereikbaarheid zijn bij inzet van de waterberging al gering en daarom in het licht van de 

frequentie verwaarloosbaar. Dat geldt ook voor het onderlopen van de Oesterdam. En dat geldt zowel voor 

de korte (2015) als de middellange (2050) termijn. 

Desondanks is het onderlopen van de Oesterdam wel een aandachtspunt, omdat hiermee de 

bereikbaarheid van de Speelmansplaten belemmerd wordt. De inzet van de waterberging is echter goed te 

voorspellen waardoor de bezoekers tijdig gewaarschuwd kunnen worden.  

 

13.4.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Bij beperking van de maximale waterstand tot NAP +1,5 m tijdens de waterberging, zal de N659 over de 

Oesterdam niet onderwater lopen. De autoverbinding tussen Tholen en Zuid-Beveland blijft dus 

bereikbaar.  

De toegangsweg tot de Speelmansplaten zal ook bij beperking van de maximale waterstand 

onderwaterlopen, waardoor de bereikbaarheid van de Speelmansplaten belemmerd wordt. 

Aanpassingen aan dijken en dammen 

13.5  Recreatie 

Bij de effectbeschrijving voor het thema recreatie is vooral gekeken naar de effecten van de aanpassingen 

op de gebruiksmogelijkheden van recreatieve voorzieningen en dagrecreatie (routestructuren). Beleving 

van de recreant is meegenomen in het onderdeel belevingswaarde in het thema ruimtelijke kwaliteit 

(hoofdstuk 9). 

 

13.5.1 Effecten van de aanpassingen 

Traject km 5,8-6,5 en 6,5-8,5 

Door de afwezigheid van zowel verblijfsrecreatie als wandel-/ en fietspaden hebben de ingrepen geen 

effecten voor het thema recreatie. De mogelijkheid die de integrale variant biedt voor recreatief 

medegebruik van de buitenberm van de dijk is een meerwaarde omdat het gebied recreatief beter 

ontsloten wordt. Dat geldt zeker wanneer er een verbinding wordt gelegd met de toegang vanaf de 

Schenkeldijk. De technische variant heeft deze meerwaarde eigenlijk niet. Op het eerste gedeelte (km 5,8-

6,5) wordt weliswaar ook een buitenberm aangebracht, die geschikt is voor recreatief medegebruik, maar 

op het tweede gedeelte niet (km 6,5-8,5); het eerste gedeelte blijft hiermee een voor recreatie geïsoleerd 

stuk, dat weinig tot geen meerwaarde biedt.  
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Traject km 8,5-14,0 en 14,8-15,8 

In het eerste gedeelte van dit traject (km 8,5-14,0) wordt de bestaande bekleding (Haringmanblokken) 

overlaagd met elastocoast. Dit overlagen heeft geen effect op de recreatie; dat geldt voor beide varianten. 

Onderaan bij de teen van de dijk wordt een strook stortstenen aangebracht. Deze stenen hebben ook 

geen effect op de recreatie.  

Doordat in de integrale variant een (smalle) buitenberm wordt aangebracht met een goed begaanbare 

bekleding heeft dit een positief effect op de toegankelijkheid van het gebied voor de recreant, ook in 

aansluiting op het vorige traject, en de beleving van de buitendijks gelegen Dintelse Gorzen. De 

technische variant biedt dit positieve effect niet.  

 

De effecten zijn op het tweede deel van dit traject (km 14,8-15,8) hetzelfde. Wel geldt hier dat door de 

ligging bij de sluis van Benedensas en de jachthaven van WSV Volkerak het toegankelijk maken van de 

dijk in de integrale variant (overlaging en aanleggen van een onderhoudspad) een positief effect op de 

dagrecreatie heeft. De recreant heeft de keuze om gebruik te maken van de binnendijkse of van de 

buitendijkse route. 

 

Traject km 24,0-24,1 

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding door nieuwe asfaltbekleding heeft geen invloed op het 

thema recreatie. 

 

Traject km 24,1-25,2 

Inbrengen van een damwand in het buitentalud bij de technische variant heeft geen effect op het thema 

recreatie. De huidige situatie blijft in feite in stand. Vernieuwing van de asfaltbekleding heeft geen effect op 

recreatie ten opzichte van de huidige situatie.  

De binnenwaartste dijkverlegging in de integrale variant maakt het mogelijk om op de buitenberm een pad 

aan te leggen dat geschikt is voor recreatief medegebruik. Dat heeft een positief effect voor de recreatieve 

toegankelijkheid van het gebied. Kanttekening hierbij is dat er wel een aansluiting op de bestaande 

(binnendijkse) structuur gemaakt moet worden om een doorgaande route te maken. De aansluiting op het 

(direct ten zuidoosten gelegen) natuurbad en camping Mattenburg biedt een meerwaarde; vanaf de 

camping kan dan langs de Eendracht worden gewandeld of gefietst. Het natuurbad en de camping blijven 

gevrijwaard door de dijkverlegging.  

 

Traject km 25,7-26,5 

De effecten komen vrijwel overeen met het voorgaande traject.  

Bij verflauwing van het buitentalud bij de extra variatie op de integrale variant wordt geen horizontaal 

liggende buitenberm aangebracht. Hoewel het flauwe talud wel begaanbaar is, is het recreatief 

medegebruik toch iets minder comfortabel.  

 

Traject km 28,2-31,2 

Tussen km 28,2 en grofweg 28,7 ligt de Zeeweg direct achter de dijk (binnendijks). Deze weg is samen 

met de zuidelijker gelegen Rubeerdijk onderdeel van de recreatieve structuur van Noord-Brabant.  

Deze huidige recreatieve waarde blijft gehandhaafd, de weg wordt weer aangelegd op de nieuwe berm. 

Voordeel van de variant is dat de weg over het hele traject kan worden doorgetrokken langs de dijk en zo 

een extra binnendijkse verbinding ontstaat naast de huidige route Zeeweg/Rubeerdijk. Door de iets hogere 

ligging van de weg wordt de beleving van de recreant vergroot doordat er variatie in landschapsbeleving 

(hoogte) wordt toegevoegd. De extra verbinding wordt als licht positief beoordeeld voor de dagrecreatie.  

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding heeft geen effect op het thema recreatie. 
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Traject km 33,0-33,9  

De problemen met de binnenwaartse stabiliteit wordt in dit traject opgelost door het verleggen van de sloot 

aan de binnenzijde gecombineerd met een plas-drasberm en de toevoeging van een binnendijkse berm. 

Naast deze ingrepen wordt ook de bestaande asfaltbekleding weer vervangen door asfalt. 

Deze ingrepen hebben geen effect op de huidige recreatieve structuur omdat de weg achter de dijk weer 

terug wordt gebracht op de berm. Ook hier is er sprake van het vergroten van de landschapsbeleving door 

de hoger gelegen weg. De beleving is gescoord bij het thema ruimtelijke kwaliteit. 

Vervanging van de asfaltbekleding heeft in beide varianten geen effect voor recreatie.  

 

Traject km 33,9-35,6 

Ook in dit traject is de binnenwaartse stabiliteit een probleem. De oplossing is ook hier gebaseerd op een 

slootverlegging en de toevoeging van een binnendijkse berm. De oplossing heeft geen effect op het thema 

recreatie omdat hier geen recreatieve routes aanwezig zijn. Toevoeging van een route op de berm van de 

dijk kan een meerwaarde hebben als deze wordt aangesloten op de bestaande recreatieve structuur.  

Vervanging van de bestaande buitendijkse asfaltbekleding met betonzuilen voor betere 

begroeiingmogelijkheden heeft geen effect op de recreatie.  

 

Traject km 35,6-36,07 

Dijkversterking door de plaatsing van een damwand heeft geen effect op recreatie.  

Voor het vervangen van de bekleding met betonzuilen geldt hetzelfde.  

 

Traject km 38,2-45,0 en km 67-68 en km 91,5-94,1 

Overlagen of vervangen van de bestaande bekleding heeft geen effect op recreatie. 

 

Traject km 56-58 en km 71-75 

Verwijderen van de begroeiing heeft geen effect op de recreatie. 

 

Traject km 79,5-81,3 

Aanleg van een binnenberm of het gedeeltelijk dempen van de sloot heeft geen effect op recreatie. De 

bestaande weg achter de dijk waarover eventueel gefietst en gewandeld zal worden blijft gehandhaafd.   

 

Traject km 105-115,3 

Reparatie van de scheuren in de bestaande asfaltbekleding door nieuw asfalt heeft geen invloed op het 

thema recreatie. 

 

Traject km 115,3-116,0 

Verleggen van de dijksloot en het aanleggen van een berm heeft geen effect op het thema recreatie. 

 

13.6  Wonen en Werken 

In deze paragraaf worden de effecten van de aanpassingen van de dijken, dammen en kunstwerken voor 

het thema wonen en werken behandeld. Het betreft de uiteindelijke effecten na uitvoering van de werken.  

 

13.6.1 Effecten van de aanpassingen 

Traject km 5,8-6,5 

Bij km 6,5 is de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Dinteloord gelegen. Door de aanleg van de 

binnenberm in combinatie met het verleggen van de sloot 8 m landinwaarts komt de beplantingsstrook en 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 260 - WA-RK20100835 

de toegangsweg ten noorden van de RWZI in het nauw. Deze zullen gekapt c.q. verplaatst moeten 

worden. De verlegging heeft geen invloed op de bedrijfsvoering van de RWZI.  

 

Traject km 6,5-8,5  

Beide varianten hebben geen effect op de aanwezige binnendijks gelegen windmolens en bebouwing in 

de hoek van de Schenkeldijk/ Annadijk. 

 

Traject km 8,5-14,0 en km 14,8-15,8 

In dit traject wordt de bestaande bekleding (Haringmanblokken) overlaagd met elastocoast om begroeiing 

van de dijk beter mogelijk te maken. Daarnaast wordt bij de buitendijkse teen een strook stortstenen 

aangebracht. Deze ingrepen hebben geen effect op wonen en werken.  

 

Traject km 24,0-24,1 

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding door nieuwe asfaltbekleding heeft geen invloed op het 

thema wonen en werken. 

 

Traject km 24,1-25,2  

Het inbrengen van de damwand in de technische basisvariant heeft geen effect op dit thema. De 

binnenwaartse verlegging van de dijk bij de integrale variant kost veel ruimte (een kruinverplaatsing van 26 

m). Hiervoor zal een aanzienlijke hoeveelheid grond moeten worden aangekocht van de naastgelegen 

agrarische percelen. Dit effect als licht negatief is beoordeeld. 

Vernieuwing van de asfaltbekleding in alle varianten heeft geen effect op wonen en werken.  

 

Traject km 25,7-26,5 

In dit traject is een woonhuis direct gelegen aan de binnenzijde van de dijk. Inbrengen van een damwand 

in het buitentalud heeft geen effect op het thema wonen en werken. De ingrepen van de integrale variant 

betekenen een groot ruimtebeslag binnendijks (kruinverplaatsing van 26 m) wat betekent dat in ieder geval 

één gebouw gesloopt zal moeten worden en een strook beplanting zal verdwijnen. Dit is een zeer negatief 

effect voor het thema wonen en werken. 

Vernieuwing van de asfaltbekleding in alle varianten heeft geen effect op wonen en werken.  

 

Traject km 28,2-31,2 en km 33,0-33,9 

In beide trajecten moet een strook landbouwgrond aangekocht worden wat voor het thema wonen en 

werken een effect betekend. Evenals bij traject km 24,1-25,2 is dit als licht negatief effect beoordeeld.  

 

Traject km 33,9-35,6 

In dit traject zijn er voor het thema wonen en werken twee voorzieningen aanwezig die effecten kunnen 

ondervinden. Het betreft zeven buitendijkse windmolens met onderhoudsweg en een hoogspanningsmast 

bij km 35,0 op korte afstand van de teensloot. De binnendijkse slootverlegging in combinatie met het 

aanleggen van een berm heeft geen significante effecten. Ter hoogte van de hoogspanningsmast zal de 

nieuwe bermsloot ingepast moeten worden. 

Wel moet er in dit traject een strook landbouwgrond aangekocht worden, wat ook hier als een licht negatief 

effect is beoordeeld.  

Ervan uitgaande dat de verbindingsweg van de windmolens gehandhaafd blijft wanneer de bekleding 

wordt vervangen door betonzuilen heeft dit geen effecten voor wonen en werkten.  

 

Traject km 35,6-36,07 

In dit traject lig een transportleiding van Sabic op zeer korte afstand (ca 5,0 m) van de dijksloot. De leiding 

overkluist de Auvergnedijk ter hoogte van de buitendijks gelegen haven. Vanwege deze transportleiding is 
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er gekozen om de binnenwaartse stabiliteit te vergroten door het plaatsen van een damwand. Door deze 

keuze is er geen effect op de transportleiding en daarmee op dit thema.  

Vervanging van de bekleiding met betonzuilen heeft geen effect voor wonen en werken, wanneer de 

buitendijks gelegen wegen gehandhaafd blijven. 

 

Traject km 38,2-45,0 en km 56-58 en km 67-68 en km 71-75 

Overlagen of vervangen van de bestaande bekleding of het verwijderen van de de begroeiing heeft geen 

effect op wonen en werken. 

 

Traject km 79,5-81,3 

In dit deeltraject liggen achter de dijk, gescheiden door een sloot, diverse bedrijfsgebouwen op het 

bedrijventerrein Welgelegen (gemeente Tholen). Verbetering van de binnenwaartse stabiliteit door aanleg 

van een binnenberm of het gedeeltelijk dempen van de sloot heeft door de beperkte breedte geen effect 

voor de aanliggende bedrijven.  

 

Traject km 91,5-94,1 

Vervanging van de bestaande grasbekleding door stortsteen heeft geen effect op wonen en werken. 

 

Traject km 105-115,3 

Reparatie van de bestaande asfaltbekleding met nieuw asfalt heeft geen invloed op het thema wonen en 

werken. 

 

Traject km 115,3-116,0 

Binnendijks staan er in dit traject vier windmolens direct achter de dijk. In de huidige situatie wordt de sloot 

ter hoogte van de molens verbonden via een duiker. Dit om toegang mogelijk te maken.  

Bij verplaatsing van de sloot en het aanleggen van de steunberm zal naar verwachting om de fundering 

van de molens heen gewerkt worden. Wanneer mogelijk heeft dit geen effect heeft voor de windmolens en 

daarmee voor wonen en werken.  

 

13.7  Bereikbaarheid 

Effecten op de bereikbaarheid zijn beschreven aan de hand van het criterium of er wegen (en dergelijke) 

permanent afgesloten of aanzienlijk omgelegd (kilometers) moeten worden. De effecten hier besproken 

betreffen de situatie na aanleg van de dijkversterkingen.  

 

13.7.1 Effecten van de aanpassingen 

Traject km 5,8-6,5 

In dit traject is de RWZI Dinteloord direct gelegen achter de dijk. Door de aanleg van de binnenberm in 

combinatie met het verleggen van de sloot komt de toegangsweg ten noorden van de RWZI in het nauw. 

Effect voor het thema bereikbaarheid is dat de inrit van de RWZI verplaatst zal moeten, waarvoor een deel 

agrarische landbouwgrond aangekocht zal moeten worden en een strook van de bestaande bossingel 

gekapt zal moeten worden. Doordat de effecten relatief ‘gemakkelijk’ opgelost kunnen worden hebben de 

varianten in de uiteindelijke situatie geen effect voor de bereikbaarheid.  

 

Traject km 6,5-8,5  

Beide varianten hebben geen effect op de aanwezige binnendijks gelegen ontsluitingswegen van de RWZI 

en bebouwing in de hoek van de Schenkeldijk/ Annadijk. 
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Traject km 8,5-14,0 

In dit traject wordt de bestaande bekleding (Haringmanblokken) overlaagd met elastocoast om begroeiing 

van de dijk beter mogelijk te maken en een strook stortsteen aan de buitenzijde van de dijk aangebracht. 

Dit heeft geen effect op de bereikbaarheid.  

 

Traject km 14,8-15,8 

In dit traject wordt de bestaande bekleding overlaagd met elastocoast en een strook stortsteen aan de 

buitenzijde van de dijk aangebracht. Dit heeft geen effect op de bereikbaarheid.  

 

Traject km 24,0-24,1 

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding door nieuwe asfaltbekleding heeft geen invloed op het 

thema bereikbaarheid. 

 

Traject km 24,1-25,2  

De damwand in de technische basisvariant heeft geen effect op de bereikbaarheid. Bij een binnenwaartse 

dijkverlegging (bij de integrale variant) zal de aanwezige weg die de ontsluiting vormt van de aanliggende 

landbouwpercelen verplaatst moet worden. Dit heeft in de uiteindelijke situatie echter geen effect.  

 

Traject km 25,7-26,5 

De Zeeweg is binnen dit traject direct gelegen achter de dijk. Het inbrengen van een damwand in het 

buitentalud (technische basisvariant) heeft geen effect op de bereikbaarheid. Binnenwaartse verlegging bij 

de integrale variant heeft na afronding van de werken geen effect voor de bereikbaarheid.  

 

Traject km 28,2-31,2 

Tussen km 28,2 en grofweg 28,7 ligt de Zeeweg direct achter de dijk. Daarnaast raakt de binnenwaartse 

versterking ook en deel van de zuidelijker gelegen Rubeerdijk. Bij de voorgestelde ingrepen wordt de weg 

weer teruggebracht op de steunberm. Deze ingrepen hebben daarom geen effect voor het thema 

bereikbaarheid.  

Vervanging van de bestaande asfaltbekleding heeft geen effect op de ontsluiting.  

 

Traject km 33,0-33,9  

Aan de binnenzijde van de dijk is een weg gelegen. Deze weg zal worden teruggebracht op de nieuwe 

berm. Daarom heeft deze ingreep geen effect voor het thema bereikbaarheid. 

 

Traject km 33,9-35,6 

In dit traject is voor een deel aan de binnenzijde van de dijk een weg gelegen. Bij de technische 

basisvariant wordt deze weer teruggebracht op de nieuw aangelegde steunberm. Deze variant heeft 

daarom geen effect voor het thema bereikbaarheid.  

Ervan uitgaande dat de buitendijkse weg gehandhaafd blijft als de bestaande bekleding wordt vervangen 

door betonzuilen heeft ook deze maatregel geen effect op het thema bereikbaarheid.  

 

Traject km 35,6-36,07 

In dit traject is zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde ontsluiting aanwezig. De aanleg van de 

damwand heeft geen effect op de bereikbaarheid. Ervan uitgaande dat de buitendijkse ontsluiting 

gehandhaafd blijft bij het vervangen van de bekleding heeft ook dit geen effect op dit thema.  

 

Traject km 38,2-45,0 en km 56-58 en km 67-68 en km 71-75 

Overlagen of vervangen van de bestaande bekleding of het verwijderen van begroeiing heeft geen effect 

op bereikbaarheid. 
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Traject km 79,5-81,3 

Direct achter de dijk ligt de ontsluitingsweg voor de aangrenzende bedrijven. De benodigde 

werkzaamheden aan de dijk, zowel het dempen van de sloot als de aanleg van de binnenberm, zorgen 

ervoor dat de bedrijven tijdelijk moeilijker bereikbaar zijn. Na aanleg heeft de versterking geen effect op de 

bereikbaarheid van de bedrijven. 

 

Traject km 91,5-94,1 

Vervanging van de bestaande grasbekleding door stortsteen heeft geen effect op bereikbaarheid. 

 

Traject km 105-115,3 

Reparatie van de bestaande asfaltbekleding door nieuwe asfaltbekleding heeft geen invloed op het thema 

bereikbaarheid. 

 

Traject km 115,3-116,0 

De weg langs dit deeltraject is enkel voor de bereikbaarheid van de windmolens en is niet openbaar 

toegankelijk. De beschrijving van de effecten op deze bereikbaarheid is opgenomen onder het thema 

wonen en werken in de vorige paragraaf. De maatregelen hebben dan ook geen effect op het thema 

bereikbaarheid.  

 

13.8  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling van de alternatieven voor de waterberging en van de varianten voor de 

aanpassingen aan de waterkeringen weergegeven op de thema’s recreatie, wonen, werken en 

bereikbaarheid. Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het licht van de lage 

frequentie van optreden.  

 

Tabel 13-1 Beoordeling van de effecten van de waterberging op recreatie, wonen en werken, 

bereikbaarheid 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Recreatie      

Verblijfsrecreatie en 

jachthavens 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Dagrecreatie 0 0 0 0 0 

Wonen en werken      

Woon- en werklocaties - - - - - 

Bereikbaarheid      

Bereikbaarheid via wegen 0 0 0 0 0 

 

Door inzet van de waterberging zal er schade ontstaan aan een deel van de buitendijks gelegen 

jachthavens en aan de pleziervaartuigen die vastliggen aan steigers die onvoldoende kunnen 

meebewegen met het waterstandsverloop tijdens de waterberging. Jachten die zich op moment van 

voorspuien of inzet van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer bevinden, kunnen de binnendijks 

gelegen havens niet meer bereiken omdat de sluizen dan gesloten zijn.  
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Gezien de verwachte inzet van de waterberging buiten het watersportseizoen, de verwachting dat een 

deel van de jachten in winterstalling zal liggen en de lage frequentie van inzet van de waterberging zijn 

deze effecten bij alle alternatieven licht negatief.  

De effecten voor de dagrecreatie zijn verwaarloosbaar omdat deze van korte duur zijn en alleen 

belemmeren in de uitvoering van een hobby; daarom zijn de effecten deze bij alle alternatieven als 

neutraal beoordeeld. 

 

Wat betreft het thema wonen en werken is het voornaamste effect dat door de waterberging ca. 40 

woningen van het Waterfront Tholen (deels) onder water komen te staan wat schade met zich mee zal 

brengen. Hetzelfde geldt voor twee technische voorzieningen in de Paviljoenpolder. Omdat de 

waterberging met zeer lage frequentie wordt ingezet, is het effect als licht negatief beoordeeld. De extra 

schade door zout water in de alternatieven B1 en B2 is door de korte duur van de waterberging zeer klein. 

Het effect is hetzelfde beoordeeld als bij alternatief A.  

 

Gezien het beperkte aantal wegen wat onderloopt, zijn de effecten als neutraal beoordeeld. Er zijn geen 

routes voor hulpdiensten bij betrokken. Voor de bereikbaarheid geldt dat het onderlopen van een deel van 

de Oesterdam wel een aandachtspunt is. Door het onderlopen komt de bereikbaarheid van de 

Speelmansplaten over de wegverbinding in gevaar. De inzet van de waterberging is echter goed te 

voorspellen waardoor de bezoekers tijdig gewaarschuwd kunnen worden.  

 

Tabel 13-2 Beoordeling van de effecten van de aanpassingen aan de waterkeringen op recreatie, 

wonen en werken, bereikbaarheid 

 Technische basisvariant Integrale variant 
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km 5,8-6,5 0 0 - 0 0 ++ - 0 

km 6,5-8,5 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

km 8,5-14,0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

km 14,8-15,8 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

km 24,0-24,1 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 24,1-25,2 0 0 0 0 0 ++ - 0 

km 25,7-26,5 0 0 0 0 + + -- 0 

km 28,2-31,2 0 0 - 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,0-33,9 0 0 - 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 33,9-35,6 0 0 - 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 35,6-36,07 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 38,2-45,0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 56-58 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 67-68 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 71-75 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 78,5-80,0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 91,5-94,1 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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 Technische basisvariant Integrale variant 
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km 105-115,3 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

km 115,3-116,0 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De effecten van de aanpassingen aan de waterkeringen zijn in de technische basisvariant voor vrijwel alle 

trajecten zeer klein tot afwezig. Op vier trajecten heeft het verleggen van de sloot en het aanleggen van 

een binnendijkse berm een licht negatief effect op de aanwezige werklocaties. Het betreft de RWZI bij 

Dinteloord en de benodigde aankoop van landbouwgrond.  

 

Bij de integrale variant zijn er naast de neutrale effecten zowel positieve als negatieve effecten. De 

toevoeging van een buitenberm in combinatie met een beheerpad biedt op verschillende trajecten 

mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Dat wordt als positief beoordeeld. Daartegenover staat dat het 

verleggen van de sloot aan de binnenzijde van de dijk of een algehele binnenwaartse dijkverlegging 

maken dat landbouwgrond verloren gaat en bebouwing moet verdwijnen of verplaatst moet worden. Dit 

wordt, afhankelijk van het traject en de specifieke situatie, licht negatief tot negatief beoordeeld.  
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14 BODEM, EROSIE EN SEDIMENTATIE 

14.1  Inleiding 

Onder dit thema worden de effecten op de bodem (kwaliteit), sedimentatie (slibdepositie) en erosie in het 

Volkerak-Zoommeer behandeld, aan de hand van het beoordelingskader zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

 

Voor zover er erosie wordt verwacht in de directe omgeving van kunstwerken (schut- en spuisluizen), 

waardoor het in stand blijven van de constructie (bodembescherming) tijdens de waterberging in gevaar 

zou komen, is hier in het technisch ontwerp al rekening mee gehouden. Er zijn geen maatregelen aan de 

kunstwerken nodig.  

Waterberging 

14.2  Bodem (kwaliteit) 

14.2.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Bodemkwaliteit 

Voor de effecten op de bodem van het Volkerak-Zoommeer is de hoeveelheid en kwaliteit van het slib dat 

bij de waterberging het Volkerak-Zoommeer instroomt en bij het spuien op de Oosterschelde en 

Westerschelde terechtkomt, van belang. Het gehalte aan zwevende stof in het water van het Hollandsch 

Diep is afhankelijk van de rivierafvoer. Hoe hoger de rivierafvoer, hoe hoger het zwevend stofgehalte. 

Daarom is gekeken naar het zwevend stofgehalte dat zich tijdens hogere rivierafvoeren voordoet. 

In de periode 1988-2003 is tijdens een beperkt aantal hogere rivierafvoergolven, die vergelijkbaar zijn met 

situaties waarbij waterberging ingezet zou worden, het zwevend stofgehalte gemeten. Daaruit blijkt 

inderdaad de genoemde relatie tussen rivierafvoer en zwevend stofgehalte. Voor de effectbepaling is de 

bovenmarge van 160 mg/l van de gemeten range aangehouden. Wanneer dit gehalte wordt 

vermenigvuldigd met de hoeveelheid water die tijdens de waterberging het Volkerak-Zoommeer instroomt, 

dan komen de hoeveelheden slib het Volkerak-Zoommeer binnen zoals aangegeven in Figuur 14-1. In het 

zoete scenario wordt naar schatting 27 miljoen kilogram slib meegevoerd. Een nadere toelichting is 

opgenomen in bijlage 8. 
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Hollandsch Diep
Slib instroom [kg]
A zoet: 27 miljoen

B1 zout: 32 miljoen
B2 zout: 32 miljoen

Oosterschelde
Slib uitstroom [kg]
A zoet: 0,8 miljoen

B1 zout: 2,6 miljoen

B2 zout: 2,7 miljoen

Westerschelde
Slib uitstroom [kg]
A zoet: 0,8 miljoen

B1 zout: 0,5 miljoen

B2 zout: 0,5 miljoen

Hollandsch Diep
Slib uitstroom [kg]
A zoet: 1,0 miljoen

B1 zout: 0,1 miljoen

B2 zout: 0 miljoen

 

Figuur 14-1 In- en uitstroom zwevend stof in het Volkerak-Zoommeer 

 

Naar schatting zal 50 tot 100% van dit slib bezinken. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren in het Volkerak. 

Wanneer wordt aangenomen dat 100% van al het slib in het Volkerak bezinkt en dit zich over het gehele 

Volkerak verspreidt, dan zou dit tot een sliblaag van nog geen millimeter dikte leiden. Wanneer 

aangenomen wordt dat het slib zich concentreert op 10% van de oppervlakte van het Volkerak, is de dikte 

van de sliblaag minder dan 5 mm. Dit effect wordt als klein beschouwd.  

 

Het zwevend stof in het Hollandsch Diep heeft in hoogwatersituaties deels een slechtere kwaliteit dan het 

zwevend stof in het Volkerak-Zoommeer. Dat geldt o.a. voor de stoffen kwik, lood, cadmium en enkele 

PCB’s. Voor de stoffen zink, nikkel en chroom is de kwaliteit van het zwevend stof in het Hollandsch Diep 

juist beter dan in het Volkerak-Zoommeer. 

Voor de bepaling van het effect op de bodemkwaliteit in het Volkerak-Zoommeer is van een eenvoudige 

benadering uitgegaan. Er is naar de situatie gekeken dat zich chemisch evenwicht heeft ingesteld. 

Daarom is gekeken naar een periode van een jaar. Gedurende een groot deel van dat jaar – onder 

normale omstandigheden – bezinkt er slib met de kwaliteit zoals dat in het Volkerak-Zoommeer aanwezig 

is. Gedurende een korte tijd – tijdens de waterberging – bezinkt er (ook) slib met de kwaliteit van het 

Hollandsch Diep. Uitgaande van een chemisch evenwichtssituatie, kan aan de hand van de verhouding 

qua tijd dat beide kwaliteiten slib bezinken worden bepaald hoe de concentraties aan stoffen veranderen 

ten opzichte van de huidige situatie. Voor de stoffen waarvoor een verslechtering optreedt, is dit maximaal 

in de orde van enkele procenten. Dit valt binnen de marge van de meetonnauwkeurigheid van deze 

concentraties (ca. 10%). De invloed van de waterberging op de kwaliteit van het bodemsediment in het 

Volkerak-Zoommeer mag daarom als klein worden beschouwd.  

In deze benadering is, in verband met het bepalen van de evenwichtsconcentratie, een bepaalde periode 

aangenomen dat er slib bezinkt, waarbij in die periode de waterberging eenmaal moet worden ingezet. 

Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de waterberging in twee opeenvolgende jaren moet worden 

ingezet, is het toch realistischer om naar een langere periode te kijken. Wanneer wordt gekeken naar 

bijvoorbeeld 10 jaar, met eenmaal inzetten van de waterberging, verandert de verhouding qua tijd waarin 

beide kwaliteiten slib bezinken. Bij een dergelijke periode is, uitgaande van ingesteld chemisch evenwicht, 
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niet of nauwelijks iets terug te vinden van de slechtere kwaliteit van het slib uit het Hollandsch Diep. Bij 

een nog langere periode is het effect van de waterberging verwaarloosbaar. De effecten van de 

waterberging op de bodemkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer kunnen daarom als marginaal worden 

beschouwd. 

 

Rijkswaterstaat geeft aan dat er na 2015 geen grote veranderingen in de kwaliteit van het zwevend stof in 

het Hollandsch Diep zijn te verwachten. Er is wel een lichte verbetering van de kwaliteit van de 

waterbodems te zien, maar een slechtere kwaliteit van het zwevend stof gedurende hogere 

rivierafvoergolven zal ook in de toekomst te verwachten zijn. De mogelijk toekomstige wijziging in het 

beheer van de Haringvlietsluizen zal daar weinig tot geen invloed op hebben. 

 

Bij het afvoeren van water na de waterberging zal ook zwevend stof meegevoerd worden naar de Ooster- 

en Westerschelde. Het gaat hierbij echter om zulke geringe hoeveelheden, dat de resulterende zwevend 

stofdepositie in de Ooster- en Westerschelde in de praktijk niet meetbaar zal zijn. Ook wordt zwevend stof 

mee teruggevoerd naar het Hollandsch Diep en Haringvliet. Dit wordt mee opgenomen in het zwevend stof 

dat met de verhoogde rivierafvoer naar zee wordt gevoerd.  

 

Erosie 

Erosie op het Volkerak-Zoommeer is afhankelijk van de stroomsnelheden die optreden. Voor het grootste 

deel van het gebied wordt niet verwacht dat de stroomsnelheden hoog zullen oplopen. In de Eendracht 

zullen de grootste stroomsnelheden optreden. Bij de inzet van de waterberging kunnen de 

stroomsnelheden in de Eendracht oplopen tot boven 0,6 m/s. Met deze stroomsnelheden wordt 

desondanks geen grootschalige erosie verwacht. 

Overigens waren in de tijd dat er nog getijstromen in de Eendracht aanwezig waren, de dagelijks 

optredende stroomsnelheden veel groter. In de periode 1984-1986 na het sluiten van de Oesterdam en 

voor het definitief sluiten van de Philipsdam ontstonden er onder invloed van het getij plaatselijk 

stroomsnelheden tot 2 m/s. 

 

Wanneer er wordt voorgespuid, zal ook al slib worden meegevoerd naar de Ooster- en Westerschelde. 

Maar omdat in de situatie zonder voorspuien de effecten al verwaarloosbaar zijn, zal het voorspuien de 

effecten niet negatiever maken.  

 

14.2.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met de effecten bij alternatief A, zonder de effecten van het voorspuien. Wat 

de slibtoevoer en –depositie betreft is er wel een verschil qua hoeveelheid, maar de effecten zijn ook in 

alternatief B1 nihil. De totale hoeveelheid toegevoerd slib wordt voor het zoute scenario op 32 miljoen 

kilogram geschat (Figuur 14-1). Daarnaast is het meer aannemelijk dat ook daadwerkelijk 100% van het 

slib in het Volkerak bezinkt. In zout water vindt namelijk in veel sterkere mate vlokvorming van slibdeeltjes 

plaats. Ondanks dat meer slib bezinkt, zal de laagdikte kleiner blijven dan 5 mm, wanneer het slib zich 

over 10% van het Volkerak verspreidt.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 
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14.2.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn hetzelfde als de effecten van alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

Voorspuien 

De effecten zijn hetzelfde als de effecten van alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

14.2.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Zoals hierboven beschreven zijn de effecten op de bodemkwaliteit en erosie ten gevolge van de 

waterberging als nihil te beschouwen. Dat betekent dat de effecten in het licht van de frequentie van 

inzetten van de waterberging als verwaarloosbaar zijn te beschouwen, zowel op korte als op middellange 

termijn.  

 

14.2.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

De beperking van de maximale waterstand tijdens de waterberging tot NAP +1,5 m betekent dat er minder 

water op het Volkerak-Zoommeer geborgen wordt. Dat brengt met zich mee dat er ook minder slib vanuit 

het Hollandsch Diep het Volkerak-Zoommeer binnen zal worden gebracht, en daarmee ook doorgevoerd 

naar de Ooster- en Westerschelde. Bij de alternatieven A, B1 en B2 zijn de effecten al als nihil te 

beschouwen. Bij beperking van de maximale waterstand zal dat ook zo zijn. 

 

14.3  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling weergegeven van de alternatieven voor de waterberging op de thema’s 

bodem, erosie en sedimentatie. Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het 

licht van de lage frequentie van optreden.  

 

Tabel 14-1 Beoordeling van de effecten van de waterberging op bodem, erosie en sedimentatie 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Slibdepositie en 

(bodem)kwaliteit 
0 0 0 0 0 

Erosie 0 0 0 0 0 

 

Het slib dat met de waterberging mee het Volkerak-Zoommeer instroomt zal vooral in het Volkerak tot 

bezinking komen. Als 100% van het ingestroomde slib gelijkmatig verdeeld bezinkt, zal zich op de bodem 

van het Volkerak een sliblaag van minder dan 0,5 mm dikte vormen. Als dit slib, bij een zeer ongunstige 

benadering, bezinkt over slechts 10% van het meeroppervlak, is dit nog steeds minder dan 5 mm. Gezien 

de zeer geringe (in dikte niet meetbare) aanvulling van de toplaag van de bodem wordt dit effect als 

neutraal beoordeeld, zeker gezien in het licht van de lage frequentie van optreden.  

Het bij hoogwater vanuit het Hollandsch Diep aangevoerde slib heeft een slechtere kwaliteit dan het 

kwaliteit in het Volkerak-Zoommeer. De invloed daarvan op de kwaliteit van het bodemsediment is echter 

klein (een toename van concentraties met minder dan 5%). Een overschrijding van de 

slibkwaliteitsklassegrens A als gevolg van inzet van de waterberging wordt niet voorzien. Gezien de 

meetonnauwkeurigheid van de gehanteerde slibkwaliteitsgegevens is de geconstateerde toename van 
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concentraties niet significant. Daarnaast zal door de sanering van de waterbodem van het Hollandsch 

Diep, die inmiddels afgerond is, de slibkwaliteit van bodem en zwevende stof op het Hollandsch Diep 

enigszins verbeteren, waardoor het effect op het Volkerak-Zoommeer kleiner wordt. Als daarnaast de 

inzetfrequentie beschouwd wordt, kan gesteld worden dat de huidige situatie niet verslechtert.  

 

Ook qua erosie worden geen effecten verwacht. De stroomsnelheden worden niet dermate hoog dat 

sprake zal zijn van erosie. In de Eendracht zullen de hoogste stroomsnelheden optreden, maar ook deze 

zijn nog relatief laag en zorgen niet voor onacceptabele erosie. De effecten zijn als neutraal beoordeeld.  
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15 SCHEEPVAART, LANDBOUW EN VISSERIJ 

15.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten op de thema’s scheepvaart, landbouw en visserij beschreven. Dit 

wordt gedaan aan de hand van het beoordelingskader zoals opgenomen in hoofdstuk 7. 

Bij de effecten op de scheepvaart gaat het alleen om de beroepsscheepvaart. De effecten op de 

recreatievaart zijn besproken in hoofdstuk 13. 

De buitendijkse gronden aan het Volkerak-Zoommeer bestaan vrijwel geheel uit beschermde 

natuurgebieden, waarin geen landbouw plaatsvindt. Er is één uitzondering: in de Paviljoenpolder bevindt 

zich een oppervlak aan buitendijkse landbouwgronden, die bij waterberging onder zullen lopen. 

Het thema visserij is vooral gericht op de beroepsvisserij. Daarnaast is de sportvisserij nog van belang. 

Het Volkerak-Zoommeer is in de huidige situatie een toplocatie als het gaat om het vangen van 

snoekbaars en snoek, zgn. zichtjagers. De invloed van de waterberging op de sportvisserij wordt in deze 

effectrapportage integraal meegenomen. 

Waterberging 

15.2  Scheepvaart 

15.2.1 Algemeen 

Aantallen schepen op Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging 

Om een indruk te krijgen van het aantal schepen dat hinder kan ondervinden van de waterberging, is uit 

de jaarcijfers die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, afgeleid hoeveel schepen per dag de sluiscomplexen 

passeren (Tabel 15-1). Deze afleiding is gedaan door het jaartotaal te delen door het aantal dagen per 

jaar. Dit is een globale benadering maar dit is gerechtvaardigd aangezien kan worden afgeleid dat de 

beroepsvaart qua intensiteit over het algemeen gelijkmatig is verdeeld over het jaar (Rijkswaterstaat 

Dienst Zeeland, 2009). Alleen de maanden december en januari zijn doorgaans wat rustiger. In Tabel 15-2 

is dezelfde benadering gedaan voor het regionale scheepvaartverkeer.  

Daarnaast is de in hoofdstuk 5 gepresenteerde prognose voor 2020 en 2040 vertaald naar het aantal 

scheepspassages per dag in de toekomst (Tabel 15-3). Op basis van het gehanteerde WLO-scenario kan 

worden aangenomen dat het aantal scheepspassages bij de Volkeraksluizen van zo’n 300 (2007) groeit 

naar ruim 400 per dag (2040). 

 

Tabel 15-1 Aantallen schepen beroepsvaart per sluiscomplex, geheel 2008 en per dag 

Sluizen Per jaar Per dag (globaal) 

Volkeraksluizen 112.496 308 

Krammersluizen 42.290 116 

Kreekraksluizen 69.454 190 

Bergse Diepsluis 149 0,5 
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Tabel 15-2 Aantallen schepen beroepsvaart per sluiscomplex, geheel 2008 en per dag 

Locatie Per jaar Per dag (globaal) 

Bergen op Zoom (Theodorushaven) 2.123 6 

Breda 800 2 

Roosendaal niet bekend Niet bekend 

Oosterhout 5.500 15 

 

Tabel 15-3 Verwachting aantal scheepspassages Volkeraksluizen (binnen- en zeevaart) bij Global 

Economy WLO-scenario (ECORYS Nederland BV en Resource Analysis, 2009) 

Jaar 

Aantal scheepspassages 

per jaar 

Aantal scheepspassages per dag (globaal) 

2007 114.542 314 

2020 119.118 326 

2040 151.967 416 

 

De genoemde getallen kunnen als een bovengrens worden beschouwd. Naar verwachting zijn tijdens de 

weersomstandigheden, waaronder de waterberging wordt ingezet, minder schepen onderweg, nog 

afgezien van de effecten van de waterberging zelf: 

● De maatregel wordt ingezet tijdens een storm. Het scheepvaartverkeer is dan ontregeld. 

Overslag in de havens is niet op volle capaciteit mogelijk omdat kranen op de wal bij ca. 

windkracht 8 buiten bedrijf worden gesteld. Dat geldt zeker voor de containervaart.  

Ook beweegbare bruggen op trajecten waar geen doorvaarthoogtebeperking is, gaan bij 

deze windkracht niet meer open. Ten noorden van het Volkerak-Zoommeer (Moerdijk en 

Dordrecht) zal ook beperkt scheepvaartverkeer mogelijk zijn. 

● Lage binnenvaartschepen zullen wel zo lang als het uit het oogpunt van veiligheid kan, 

blijven doorvaren.  

● De beleidslijn voor het opleggen van een scheepvaartbeperking bij hoogwater (februari 

1999) stelt dat een stremming alleen door de beheerder kan worden opgelegd indien er 

hinder of gevaar voor de omgeving op kan treden (bijvoorbeeld hinderlijke golfslag bij een 

waterstand kleiner dan of gelijk aan 0,5 m onder de kruin van de waterkering). Verder is het 

de verantwoordelijkheid van de schipper tot wanneer hij doorvaart. In de praktijk worden 

stremmingen zelden opgelegd, maar kunnen er wel vaarsnelheidbeperkingen worden 

ingesteld. 

 

Gebruik schutsluizen tijdens de waterberging 

De schutsluizen in de routes voor de beroepsscheepvaart over het Volkerak-Zoommeer (Volkerak-, 

Krammer en Kreekraksluisen) zijn gedurende de inzet van de waterberging in normaal bedrijf. Alleen één 

schutkolk van de Krammersluizen wordt gebruikt voor het spuien van water.  

Er kan te allen tijde, ook onder extreme weersomstandigheden, geschut worden. Van de Volkeraksluizen 

zijn geen stremmingen bekend, ook niet toen er nog getij op het Volkerak bestond. Ook de 

Kreekraksluizen zijn aangelegd vóór de aanleg van de compartimenteringsdammen (o.a. Oesterdam, 

Philipsdam) en zijn ontworpen op een getijslag op wat toen nog een open Oosterschelde was. De 

waterstand op het Volkerak-Zoommeer zal als gevolg van de waterberging in korte tijd (orde grootte 2 

dagen) aanzienlijk stijgen en weer dalen, maar onder de vroegere getijdeomstandigheden deden 

dergelijke stijgingen en dalingen zich binnen een halve dag voor. Voor het functioneren van de 

Krammersluizen, welke tegelijk met de Philipsdam zijn aangelegd, zijn ook geen problemen te verwachten. 

De continuïteit van het schutproces bij de drie belangrijkste sluizen komt als gevolg van de gestegen 

waterstanden naar verwachting niet in gevaar.  
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15.2.2 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Doorvaarthoogte 

De bruggen en doorvaarthoogtes die in verband met de waterberging van belang zijn voor de scheepvaart 

zijn de bruggen over de Eendracht (de vaste Slaakbrug, Vossemeerse brug, Tholensebrug), de bruggen 

bij de Volkerak- en Krammersluizen, en de hefhoogte van de sluisdeuren van de Kreekraksluizen aan de 

Zoommeerzijde. Hier gelden de volgende hoogtes voor (Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 2008) (Tabel 

15-4). 

 

Tabel 15-4 Doorvaarthoogtes bruggen over het Volkerak-Zoommeer 

Brug Doorvaarthoogte 

Slaakbrug NAP +9,85 m 

Vossemeerse brug NAP +9,85 m 

Tholensebrug NAP +9,85 m 

Volkeraksluis NAP +14 m / onbeperkt* 

Krammersluis NAP +13,90 m 

* Als de brug geopend is geldt er geen maximale doorvaarthoogte 

 

Voor schepen van CEMT-klasse VIb geldt een minimale doorvaarthoogte van 9,1 m. Deze zogenaamde 

Rijndoorvaarthoogte is afgestemd op vaartuigen of duwstellen geladen met 4 lagen containers (klassen IV 

t/m VI containervervoer). 

Bij de inzet van de waterberging tot NAP +2,3 m zal de doorvaarthoogte onder de bruggen over de 

Eendracht bij de top van de waterberging beperkt worden tot 7,7 m. Bij de Volkerakschutzluizen en 

Krammersluizen zal geen beperking van de Rijndoorvaarthoogte ontstaan.  

Vooral containerschepen zullen last hebben van deze beperking van de doorvaarthoogte. Bij deze 

resterende doorvaarthoogte kan in principe nog wel worden gevaren met 3 i.p.v. 4 lagen containers. Voor 

schepen die al onderweg zijn wanneer bekend wordt dat de waterberging ingezet zal worden, behoort 

beperking van het aantal lagen containers niet meer tot de mogelijkheden. Omvaren via de 

Krammersluizen is dan het alternatief. Het omvaren via de Krammersluizen en het kanaal van Zuid-

Beveland kost 4 uur meer dan de normale vaartijd via de Eendracht van 10 uur. Door de inzet van de 

Krammersluizen bij de waterberging kan hier sprake zijn van extra wachttijd (zie hierna). Opgemerkt moet 

worden dat de containervaart waarschijnlijk al beperkt is, gezien de weersomstandigheden die zich 

voordoen bij de inzet van de waterberging.  

 

In het Schelde-Rijnverdrag tussen Nederland en Belgie is vastgelegd dat op de Schelde-Rijnverbinding 

een waterpeil van NAP +0,5 m niet overschreden mag worden, om de doorvaarthoogte van 9,10 m te 

kunnen garanderen. Bijzondere omstandigheden van wind zijn echter uitgezonderd van deze afspraak. 

Wanneer deze NAP +0,5 m als maatgevend waterpeil voor de scheepvaart wordt gehanteerd, dan staat in 

alternatief A tijdens de waterberging het waterpeil hier ca. 3 etmalen boven.  

 

Vaarwegdiepte/vaarwegbreedte 

Het voorspuien leidt tot een verlaging van de waterstand op het Volkerak-Zoommeer. De Schelde-

Rijnverbinding is geschikt voor schepen van CEMT-klasse VIb (Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 2009). De 

standaard maximale diepgang van CEMT-klasse VIb is 3,90 m voor motorschepen en 4,50 m voor 

duwvaart. De toegelaten maximale diepgang op de Schelde-Rijnverbinding is per 1 mei 2010 

geformaliseerd op 4,30 m. 
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Bij het passeren van sluizen is de hoogte van de sluisdrempel van belang; hier moeten de schepen 

overheen kunnen varen. Behalve met de diepgang van schepen moet nog rekening worden gehouden met 

een profiel van vrije ruimte onder het schip, de zogenaamde kielspeling (zie Figuur 15-1). Het voorspuien 

leidt zowel bij de Volkerak- als de Krammersluizen niet tot problemen met het passeren van de sluizen.  

 

Schip

NAP -0,90 m

NAP -5,90 m
Sluisdrempel

Diepgang 4,30 m

Kielspeling 0,70 m

Benodigde

waterdiepte 5,0 m

 

Figuur 15-1 Schematische weergave benodigde vaardiepte bij sluisdrempels 

 

In bepaalde situaties kan scheefstand op het Volkerak-Zoommeer voor een verlaging van de waterstand 

bij de sluizen leiden. Bij een door een noordwesten wind gedomineerde storm, zal dit met name van 

belang zijn voor de Krammersluizen. De scheefstand is sterk afhankelijk van de windcondities (richting, 

snelheid, stormduur) tijdens het voorspuien, maar deze kan worden geschat in de orde van enkele 

decimeters. Gezien het verschil tussen de minimaal benodigde drempelhoogte en de werkelijke 

drempelhoogte, zal dit niet tot problemen leiden t.a.v. de vaardiepte.  

 

Voor het open water van Krammer-Volkerak, Zoommeer en Eendracht leidt het voorspuien ook niet tot 

problemen met de vaardiepte en vaarbreedte. Dit geldt ook voor de relatief smalle Eendracht. De 

waterstandsverlaging is dusdanig beperkt, dat de breedte van de vaarweg hierdoor niet wordt beperkt.  

 

Bereikbaarheid havens en vaartijden 

Tijdens de waterberging zijn de Manderssluis (Dinteloord) en de Burgemeester Peterssluis (Bergen op 

Zoom) gesloten. Dat betekent dat de scheepvaartverbinding met het achterland tijdelijk is geblokkeerd. 

Voor het verkeer richting Oosterhout is er nog wel een alternatieve route via het Amerkanaal.  

De stremming van de genoemde sluizen duurt ongeveer 2 etmalen. Het totaal aantal gehinderde schepen 

dat het achter niet of met vertraging kan bereiken, wordt geschat op ca. 10 voor Bergen op Zoom. 

Schepen met bestemming Oosterhout en Breda kunnen omvaren via het Amerkanaal. Voor Roosendaal 

kan, bij gebrek aan gegevens, geen schatting worden gemaakt.  

 

Bij de Krammersluizen wordt tijdens de waterberging één schutkolk gebruikt om te spuien. Dat betekent 

dat de schutcapaciteit is gehalveerd. Omdat er mogelijk meer scheepvaartverkeer langs deze route vaart – 

vanwege de doorvaarthoogtebeperkingen in de Eendracht – kunnen de wachttijden voor het schutten 

oplopen. De schuttijd is bij de Krammersluizen gemiddeld 30 minuten (Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 

2009). De nivelleertijd zal tijdens de waterberging relatief kort zijn, omdat de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer en de Oosterschelde in ongeveer hetzelfde tempo oploopt.  

 

Afmeervoorzieningen 

De afmeervoorzieningen bij de 3 grote sluiscomplexen voor de beroepsvaart (Volkerak, Krammer, 

Kreekrak) blijven tijdens de waterberging bruikbaar. De Volkeraksluizen en Krammersluizen hebben 

drijvende remmingwerken, die bij stijgend peil op het Volkerak-Zoommeer mee omhoog kunnen bewegen. 

Hier zijn geen effecten te verwachten. De Kreekraksluizen hebben aan de Zoommeerzijde vaste 

remmingwerken die voldoende hoog zijn om ook tijdens de waterberging te kunnen worden gebruikt.  
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Daarnaast is er in het Volkerak-Zoommeer gebied een aantal afmeervoorzieningen waarbij overblijven in 

(zeer) beperkte aantallen in principe mogelijk is, afhankelijk van de scheepsgrootte. Het betreft: 

● Aanmeervoorzieningen recreatievaart Volkeraksluizen (gedeeltelijk) 

● Aanmeervoorzieningen Bergsediepsluis 

● Buitenhaven Manderssluis (Dinteloord) 

● Vluchthaven van Tholen 

● Buitenhaven Bergen op Zoom 

● Haven aan de Mariadijk ten zuidwesten van Ooltgensplaat. 

 

Het overgrote deel van de afmeervoorzieningen voor de beroepsvaart dat in beheer is bij Rijkswaterstaat, 

is aangelegd vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer in 1987 en robuust ontworpen op hoge 

waterstanden. Zo zijn de Volkerak- en Kreekraksluizen ontworpen op de getijslag die voorheen aanwezig 

was. Kleinere afmeervoorzieningen welke in een later stadium deels voor de beroepsvaart, maar vooral 

voor de recreatievaart aangelegd zijn, zijn vermoedelijk minder robuust ontworpen. Een aantal 

afmeervoorzieningen, zoals de buitenhaven van de Mandersluis, de Bergsediepsluis en de haven van 

Dinteloord zijn in het kader van het project KOSMOS van Rijkswaterstaat recent vervangen en/of 

verbeterd. Hiervan zijn de ontwerprandvoorwaarden vermoedelijk afgestemd op de huidige gecontroleerde 

waterstanden op het Volkerak-Zoommeer (NAP -0,15 m tot +0,5 m). Dat betekent deze 

afmeervoorzieningen waarschijnlijk niet gebruikt kunnen worden tijdens de waterberging.  

Van de afmeervoorzieningen in de vluchthaven van Tholen is aangenomen dat deze bereikbaar zijn 

tijdens de waterberging, ook als in de haven Tholen een keermiddel wordt aangelegd. 

 

Stroomsnelheden 

De dwars op de vaarrichting voorkomende stroomsnelheden, bijvoorbeeld als gevolg van het spuien bij de 

waterberging, mogen volgens de Richtlijn vaarwegen (RVW) niet groter worden dan 0,3 m/s bij de 

uitstroom en 0,45 m/s bij de instroom (ontrekking) (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat 

Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2005).  

Daarnaast is op vaarwegen zonder of met weinig stroom geen grotere langsstroming dan 0,5 m/s 

toelaatbaar. Deze waarde is afgestemd op de situatie bij bruggen, scherpe bochten, 

manoeuvreerplaatsen, splitsingspunten en dergelijke, dus niet op het open water van het Volkerak-

Zoommeer. Bij schutsluizen kan het uit waterhuishoudkundig oogpunt nodig zijn om regelmatig of 

incidenteel water te spuien. Het schutbedrijf tijdens het spuien dient dan zonder grote bezwaren door te 

kunnen gaan (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 

2005). Dit geldt met name bij het spuien bij de Krammersluizen, waar geen directe fysieke scheiding 

tussen de spui-inrichting en de vaarweg aanwezig is.  

 

De scheepvaart door de beroepsvaartsluizen bij de Volkerak ondervindt geen hinder van het inlaten van 

water via de Volkerakspuisluizen, omdat met lange dammen de vaarweg is gescheiden van de in- en 

uitstroom van de spuisluizen (zie ook bijlage 7). Hetzelfde geldt voor het terugspuien naar het Hollandsch 

Diep na de top van de waterberging.  

In de winter wordt de beroepsvaart ook afgewikkeld door de jachtensluis bij de Volkerak. Aan de Volkerak-

Zoommeer zijde zal dit scheepvaartverkeer de spuistroom moeten oversteken naar de vaarroute voor de 

beroepsvaart die ter plaatse aan de oostzijde van het Volkerak ligt. Hier wordt de optredende 

stroomsnelheid dwars op de vaarrichting geschat op ca. 0,4 m/s. Dit betekent dat de richtlijn wordt 

overschreden. Geringe overschrijding hoeft volgens de richtlijn niet direct tot aanpassingen te leiden. Dat 

geldt in deze situatie zeker, gezien de zeer lage frequentie van inzetten van de waterberging. Met borden 

kan de scheepvaart worden gewaarschuwd of er kan voor gekozen worden om tijdens de waterberging de 

jachtensluis niet te gebruiken.  
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Figuur 15-2 Proefopening Volkerakspuisluizen, 9 november 2009 

 

De stroomsnelheden tijdens de waterberging kunnen in de beginsectie van de Eendracht oplopen tot 

boven 0,6 m/s (zie ook bijlage 7). Dit is wel anders dan onder normale omstandigheden, maar het is geen 

probleem voor de scheepvaart, omdat schepen hier met de stroom mee of tegen de stroom in varen. 

Bovendien is deze snelheid relatief laag ten opzichte van stroomsnelheden op de grote rivieren in 

Nederland. Stroomsnelheden als gevolg van getijbewegingen waren voorheen overigens veel groter. Op 

andere locaties, zoals de zuidelijke Eendracht, op het Volkerak en op het Zoommeer, zijn de snelheden 

ruim lager dan 0,3 m/s.  

 

Omdat bij de Krammersluizen alleen de zuidelijke kolk voor het spuien wordt ingezet en de andere kolk 

voor het scheepvaartverkeer in bedrijf blijft, vaart het scheepvaartverkeer erg dicht op de in- en uitstroom 

van de zuidelijke kolk. Er wordt gespuid met maximaal 460 m
3
/s. De maximale opgetreden afvoer in de 

historie is 270 m
3
/s per kolk (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 2004). Uit de praktijk blijkt dat bij dit debiet 

de passerende schepen nog zonder problemen kunnen varen. De vraag is of dit ook nog het geval is bij 

het bij de waterberging optredende debiet. De stroomsnelheden in het onder- en bovenpand van de sluis 

zijn bij het spuien ten behoeve van de waterberging vrij hoog. De langscomponent van de 

stroomsnelheden zijn fors groter dan de grenzen die worden aangegeven in de RVW; de snelheden liggen 

in de orde 1,0 m/s, afhankelijk van de afstand tot de sluisdrempel. In theorie blijven de dwarsstromen 

beperkt tot aanvaardbare snelheden. Wel ontstaat bij de uitstroom van het gespuide water in de sluiskom, 

door de plotselinge verbreding van het doorstroomoppervlak, een neer, die de in- en uitvaart van schepen 

kan bemoeilijken.  

 

Bij de Bathse Spuisluis wordt gespuid met maximaal 440 m
3
/s. Dit spuien zorgt voor een 

debietonttrekking in het Schelde-Rijnkanaal, nabij de Kreekraksluizen, waar het spuikanaal richting de 

spuisluis stroomt. De hierdoor dwars op de vaarrichting optredende stroomsnelheid is ruim lager dan de 

maximaal voorgeschreven dwarssnelheid. De scheepvaart richting de Kreekraksluizen ondervindt dus 

geen hinder.  

Benedenstrooms van de Bathse Spuisluis is de vaarweg over de Westerschelde van en naar Antwerpen 

gelegen. Omdat het spuidebiet met 38% toeneemt ten opzichte van het normale ontwerpdebiet van de 

Bathse Spuisluis, zijn de stroomsnelheden benedenstrooms van het spuiwerk berekend. Op de plaats 
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waar de spuistroom de vaarweg ontmoet, zijn de netto stroomsnelheden (bij laag water) afgenomen tot 

0,21 m/s (zie ook bijlage 7). Hier zijn geen problemen met de scheepvaart te verwachten. Hinderlijke 

neervorming nabij de vaarweg wordt niet voorzien. 

 

 

Figuur 15-3 Bathse spuisluis in werking (RWS Ruimte voor de Rivier, 2010) 

 

De spuidebieten tijdens het voorrspuien bij de Krammersluizen en de Bathse Spuisluis zijn kleiner dan de 

spuidebieten, die tijdens de waterberging optreden. De bij het voorspuien voorkomende stroomsnelheden 

in zowel het boven- en onderpand zijn daardoor kleiner dan bij het spuien. De situatie bij het voorspuien 

brengt daarom geen extra effecten met zich mee.  

 

15.2.3 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn vergelijkbaar met de effecten bij alternatief 

A, zonder de effecten van het voorspuien.  

In relatie tot de beperking van de doorvaarthoogte over de Eendracht, staat het waterpeil op het Volkerak-

Zoommeer tijdens de waterberging ca. 2 etmalen boven NAP +0,5 m; dat is ongeveer 1 etmaal minder dan 

in het zoete scenario. 

 

Voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn vergelijkbaar met de effecten van 

alternatief A. 

 

Wat betreft de vaardiepte zou een probleem kunnen ontstaan door de grotere waterstandsverlaging tijdens 

het voorspuien in het zoute scenario. Bij de sluiscomplexen is ook in het zoute scenario voldoende 

kielspeling voor de schepen aanwezig. Het Krammer-Volkerak en het Zoommeer zijn voldoende breed 

voor de scheepvaart, ook bij lagere waterstanden.  

 

In de verbinding die beide wateren met elkaar verbindt – de Eendracht – is de breedte van de vaarweg wel 

aan maximale maten gebonden. De ontwerpbreedte in dit kanaal bedraagt (op de bodem) 120 m op de 

rechte stukken en 127 m in de bochten. De situatie is hierna verder uitgewerkt voor lagere waterstanden. 
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Vanuit de Richtlijnen vaarwegen (RVW) geldt dat de benodigde waterdiepte 1,4 maal de diepgang van het 

maatgevende schip (1,4D) moet zijn, wat voor het Volkerak-Zoommeer neerkomt op 6,02 m. Dat houdt 

dus in een kielspeling van 1,72 m. (De kielspeling op de vaarweg in open water is groter dan bij een sluis, 

omdat ervan wordt uitgegaan dat hier met hogere snelheden wordt gevaren dan in en bij een sluis.)  

Bij een waterstand van NAP -0,60 m bedraagt de benodigde bodemhoogte dan NAP -6,62 m. In de 

vaargeul op het open water van het Volkerak-Zoommeer bedraagt de diepte volgens het overzicht 

Vaarwegen in Nederland op dit moment minimaal NAP -6,0 m (Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 2009). Dit 

is in principe niet voldoende. In het onderzoek Verkenning doorvaartprofiel Schelde Rijn corridor in relatie 

tot variabele waterstanden (Rijkswaterstaat Dienst Zeeland, 2008) is voor de specifieke situatie op het 

Volkerak-Zoommeer onderzocht welke problemen er voor de scheepvaart kunnen ontstaan als de 

waterstand verder wordt verlaagd dan 1,4D onder het huidige minimale peil. In dit onderzoek is ook de 

relatie met de vaarwegbreedte in beschouwing genomen. Wanneer de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer aanzienlijk daalt, gaat, vanwege het trapeziumvormige vaarwegprofiel, de breedte van de 

vaarweg ook een rol spelen.  

Uit de analyse van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland is gebleken dat een waterstand van NAP -1,0 m op het 

Volkerak-Zoommeer niet tot knelpunten leidt bij een vereiste vaarwegbreedte van 110 m. Bij een vereiste 

vaarwegbreedte van 120 m ontstaan knelpunten bij waterstanden beneden NAP -0,75 m (Rijkswaterstaat 

Dienst Zeeland, 2008). De problemen ontstaan ten noorden en ten zuiden van de brug Vossemeer.  

Bij een waterstand van NAP -0,60 m ten gevolge van het voorspuien ontstaan dus geen problemen. Wel is 

dan een tijdelijke, locale verschuiving van de vaarweg met 10 m in oostelijke richting noodzakelijk. 

Bovendien is deze laagste waterstand maar van zeer korte duur. Overigens is in het Schelde-Rijnverdrag 

met België een minimale waterstand van NAP -1,0 m opgenomen; dit zal door het voorspuien niet worden 

overschreden.  

 

15.2.4 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 

zonder voorspuien.  

 

Voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 

met voorspuien.  

 

15.2.5 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt is de hinder voor de scheepvaart niet te verwaarlozen, maar zal 

naar verwachting niet tot grote problemen leiden. De belangenvereniging voor de beroepsscheepvaart 

Koninklijke Schuttevaer heeft aangegeven dat het vooral van belang is dat de scheepvaart wordt 

geïnformeerd. Schippers kunnen dan, afhankelijk van de omstandigheden, zelf beslissen of zij doorvaren 

over het Volkerak-Zoommeer of tijdelijk elders aan wal gaan. 

Als de hinder wordt afgezet tegen de inzetfrequentie van de waterberging kan worden geconcludeerd dat 

het effect voor de scheepvaart nihil is. Dat geldt zowel voor de korte als de middellange termijn.  

 

15.2.6 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Wanneer de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer tijdens de waterberging wordt beperkt tot 

NAP +1,5 m zijn de effecten vergelijkbaar met de alternatieven A, B1 en B2. 
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Ook in dit geval is er sprake van een tijdelijke beperking van de doorvaarthoogte over de Eendracht. Deze 

is weliswaar minder dan bij de alternatieven A, B1 en B2, maar er wordt eveneens in de orde van 2 á 3 

etmalen niet voldaan aan de vereiste Rijndoorvaarthoogte.  

 

15.3  Landbouw 

15.3.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Buitendijks landbouwgebied 

Ten zuidwesten van de Kreekraksluizen ligt een aantal landbouwpercelen buitendijks in de 

Paviljoenpolder, ook wel genoemd de Bathse Driehoek. In deze polder wordt ca. 68 ha gebruikt als 

landbouwgrond. Dit areaal zal vrijwel geheel onder water komen te staan bij de waterberging (Figuur 

15-4). Op het moment van maximale berging staat er een waterschijf van ca. 0,8 m.  

 

Er wordt van uitgegaan dat de waterberging in de winter optreedt. Dat betekent dat een inundatie ook in 

de winter optreedt. Afhankelijk van of er meerjarige of wintergewassen op het veld staan, leidt de 

waterberging wel of niet tot directe schade aan gewassen. Wanneer de huidige gebruiker van de 

landbouwgrond in de toekomst inderdaad deels overschakelt op fruitteelt (peren) dan zal inundatie 

vermoedelijk tot schade leiden. Het is niet helemaal duidelijk hoe groot die schade zal zijn.  Bij kortdurende 

overstroming tijdens de winterrust van de perenbomen zullen er weinig problemen zijn. Waneer toch later 

overstroming optreedt (na 1 april), als de bomen niet meer in rust zijn, zal de kans op schade groter zijn en 

kan de omvang ervan ook aanzienlijk zijn. Mogelijk moet de boomgaard dan vervangen worden.  

 

De waterberging zal gevolgen hebben voor het grondgebruik direct na de waterberging, over een periode 

in de orde van weken. De polder wordt niet bemalen en zal onder natuurlijk verval ontwaterd moeten 

worden. De grond zal dicht geslempt zijn. Verder zullen sloten uitgehaald moeten worden en de drainage 

worden hersteld. Mogelijk dat het herstel zolang duurt, dat het eerste groeiseizoen na waterberging een 

vermindering van de opbrengsten optreedt.  

In het zoete scenario vindt de inundatie plaats met zoet water, waarvan het zoutgehalte op een dusdanig 

laag niveau wordt gehouden dat het geschikt is voor inname door de landbouw. Dat betekent dat na afloop 

van de waterberging geen vermindering van opbrengsten ten gevolge van het zoutgehalte van het water te 

verwachten is gedurende meerdere jaren. Mogelijk dat de waterkwaliteit vanwege andere stoffen of 

structuurverslechtering van de bodem met zich meebrengt dat er enige vermindering van opbrengsten 

optreedt.  

 

De dreiging van de mogelijke wateroverlast kan de landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van de 

polder negatief beïnvloeden. Dat leidt weliswaar niet tot directe schade, maar het wordt, met de 

mogelijkheid van waterberging, minder waarschijnlijk dat hoogwaardige gewassen in de polder zullen 

worden geteeld.  
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Figuur 15-4  Geïnundeerd oppervlak in de Paviljoenpolder tijdens de waterberging 

 

15.3.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

Inundatie van de landbouwgronden met zout water leidt tot grotere schade dan inundatie met zoet water 

zoals bij alternatief A. Afhankelijk van of er meerjarige of wintergewassen op het veld staan, zal de 

waterberging wel of niet tot directe schade aan gewassen leiden. Wanneer de huidige gebruiker van de 

landbouwgrond in de toekomst inderdaad deels overschakelt op fruitteelt (peren) dan zal inundatie met 

zout water zeker tot schade leiden. Waarschijnlijk moet de boomgaard vervangen worden.  

De polder wordt niet bemalen en zal onder natuurlijk verval ontwaterd moeten worden. Naast het 

dichtslempen van sloten en beschadigd raken van de drainage zal er in het zoute scenario ook sprake zijn 

van infiltratie van zout water in de bodem. Dit brengt met zich mee dat het bodemwater verzout en de 

structuur van de bodem verandert. Het gaat hierbij om een verslechtering die leidt tot vermindering van de 
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opbrengsten. Het zal tot ca. 10 jaar duren voordat de oorspronkelijke situatie, die met zoet bodemwater, is 

hersteld. Over die periode zal sprake zijn van vermindering van de gewasopbrengsten.   

 

De dreiging van de mogelijke wateroverlast kan de landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van de 

polder negatief beïnvloeden. Dat leidt weliswaar niet tot directe schade, maar het wordt, met de 

mogelijkheid van waterberging, minder waarschijnlijk dat hoogwaardige gewassen in de polder zullen 

worden geteeld. Dat zal in het zoute scenario sterker gelden dan in het zoete scenario.  

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met alternatief B1 zonder voorspuien. 

 

15.3.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 

zonder voorspuien.  

 

Voorspuien 

De effecten van inzet van de waterberging bij dit alternatief zijn hetzelfde als de effecten bij alternatief B1 

zonder voorspuien.  

 

15.3.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Zoals hierboven is beschreven zijn de effecten op de landbouw niet verwaarloosbaar. In het licht van de 

frequentie van optreden van de waterberging kunnen de effecten wel als beperkt worden beschouwd.  

 

15.3.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Bij beperking van het maximale waterpeil tijdens de waterberging tot NAP +1,5 m overstroomt een minder 

groot oppervlak aan landbouwgebied in de Paviljoenpolder dan bij de alternatieven A, B1 en B2 (zie Figuur 

15-4. De effecten zijn hierdoor minder groot dan bij deze alternatieven. 

 

15.4  Visserij 

15.4.1 Zoet scenario - Alternatief A (met voorspuien, met terugspuien) 

Commerciële visstand 

In het zoete scenario wordt zoet water geborgen op een zoet Volkerak-Zoommeer. Door de 

beroepsvisserij is aangegeven dat er mogelijke schade aan het visgerei kan ontstaan (fuiken en netten) 

als gevolg van de stijging van de waterstand. De schade zal overigens beperkt blijven. Het opdrijven van 

visnetten of het dieper liggen van vaste fuiknetten leidt naar verwachting niet tot grote schade.  

Daarnaast treden er door het inlaten van water hogere stroomsnelheden op dan onder regulier beheer 

optreden. De vissen zullen deze omstandigheden uit de weg gaan en zich gaan ophouden in rustig water 

totdat de stroomsnelheden weer lager worden. Hierdoor treden geen directe effecten op die negatief 

kunnen zijn voor de beroepsvisserij in het Volkerak-Zoommeer.  

 

Er kunnen zeer minimale effecten van vermesting en verontreiniging optreden omdat het rivierwater wat op 

het Volkerak-Zoommeer geborgen wordt van mindere kwaliteit is dan het water in het Volkerak-Zoommeer. 

Merkbare effecten zullen naar verwachting niet optreden door de grote mate van verdunning (zie ook 
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hoofdstuk 10). De toestroom van nutriënten kan ook als positief worden beschouwd, omdat dit 

voedingsstoffen voor de aanwezige organismen oplevert, in de lijn van de omstandigheden van voor de 

afsluiting van de Zeeuwse Delta.  

Het zwevende stof gehalte van de instroom vanuit het Hollandsch Diep ligt relatief hoog, waardoor het 

doorzicht tijdelijk zal verminderen. Ook hier treedt echter verdunning op en de vermindering van doorzicht 

zal bovendien slechts enkele dagen aanhouden. Enkele dagen na de inzet zal het meeste in zwevende 

stof opgenomen slib weer bezonken zijn.  

 

Schelpdiervisserij/aquacultuur 

Veranderingen in zoutgehalte op de Oosterschelde kunnen van invloed zijn op de kreeften- en 

schelpdiervisserij.  

 

Bij een eerdere proef met het spuien van zoet water vanuit het Krammer-Volkerak op de Oosterschelde 

waren effecten van een verlaagd zoutgehalte vooral merkbaar nabij de sluizen (Rijkswaterstaat, 1995). 

Verder van de sluis af waren veranderingen in het chloridegehalte verwaarloosbaar. Het ging hierbij wel 

om een veel lagere hoeveelheid zoet water dan na berging op het Volkerak-Zoommeer afgevoerd zou 

worden. In de Noordtak is het zoutgehalte relatief hoog, het schommelt rond de 17 g Cl
-
/l.  

 

Zoals in hoofdstuk 10 al is beschreven, is uit 3D-berekeningen gebleken dat de invloed van het zoete 

water zich voordoet vanaf de Philipsdam tot in het Zijpe en het Mastgat, dat wil zeggen tot waar de 

noordelijke tak aansluit op het grote bekken van de Oosterschelde. Op het grote bekken van de 

Oosterschelde zelf is de invloed van het zoete water niet meer merkbaar. Het water is daar onder invloed 

van het getij al geheel gemengd met en verdund door het zoute water.  

In Figuur 10-1 is geïllustreerd hoe het zoutgehalte nabij de Philipsdam tijdelijk daalt ten gevolge van het 

spuien van het zoete water na afloop van de waterberging. Uit de figuur kan worden afgeleid dat het 

zoutgehalte in de noordelijke tak van de Oosterschelde maximaal daalt tot ongeveer 8 á 9 g Cl¯/l. Tot 

ongeveer 3 dagen na het openen van de Krammersluizen (4 dagen na het openen van de 

Volkerakspuisluizen) is de invloed van het zoete water in de noordelijke tak van de Oosterschelde nog 

duidelijk aanwezig. Na 5 dagen is het effect al vrijwel uitgedempt; in de directe nabijheid van de 

Krammersluizen en in de Slaak is het effect nog wel merkbaar. In de berekeningen is niet uitgegaan van 

voorspuien. De duur van de verlaagde chloridegehaltes kan daarom iets langer zijn.  

 

Gezien de gerapporteerde ondergrenzen voor zouttolerantie van schelpdieren (tussen de 5,5 en 11 g Cl
-
/l) 

(Schneider e.a., 2006), is de verwachting niet dat de mosselcultures schade oplopen. Onder de 11 g Cl
-
/l 

sluiten mosselen de schelp waardoor er een periode geen voedsel opgenomen wordt. Na ongeveer 2 tot 

2,5 dag is het peil op het Volkerak-Zoommeer weer normaal en stopt ook de toevoer van minder zout 

water naar de Oosterschelde. Een mogelijk effect van de waterberging kan zijn dat mosselen bij de oogst 

een iets lager gewicht hebben dan wanneer de berging niet plaats zou hebben gevonden. Of dit inderdaad 

leidt tot een meetbaar verschil in winstderving lijkt gezien de beperkte duur ten aanzien van het totale 

groeiseizoen onwaarschijnlijk. Lokaal is eventueel schade door sterfte van organismen mogelijk, omdat er 

nog wel eens zogenaamde zoetwaterbellen achter de Philipsdam blijven hangen (slechte zout-zoet 

menging); dat toont Figuur 10-1 ook wel enigszins aan. De aanvoer van extra voedingstoffen vanuit het 

Volkerak-Zoommeer kan mogelijk een kortdurende positieve impuls geven aan de voedselbeschikbaarheid 

voor schelpdieren. 

 

Een volwassen zeekreeft (Homarus gammarus) heeft een optimum zoutgehalte van 15,5 g Cl
-
/l (Schuiling 

en Smaal, 1998). De soort kan gedurende langere periode waarden van 10-12 g Cl
-
/l overleven en 

gedurende korte periode zelfs waarden beneden de 9,5 g Cl
-
/l (Wolff en Sandee, 1971), omdat het over 

verschillende mechanismen beschikt die de osmotische stress beperken. Eerder onderzoek (Kinne, 1964) 
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resulteerde in ondergrenswaarden voor zouttolerantie die veel lager lagen (tussen 6 en 7,8 g Cl
-
/l). Bij 

suboptimale saliniteit vindt er geen vervelling meer plaats en kunnen de kreeften niet meer groeien. 

Larvale stadia zijn gevoeliger (tolerantiegrens saliniteit >27 g/kg ≈ chloriniteit > 15 g Cl
-
/l) voor afname van 

saliniteit dan volwassen individuen (Schneider e.a., 2006). Bij larvale individuen neem als gevolg van 

suboptimale saliniteit het drooggewicht, vet- en lipidegehalte binnen enkele dagen significant af (Torres et 

al., 2002). Verder is het mogelijk dat het aandeel dat in metamorfose gaat en zich ontwikkelt naar adulten 

sterk dalen. Het is niet bekend in welke mate en hoe snel het herstel is.  

Als gevolg van de waterberging en het spuien van zoet water kunnen nabij de Philipsdam de volwassen 

individuen tijdelijk achteruit gaan in biomassa en kan er enige sterft optreden. Het grootse deel van de 

volwassenen zal de verzoeting overleven en zich weer herstellen. Het is waarschijnlijk dat er op dezelfde 

locatie een redelijk aandeel juveniele en larvale kreeften sterven. Omdat de effecten van de verzoeting 

zeer lokaal (alleen twee noordtakken van de Oosterschelde) en tijdelijk zijn, is het wel onwaarschijnlijk dat 

er op populatieniveau van de Oosterschelde merkbare effecten zijn.  

 

Voorspuien 

Tijdens het voorspuien wordt ook al zoet water naar de Oosterschelde gespuid. In de hiervoor genoemde 

3D-berekeningen was het niet mogelijk om de invloed van het zoete water op de Oosterschelde tijdens het 

voorspuien modelmatig te bepalen. Uit andere berekeningen (hydraulische berekeningen in het kader van 

het halen van de taakstelling) kan worden afgeleid dat de hoeveelheid water die tijdens het voorspuien 

wordt gespuid op de Oosterschelde 20 à 25% is van de hoeveelheid die na afloop van de waterberging 

wordt gespuid. Dat betekent dat het zoutgehalte op de Oosterschelde tijdens het voorspuien zal dalen, 

maar het zal minder zijn dan hierboven is aangegeven en het zal zich waarschijnlijk ook over een kleiner 

gebied uitstrekken. Wanneer blijkt dat de waterberging vervolgens niet hoeft te worden ingezet, zal het 

herstel van het zoutgehalte sneller plaatsvinden dan hiervoor is aangegeven en zullen daarom ook de 

effecten minder zijn. 

Wanneer de waterberging wel wordt ingezet, zal er ongeveer een etmaal zitten tussen het einde van het 

voorspuien en het spuien na afloop van de waterberging. Tussentijds wordt er een beperkte hoeveelheid 

gespuid, indien de waterstand op de Oosterschelde tijdens de ebperiode gedurende de storm voldoende 

daalt. In het tussenliggende etmaal kan het zoutgehalte zich weer enigszins herstellen. De 

stormomstandigheden zullen de menging van zout en zoet water bespoedigen. Door het voorspuien zullen 

de hiervoor beschreven effecten maximaal twee dagen langer duren. 

 

15.4.2 Zout scenario - Alternatief B1 (met terugspuien) 

Zonder voorspuien 

 

Commerciële visstand 

De vissoorten waar door de beroepsvisserij in de huidige situatie op wordt gevist, zal niet meer mogelijk 

zijn. Andere soorten, voornamelijk soorten vanuit de Oosterschelde, zullen hun plaats innemen (o.a. 

mosselen, tong, schol, bot). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hier commercieel rendabele visserij op 

mogelijk is, gezien de beperkte visserij op deze soorten in andere vergelijkbare gebieden zoals de 

Oosterschelde. Omdat de verwachting is dat de beroepsvisserij in het Volkerak-Zoommeer in het zoute 

scenario in ieder geval minder omvangrijk is dan in het zoete scenario en mogelijk helemaal verdwijnt, is er 

niet of nauwelijks sprake van effecten door de waterberging. 

 

Schelpdiervisserij/aquacultuur 

In het zoute scenario is er op het Volkerak-Zoommeer een mogelijkheid voor de ontwikkeling van 

schelpdiervisserij, vooral hangmosselculturen. In het zoute scenario zal er zoet water worden geborgen op 
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een zout meer, dat belangrijke tijdelijke consequenties heeft voor het zoutgehalte van het Volkerak-

Zoommeer.  

Schelpdieren van getijdegebieden zijn vaak redelijk tolerant voor schommelingen in zout gehalte. Vaak 

sluiten zij hun schelp en wachten het getijde af. Van mossel, kokkel en nonnetje is bekend dat deze 

soorten overleven bij een chloridegehalte van 2-5 g Cl
-
/l (Baptist e.a., 2007). Tijdens deze periode wordt 

geen voedsel opgenomen door mosselen. Echter, om langere tijd te kunnen overleven is er voor de 

mossel een ondergrens van 8 á 11 g Cl
-
/l (de Vries e.a., 2008).  

Uit Figuur 10-5 kan worden afgelezen dat het chloridegehalte tijdens de waterberging maximaal daalt tot 

ongeveer 7 g Cl
-
/l. Dat geldt vooral in het Volkerak en in de buurt van de Volkerakspuisluizen. De figuur 

laat ook zien dat de chloridegehaltes, behalve in de omgeving van de Volkerakspuisluizen, binnen 4 dagen 

na de start van de waterberging weer terug zijn op een niveau dat boven de 11 g Cl
-
/l ligt. In de omgeving 

van de Volkerakspuisluizen duurt dat ongeveer 2 weken.  

Het is dus zeer afhankelijk van de locatie van hangmosselculturen in het Volkerak-Zoommeer of er sprake 

zal zijn van derving van inkomsten door verminderde opbrengst of zelfs van sterfte. Wanneer ervan wordt 

uitgegaan dat de cultures vooral in de, onder normale omstandigheden, zoutere delen van het Volkerak-

Zoommeer zullen plaatsvinden (o.a. in de omgeving van de Philipsdam, waar nu aan de 

Oosterscheldezijde ook dergelijke cultures aanwezig zijn), dan zullen de effecten van de waterberging 

naar verwachting beperkt blijven.  

 

De bij alternatief A gemaakte opmerkingen over effecten van optredende stroomsnelheden, doorzicht en 

toegestroomde nutriënten gelden ook in het zoute scenario. 

 

De type effecten voor de mosselpercelen in de noordtak van de Oosterschelde zijn vergelijkbaar met de 

effecten in alternatief A. De effecten zullen wel kleiner zijn dan de effecten in het zoete scenario, omdat er 

brak tot zout water wordt gespuid op de Oosterschelde. De effecten zullen daardoor ook minder lang 

merkbaar zijn. Dat geldt zeker wanneer er niet wordt voorgespuid. 

 

Voorspuien 

Het voorspuien zelf voegt geen extra effecten toe. Tijdens het voorspuien wordt namelijk water geloosd, 

dat onder normale omstandigheden dagelijks uitwisselt met de Oosterschelde. Na afloop van de 

waterberging wordt er brak tot zout water gespuid op de Oosterschelde, zoals hiervoor al is beschreven. 

 

15.4.3 Zout scenario - Alternatief B2 (zonder terugspuien) 

Zonder voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met de effecten in alternatief B1. 

 

Voorspuien 

De effecten zijn vergelijkbaar met de effecten in alternatief B1. 

 

15.4.4 Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, is de hinder voor de commerciële visserij niet te verwaarlozen, 

maar zal naar verwachting niet tot grote problemen leiden. Als de hinder wordt afgezet tegen de verwachte 

inzetfrequentie kan worden geconcludeerd dat het effect van inzet van de waterberging voor deze vorm 

van visserij nihil is, zowel voor de korte als de middellange termijn.  

 

Ook wat betreft de schelpdiervisserij/aquacultuur zijn de effecten van de waterberging niet te 

verwaarlozen. Mogelijk dat na waterberging sprake is van tijdelijke vermindering van omvang en de 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 287 - 

kwaliteit van de oogst van mosselen e.d.. Echter, in het licht van de frequentie van optreden van de 

waterberging kunnen de effecten als nihil worden beschouwd.  

 

15.4.5 Beperking maximale waterstand Volkerak-Zoommeer 

Beperking van de maximale waterstand tijdens de waterberging tot NAP +1,5 m zal in het zoete scenario 

niet tot andere effecten leiden. De belangrijkste factor bij de effecten op de visserij is het zoutgehalte dat 

tijdens de waterberging wordt ingelaten op het Volkerak-Zoommeer en wordt gespuid naar de 

Oosterschelde. Dit verandert niet bij beperking van de maximale waterstand. 

Wel is het zo dat er minder zoet water naar de Oosterschelde zal worden gespuid. Naar verwachting leidt 

dat niet tot andere effecten. 

 

In het zoute scenario zal er minder zoet water geborgen worden op een zout meer. Dat zal ertoe leiden dat 

het zoutgehatle van het Volkerak-Zoommeer onder normale omstandigheden minder zal dalen tijdens de 

waterberging. Mogelijk dat dat tot iets gunstiger effecten leidt op de visserij, zowel op het Volkerak-

Zoommeer als op de Oosterschelde. Naar verwachting zullen de effecten niet wezenlijk verschillen van de 

effecten bij de alternatieven B1 en B2. 

 

15.5  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling weergegeven van de alternatieven voor de waterberging op de thema’s 

bodem, erosie en sedimentatie. Wat betreft de effecten van de waterberging zijn deze beoordeeld in het 

licht van de lage frequentie van optreden.  

 

Tabel 15-5 Beoordeling van de effecten van de waterberging op scheepvaart, landbouw en 

visserij 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Scheepvaart      

Vaarwegprofiel (breedte, 

diepte en hoogte) 
0 0 0 0 0 

Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 

Afmeervoorzieningen 0 0 0 0 0 

Stroomsnelheden 0 0 0 0 0 

Landbouw      

Buitendijks landbouwgebied 0 0/- 0/- 0/- 0/- 

Visserij      

Commerciële visstand 0 0 0 0 0 

Schelpdiervisserij/aquacultuur 0 0 0 0 0 

 

Wat betreft de scheepvaart zorgt de waterberging voor kortdurende beperkingen in de bevaarbaarheid van 

de Eendracht ten aanzien van de doorvaarthoogte, de bereikbaarheid van de havens in het achterland, het 

gebruik van bepaalde afmeervoorzieningen en de hogere stroomsnelheden bij de Krammersluizen. 

Vanwege deze korte duur en de lage inzetfrequentie van de waterberging kunnen de effecten als neutraal 

worden beoordeeld. De effecten doen zich bij alternatief A ongeveer een tot anderhalf etmaal langer voor 
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dan bij de alternatieven B1 en B2, maar dit onderscheid wordt niet significant gevonden voor de 

beoordeling van de alternatieven.  

Bij tijdige waarschuwing voorafgaand aan de waterberging is de beroepsvaart voldoende in staat om zelf 

maatregelen te nemen en keuzes te maken over wel of niet gebruik maken van de Schelde-Rijnverbinding 

tijdens de waterberging.  

 

In het buitendijkse gebied van het Volkerak-Zoommeer ligt een relatief klein landbouwgebied in de 

Paviljoenpolder. Dit loopt grotendeels onder tijdens de waterberging. In alternatief A wordt niet verwacht 

dat dit langdurige gevolgen heeft voor het verbouwen van gewassen en de opbrengsten ervan. De 

effecten zijn als neutraal beoordeeld, zeker in het licht van de frequentie van optreden. In de alternatieven 

B1 en B2 zullen door de overstroming met brak tot zout water de gevolgen voor meerdere jaren merkbaar 

zijn. Hoewel ook hier de frequentie van optreden zeer laag is, zijn de effecten beoordeeld tussen neutraal 

en licht negatief.  

 

De hinder voor de commerciële visserij kan, afgezet tegen de verwachte inzetfrequentie, als 

verwaarloosbaar worden beschouwd en is daarom als neutraal beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de 

schelpdiervisserij/aquacultuur.  
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16 BINNENDIJKSE WATEROVERLAST 

16.1  Inleiding 

Algemeen 

De waterstand op het Volkerak-Zoommeer schommelt onder normale omstandigheden rond NAP. 

Incidenteel kan de waterstand oplopen tot NAP +0,5 m. Tijdens inzet van het Volkerak-Zoommeer voor 

waterberging kan de waterstand in het gebied fors oplopen: vanaf 2015 dient rekening gehouden te 

worden met een maatgevende hoogwaterstand van NAP +2,3 m, oplopend naar NAP +2,85 m in 2050. Bij 

zulke hoge waterstanden kunnen de rondom het Volkerak-Zoommeer gelegen gebieden niet meer 

afwateren: zowel de afvoer van de Brabantse rivieren als de afwatering van diverse polders in Zeeland, 

Zuid-Holland en West-Brabant is dan gestremd. Vooral wanneer in deze binnendijkse gebieden 

tegelijkertijd sprake is van hevige regenbuien en/of hogere afvoeren van de lokale rivieren en beken, kan 

de stremming tot wateronveiligheid en wateroverlast leiden. Met de binnendijkse gebieden rondom het 

Volkerak-Zoommeer wordt in deze context bedoeld de gebieden aan de landzijde van de primaire 

waterkeringen rondom het Volkerak-Zoommeer. 

 

Beschermingsniveaus 

Wateroverlast kan in de huidige situatie ook al optreden in de binnendijkse gebieden. Of dat gebeurt, 

hangt af van de heftigheid van regenbuien en/of de grootte van de afvoeren van de regionale rivieren en 

beken. De waterschappen hebben als beheerder van de secundaire waterkeringen in het binnendijkse 

gebied de taak om een bepaald beschermingsniveau te waarborgen. Dit betekent dat waterschappen de 

keringen voldoende stevig maken om bepaalde rivierafvoeren te keren (veiligheid). Waterschappen zijn 

ook beheerder van watergangen en hebben de taak om het risico op inundatie vanuit oppervlaktewater 

(natte voeten) voor landelijk en stedelijk gebied te beperken.  

Als het beschermingsniveau van de dijken lager is dan de afgesproken norm of inundatie vanuit het 

watersysteem vaker voorkomt dan de afgesproken norm, dient het waterschap dusdanige maatregelen te 

nemen dat er geen wateroverlast optreedt. Situaties die wateroverlast geven maar zich minder vaak 

voordoen dan de afgesproken normen, worden geaccepteerd.  

 

Aanpak van de bepaling van de effecten 

In de planstudie zijn de effecten van de waterberging op de binnendijkse gebieden op twee manieren in 

kaart gebracht: 

• Er is gekeken naar het effect van de waterberging op/bij de verschillende beschermingsniveaus.  

Rekening houdend met de kans van voorkomen en samenvallen van de verschillende gebeurtenissen 

die bij elkaar tot wateroverlast of wateronveiligheid kunnen leiden – waterberging op het Volkerak-

Zoommeer; hevige regenval; hoge afvoeren van regionale rivieren en beken – is bekeken 1) in welke 

mate de beschermingsniveaus afnemen door de waterberging en 2) in welke mate waterstanden bij 

een gegeven beschermingsniveau toenemen.  

• Er is gekeken naar de effecten die optreden als waterberging optreedt tegelijkertijd met een relatief 

natte situatie in de binnendijkse gebieden.  

 

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer vergroot de kans op wateroverlast in de verschillende 

binnendijkse gebieden. Omdat de inzetfrequentie van de waterberging (variërend van 1/1430 per jaar nu 

tot 1/550 per jaar in 2050 en op nog langere termijn mogelijk 1/250 per jaar) laag is in verhouding tot de 

beschermingsniveaus in de binnendijkse gebieden (1/10 à 1/100 per jaar), blijkt statistisch gezien de 

invloed van de waterberging op de beschermingsniveaus relatief gering te zijn. Op de meeste locaties 

neemt het beschermingsniveau met niet meer dan enkele procenten af. In enkele gevallen, met name 
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langs de benedenloop van de Brabantse rivieren, kan het beschermingsniveau met maximaal 30% 

afnemen (beschermingsniveau gaat van 1/100 jaar naar 1/70 jaar).  

 

De afname van het beschermingsniveau is daarom niet overal een goede indicator voor de beschrijving 

van de effecten van de waterberging op de wateroverlast in de binnendijkse gebieden. Vanwege de 

zorgen in de regio over de binnendijkse wateroverlast en de aandacht die hiervoor is gevraagd bij de 

inspraak op de startnotitie, is er daarom voor gekozen om ook de effecten te beschouwen die op kunnen 

treden als een aantal extreme gebeurtenissen samenvalt. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar 

gebieden: 

• Voor de direct op het Volkerak-Zoommeer afwaterende polders in de binnendijkse gebieden van 

Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant (polders langs de Eendracht) is gekeken naar samenvallen 

van waterberging op het Volkerak-Zoommeer met een extreme buiensituatie. 

• Voor de overige binnendijkse gebieden in West-Brabant is gekeken naar het samenvallen van 

waterberging op het Volkerak-Zoommeer met zowel een hevige buiensituatie als een periode met 

hoge afvoeren van de regionale rivieren en beken.  

 

Uitgangspunten 

Bij het bepalen van de effecten voor de binnendijkse gebieden is het zoete scenario gehanteerd, omdat de 

ledigingsduur van het Volkerak-Zoommeer na waterberging langer is dan in het zoute scenario. Hiermee is 

dus de meest ongunstige situatie in beschouwing genomen. 

Voor de optredende hydraulische omstandigheden tijdens waterberging en voor de inzetfrequentie van de 

waterberging zijn veilige (conservatieve) aannames gedaan, waarbinnen alle alternatieven voor de 

waterberging passen. Voor de hydraulische omstandigheden is uitgegaan van het jaar 2050, met een 

bijbehorende maximum waterstand van NAP +2,85 m tijdens waterberging op het Volkerak-Zoommeer. 

Voor de inzetfrequentie van de waterberging is uitgegaan van gemiddeld eens per 250 jaar (maximale 

inzetfrequentie na 2050). 

 

Beoordeelde situaties 

In de volgende paragrafen wordt per deelgebied (Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant) toegelicht 

welke wateroverlast of wateronveiligheid op kan treden in de binnendijkse gebieden, indien geen 

mitigerende maatregelen worden getroffen om de wateroverlast of wateronveiligheid te voorkomen.  

Daarbij wordt aangegeven welke wateroverlast er optreedt in de huidige situatie en na inzet van de 

waterberging.  

 

16.2  Binnendijkse wateroverlast Zeeland 

In Zeeland heeft alleen het voormalige eiland Tholen polders die rechtstreeks afwateren op het Volkerak-

Zoommeer/de Eendracht (DHV, 2010b). Het betreft de bemalingsgebieden Van Haaften, Drie Grote 

Polders en De Eendracht, die afwateren op de het Volkerak-Zoommeer (zie Figuur 5-40).  

 

In de huidige situatie met waterstanden op het Volkerak-Zoommeer van maximaal NAP +0,5 m kunnen de 

gemalen altijd water uitslaan naar het Volkerak-Zoommeer. Door waterberging verandert het beeld. Omdat 

dan het water in het Volkerak-Zoommeer veel hoger komt, kunnen de gemalen tijdelijk niet of minder water 

uitslaan.  

 

De consequenties zijn onderzocht van de situatie waarbij een extreme neerslagperiode samenvalt met 

waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Voor de beoordeling of er sprake is van wateroverlast zijn vier 

neerslagsituaties doorgerekend:  

• T10: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt (1/10 per jaar); 
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• T25: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 25 jaar voorkomt (1/25 per jaar); 

• T50: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 50 jaar voorkomt (1/50 per jaar); 

• T100: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt (1/100 per jaar). 

(De gehanteerde terugkeertijden T10 – T100 zijn gerelateerd aan de werknormen voor wateroverlast uit 

het Nationaal Bestuursakkoord Water: 1/10 per jaar – 1/100 per jaar.)  

 

Drie Grote Polders 

Voor bemalingsgebied Drie Grote Polders wordt een werknorm van 1/25 per jaar aangehouden. In de 

huidige situatie wordt ruim aan deze beschermingsnorm tegen wateroverlast voldaan. Uit berekeningen 

blijkt dat ook in de toekomstige situatie met waterberging in dit gebied geen wateroverlast optreedt. Zelfs 

niet als deze samenvalt met zeer extreme neerslagsituaties. Belangrijke oorzaak is, dat in de huidige 

situatie het beschermingsniveau veel hoger ligt dan de vereiste 1/25 per jaar. 

 

In bemalingsgebied Drie Grote Polders treedt geen wateroverlast op bij combinaties van extreme neerslag 

en waterberging, zelfs niet bij het samenvallen van de waterberging met een T100-neerslagsituatie. De 

beschermingsnorm tegen wateroverlast wordt in dit bemalingsgebied dan ook niet overschreden. 

 

Van Haaften 

Voor het bemalingsgebied Van Haaften geldt dat de kans op wateroverlast in de bestaande situatie groter 

is dan 1/25 per jaar. Om een beschermingsniveau van 1/25 per jaar te waarborgen, zullen voor de huidige 

situatie al maatregelen nodig zijn. Voor de toekomstige situatie met waterberging zijn aanvullende 

maatregelen nodig. 

 

Bij samenvallen van een periode met extreme neerslag en waterberging treedt er – ten opzichte van de 

huidige situatie – extra wateroverlast op in bemalingsgebied Van Haaften. De waterstanden in het gebied 

worden 20 à 30 cm hoger door de waterberging. 

 

De Eendracht 

Voor bemalingsgebied De Eendracht geldt een norm van 1/100 per jaar, omdat het hier ook om 

wateroverlast in bebouwde gebieden gaat. Omdat deze norm in de huidige situatie zonder waterberging 

niet gehaald wordt, zullen daarvoor al maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Voor de 

toekomstige situatie met waterberging zijn aanvullende maatregelen nodig. 

 

In bemalingsgebied De Eendracht kan tijdens waterberging al bij neerslagsituaties die gemiddeld eens per 

10 jaar voorkomen wateroverlast optreden. De waterstanden in het gebied worden door de waterberging 

ca. 35 cm hoger. 

 

16.3  Binnendijkse wateroverlast Zuid-Holland 

In Zuid-Holland heeft alleen Oostflakkee polders die rechtstreeks afwateren op het Volkerak-Zoommeer 

(DHV, 2010b). Het betreft de vier bemalingsgebieden De Haas van Dorsser, De Eendracht, Galathee en 

Het Oudeland (zie Figuur 5-39). Deze bemalingsgebieden bestaan weer uit verschillende peilgebieden 

(Figuur 16-1).  

 

In de huidige situatie met waterstanden op het Volkerak-Zoommeer van maximaal NAP +0,5 m kunnen de 

gemalen altijd water uitslaan naar het Volkerak-Zoommeer. Door waterberging verandert het beeld. Omdat 

dan het water in het Volkerak-Zoommeer veel hoger komt, kunnen de gemalen niet of minder uitslaan.  
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Figuur 16-1 Peilgebieden die afwateren naar het Volkerak-Zoommeer 

 

De consequenties zijn onderzocht van de situatie waarbij een extreme neerslagperiode samenvalt met 

waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Voor de beoordeling of er sprake is van wateroverlast zijn vier 

neerslagsituaties doorgerekend:  

• T10: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt (1/10 per jaar); 

• T25: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 25 jaar voorkomt (1/25 per jaar); 

• T50: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 50 jaar voorkomt (1/50 per jaar); 

• T100: een neerslagsituatie die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt (1/100 per jaar). 

(De gehanteerde terugkeertijden T10 – T100 zijn gerelateerd aan de werknormen voor wateroverlast uit 

het Nationaal Bestuursakkoord Water: 1/10 per jaar – 1/100 per jaar.)  

 

Voor het bemalingsgebied van De Haas van Dorsser varieert het beschermingsniveau in de verschillende 

peilgebieden van 1/10 per jaar tot 1/100 per jaar; voor het bemalingsgebied van de Eendracht geldt een 

beschermingsniveau van 1/25 per jaar; voor het bemalingsgebied van Galathee gelden 

beschermingsniveaus van 1/25 per jaar en 1/50 per jaar; en voor het bemalingsgebied van Het Oudeland 

gelden beschermingsniveaus van 1/10 per jaar en 1/25 per jaar. 

 

In de huidige situatie zonder waterberging kan er in het bemalingsgebied van de Haas van Dorsser in één 

van de peilgebieden al wateroverlast optreden tijdens neerslagperiodes met een frequentie van eens per 

25 jaar. In de overige drie bemalingsgebieden treedt er in de huidige situatie geen wateroverlast op. 

 

Bij samenvallen van een periode met extreme neerslag en waterberging treedt er extra wateroverlast op in 

het peilgebied van De Haas van Dorsser dat ook in de huidige situatie al met wateroverlast te maken kan 

hebben. Voor 8 peilgebieden, verdeeld over de bemalingsgebieden De Haas van Dorsser, De Eendracht 

en Galathee, is niet uit te sluiten dat ze tijdens samenvallen van extreme neerslag met waterberging te 

maken kunnen krijgen met wateroverlast. Voor de overige 11 peilgebieden, verdeeld over de vier 

bemalingsgebieden, geldt dat ze ook in een periode dat extreme neerslag samenvalt met waterberging, 

niet te maken krijgen met wateroverlast.  
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16.4  Binnendijkse wateroverlast West-Brabant 

16.4.1 Inleiding 

De situatie in West-Brabant met betrekking tot mogelijke wateroverlast tijdens waterberging is complexer 

dan in Zeeland en Zuid-Holland. In West-Brabant is er ook interactie met de regionale rivieren en beken.  

 

West-Brabant watert via twee stroomgebieden af op het Volkerak-Zoommeer: het stroomgebied Mark-Vliet 

(Figuur 5-37) en het stroomgebied van de Zoom (Figuur 5-38). Tijdens waterberging op het Volkerak-

Zoommeer kunnen deze stroomgebieden niet meer afwateren naar het Volkerak-Zoommeer. Dat 

beïnvloedt ook de afwatering van de polders die grenzen aan het Mark-Vlietsysteem, de afvoer van de 

beken die uitkomen op het Mark-Vlietsysteem en het Volkerak-Zoommeer, en (via de rioleringen) ook de 

waterhuishouding van de stedelijke gebieden in West-Brabant. Hierdoor stijgen de waterstanden in de 

polder en op de rivieren van het Mark-Vlietsysteem en de Zoom. Dit zou tot wateronveiligheid en 

wateroverlast kunnen leiden. 

 

Water(on)veiligheid 

De water(on)veiligheid speelt een rol in de gebieden die grenzen aan de regionale rivieren (Mark-

Vlietsysteem). Deze keringen beschermen de aangrenzende gebieden tegen overstromingen in perioden 

met hoge afvoeren op het Mark-Vlietsysteem.  

Wanneer bij een afvoer van gemiddeld eens per 10 jaar de waterberging wordt ingezet, stijgen de 

waterstanden op het Mark-Vlietsysteem – door de stremming van de afvoer naar het Volkerak-Zoommeer 

– met ruim 1 m in het westelijk deel tot grofweg 50 cm in het oostelijk deel (omgeving Breda). De regionale 

keringen zijn niet overal hoog genoeg om de hogere waterstanden te kunnen keren. Daarnaast neemt de 

duur van de belasting op de regionale keringen toe, omdat de verhoogde waterstanden enkele dagen 

zullen aanhouden in plaats van minder dan een dag.  

 

Inundatie 

Inundatie kan op verschillende manieren optreden: 

• In de polders die rechtstreeks afwateren op het Volkerak-Zoommeer: door stremming van de gemalen 

(maalstops) kan inundatie van deze polders optreden.  

• In de boezemgebieden van de regionale rivieren die afvoeren naar het Volkerak-Zoommeer. Door 

stremming van de afvoer stijgen de waterstanden in deze rivieren, waardoor oeverlanden en 

buitendijks gelegen haven- en industrieterreinen onder kunnen lopen. Het betreft hier de gebieden die 

buitendijks liggen ten opzichte van de regionale keringen langs het Mark-Vlietsysteem. Ten opzichte 

van de primaire waterkeringen langs het Volkerak-Zoommeer liggen deze gebieden binnendijks, 

vandaar dat ze worden meegenomen binnen de context van binnendijkse wateroverlast in West-

Brabant. In extreme gevallen (bijvoorbeeld wanneer meer dan 1 m water in buitendijks gelegen 

woningen kan komen te staan) kan sprake zijn van wateronveiligheid.  

• In de polders grenzend aan de regionale rivieren: de waterstanden in de regionale rivieren kunnen zo 

hoog oplopen, dat het water over de regionale keringen kan lopen (overtopping van de regionale 

keringen), waardoor inundatie van deze polders op kan treden. 

• In de gebieden die grenzen aan de regionale beken die afvoeren naar het Volkerak-Zoommeer en het 

Mark-Vlietsysteem: bij stremming van deze beken door hoge waterstanden op het Volkerak-

Zoommeer en het Mark-Vlietsysteem kunnen de waterstanden op de beken zo hoog oplopen dat 

inundatie van het omliggende land optreedt. 

• In de polders die afwateren op het Mark-Vlietsysteem: door stremming van de gemalen (bij hoge 

waterstanden op het Mark-Vlietsysteem) kan inundatie van de polders optreden. 
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• In stedelijke gebieden: bij hoge waterstanden ‘rondom’ de stedelijke gebieden (bijvoorbeeld 

veroorzaakt door maalstops, of door hoge waterstanden in aangrenzende beken) kan de riolering van 

bebouwde gebieden gestremd raken, waardoor wateroverlast in deze gebieden op kan treden. 

 

16.4.2 Bepaling omvang inundatie 

Voor het vaststellen van de aard en omvang van de problemen is als maatgevend uitgangspunt genomen 

een afvoer van de Brabantse rivieren en beken die zich gemiddeld eens in de 10 jaar voordoet, 

gecombineerd met de inzet van waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Deze combinatie doet zich naar 

berekening ongeveer gemiddeld eens in de 2000 jaar voor (“T2000-combi”: terugkeer- of herhalingstijd van 

2000 jaar voor de gecombineerde gebeurtenis). Dit is de technische uitwerking van het bestuurlijk 

afgesproken uitgangspunt tussen Rijkswaterstaat, waterschap en de betrokken gemeenten (23 mei 2011): 

de waterveiligheid en wateroverlast in West-Brabant mogen er niet op achteruit gaan als gevolg van de 

inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging. Eventuele maatregelen om de wateronveiligheid of 

wateroverlast die op zou kunnen treden tijdens waterberging te mitigeren, worden daarom afgestemd op 

deze “T2000-combi”. 

 

Bij de analyses is rekening gehouden met de taakstelling van waterschap en gemeenten zoals vastgelegd 

in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Met andere woorden alleen de extra onveiligheid en extra 

wateroverlast is vastgesteld (extra ten opzichte van de wateronveiligheid of wateroverlast die op kan 

treden in de huidige situatie), veronderstellende dat door waterschap en gemeenten is voldaan aan de 

normen van het NBW (2003, geactualiseerd in 2008) en aan de nieuwe normen voor regionale keringen uit 

2010. 

 

In Figuur 16-2 t/m Figuur 16-5 worden enkele voorbeelden gegeven van wateroverlast die op kan treden in 

West-Brabant tijdens waterberging. In bijlage 11 wordt de wateroverlast die op kan treden tijdens 

waterberging in West-Brabant in zijn geheel gepresenteerd. Waarbij opgemerkt wordt dat het gaat om de 

wateroverlast die op kan treden als er géén mitigerende maatregelen worden getroffen om de 

wateroverlast te beperken of weg te nemen. In bijlage 11 wordt daarnaast ook de waterlast gepresenteerd 

die op kan treden in de huidige situatie zonder waterberging. Maatgevend daarvoor is een situatie met een 

afvoer van de Brabantse rivieren die eens per 100 jaar kan voorkomen (T100-huidig).  
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Figuur 16-2 Voorbeeld van de inundatie die tijdens waterberging op kan treden, door stermming 

van gemalen en overtopping van regionale waterkering 
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Figuur 16-3 Voorbeeld van de inundatie die tijdens waterberging op kan treden, door stremming 

van gemalen en overtopping van regionale keringen  
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Figuur 16-4 Voorbeeld van de inundatie die tijdens waterberging op kan treden, in de 

boezemgebieden van het Mark-Vlietsysteem (omgeving Stampersgat) 
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Figuur 16-5 Voorbeeld van de inundatie die tijdens waterberging op kan treden, in de 

boezemgebieden van het Mark-Vlietsysteem (omgeving Dinteloord) 
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16.4.3 Overige effecten als gevolg van binnendijkse wateroverlast 

Inleiding 

De wateroverlast in het binnendijkse gebied kan aanleiding zijn tot effecten op bepaalde functies in het 

gebied. Deze effecten zijn hierna kort beschreven.  

 

Wonen en werken 

 

Binnendijkse gebieden Zeeland en Zuid-Holland 

In delen van de binnendijkse gebieden van Zeeland (Tholen) en Zuid-Holland (Oostflakkee) kan de functie 

wonen en werken hinder ondervinden van de extra wateroverlast die optreedt ten gevolge van de 

waterberging.  

 

Binnendijkse gebieden West-Brabant 

In het binnendijkse gebied van West-Brabant zullen diverse stedelijke en landelijke gebieden niet 

gevrijwaard blijven van wateroverlast tijdens de waterberging. In de stedelijke gebieden zal daarom hinder 

optreden voor de functie wonen en werken. Omdat de waterberging naar verwachting in de 

wintermaanden wordt ingezet, treedt de overlast in het landelijk gebied daarmee buiten het groeiseizoen 

op, waardoor de landbouw niet of nauwelijks nadelige effecten ondervindt. De wateroverlast in het landelijk 

gebied heeft daarom een gering nadelig effect op de functie wonen en werken. 

 

Buitendijkse gebieden West-Brabant (boezemgebieden Mark-Vlietsysteem 

Voor de buitendijkse gebieden van het Mark-Vlietsysteem gelden geen beschermingsnormen of afspraken. 

In de huidige situatie kan wateroverlast optreden voor de gebruikers van deze gebieden (bewoners en 

bedrijven) bij hoge afvoeren die gemiddeld eens per 50 tot 100 jaar voorkomen (zie ook bijlage 11). Er 

worden in de huidige situatie geen maatregelen getroffen om deze wateroverlast te voorkomen.  

 

Door waterberging wordt het risico op wateroverlast in de buitendijkse gebieden vergroot (gerelateerd aan 

de “T2000-combi”; zie ook Figuur 16-4 en Figuur 16-5). Er ontstaan echter geen wateronveilige situaties.  

Er ontstaat wel wateroverlast, voornamelijk bij de (bebouwde) kades van Steenbergen, Dinteloord en 

Oudenbosch. Daar kan in lokale situaties op lager gelegen delen tot enkele decimeters water in woningen 

of bedrijven komen te staan. Ook bij buitendijkse bedrijventerreinen (Dintelmond, Stampersgat, 

Standdaarbuiten, Zwartenberg) kan er wateroverlast ontstaan via de rioleringen. Op de meer westelijk 

gelegen terreinen kan dit leiden tot enkele decimeters extra water op lager gelegen delen van de terreinen. 

 

Natuur en ecologie 

 

Buitendijkse gebieden West-Brabant (boezemgebieden Mark-Vlietsysteem) 

De boezemgebieden van het Mark-Vlietsysteem kunnen in de huidige situatie zonder waterberging 

incidenteel onder water komen te staan, tijdens perioden met hoge afvoeren van de Brabantse rivieren en 

beken. In de toekomstige situatie met waterberging kunnen incidenteel hogere waterstanden optreden, 

waarbij het verschil in maatgevende waterstanden varieert van enkele decimeters in het oosten van de 

regio (omgeving Breda) tot ongeveer 1 m in het westen van de regio (bij uitmonding in het Volkerak-

Zoommeer). De duur van de hogere waterstanden is enkele dagen. De frequentie van optreden van de 

hogere waterstanden is maximaal de frequentie van optreden van de waterberging, variërend van 1/1430 

per jaar op de korte termijn tot maximaal 1/250 per jaar op de lange termijn (na 2050).  

Door de waterberging kunnen er enige effecten zijn op de natuurlijke waarden van de buitendijkse 

gebieden van de Brabantse rivieren. De effecten zijn van korte duur, waardoor verwacht wordt dat de 
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natuur zich snel zal kunnen herstellen. De effecten voor natuur en ecologie worden als verwaarloosbaar 

beschouwd. 

 

Recreatie 

 

Buitendijkse gebieden West-Brabant (boezemgebieden Mark-Vlietsysteem) 

Langs de benedenloop van de Brabantse rivieren zijn jachthavens gelegen bij Dintelmond en Benedensas. 

Ook in de havens van Steenbergen, Dinteloord en Oudenbosch zijn ligplaatsen voor de recreatievaart. Bij 

elkaar gaat het om vele honderden ligplaatsen. De jachthavens hebben veelal vaste steigers, omdat in de 

huidige situatie de waterstandfluctuaties vrij gering zijn. In de toekomstige situatie met waterberging op het 

Volkerak-Zoommeer kunnen fors hogere waterstanden optreden dan in de huidige situatie: in het westen 

van de regio kan de toekomstige maatgevende waterstand ongeveer 1 m hoger worden dan de huidige 

maatgevende waterstand.  

 

Als geen maatregelen worden getroffen, kunnen tijdens waterberging de afmeervoorzieningen en de 

afgemeerde schepen schade oplopen door de hoge waterstanden. Mogelijke maatregelen zijn: aanpassen 

van de steigers (beweegbaar maken) of opnemen in het waarschuwingssysteem (inzetprotocol).  

De steigers zullen niet worden aangepast, omdat de kosten daarvan niet opwegen tegen de schade die 

kan ontstaan. Door de recreatie(vaart) op te nemen in het waarschuwingssysteem in het inzetprotocol, kan 

schade aan aanlegvoorzieningen en afgemeerde schepen worden geminimaliseerd. Nadelige effecten 

voor de recreatie zijn dan gering.  

 

16.5  Beoordeling effecten 

Hieronder is de beoordeling weergegeven van de effecten van de waterberging op het thema binnendijkse 

wateroverlast. Daarbij is onderscheid gemaakt in de beschreven regio’s. Bij de beoordeling van de 

effecten is ervan uitgegaan dat de beschreven mitigerende maatregelen worden genomen.  

 

De beschrijving van de binnendijkse wateroverlast in de voorgaande paragrafen is gebaseerd op het zoete 

scenario, zoals in paragraaf 16.1 is aangegeven. De berekeningen zijn alleen voor deze situatie 

uitgevoerd. Bij de beoordeling van de binnendijkse wateroverlast is aangenomen dat de effecten in het 

zoute scenario niet wezenlijk anders zijn. De beoordeling van de wateroverlast in het zoute scenario is 

daarom gelijk aan het zoete scenario. 

 

Tabel 16-1 Beoordeling van de effecten van de waterberging op de binnendijkse wateroverlast 

Thema / criterium Alternatieven 

 A1 B1 B2 

 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

zonder 

voorspuien 

met 

voorspuien 

Veiligheid in binnendijkse 

gebieden 
- - - - - 

Wateroverlast Zeeland - - - - - 

Wateroverlast Zuid-Holland - - - - - 

Wateroverlast West-Brabant -- -- -- -- -- 

 

In de regio Zeeland zal wateroverlast optreden door de waterberging in twee van de drie 

bemalingsgebieden in het voormalige eiland Tholen. Hetzelfde geldt voor Oostflakkee in de regio Zuid-

Holland. Hier zal in 9 peilgebieden (mogelijk) wateroverlast optreden door de waterberging.  

 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 301 - 

In West-Brabant zijn op diverse locaties de regionale waterkeringen niet hoog genoeg, daar kunnen 

onveilige situaties ontstaan ten gevolge van de waterberging.  

Wat betreft het binnendijkse gebied van West-Brabant zal op diverse locaties wateroverlast kunnen 

ontstaan ten gevolge van de waterberging, zowel in landelijk als stedelijk gebied. Op verschillende locaties 

in het buitendijkse gebied in West-Brabant (langs de West-Brabantse rivieren) zal de waterberging leiden 

tot (extra) wateroverlast voor bebouwing en/of bedrijven. Het effect van de binnendijkse wateroverlast als 

geheel wordt als negatief beoordeeld.  
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17 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN OP EEN RIJ 

17.1  Waterberging 

De effecten van beide scenario’s 

In Tabel 17-1 is een totaaloverzicht gegeven van de beoordeling van de effecten van de waterberging op 

de verschillende thema’s.  

 

Alle alternatieven scoren positief op het criterium hydraulische effectiviteit. De maatregel waterberging 

heeft als doelstelling meegekregen minimaal een bepaalde hydraulische effectiviteit te bewerkstelligen. De 

alternatieven zijn daar op uitgezocht, zoals is toegelicht in hoofdstuk 6. Daar vloeit uit voort dat zij ook 

allemaal (licht) positief scoren.  

 

Voor veel andere criteria scoren de alternatieven neutraal of (licht) negatief. Dat hangt er enerzijds mee 

samen dat de effecten van de waterberging over het algemeen redelijk beperkt zijn. Anderzijds gaat het 

gaat om tijdelijke effecten, waarvan sommige zich kortstondig voordoen en andere langer duren. Deze 

tijdelijke effecten komen terug met de gemiddelde frequentie waarmee de waterberging wordt ingezet. De 

frequentie van gemiddeld eens per 1430 jaar in 2015, oplopend naar gemiddeld eens in de 550 jaar in 

2050, kan als laag worden beschouwd. Worden de effecten, die zich bij een waterberging voordoen, 

bezien in het licht van deze frequentie van inzetten van de waterberging, dan is een neutrale of licht 

negatieve score van toepassing. De effecten in het zoute scenario op bepaalde beschermde 

natuurwaarden zijn als negatief beoordeeld. Hierna zijn de meest negatieve effecten samengevat.  

 

Ten eerste zal in de haven van Tholen een deel van de huizen van de buitendijks gelegen woonwijk 

Waterfront, inclusief bijhorende voorzieningen zoals garages, bergingen en tuinen, deels onder water 

lopen tijdens de waterberging. Dit veroorzaakt schade, die in het zoute scenario vanwege het zoute water 

groter zal zijn dan in het zoete scenario.  

In de Paviljoenpolder liggen twee technische voorzieningen (afsluiterlocatie van gasleidingen, 

transformatorhuisje voor stroomvoorziening in de omgeving) waarvan het functioneren in gevaar komt door 

de waterberging.  

 

De (licht) negatieve effecten hangen in de tweede plaats vooral samen met de veranderingen in het 

chloridegehalte op de verschillende waterbekkens: 1) tijdens het voorspuien, 2) tijdens de waterberging of 

3) tijdens het spuien om het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer na waterberging weer op het normale 

peil terug te brengen. Dat heeft (licht) negatieve effecten voor de waterkwaliteit (chloridegehalte) en 

daarmee ook op bepaalde beschermde natuurwaarden.  

Dit geldt vooral voor de alternatieven B1 en B2 in het zoute scenario. In dit geval zullen de habitattypen op 

de hoger gelegen delen van de voormalige gorzen, die onder normale omstandigheden onder invloed 

staan van zoet water, te maken krijgen met overstroming van brak tot zout water. In combinatie met de 

afzetting van slib zal dit negatieve effecten hebben. Er zijn wel voldoende mogelijkheden voor deze 

natuurwaarden om na afloop van de waterberging te herstellen. In alternatief A gebeurt deze overstroming 

met zoet water, hetgeen minder effecten met zich meebrengt.  

 

Ten derde zullen op de Hellegatsplaten en de Dintelse gorzen, wanneer wordt uitgegaan van de 

zelfredzaamheid van de dieren, in beide gebieden, in de orde van tientallen grote grazers verdrinken.  

 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 306 - WA-RK20100835 

Ten vierde wordt de toekomstwaarde van het Volkerak-Zoommeer licht negatief beïnvloed. Dat hangt niet 

zozeer samen met de feitelijke effecten van de waterberging, maar meer met de ‘dreiging’ van 

waterberging die bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden in het buitendijkse gebied kan belemmeren.  

 

Verder zijn er beperkt negatieve effecten op het landschap in het zoute scenario. Het is te verwachten dat 

de bosbegroeiing op de buitendijkse voormalige schorren deels wordt aangetast door het brakke tot zoute 

water waarmee de schorren tijdens de waterberging wordt overstroomd. Het zal dan enkele tot een tiental 

jaren duren voordat het landschapsbeeld weer is hersteld.  

 

Andere licht negatieve effecten zijn er voor recreatie en landbouw. Voor recreatie hangen deze effecten 

samen met het onder water lopen van voorzieningen in de buitendijks gelegen jachthavens en met de 

pleziervaartuigen die daar vastliggen aan steigers en die onvoldoende kunnen meebewegen met het 

waterstandsverloop tijdens de waterberging. Licht negatieve effecten voor de landbouw doen zich voor in 

de Paviljoenpolder, het enige buitendijks gelegen gebied dat voor landbouw wordt gebruikt. Naast mogelijk 

directe schade aan gewassen, afhankelijk van het type teelt, zal de drainage worden beschadigd en zal de 

kwaliteit van de landbouwgrond tijdelijk verslechteren. Bij overstroming door zout water (zoute scenario) 

zullen de effecten groter zijn dan bij overstroming door zoet water (zoete scenario).  

 

Tenslotte zijn er licht negatieve effecten die samenhangen met binnendijkse wateroverlast in bepaalde 

binnendijkse gebieden van Overflakkee en Tholen. In het binnendijkse gebied van West-Brabant is op 

diverse locaties de veiligheid in het geding omdat de regionale keringen daar onvoldoende hoog zijn. In 

zowel het binnen- als het buitendijks gebied langs de West-Brabantse rivieren treedt op diverse locaties 

wateroverlast op.  

 

De overgang van het zoete naar het zoute scenario 

In het MER zijn het zoete en zoute scenario, en de bijbehorende effecten, steeds apart beschouwd. Hierna 

is toegelicht hoe deze effecten worden beoordeeld wanneer het zoete scenario overgaat in het zoute 

scenario. Wanneer deze overgang plaatsvindt, is bij publicatie van dit MER nog niet duidelijk. In paragraaf 

1.6 is toegelicht dat het besluit over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer – in het kader van het 

project Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer – is uitgesteld.  

 

Bij het zout maken van het Volkerak-Zoommeer zal het systeem zich moeten aanpassen aan de nieuwe 

zoute situatie. Dat geldt vooral voor het ecosysteem. Het hele waterbekken wordt zout. Alle organismen 

die gebonden zijn aan zoet water zullen verdwijnen en worden vervangen door een ecosysteem dat 

aangepast is aan zout water. De randen van de voormalige schorren komen onder invloed te staan van 

zout water door de beperkte getijslag. Ook hier zal de flora en fauna veranderen. Het zout worden van het 

water, bij in werking stellen van het nieuwe doorlaatmiddel in de Philipsdam, zal betrekkelijk snel verlopen. 

De aanpassing van het ecosysteem zal langer duren.  

 

Wanneer in die overgangsperiode de waterberging moet worden ingezet, waarbij een grote hoeveelheid 

zoet water op het Volkerak-Zoommeer wordt ingelaten, zal de aanpassing van het ecosysteem tijdelijk 

worden onderbroken, met name in het Krammer-Volkerak. De kolonisatie met aan zout water aangespaste 

organismen zal, na de waterberging, voor een deel van het Volkerak-Zoommeer opnieuw moeten 

beginnen.  

Het hangt van de snelheid van kolonisatie en het moment in de overgangsperiode, dat de waterberging 

wordt ingezet, af hoeveel organismen en in welke omvang negatief worden beïnvloed. Hoe verder die 

kolonisatie heeft plaatsgevonden, hoe meer de effecten overeenkomen met de effecten zoals beschreven 

bij de alternatieven B1 en B2 in het zoute scenario. Op een vroeg moment in de overgangsperiode is de 

verwachting dat de effecten van de waterberging niet ernstiger zijn dan in het zoute scenario.  
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Tabel 17-1 Overzichtstabel effecten van de waterberging 

Thema Criterium Alternatieven 

  A B1 B2 MMA 

  met vs zonder 

vs 

met vs zonder 

vs 

met vs met vs 

Veiligheid hydraulische effectiviteit + + ++ + ++ + 

Ruimtelijke kwaliteit belevingswaarde 0 0 0 0 0 0 

 gebruikswaarde 0 0 0 0 0 0/- 

 toekomstwaarde - - - - - - 

Waterkwaliteit overige relevante stoffen 

(o.a. zware metalen, PCB’s) 
0 - - - - 0 

 fysisch chemisch 

ondersteunende parameters 

(zuurstof, chloride, doorzicht, 

nutriënten) 

0 - - - - 0 

 biologische 

kwaliteitselementen 

(o.a. fytoplankton, 

macrofauna, vissen) 

0 - - - - 0 

 prioritaire en overige stiffen 

(PAK’s, tributyltin) 
0 0 0 0 0 0 

Grondwater kwel 0 0 0 0 0 0 

 grondwaterkwaliteit 0 0 0 0 0 0 

Natuur Natura 2000 - -- -- -- -- - 

 Ffwet - - - - - - 

 EHS 0 0 0 0 0 0 

 grote grazers - - - - - - 

Landschap structuren en elementen 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0 

Cultuurhistorie patronen en elementen 0 0 0 0 0 0 

Archeologie verwachtingswaarden 

(trefkans) en waarden 

(monumenten) 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Recreatie verblijfsrecreatie en 

jachthavens 
0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

 dagrecreatie 0 0 0 0 0 0 

Wonen en werken woon- en werklocaties - - - - - - 

Bereikbaarheid bereikbaarheid via wegen 0 0 0 0 0 0 

Bodem en 

sedimentatie 

slibdepositie en 

(bodem)kwaliteit 
0 0 0 0 0 0 

 erosie 0 0 0 0 0 0 

Scheepvaart vaarwegprofiel (breedte, 

diepte en hoogte) 
0 0 0 0 0 0 

 bereikbaarheid 0 0 0 0 0 0 

 afmeervoorzieningen 0 0 0 0 0 0 

 stroomsnelheden 0 0 0 0 0 0 

Landbouw buitendijks landbouwgebied 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0 

Visserij commerciële visstand 0 0 0 0 0 0 

 schelpdiervisserij/ 

aquacultuur 
0 0 0 0 0 0 

Binnendijkse 

veiligheid 

Veiligheid in binnendijkse 

gebieden 
- - - - - - 
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Thema Criterium Alternatieven 

  A B1 B2 MMA 

  met vs zonder 

vs 

met vs zonder 

vs 

met vs met vs 

Binnendijkse wateroverlast Zeeland - - - - - - 

wateroverlast wateroverlast Zuid-Holland - - - - - - 

 wateroverlast West-Brabant -- -- -- -- -- -- 

 

17.2  Aanpassingen aan dijken en dammen, en kunstwerken 

Dijken en dammen 

In Tabel 17-2 en Tabel 17-3 is een totaaloverzicht gegeven van de beoordeling van de effecten van de 

aanpassingen aan de waterkeringen, apart voor de technische basisvariant en de integrale variant.  

 

Technische basisvariant 

De aanpassingen in de technische variant zijn zodanig ontworpen dat aan de veiligheidsnorm van de 

waterkering wordt voldaan. Op dit punt scoort deze variant positief. De technische basisvariant scoort 

verder in vele opzichten neutraal.  

 

De licht negatieve effecten hangen samen met de volgende punten. Op het traject tussen Dintelmond en 

de Dintelse gorzen leidt het aanbrengen van de buitenberm tot licht negatieve effecten voor met name de 

ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie. De vormgeving van de berm zorgt namelijk voor een 

onlogische toevoeging aan het dijkprofiel.  

Ook het vervangen van de bekleding op delen van de deltadammen door een ander type scoort (licht) 

negatief op een aantal criteria. Het uniforme karakter van deze dammen wordt onderbroken.  

Verder ondervinden beschermde natuurwaarden op vrijwel alle trajecten licht negatieve effecten van de 

aanpassingen. Mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur zijn aanwezig op een beperkt aantal trajecten.  

 

Integrale variant 

Ook voor de integrale variant geldt dat de aanpassingen zodanig zijn ontworpen dat aan de 

veiligheidsnorm van de waterkering wordt voldaan. Op dit punt scoort deze variant positief. 

Verder is het scorebeeld voor de integrale variant meer gevarieerd dan voor de technische basisvariant. 

De (licht) negatieve effecten voor beschermde natuurwaarden, cultuurhistorie en woon- en werklocaties 

betreffen de trajecten waar of een ruime buitenberm wordt aangebracht of de dijk in zijn geheel 

binnenwaarts wordt verlegd. Op deze trajecten leidt de integrale variant tot meer ruimtebeslag, tot meer 

beroering vanwege de aard van de ingreep (verplaatsing dijk) of tot meer verstoring door recreatief 

medegebruik. Voor de ruimtelijke kwaliteit en recreatie scoort deze wijze van aanpassen juist (licht) 

positief.  

 

Kunstwerken 

De aanpassingen aan de bestaande kunstwerken zijn beperkt. Enige effecten treden alleen op tijdens de 

uitvoering. De aanpassing van de bodembescherming van de Krammersluizen geeft tijdelijk enige hinder 

voor de scheepvaart. De aanpassing van de bodembescherming van de Bathse Spuisluis heeft geen 

invloed op de scheepvaart op de Westerschelde; mogelijk dat tijdelijk enige verstoring optreedt van 

natuurwaarden op de nabijgelegen slikken.  
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Tabel 17-2 Overzichtstabel effecten van de aanpassingen van de waterkeringen (technische 

basisvariant) 
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km 5,8-6,5 0 - 0 - 0 + 0 - - - -- -- 0 0 0 0 0 - 0 

km 6,5-8,5 0 - 0 - 0 + 0 - - - -- -- 0 0 0 0 0 0 0 

km 8,5-14,0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 14,8-15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 24,0-24,1 0 0 0 0 0 0 0 nvt - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 24,1-25,2 0 0 0 0 0 0 0 nvt - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 25,7-26,5 0 0 0 0 0 0 0 nvt - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 28,2-31,2 0 + 0 0 0 0 + nvt - 0 0 - 0 -- 0 0 0 - 0 

km 33,0-33,9 0 + 0 0 0 0 + nvt - 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 

km 33,9-35,6 0 + 0 0 0 0 + 0 - - 0 - 0 -- 0 0 0 - 0 

km 35,6-36,07 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 

km 38,2-45,0 0 - 0 - - - - -- - 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 

km 56-58 0 + 0 + 0 0 0 nvt - 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 

km 67-68 0 - 0 - - - - - - 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 

km 71-75 0 + 0 + 0 0 0 0 - 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 

km 78,5-80,0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 

km 91,5-94,1 0 - 0 - - - - -- -- 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 

km 105-115,3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

km 115,3-

116,0 

0 0 0 0 0 0 + 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 17-3 Overzichtstabel effecten van de aanpassingen van de waterkeringen (integrale 

variant) 
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km 5,8-6,5 0 0 0 + 0 + + - - - - -- 0 0 0 0 ++ - 0 

km 6,5-8,5 0 0 0 + 0 + + - - -- - -- 0 0 0 0 ++ 0 0 

km 8,5-14,0 0 + 0 0 0 + + - -- - + 0 - 0 0 0 ++ 0 0 

km 14,8-15,8 0 + 0 0 0 + + - -- - + 0 0 0 0 0 ++ 0 0 

km 24,0-24,1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 24,1-25,2 0 + 0 0 0 + + nvt -- -- 0 -- 0 0 0 0 ++ - 0 

km 25,7-26,5 0 + 0 0 0 + + nvt -- -/--* -/-- -- 0 0 0 + + -- 0 

km 28,2-31,2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 33,0-33,9 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 33,9-35,6 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 35,6-36,07 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 38,2-45,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 56-58 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 67-68 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 71-75 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 78,5-80,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 91,5-94,1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 105-115,3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

km 115,3-

116,0 

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 
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17.3  Mogelijke mitigerende maatregelen 

Voor een aantal negatieve effecten die optreden vanwege inzet van de waterberging, zijn mitigerende 

maatregelen geformuleerd om deze effecten te voorkomen of te beperken. Het gaat om de volgende 

onderwerpen: 

• Afsluiting van de haven van Tholen met een keermiddel 

• Maatregelen ter bescherming van de technische voorzieningen in de Paviljoenpolder 

• Maatregelen ter beperking van het verdrinken van grote grazers op de Hellegatsplaten en 

Dintelse gorzen 

• Maatregelen ter beperking van de binnendijkse wateroverlast 

• Maatregelen ter beperking van effecten op natuurwaarden. 

 

Het gaat hierbij om maatregelen die effecten met relatief veel schade kunnen voorkomen of beperken. De 

maatregelen die zijn uitgewerkt en de varianten die daarbij zijn onderzocht, zijn in de paragrafen hierna 

beschreven.  

 

17.3.1 Keermiddel Tholen 

Mogelijkheden voor afsluiting haven van Tholen tijdens de waterberging 

In hoofdstuk 5 is beschreven dat in de haven van Tholen diverse voorzieningen en infrastructuur zich 

buitendijks bevinden. Belangrijk onderdeel daarvan is het Waterfront Tholen. Een deel van de woningen 

van het Waterfront, maar ook een aantal andere voorzieningen zal tijdens de waterberging (deels) onder 

water komen te staan. Dat brengt aanzienlijke schade en hinder met zich mee. Door het aanleggen van 

een keermiddel in de haven van Tholen kunnen deze effecten worden voorkomen. 

Dit keermiddel bestaat uit een dijklichaam met daarin een afsluitbare doorvaartopening. Beide zijn 

voldoende hoog om, bij gesloten keermiddel, de haven volledig te beschermen tegen het verhoogde 

waterpeil tijdens de waterberging.  

In dit MER is een aantal varianten onderzocht voor de ligging van deze keersluis in de haven (Figuur 17-1 

en Tabel 17-4). Hierna zijn de kenmerken van de verschillende opties op hoofdlijn omschreven.  

 

Effecten van het keermiddel 

De verschillende locatieopties hebben effecten voor een aantal aspecten. Deze effecten zijn hierna bondig 

toegelicht en in Tabel 17-5 beoordeeld. Deze beoordeling is tot stand gekomen in zogenaamde 

werkateliers met belanghebbenden in en rond de haven van Tholen.  

 

Waterfront Tholen 

Alle opties voorkomen dat een deel van de huizen van het Waterfront Tholen onder water lopen. Wat dat 

betreft is er geen verschil tussen de opties. Optie C ligt het dichtst bij de huizen van het Waterfront en kan 

voor visuele hinder zorgen voor de onderste woonlaag. De andere opties liggen meer zuidelijk in de haven 

en daarmee verder van de huizen vandaan. De visuele hinder is daarom minder tot vrijwel afwezig.  

 

Bedrijvigheid 

In verband met de jachtenwerf in de haven van Tholen is het van belang dat de doorvaartdiepte van het 

keermiddel tenminste 3,70 m is. Alle opties voldoen hieraan.  
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Model C, Keermiddel halverwege de haven met 

smalle doorvaartopening (13 m) 

 

Model D1, keermiddel aan kop van de haven met 

brede doorvaartopening (23 m) 

 
 

Model D2, keermiddel aan kop van de haven met 

smalle doorvaartopening (13 m) 

 

 

Model E0, keermiddel volgt noordkant vluchthaven 

met smalle doorvaartopening (13 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 m 

Optie E0: dwarsdam met doorvaartopening 13 m 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 313 - 

Model E1, keermiddel volgt de beroepssteiger 

geheel, beroepssteiger is eenzijdig te gebruiken, 

smalle doorvaartopening (13 m) 

 

Model E2, keermiddel volgt de beroepssteiger 

zodanig dat dubbelzijdig gebruik mogelijk blijft, 

smalle doorvaartopening (13 m) 

Figuur 17-1 Opties voor ligging keermiddel Tholen 

 

Tabel 17-4 Korte omschrijving opties voor ligging keermiddel Tholen 

Opties Beschrijving 

Optie C Halverwege de haven, fysiek op de grens tussen plezier- en 

beroepsvaart 

Optie D1 Op kop van de haven met brede (23 m) doorvaartopening, vlucht- en 

overnachtingshaven voor de beroepsvaart te handhaven 

Optie D2 Op kop van de haven met smalle (13 m) doorvaartopening, 

beroepsvaart en vlucht- en overnachtingshaven voor de beroepsvaart 

naar elders 

Optie E0 Damwand langs noordkant vluchthaven, aansluitend op het hoge 

deel van de Rijn-Scheldeweg en aan de westzijde direct vanaf de 

noordwest punt van de steiger naar de dijk aan de Thoolse kant met 

de doorvaart in de vaargeul 

Optie E1 Keermiddel volgt huidige beroepsvaartsteiger, beroepsvaartsteiger is 

eenzijdig te gebruiken 

Optie E2 Keermiddel volgt deels de beroepsvaartsteiger en laat 

beroepsvaartsteiger tweezijdig in gebruik 

 

Beroepsvaart 

In het zuidelijk deel van de haven van Tholen zijn vlucht- en overnachtingsvoorzieningen voor de 

beroepsvaart aanwezig. Met de opties C, E0 en E2 kunnen deze worden gehandhaafd. Met optie D1 

blijven de voorzieningen bereikbaar zij het wel met een beperking voor de grootte van de schepen; de 

grootste categorie schepen kan geen gebruik meer maken van de voorzieningen. Bij optie D2 is de 
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opening in het keermiddel te klein voor de beroepsvaart; de voorzieningen kunnen niet meer worden 

gebruikt. Bij optie E1 is een deel van de voorzieningen te handhaven.  

 

Recreatie 

Bij alle opties zijn de jachthavens in de haven van Tholen goed bereikbaar. Optie C en E0 zorgen voor de 

meeste demping van de golfslag in de haven die vanuit het Schelde-Rijnkanaal de haven binnenkomt of 

binnen de haven door de wind wordt opgewekt, hetgeen positief is. Bij de andere opties wordt de golfslag 

ook gedempt maar minder. 

 

Stedelijke ontwikkeling 

De gemeente Tholen heeft de wens meer bebouwing, voorzieningen en infrastructuur buitendijks te 

ontwikkelen. Hoe groter de havenkom die door het keermiddel wordt afgesloten, hoe meer ruimte er is 

voor dergelijke ontwikkelingen zonder dat er hinder door de waterberging optreedt. Alle opties, behalve 

optie C, hebben dat in zich. Optie D2 biedt de meeste mogelijkheden, mede omdat bij die optie helemaal 

geen schepen met gevaarlijke lading meer in de haven van Tholen kunnen aanmeren. Bij optie C zijn de 

ontwikkelingsmogelijkheden er in principe ook. Wel zullen eisen moeten worden gesteld aan de minimum 

vloerhoogte van gebouwen aangezien het deel van de haven ten zuiden van het keermiddel niet wordt 

afgeschermd voor waterberging.  

 

Waterkwaliteit 

Het keermiddel betekent een permanente, semi-afsluiting van de haven van Tholen. Voor chemische 

waterkwaliteitsparameters is er naar verwachting in geen van de opties sprake van wezenlijke verandering 

ten opzichte van de huidige situatie. Anders is de situatie met betrekking tot blauwalgen. Als er in de 

toekomst sprake zal zijn van drijflagen van blauwalgen in het Zoommeer en Schelde-Rijnverbinding en als 

de wind uit zuid(west)elijke richting waait, zal het keermiddel een (belangrijk) deel van de drijflagen 

tegenhouden. Omdat er ten behoeve van de scheepvaart wel een doorvaartopening in het keermiddel zit 

zal een deel van de blauwalgen de haven van Tholen alsnog kunnen bereiken. Een brede 

doorvaartopening (optie D1) zal meer blauwalgen doorlaten dan een smallere opening (opties C, D2, E0, 

E1 en E2). De gebogen vorm van het keermiddel bij model C heeft daarbij geen wezenlijk ander effect dan 

wanneer het keermiddel in dat model een rechte vorm heeft. 

 

Cultuurhistorie 

Bij dit aspect gaat het erom in hoeverre een nieuw keermiddel afbreuk doet aan het beschermde 

stadsgezicht van Tholen. Hoe dichter het keermiddel bij dit stadsgezicht wordt gesitueerd, hoe meer het 

vrije zicht erop wordt belemmerd. Dat geldt het meest voor optie C. Optie D1 ligt op de grootste afstand 

van het stadsgezicht; door de grote doorvaartopening blijft het zicht vanuit de Eendracht het beste intact. 

De andere opties scoren tussen C en D1 in.  

 

Tabel 17-5 Beoordeling opties keermiddel Tholen 

Aspect C D1 D2 E0 E1 E2 

Waterfront Tholen +- +- +- + +- +- 

Bedrijvigheid + + - + +- + 

Beroepsvaart + +- - + +- + 

Recreatie + +- +- + +- +- 

Stedelijke ontwikkeling -- + ++ + + + 

Waterkwaliteit + -- - + +- +- 

Cultuurhistorie -- ++ + - +- - 
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17.3.2 Bescherming voorzieningen Paviljoenpolder 

Om mogelijke schade aan de technische installaties in de Paviljoenpolder als gevolg van de waterberging 

te voorkomen zijn maatregelen uitgewerkt. Deze worden hier kort beschreven. Globaal is tevens 

aangegeven welke effecten deze maatregelen hebben. 

 

Maatregelen gasinstallatie 

Volgens de beheerder is het niet acceptabel dat de locatie van de afsluiter mogelijk onder water komt te 

staan. Ook niet als dit van tevoren wordt aangemeld. De beheerder heeft aangegeven dat de locatie te 

allen tijde bereikbaar en bedienbaar moet zijn om de leiding te kunnen “insluiten” in het geval van een 

calamiteit. Als er zich een calamiteit op of in de buurt van de hoge druk gastransportleiding (66,7 bar) 

plaatsvindt, dient de gasstroom onderbroken te worden om de calamiteit onder controle te krijgen dan wel 

verergering te voorkomen. De beheerder heeft vanwege bovenstaande aangegeven dat voorzieningen 

moeten worden getroffen om de gasinstallatie tijdens de waterberging bereikbaar en bedienbaar te 

houden.  

Aangezien zich ook elektrische installaties nabij de gasinstallatie bevinden, is de kans op kortsluiting bij 

inzet van de waterberging groot. Daarnaast kan er schade ontstaan aan de installaties waarmee de 

gasleidingen kunnen worden afgesloten. Zo kunnen de tandwielkasten van de afsluiters en de gasmotoren 

onder water komen te staan, waardoor ze niet meer bedienbaar zijn en permanente schade oplopen.  
 

Maatregelen om schade aan de constructie te voorkomen en de constructie bereikbaar te houden tijdens 

de waterberging kunnen bestaan uit het ophogen of verplaatsen van de gehele constructie, inclusief 

onderhoudspad, of het omkaden van de constructie, inclusief onderhoudspad. De kosten voor het 

verplaatsen dan wel ophogen van de constructie verschillen niet zoveel en zijn hoog. De geschatte kosten 

voor het omkaden van de installatie en het verhoogd aanleggen van het onderhoudspad en het ontwerp 

van deze kade vallen lager uit dan het ophogen of verplaatsen van de gehele constructie. Het omkaden 

van de constructie lijkt daarom de beste oplossing te zijn. 

 

Maatregelen transformatorhuisje DNWB 

De beheerder van het transformatorhuisje geeft aan dat het verhogen van het maaiveld ter plaatse van het 

object, inclusief alle ingaande bekabeling, een mogelijke oplossing is. Een andere optie is het omkaden 

van het object. Dit zou een goedkopere oplossing kunnen zijn, omdat dan de bekabeling niet aangepast 

behoeft te worden. Hier dient echter wel rekening gehouden te worden met de afvoer van 

regenwaterafvoer.  

De gevolgen bij onder water lopen van het object zijn van dien aard dat aanpassingen noodzakelijk 

worden geacht. Vanuit kostenoogpunt heeft het omkaden van de bestaande constructie de voorkeur. De 

beheerder kan zich hier in vinden.  

 

Effecten 

Het aanleggen van een kade om de gasinstallatie heeft een landschappelijk effect en kent een 

ruimtebeslag. Een kade belemmert het vrije zicht in dit open landschap. Echter, omdat het hier om een 

zeer beperkte lengte gaat en de locatie in de directe nabijheid ligt van de Nieuwe Kreekrakweg, ter hoogte 

van een knik in de weg waarlangs ook begeleidende begroeiing aanwezig is, is het effect niet of slechts 

beperkt negatief te beoordelen. Een zelfde beoordeling kan gegeven worden voor het ruimtebeslag. 

 

Het omkaden van het transformatorhuisje heeft eigenlijk geen gevolgen voor het milieu. Het aanleggen 

van de kade is weliswaar zichtbaar en zou landschappelijk van invloed kunnen zijn. De omvang van de 

kade en de ligging van het transformatorhuisje in het bos leiden echter tot de conclusie dat er van 

negatieve effecten in feite geen sprake is. 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 316 - WA-RK20100835 

17.3.3 Maatregelen voor veiligheid grote grazers Hellegatsplaten 

Er is een aantal opties met verschillende inrichtingsmaatregelen onderzocht waardoor verdrinking van de 

dieren kan worden voorkomen of beperkt. Die hangen samen met de hoogteligging van het gebied (Figuur 

17-2). 

 

 

Figuur 17-2 Hoogteligging Hellegatsplaten 

 

Optie 1 – Niets doen 

Bij deze optie worden er geen inrichtingsmaatregelen getroffen. Er wordt uitgegaan van de 

zelfredzaamheid van de runderen.  

 

Optie 2 – Bestaande hoogten 

Met minimale inrichtingsmaatregelen worden het zanddepot aan de noord-oostzijde en de bestaande dijk 

van Flakkee geschikt gemaakt om de runderen op te vangen (Figuur 17-3). Op het zanddepot zullen extra 

rasters geplaatst worden. Voor het opvangen van runderen op de dijk van Flakkee zal de buitenberm over 

enige lengte (semi)verhard en afgerasterd worden, zodat geen schade aan de bekleding van de dijk 

ontstaat. Er wordt van uitgegaan dat de runderen op eigen gelegenheid deze vluchtplaatsen kunnen 

bereiken. 
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Figuur 17-3 Optie 2 – Bestaande hoogten 

 

Optie 3 – Verhoogde strekdam 

Dwars door de Hellegatsplaten ligt een strekdam met cultuurhistorische elementen, die dateert van vóór 

de afsluiting van het Volkerak. In deze optie wordt er naast de relatief hooggelegen strekdam een nieuwe 

hogere ‘strekdam’ aangelegd. Deze hoogwatervrije dam is tijdens waterberging een vluchtplaats voor de 

runderen, maar krijgt in het dagelijks gebruik een recreatieve ontsluiting (fiets- of voetpad). Het bestaande 

zanddepot aan de oostzijde wordt tevens deels als hoogwatervrije vluchtplaats gebruikt. 
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Figuur 17-4 Optie 3 – Verhoogde strekdam 

 

Optie 4 – Drie hoogwatervluchtplaatsen 

Verspreid over het gebied worden drie hoogwatervluchtplaatsen (HWVP’s) aangelegd, waarvan de locatie 

gekozen is op basis van de groepering en het gedrag van de runderen, en topografie (insluiting door het 

opkomende water) van het gebied. Deze plaatsen zijn op dit moment echter niet hoogwatervrij en dienen 

daarom verhoogd te worden:  

1) Zilte Vlakte, 30 dieren, begroeide eiland (< NAP +1,0m) 

2) Grote Vlakte, 80 dieren, tussen km 119 - 120 aan de dijk (< NAP +1,5m) 

3) Ooltgensplaat, 40 dieren, nabij de oude strekdam (< NAP +1,0m) 

 

Er wordt één HWVP als een geïsoleerde terp op het hoogste deel van een plaat in de Zilte Vlakte 

gerealiseerd. Door begroeiing is de ongeveer 3 m hoge terp nauwelijks zichtbaar in het landschap. Tegen 

de dijk van Flakkee worden twee HWVP’s gemaakt. De noordelijke is voor de kudde van de Grote vlakte 

en ligt nabij een bestaande toegangsweg voor de beheerder. Deze krijgt tevens een bescheiden 

recreatieve medegebruiksfunctie onder dagelijkse omstandigheden. De zuidelijke HWVP ligt ongeveer op 

de plek van de bestaande kraal. Deze HWVP is bescheiden van oppervlakte omdat hij wordt 

gecombineerd met de aanleg van een in hoogte aflopende (korte) kade, evenwijdig aan de bestaande 

strekdam. Op deze wijze kunnen de runderen, die zich op de ver weg gelegen platen terugtrekken, de 

HWVP bereiken. De kade is in de dagelijkse situatie tevens een wandelroute naar de vogelobservatiehut. 
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Figuur 17-5 Optie 4 – Drie hoogwatervluchtplaatsen 

 

Optie 5 – Bestaande infrastructuur met ander type grazers 

De optie ‘bestaande infrastructuur’ is een optie waarbij ervan uit is gegaan dat de heckrunderen vervangen 

zijn door een ander – opdrijfbaar – type runderen.  

In deze optie wordt ter plaatsen van de kraal bij Ooltgensplaat een tijdelijke opgang op de dijk gemaakt 

door het hekwerk van de voet van de dijk over ca. 300 m te vervangen als de runderen geëvacueerd moet 

worden. Door middel van dit hekwerk worden de runderen naar de dijk geleid waar ze via het bestaande 

fietspad in noordelijke richting naar binnendijks gelegen gebied worden gedreven. Langs het fietspad staat 

in de bestaande situatie al aan beide zijde een raster. 

 

 

Figuur 17-6 Optie 5 – Bestaande infrastructuur 
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Effecten 

De verschillende locatieopties hebben effecten voor een aantal aspecten. Deze effecten zijn hierna bondig 

toegelicht en in Tabel 17-6 beoordeeld. 

 

Functionaliteit met betrekking tot in veiligheid brengen van de runderen 

Bij optie 1 zal een groot deel van de grazers verdrinken. Een beperkt deel van de dieren zal de 

Hellegatsdam of de dijk weten te bereiken door door de afrastering te breken. Daarmee vormen zij een 

gevaar voor het wegverkeer (N59 en ventweg).  

Bij optie 2 is de kans dat een (groot) aantal dieren verdrinkt nog steeds aanwezig (naar schatting 70% 

overleeft). De topografie van het gebied leidt tot eilandvorming en insluiting van dieren bij opkomend 

water. In optie 3 zal ca. 80% van de kuddes overleven door het aanleggen van een hoogwatervrije zone in 

het centrum van het gebied. Bij optie 4 zal naar verwachting 90% van de kuddes overleven doordat de 

locatie van de aangelegde hoogtes specifiek aansluit bij de bestaande groepering van de dieren. Bij optie 

5 zal 95 tot 100% van de dieren de waterberging overleven; ze zullen van tevoren worden opgedreven 

naar hogere gronden.  

 

Ruimtelijke inpassing voor recreatie, natuur en landschap 

Bij opties 1 en 5 worden geen inpassingsmaatregelen genomen; er is daarom ook geen sprake van 

ruimtelijke inpassing. Bij optie 2 is sprake van verstoring van het landschap door het aanbrengen van een 

dubbel raster op het talud boven het bestaande fietspad. De effecten op natuur zijn beperkt. Op recreatie 

zijn er geen effecten, maar het alternatief voegt ook niks toe aan recreatieve mogelijkheden.  

Optie 3 draagt landschappelijk gezien bij aan de versterking van het cultuurhistorisch aspect. Bij gebruik 

van gebiedseigen materiaal en een goede inpassing biedt dit alternatief ook kansen voor 

natuurontwikkeling. Er wordt de mogelijkheid voor recreatief medegebruik gecreëerd: een fietspad 

eventueel in combinatie met een trekpont over de kreek. Bij optie 4 is de inpassing van de terpen in het 

landschap goed, maar het voegt geen landschappelijke meerwaarde toe. Ook bij dit alternatief geldt dat 

het gebruik van gebiedseigen materiaal en een goede inpassing ook kansen biedt voor 

natuurontwikkeling. Bij optie 3 en 4 geldt wel dat de verhogingen worden aangelegd in beschermd 

Natura2000 gebied. De beschermde habitattypen zullen ter plekke van de verhogingen verloren gaan. 

Door de behoorlijke verhoging (1,5 à 2 m) zullen de oorspronkelijke habitats zich niet op die verhogingen 

opnieuw kunnen ontwikkelen. Bij optie 3 zal bovendien sprake zijn van (semi-)permanente verstoring 

vanwege de aanleg van de recreatieve ontsluiting (fiets- of voetpad) op de verhoogde strekdam. 

 

Tabel 17-6 Beoordeling opties Hellegatsplaten 

 Optie 

Aspect 1 2 3 4 5 

Functionaliteit -- -- - 0/- 0 

Ruimtelijke inpassing 0 0/- + + 0 

 

17.3.4 Maatregelen voor veiligheid grote grazers Dintelse gorzen 

Ook voor de Dintelse gorzen is een aantal opties onderzocht om de aanwezige grote grazers op een 

andere locatie(s) bijeen te drijven.  

 

Optie 1 -  Niets doen 

In deze optie worden geen inrichtingsmaatregelen getroffen. Eer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid 

van de dieren, hoewel de shetlandpony’s niet kunnen zwemmen.  
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Optie 2 – Bestaande hoogten 

In deze optie worden de grazers op een strook van 2 km tussen km 8-14 op de dijk bijeengedreven. 

Daarvoor is eenzijdig afrasteren nodig, om te zorgen dat de dieren niet het binnendijkse gebied inlopen 

(Figuur 17-7).  

 

Optie 3 - Binnendijks gebied 

De grazers worden opgedreven naar de bestaande kraal en daarvanuit over het bestaande 

onderhoudspad naar binnendijks gebied gebracht (Figuur 17-8). Eventueel wordt de kraal verhoogd tot 

boven het waterbergingspeil. 

 

Optie 4 - Verhoogde kraal 

De grazers worden opgedreven naar en opgevangen in het buitendijkse gebied rondom de kraal. De kraal 

en ca. 1,5 ha grond in de oksel van de dijk worden opgehoogd tot boven het waterbergingspeil (Figuur 

17-9). 

 

 

Figuur 17-7 Optie 2 – Bestaande hoogten 
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Figuur 17-8 Optie 3 – Binnendijks gebied 

 

 

Figuur 17-9 Optie 4 – Verhoogde kraal 
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Effecten 

De verschillende locatieopties hebben effecten voor een aantal aspecten. Deze effecten zijn hierna bondig 

toegelicht en in Tabel 17-7 beoordeeld. 

 

Functionaliteit met betrekking tot in veiligheid brengen van de dieren 

Bij optie 1 zullen slechts enkele tientallen van de grazers in het buitendijkse gebied (schatting 10%) 

overleven. In de opties 2, 3 en 4 kunnen naar schatting alle dieren in veiligheid worden gebracht.  

 

Ruimtelijke inpassing voor recreatie, natuur en landschap 

Bij optie 1 is geen sprake van inrichtingsmaatregelen en daarom ook niet van ruimtelijke inpassing. In optie 

2 zorgt de afrastering op de dijk enigszins voor een landschappelijke verstoring. In optie 3 vraagt het 

verhogen van de kraal om een kleine landschappelijke inpassing die goed mogelijk is. In optie 4 vraagt het 

verhogen van de kraal inclusief een stuk van het omliggend voormalig schorgebied een grotere 

landschappelijke inpassing. Wat betreft de natuurwaarden hebben de opties 1, 2 en 3 geen effecten; optie 

4 heeft wel effecten, mogelijk dat compensatie nodig is vanwege de beschermde status van het gebied. 

Geen van de opties heeft gevolgen voor de recreatieve waarden van het gebied.  

 

Tabel 17-7 Beoordeling opties Dintelse gorzen 

 Opties 

Aspect 1 2 3 4 

Functionaliteit -- + + + 

Ruimtelijke inpassing 0 0 0/- - 

 

17.3.5 Beperking binnendijkse wateroverlast 

In veel gevallen is de optredende binnendijkse wateroverlast dusdanig van omvang dat mitigerende 

maatregelen nodig zijn. Belangrijkste redenen om mitigerende maatregelen te nemen zijn:1) voorkomen 

dat onveilige situaties ontstaan en 2) voorkomen dat er water in woningen komt te staan. Voor het bepalen 

van mitigerende maatregelen zijn gesprekken gevoerd met de betreffende gemeenten en waterschappen 

en zijn (indicatieve) waterkwantiteitsberekeningen uitgevoerd. 

 

Binnendijkse wateroverlast Zeeland 

De extra wateroverlast door waterberging die optreedt in de bemalingsgebieden Van Haaften en de 

Eendracht, zullen volledig worden gemitigeerd door de inzet van mobiele pompen. In bemalingsgebied 

Drie Grote Polders zijn geen mitigerende maatregelen nodig. In de drie bemalingsgebieden zullen 

derhalve geen negatieve effecten optreden door waterberging op het Volkerak-Zoommeer. 

 

Binnendijkse wateroverlast Zuid-Holland 

De extra wateroverlast als gevolg van de inzet van waterberging zal volledig worden gemitigeerd door de 

inzet van mobiele pompen. Dit geldt zowel voor het peilgebied waarvoor het zeker is dat er wateroverlast 

op zal treden tijdens waterberging, als voor de 8 peilgebieden waarvoor niet uit te sluiten is dat ze te 

maken krijgen met wateroverlast tijdens waterberging. In de overige peilgebieden zijn geen mitigerende 

maatregelen nodig. In de vier bemalingsgebieden zullen derhalve geen negatieve effecten optreden door 

waterberging op het Volkerak-Zoommeer. 

 

Binnendijkse wateroverlast West-Brabant 

Op basis van de inundaties die in West-Brabant op kunnen treden tijdens waterberging is beoordeeld of 

het om onveiligheid danwel om wateroverlast gaat: 
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• Voor als onveilig beoordeelde situaties worden maatregelen genomen om de effecten te mitigeren. 

Deze maatregelen zullen – om de veiligheid tijdens waterberging te waarborgen – integraal worden 

uitgevoerd. Het betreft met name verhoging van de regionale keringen, om inundatie door overtopping 

of bezwijken van de regionale waterkeringen te voorkomen. 

• Voor situaties die beoordeeld worden als wateroverlast is beoordeeld of de ernst van de overlast 

dusdanig is dat de effecten gemitigeerd moeten worden, danwel dat de overlast zo klein is dat geen 

maatregelen nodig zijn. Criteria die daarbij een rol hebben gespeeld zijn bijvoorbeeld: 1) staat er water 

in een woonwijk, op grasland, op kapitaalintensieve landbouwteelten of in de sloot; 2) de omvang van 

de wateroverlast (hoeveel cm water staat er en hoe lang). Hiermee is een indicatie van mogelijk 

optredende schade verkregen. Het belangrijkste criterium dat heeft geleid tot het nemen van 

maatregelen om wateroverlast te mitigeren is het criterium ‘water op straat en in woningen’. 

 

Deze aanpak heeft geleid tot een pakket aan maatregelen waarmee de wateronveiligheid geheel en de 

wateroverlast grotendeels wordt gemitigeerd: 

• Permanent fysieke maatregelen 

o De regionale keringen van het Mark-Vlietsysteem worden verhoogd om de hoge 

waterstanden die op kunnen treden tijdens waterberging te kunnen keren 

o Aanbrengen afsluiters op rioleringen van stedelijke gebieden en industrieterreinen 

• Incidenteel beschikbare noodmaatregelen 

o Tijdelijke afsluitingen van vrij afvoerende beken 

o Mobiele pompen om gestremde afvoer van beken, gestremde afvoer van gemalen en of 

gestremde afvoer van rioleringen naar het buitenwater te verpompen 

• Overige maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade 

o Bijvoorbeeld waarschuwingssysteem 

• Regeling voor schadevergoeding. 

 

De volledige lijst met permanent fysieke maatregelen en noodmaatregelen is opgenomen in bijlage 11, 

evenals de afwegingen waarom de maatregelen worden genomen. 

 

17.3.6 Beperking effecten op natuurwaarden 

In overleg met deskundigen op het gebied van de noordse woelmuis is bezien of en zo ja welke 

maatregelen getroffen kunnen worden om te voorkomen dat na inzet van de waterberging in slechte 

muizenjaren de populatieomvang van de noordse woelmuis onvoldoende herstelt. Mogelijkheden om de 

populatie robuuster te maken zitten in de aanpassing van het beheer van de buitendijkse gebieden waar 

de noordse woelmuis voorkomt (aan de Flakkeese oever van de Hellegatsplaten, Krammerse Slikken en 

langs de Philipsdam ten zuiden van de Plaat van de Vliet). Met de deskundigen zijn de onderstaande 

dynamische (beheers)maatregelen benoemd waarvan wordt verwacht dat ze leiden tot een robuustere 

populatie. Welk type beheer waar het meest geschikt is hangt af van de terreinomstandigheden ter 

plaatse.  

• Maaibeheer in plaats van begrazing, bijvoorbeeld in de vorm van mozaïekbeheer. 

• Verwijderen van houtige gewassen en tegengaan van opslag opnemen in het beheer van potentieel 

noordse woelmuis biotoop. Hierdoor kunnen grazige vegetaties ontstaan, waarin noordse woelmuizen 

hun optimum leefgebied kunnen vinden.  

• Plaatsen van veekerende rasters op de buitendijkse slikken dwars op de dijk van open water tot de 

dijk. De stroken tussen de rasters zullen na afrasteren binnen één à twee jaar begroeid zijn met 

verruigende grazige vegetatie, waarin noordse woelmuizen hun optimum leefgebied kunnen vinden. 
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• Uit begrazing halen van een strook buitendijks gebied langs de teen van de dijk door het minimaal 10 

meter naar buiten verplaatsen van het veekerend raster. Dit heeft een positief effect als hiermee een 

geïsoleerd gebied ontstaat waar concurrerende soorten niet de overhand hebben.  

 

Met de hiervoor beschreven maatregelen voor het Volkerak-Zoommeer mag worden verwacht dat er een 

meer robuuste uitgangssituatie voor noordse woelmuis in het Krammer-Volkerak wordt gecreëerd, en dat 

migratie binnen het gebied wordt vergemakkelijkt. Daarmee wordt verwacht, dat het leefgebied ook bij 

waterberging in slechte muizenjaren op den duur een populatie noordse woelmuis zal herbergen met een 

vergelijkbare spreiding in ruimte en tijd.  
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18 MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF (MMA) 

18.1.1 Inleiding 

Hierna is invulling gegeven aan het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Daarbij is onderscheid 

gemaakt in het zoete en zoute scenario. Analoog aan de wijze van effectbeschrijving is teven onderscheid 

gemaakt in de waterberging enerzijds en de aanpassingen aan dammen, dijken en kunstwerken 

anderzijds. Voor zover mogelijk is daarbij aangesloten bij de voorstellen die in de richtlijnen voor het MER 

zijn gedaan.  

 

18.1.2 Waterberging 

Wat betreft het MMA ten aanzien van de waterberging is gekozen voor een invulling waarbij zo min 

mogelijk schade wordt berokkend aan het zoute systeem door toevoer van zoet water, of andersom. 

Hiermee ligt de nadruk op de aspecten waterkwaliteit en natuur. Dit sluit aan bij het voorstel zoals dat in de 

richtlijnen voor het MER is verwoord. 

 

Zoete scenario – maximaal afvoeren via het Haringvliet 

 

Beschrijving MMA 

Voor het zoete scenario is hier invulling aan gegeven door, na afloop van de waterberging, het water 

vanuit het Volkerak-Zoommeer maximaal af te voeren via het Haringvliet en niet meer dan verantwoord via 

de Oosterschelde en Westerschelde. Dat betekent dat, na de piek van de waterberging, eerst zoveel 

mogelijk teruggespuid wordt naar het Hollandsch Diep en Haringvliet. Zolang dat kan, worden de 

Krammersluizen niet gebruikt om te spuien en blijft de Bathse Spuisluis dicht.  

 

Het is niet mogelijk ál het water terug te spuien naar het Haringvliet. Op het Haringvliet is er, onder 

normale omstandigheden, sprake van een beperkte getijslag, die wordt bepaald door het open staan van 

de Haringvlietsluizen tijdens de laagwaterperiode en het gesloten zijn tijdens de hoogwaterperiode waarbij 

het bekken van het Haringvliet zich weer een beetje vult ten gevolge van de aanvoer vanuit de rivieren. De 

gemiddelde laagwaterstand is ongeveer NAP +0,3 m. Het peil op het Volkerak-Zoommeer moet 

teruggebracht worden naar NAP +0,15 m. Op gegeven moment is de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer zover gedaald, dat de resterende hoeveelheid water alleen ‘weggewerkt’ kan worden door met 

laagwater te spuien naar de Oosterschelde en/of Westerschelde.  

 

Voor alternatief A is berekend dat, in combinatie met spuien via de Krammersluizen en Bathse Spuisluis, 

het vanaf de start van de waterberging ongeveer 2,8 dagen duurt voordat het peil op het Volkerak-

Zoommeer weer terug is op NAP +0,15 m. Na afloop van de waterberging moet ongeveer 160 miljoen m
3
 

water worden gespuid, waarvan ongeveer 70 miljoen m
3
 wordt teruggespuid naar het Haringvliet. Het 

overige deel wordt in twee ongeveer gelijke delen (twee keer 45 miljoen m
3
) gespuid naar de 

Oosterschelde en Westerschelde (zie Tabel 18-1).  
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Tabel 18-1 Kenmerken MMA met beperking spuien naar Oosterschelde en Westerschelde 

Kenmerk  alternatief A MMA met beperking 

spuien naar OS en 

WS 

hoeveelheid gespuid water 

(miljoen m
3
) 

naar Haringvliet 70 140 

 naar Oosterschelde 50 15 

 naar Westerschelde 50 15 

 totaal 170 170 

duur verhoogd peil op Volkerak-Zoommeer (dagen) 2,8 3,7 á 4,6 

 

Wanneer de Krammersluizen en de Bathse Spuisluis eerst nog gesloten worden gehouden, kan ongeveer 

140 miljoen m
3
 worden terugggespuid naar het Haringvliet. De resterende 30 miljoen m

3
 wordt gespuid 

naar de Oosterschelde en Westerschelde. Dat betekent dat de hoeveelheid water die naar de 

Oosterschelde en Westerschelde wordt gespuid kan worden beperkt tot ongeveer een eenderde van de 

hoeveelheid in alternatief A. 

Daar staat tegenover dat het spuien naar het Haringvliet 1,5 tot 2 keer langer zal duren; het waterpeil op 

het Volkerak-Zoommeer zal namelijk minder snel dalen. Het vervolgens spuien van de laatste waterschijf 

naar de Oosterschelde en Westerschelde duurt ongeveer even lang als in alternatief A. Tezamen duurt het 

tussen de 3,7 en 4,6 dagen voordat het peil op het Volkerak-Zoommeer is gedaald tot NAP +0,15 m. Dat 

betekent dus, dat de periode dat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer verhoogd is, ongeveer 1 tot 2 

dagen langer duurt (Tabel 18-1). 

 

Het beperken van het spuien naar de Oosterschelde en Westerschelde neemt niet weg dat ervan uit wordt 

gegaan dat er wél wordt voorgespuid. In het zoete scenario is het noodzakelijk om gebruik te maken van 

het voorspuien om te kunnen voldoen aan de hydraulische taakstelling. Dat geldt daarmee ook voor dit 

MMA. Voorspuien naar het Haringvliet is niet mogelijk, omdat daar de waterstand hoger is dan op het 

Volkerak-Zoommeer. Voorspuien kan alleen naar de Oosterschelde en Westerschelde; de 

waterstandsdaling op het Volkerak-Zoommeer is dan beperkt tot 0,2 m in 1 etmaal. Er zou voor gekozen 

kunnen worden alleen naar de Westerschelde voor te spuien, omdat de effecten van het zoete water 

minder zijn op dit waterbekken. De waterstandsdaling door het voorspuien op het Volkerak-Zoommeer zal 

dan nog minder zijn. Naar verwachting is er dan onvoldoende bergingsruimte op het Volkerak-Zoommeer 

om de hydraulische taakstelling te halen. Er is daarom van uitgegaan dat het voorspuien naar zowel de 

Oosterschelde als de Westerschelde in het dit MMA gehandhaafd blijft.  

 

Effecten 

Het doel van dit MMA is de effecten op de Oosterschelde en Westerschelde te beperken. Hierna is vooral 

gekeken naar de effecten op de thema’s waterkwaliteit en natuur.  

De effecten van het voorspuien blijven hetzelfde als in alternatief A, daar verandert in het MMA niets aan.  

Het verminderen van de hoeveelheid water die naar de Oosterschelde en Westerschelde wordt gespuid, 

na de piek van de waterberging, is vooral van belang voor de effecten op het chloridegehalte op de 

Oosterschelde en Westerschelde. Naar verwachting zullen de chloridegehalten minder sterk dalen, zal de 

daling zich minder ver verspreiden en zal de daling ook minder lang duren. De effecten op de 

natuurwaarden zullen dus ook minder zijn. 

Uit de beschrijving van de effecten voor alternatief A blijkt dat de effecten op de natuurwaarden al beperkt 

zijn, zeker in het licht van de lage frequentie van inzetten van de waterberging. In het MMA kunnen deze 

nog verder worden beperkt.  
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Daar staat tegenover dat de duur van de verhoogde waterstanden op het Volkerak-Zoommeer in dit MMA 

langer zal zijn dan in alternatief A. In het zoete scenario zal dat voor de waterkwaliteit en de 

natuurwaarden op het Volkerak-Zoommeer naar verwachting geen wezenlijk andere effecten met zich 

meebrengen.  

De langere duur zal wel de omvang van de binnendijkse wateroverlast vergroten. Omdat de sluizen in de 

waterkering rond het Volkerak-Zoommeer langer gesloten zullen zijn, zal zich erachter meer water 

ophopen. In algemene zin zal in het benedenstroomse deel van de Brabantse riviertjes het gebied waar 

sprake is van wateroverlast groter zijn. In het meer bovenstroomse deel, rond de steden van Etten-Leur, 

Roosendaal en Breda, heeft de langere duur ook mogelijk effecten op de kans dat er wateroverlast zal 

optreden.  

De scheepvaart op de Eendracht zal iets langer last hebben van een beperkte doorvaarthoogte. Omdat de 

Krammersluizen minder lang worden gebruikt voor het spuien, zal hier de overlast, door de 

beschikbaarheid van slechts 1 kolk en hinderlijke stromingen, echter minder zijn. Alle buitendijks gelegen 

gebieden en infrastructuur zullen iets langer met wateroverlast te maken hebben.  

 

Zoute scenario – beperken brak/zout water naar Hollandsch Diep en Haringvliet 

Voor het zoute scenario zou de toevoer van zoet water naar het zoute systeem kunnen worden bereikt 

door de toevoer van zoet water vanuit het Hollandsch Diep tijdens de waterberging te beperken. Dit zou 

betekenen dat de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer moet worden beperkt.  

Zoals in hoofdstuk 6 is toegelicht, is er in het MER in algemene zin van afgezien de waterstand op het 

Volkerak-Zoommeer tot een bepaald maximum te beperken. In een situatie waarbij waterberging moet 

worden ingezet, zal het gaan om zeer extreme omstandigheden (storm, hoge rivierafvoeren en gesloten 

stormvloedkeringen), waarbij het land is gealarmeerd en de ernst van de situatie niet op de centimeter 

nauwkeurig kan worden voorspeld. In die specifieke omstandigheden is het maatschappelijk moeilijk uit te 

leggen om het bergen van water op het Volkerak-Zoommeer niet maximaal te benutten. Verder is het ook 

noodzakelijk tamelijk omvangrijke constructieve aanpassingen te plegen aan de Volkerakspuisluizen. Dit is 

nodig omdat ten eerste deze sluizen bij beperking van de maximale waterstand op het Volkerak-

Zoommeer onder grote stroomsnelheden moeten kunnen sluiten; ten tweede moet men er ook zeker van 

zijn dat dat sluiten slaagt, omdat bij de sterkte van de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer dan 

rekening is gehouden met dat maximale peil. Het beperken van de toevoer van zoet water naar het zoute 

systeem is in het zoute scenario daarom niet mogelijk.  

 

Andersom is het wel mogelijk om de toevoer van brak tot zout water naar het zoetwatersysteem te 

voorkomen. Concreet betekent dit dat in het MMA in het zoute scenario, na de piek van de waterberging, 

geen water wordt teruggespuid naar het Hollandsch Diep, maar al het water wordt afgevoerd via de 

Oosterschelde en Westerschelde. Mogelijk negatieve effecten op de waterkwaliteit en natuur van het 

Hollandsch Diep en Haringvliet door het terugspuien van brak tot zout water, worden hiermee voorkomen. 

Daarmee komt het MMA in het zoute scenario overeen met alternatief B2, zoals hiervoor in dit MER is 

beschreven.  

Zolang er geen besluit is genomen over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, kan er niet worden 

gekozen voor dit MMA. Dit MMA wordt een reëel alternatief wanneer het besluit over het zout maken is 

genomen.  

 

Effecten 

De effecten van het MMA in het zoute scenario komen overeen met de effecten van het alternatief B2 

(zonder terugspuien). 
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18.1.3 Aanpassingen aan dijken en dammen 

Het derde voorstel dat in de richtlijnen wordt gedaan voor invulling van het MMA is het versterken van de 

landschappelijke kwaliteit van het gebied en de cultuurhistorische waarden conform de ontwerpvoorstellen 

in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. 

 

Hier is al zoveel mogelijk invulling aan gegeven bij de samenstelling van de varianten voor de aanpassing 

van de dijken en dammen, met name in de integrale variant. Bij deze variant is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Op een aantal 

dijktrajecten is met de aanpassingsmaatregel een extra impuls gegeven aan met name de 

landschappelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld op het traject tussen Dintelmond en Benedensas is zoveel mogelijk 

een continuïteit in de buitenzijde van het dijkprofiel aangebracht. 

Meer naar het zuiden, waar aan de binnenzijde van de dijk het aanbrengen van een berm nodig is, is deze 

zo vormgegeven dat het algehele profiel meer in balans komt. Op deze trajecten is dat opgenomen in de 

technische variant. 

 

Bij de keuze van de nieuwe bekledingtypes is uitgegaan van het zoete scenario. In het zoute scenario zal 

er een beperkte getijslag op het Volkerak-Zoommeer worden ingesteld. De zoute natuurwaarden op de 

dijken zouden kunnen worden bevorderd door bij de keuze van de nieuwe bekleding in het onderste 

gedeelte van het dijktalud hiermee rekening te houden. 

Het Projectbureau Zeeweringen – dat verantwoordelijk is voor een verbeteringsprogramma van de 

dijkbekledingen van de dijken langs de Westerschelde en Oosterschelde – hanteert een categorie-indeling 

van typen dijkbekleding die meer of minder geschikt zijn voor het ontwikkelen van natuurwaarden. De 

indeling voor de getijdezone is opgenomen in Tabel 18-2.  

 

Tabel 18-2 Categorie-indeling dijkbekleding i.r.t. natuurwaarden in de getijdezone. 

Getijdezone 

Categorie Constructie alternatief 

Goed Betonzuil met ecotoplaag van lava 

Gekantelde beton- en Haringmanblokken 

Betonzuilen zonder ecotoplaag 

Basaltzuilen  

Losse breuksteen/gebroken blokken t/m 60-300kg 

Redelijk goed 

Breuksteen/gebroken blokken vol en zat gepenetreerd met schone koppen 

(afgestrooid met breuksteen, lavasteen of geborsteld) 

Doornikse steen 

Granietblokken 

Losse breuksteen/gebroken blokken zwaarder 60/300kg  

Breuksteen/gebroken blokken vol en zat gepenetreerd met beton/colloïdaal beton 

Koperslakblokken 

Voldoende 

Schanskorven met breuksteen 

Breuksteen/gebroken blokken vol en zat gepenetreerd met asfalt Matig slecht 

Open steenasfalt 

 

Op de dijktrajecten langs het Volkerak-Zoommeer waar het onderste deel van het talud wordt aangepast, 

zal stortsteen worden toegepast. Dat komt overeen met ‘losse breuksteen’ in Tabel 18-2. De 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van zoute natuurwaarden worden als redelijk goed beoordeeld. Zoals 

uit Tabel 18-2 blijkt, voldoen betonzuilen met een ecotoplaag nog beter. Dit type bekleding zou – in de 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 331 - 

toekomstige getijdezone – kunnen worden toegepast, mits de veiligheid dat toelaat. Vanwege de drukke 

scheepvaart op het Volkerak-Zoommeer zijn de onderste gedeelten van de dijktaluds die direct aan open 

water grenzen doorgaans beschermd met stortsteen.  

 

18.1.4 Conclusies 

Wat betreft de voorstellen voor de invulling van de MMA’s kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken. Daarbij is onderscheid gemaakt in de waterberging en in de aanpassingen aan de dijken en 

dammen.  

 

Waterberging 

Wat betreft het zoete scenario kunnen de negatieve effecten op de waterkwaliteit en natuurwaarden van 

de Oosterschelde en Westerschelde enigszins verminderd worden door zo min mogelijk water naar deze 

waterbekkens te spuien. Daar staat tegenover dat de duur van de waterberging op het Volkerak-

Zoommeer wordt verlengd en daarmee ongunstiger is voor een aantal functies: binnendijkse 

wateroverlast, scheepvaart, buitendijks gelegen infrastructuur (o.a. woningen Waterfront Tholen). 

 

De effecten op het zoute systeem van het Volkerak-Zoommeer kunnen worden verminderd door beperking 

van de maximale waterstand op het Volkerak-Zoommeer. Zoals hiervoor al is toegelicht is dit niet 

acceptabel.  

 

Aanpassingen aan dijken en dammen 

De maatregelen aan de dijken en dammen zijn voor alle waterbergingsalternatieven (A, B1 en B2) gelijk. 

Met de integrale variant wordt invulling gegeven aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit van 

het gebied en behoud van de cultuurhistorische waarden.  

Dit geldt ook voor het zoute scenario. Mogelijk dat op een enkele locatie, mits de veiligheid dat toelaat, 

een extra mogelijkheid voor de ontwikkeling van zoute natuurwaarden gecreëerd kan worden door 

betonzuilen met een ecotoplaag toe te passen in plaats van stortsteen.  
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19 VOORKEURSALTERNATIEF 

19.1  Overwegingen bij de keuze van het voorkeursalternatief 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de alternatieven en varianten en de effecten daarvan, inclusief het 

MMA, beschreven. Dit alles overziende is met de volgende overwegingen gekozen voor het 

voorkeursalternatief.  

 

19.1.1 Waterberging 

Alternatief A als basis 

In het zoete scenario is er niet veel keuzevrijheid in de manier waarop de waterberging kan worden 

ingezet. In het MER is één alternatief voor de inzet van de waterberging opgenomen (alternatief A). Wel 

kunnen, zoals bij het MMA is beschreven, de negatieve effecten op de waterkwaliteit en natuurwaarden 

van de Oosterschelde en Westerschelde enigszins verminderd worden door, na berging, zo min mogelijk 

water naar deze waterbekkens te spuien. Het geborgen water wordt dan zoveel mogelijk teruggespuid 

naar het (zoete) Haringvliet/Hollandsch Diep. In het MMA wordt de duur van de waterberging op het 

Volkerak-Zoommeer hierdoor echter verlengd en is daarmee ongunstiger voor een aantal andere functies, 

zoals 1) de binnendijkse wateroverlast (langere stremming van de waterafvoer van de Brabantse rivieren), 

2) scheepvaart en 3) buitendijks gelegen infrastructuur en bedrijvigheid.  

Omdat in alternatief A de effecten van een verlaging van het chloridegehalte in Oosterschelde en 

Westerschelde, als gevolg van het spuien na berging, beperkt, tijdelijk en lokaal van karakter zijn, is er in 

het voorkeursalternatief voor gekozen om na berging wel alle mogelijkheden te gebruiken om het water zo 

snel mogelijk uit het Volkerak-Zoommeer af te voeren. Dat betekent dat het voorkeursalternatief 

overeenkomt met alternatief A. 

 

Zoals in paragraaf 1.6 is opgenomen, is over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer nog geen 

besluit genomen. De keuze voor alternatief A kan worden beschouwd als een no regret beslissing in het 

licht van het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Als het Volkerak-Zoommeer op termijn zout wordt 

gemaakt, blijft de waterberging mogelijk. 

 

Tijdens het water bergen geen water afvoeren naar Oosterschelde en Westerschelde 

Het doorspuien/afvoeren van water naar de Oosterschelde en Westerschelde, bij voldoende lage 

waterstanden op deze bekkens, tijdens het bergen van water op het Volkerak-Zoommeer, gaat om 

dusdanig kleine hoeveelheden dat het niet effectief is voor de veiligheidsdoelstelling van de waterberging. 

Het draagt verwaarloosbaar bij aan de verlaging van de MHW’s bij Middelharnis en Dordrecht. In het 

voorkeursalternatief wordt er daarom niet tussendoor gespuid naar de Oosterschelde en Westerschelde. 

Pas na het hoogtepunt van de waterberging wordt er met spuien gestart.  

 

Afbouwen waterberging naar minimum streefpeil 

Bij het afbouwen van de waterberging wordt er naar gestreefd om het minimum streefpeil op het Volkerak-

Zoommeer te bereiken vanwege het belang van een goede afwatering van West-Brabant. Dit is echter 

afhankelijk van de optredende omstandigheden en toevoer van water via rivieren en gemalen. 

 

Mitigerende maatregelen in het voorkeursalternatief 

Vanwege een aantal negatieve effecten zijn in het voorkeursalternatief mitigerende maatregelen 

opgenomen, zoals beschreven in paragraaf 17.3. Het gaat om de aanleg van een keermiddel in de haven 

van Tholen, het beschermen van de technische installaties in de Paviljoenpolder, maatregelen ter 
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beperking van de binnendijkse wateroverlast en maatregelen ter beperking van de effecten op 

natuurwaarden (noordse woelmuis).  

 

Bewoners van het Waterfront Tholen komen door uitvoering van de maatregel in een nadeliger positie. Het 

huidige peil van het Volkerak-Zoommeer wordt gereguleerd op grond van het vigerende peilbesluit uit 

1996. Het peil op het Volkerak-Zoommeer is thans gevrijwaard van natuurlijke invloeden. Het Volkerak-

Zoommeer is afgeschermd van invloeden door waterafvoer van de grote rivieren door de Volkerakdam en 

de Hellegatsdam en wordt beschermd tegen invloeden vanuit overige wateren door de Philipsdam, de 

Grevelingendam en de Oesterdam. Het peil van het Volkerak-Zoommeer komt door de keuze voor de 

maatregel Waterberging op het Volkerak-Zoommeer indirect onder invloed van zowel rivierafvoeren als de 

waterstanden op zee te staan. De bewoners krijgen daardoor te maken met een substantieel groter risico 

op wateroverlast. Gezien het feit dat de bij inzet van de Waterberging op het Volkerak-Zoommeer 

optredende schade aan het Waterfront Tholen uitsluitend toe te rekenen is aan de inzet van die maatregel, 

de te verwachten schade aanzienlijk zal zijn en de maatschappelijke ontwrichting bij het optreden van 

aanzienlijke wateroverlast in een zodanig aantal woningen bestemd voor permanente bewoning groot zal 

zijn is er voor gekozen een keermiddel aan te leggen. Alle voor- en nadelen van de mogelijke locaties van 

het keermiddel overwegende, is met name om financiële redenen gekozen voor optie C. 

 

Het functioneren van de technische installaties in de Paviljoenpolder wordt door de waterberging dusdanig 

belemmerd, dat met mitigerende maatregelen het functioneren kan worden gegarandeerd. Op die manier 

kan ook de schade aan de installaties worden voorkomen.  

 

Binnendijkse wateroverlast ten gevolge van de waterberging doet zich op diverse plaatsen voor in de 

gebieden rondom het Volkerak-Zoommeer. Veel bewoners zullen daar last van hebben. Om die reden 

worden mitigerende maatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Naast het nemen 

van permanente maatregelen om onveilige situaties te voorkomen, wordt geregeld dat tijdens de 

waterberging tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen.  

 

Door de waterberging zal een deel van de populatie noordse woelmuis van het Krammer-Volkerak 

(beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet) verdrinken of sterven door predatie of verkeer, 

een deel zal op de dijken of binnendijks overleven en een deel zal buitendijks overleven. Om ervoor te 

zorgen dat de populatie noordse woelmuis ook bij inzet van waterberging in ‘slechte muizenjaren’ binnen 

redelijke termijn herstelt, zullen alle mitigerende maatregelen worden genomen zoals beschreven in 

paragraaf 17.3. 

 

Tijdig waarschuwen in Inzetprotocol 

In het Inzetprotocol voor de waterberging worden acties opgenomen die zoveel mogelijk moeten 

voorkomen dat schade optreedt of mensen in gevaar kunnen komen. Dat geldt o.a. voor de (toekomstige) 

eigenaren van recreatiewoningen op de Speelmansplaten. Door tijdig te waarschuwen kunnen bewoners 

op tijd het buitendijkse gebied verlaten.  

 

Grote grazers 

Ten behoeve van de grote grazers zijn geen mitigerende maatregelen in het voorkeursalternatief 

opgenomen. Het vee op de Dintelse gorzen kan bijeen gedreven worden. In het protocol voor de inzet van 

de waterberging wordt dit opgenomen, zodat het vee op tijd uit het gebied kan worden weggehaald. Wat 

betreft de Hellegatsplaten wordt overlegd met de beheerder van het gebied of vervanging van de 

Heckrunderen door een ander type grote grazer (op termijn) mogelijk is, zodat er wel mogelijkheden 

ontstaan om het vee op tijd bijeen te kunnen drijven naar hoger gelegen plekken.  
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19.1.2 Aanpassingen aan dijken en dammen 

Tijdens het opstellen van het MER is uit nader onderzoek gebleken dat de noodzakelijke maatregelen aan 

de dijken en dammen veel minder omvangrijk zijn dan bij de formulering van de varianten werd 

aangenomen. Dat geldt zowel voor het aantal kilometers dat moet worden versterkt als om de omvang van 

de maatregel per dijktraject. Op vrijwel alle trajecten die moeten worden aangepast, gaat het alleen nog 

om het aanpassen van de bekleding van de dijk. Alleen direct ten noorden van Tholen ligt een dijktraject 

waarbij het profiel van de dijk moet worden vergroot om de dijk voldoende sterk te maken.  

Met het principe van de technische basisvariant kunnen zowel de effecten op natuurwaarden en 

landschappelijke en cultuurhistorische patronen en structuren als de uitvoeringskosten worden beperkt.  

 

Het pakket aan aanpassingen dat in paragraaf 6.5 is opgenomen en waarvan de effecten in de 

hoofdstukken daarna zijn beschreven, is dus ruimer dan het pakket aan maatregelen dat in het 

voorkeursalternatief is opgenomen. Bij de ontwikkeling van de varianten in hoofdstuk 6 werd er nog van 

uitgegaan dat het noodzakelijk was om maatregelen te treffen voor ca. 45 km dijklengte van de in totaal 

ca. 127 km aan waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer. Door voortschrijding van het onderzoek is bij 

de samenstelling van het voorkeursalternatief gebleken dat kon worden volstaan met aanzienlijk minder 

fysieke maatregelen, waarbij geheel wordt voldaan aan de veiligheidsnormen. De totale dijklengte waar 

aanpassingen nodig zijn is teruggebracht tot ca. 28 km (inclusief de trajecten waar de begroeiing van de 

waterkering gehaald zal worden). De maatregelen die in het voorkeursalternatief nodig zijn, zijn in 

beknopte vorm beschreven in Tabel 19-3. De effecten van de aanpassingen in het voorkeursalternatief zijn 

in de paragrafen hierna apart beschreven.  

 

19.2  Waterberging 

Zoals hierboven al is aangegeven komt het voorkeursalternatief wat betreft de waterberging overeen met 

alternatief A. De belangrijkste kenmerken van het voorkeursalternatief zijn aangegeven in Tabel 19-1 en 

Tabel 19-2. 

 

Tabel 19-1 Kenmerken voorkeursalternatief 

Alternatief Voorkeursalternatief 

Scenario Zoet 

Water inlaten via Volkerakspuisluizen 

Water afvoeren via Volkerakspuisluizen 

Krammersluizen 

Bathse spuisluis 

inzetpeil korte termijn 

(2006) 

NAP +2,60 m 

inzetpeil middellange 

termijn (2050) 

NAP +2,60 m 

inzetfrequentie korte 

termijn (2006) 

gemiddeld eens per 

1430 jaar 

Inzet 

inzetfrequentie middellange 

termijn (2050) 

gemiddeld eens per 

550 jaar 

Maatgevend hoogwater op 

Volkerak-Zoommeer 

NAP +2,3 m 

Voorspuien met voorspuien 
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Tabel 19-2 Hoeveelheid water bij voorspuien, inlaten en spuien na de waterberging 

Alternatief Voorkeursalternatief 

Scenario Zoet 

Hoeveelheid water (miljoen m
3
)  

Oosterschelde 10 Voorspuien naar 

Westerschelde 10 

Inlaten naar 

 

Volkerak-Zoommeer  170 

Haringvliet 

 

70 

Oosterschelde 40 

Spuien naar 

Westerschelde 40 

 

Voor een nadere toelichting op deze kenmerken wordt verwezen naar paragraaf 6.4.2. In paragraaf 6.3 

zijn de inlaat- en afvoerwegen van het water ten behoeve van de waterberging nader toegelicht. Tijdens 

de waterberging blijven de Volkeraksluizen open staan, zodat het afvoeren van water na waterberging 

begint zodra het waterpeil op het Hollandsch Diep lager is dan het waterpeil op het Volkerak-Zoommeer. 

Ook is in deze paragraaf de maatgevende hoogwaterstand op het Volkerak-Zoommeer nader toegelicht. 

 

19.3  Aanpassingen aan dijken, dammen en kunstwerken 

Dijken en dammen 

In het voorkeursalternatief is de veiligheid van de waterkeringen in al zijn facetten beoordeeld, zoals dat 

ook in hoofdstuk 6 is gedaan. Door voortschrijdend inzicht in het onderzoek tijdens de planstudie is 

gebleken dat in het voorkeursalternatief aanzienlijk minder aanpassingen aan de dijken en dammen 

noodzakelijk zijn. In Figuur 19-1 is aangegeven waar de dijken en dammen niet voldoende veilig zijn in 

geval van waterberging en daarom fysieke maatregelen noodzakelijk zijn. Het gaat om zo’n 28 km 

verdeeld over een aantal trajecten die verspreid rond het Volkerak-Zoommeer liggen.  

 

In Tabel 19-3 is in het kort aangegeven welke ingrepen noodzakelijk zijn om deze trajecten weer 

voldoende veilig te maken. Op het overgrote deel van de trajecten gaat het om het vervangen van de 

dijkbekleding. Over het algemeen wordt daarbij de bestaande harde bekleding vervangen door een nieuwe 

harde bekleding. Alleen direct ten noorden van Tholen (Botshoofd) moet aan de binnenzijde van de dijk 

een steunberm worden aangelegd in verband met de stabiliteit van de waterkering. 

 

In het kader van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit wordt de toegankelijkheid van de dijken voor 

recreanten op een viertal trajecten vergroot. De maatregelen in verband met de veiligheid worden op deze 

trajecten gecombineerd met (het creëren van) een onderhoudsberm die geschikt is voor recreatief 

medegebruik, hetzij als fietspad hetzij als wandelroute. In alle gevallen liggen de geplande paden aan de 

buitenzijde van de dijk. Wat betreft de toevoeging aan het fietsroutenetwerk gaat het om de trajecten km 

5,6-13,95 (tussen Dintelmond en Benedensas) en km 15,2-15,75 (tussen Benedensas en het bestaande 

fietspad). Wat betreft de toevoeging aan het wandelroutenetwerk gaat het om de trajecten km 24,05-26,50 

(in de omgeving van camping Mattenburg en natuurbad de Eendracht) en km 33,0-34,9 (ter hoogte van de 

Auvergnepolder). 

 

 

Figuur 19-1 Waterkeringen onvoldoende veilig in het kader van de waterberging 
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Tabel 19-3 Aanpassingen aan dijken en dammen 

Traject 

(km) 

Type 

aanpassing 

Maatregel 

5,6-5,7 bekleding ondertalud: vervangen bekleding door OSA; breuksteen tot NAP +1,0 m aanvullen waar 

nodig 

boventalud: grasbekeding verwijderen, talud iets steiler maken, gras inzaaien 

berm: creëren 3 m breed (tussen onder- en boventalud); bekleden met WAB + gewalste, 

met bitumen gelijmde laag schelpen (onderhoudsweg, wordt onderdeel fietsroutenetwerk) 

5,7-8,35 bekleding ondertalud: vervangen bekleding door OSA; breuksteen tot NAP +1,0 m aanvullen waar 

nodig 

berm: 3 m breed; bekleden met WAB + gewalste, met bitumen gelijmde laag schelpen 

(onderhoudsweg, wordt onderdeel fietsroutenetwerk) 

   

8,35-13,95 

15,2-15,75 

bekleding ondertalud: overlagen Haringmanblokken met PBA; daaronder een strook stortsteen (5 m 

breed) 

boventalud: grasbekeding verwijderen, talud iets steiler maken, gras inzaaien 

berm: creëren 3 m breed (tussen onder- en boventalud); bekleden met WAB + gewalste, 

met bitumen gelijmde laag schelpen (onderhoudsweg, wordt onderdeel fietsroutenetwerk) 

   

24,05-26,5 bekleding ondertalud: bestaande asfaltbekleding verwijderen en smalle plak talud ontgraven; asfalt 

vervangen door OSA 

berm: creëren 0,9 m breed onderaan asfaltbekleding; bekleden met WAB + gewalste, met 

bitumen gelijmde laag schelpen (onderhoudspad, wordt onderdeel wandelnetwerk) 

   

28,2-31,2 bekleding ondertalud: bestaande asfaltbekleding vervangen door OSA 

   

33-34,9 bekleding ondertalud: bestaande asfaltbekleding vervangen door OSA 

berm: creëren 0,9 m breed bovenaan asfaltbekleding, bekleden met WAB + gewalste, met 

bitumen gelijmde laag schelpen (onderhoudspad, wordt onderdeel wandelnetwerk) 

34,9-36,15 bekleding ondertalud: bestaande asfaltbekleding vervangen door OSA 

   

38,3-38,7 

39,4-41,0 

42,1-43,7 

bekleding ondertalud: grasbekleding vervangen door betonzuilen 

   

56-58 bekleding verwijderen begroeiing + herstellen dijk en/of kleiberm (2m) ertegenaan 

   

71-75 bekleding verwijderen begroeiing 

   

79,95-80,2 

80,55-80,7 

80,8-81,4 

binnenwaartse 

stabiliteit 

aanleg binnenberm, ca. 6 m lang, 1 m hoog; 

verplaatsen watergang over 2 m (80,8-81,4)  

   

OSA = Open Steen Asfalt (≈ ZOAB) 

WAB = Waterbouwasfaltbeton (≈ dicht asfalt) 

PBA = Polyurethaan gebonden aggregaat (merknaam: Elastocoast) 
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Kunstwerken 

 

Bestaande kunstwerken 

Van de ongeveer 45 kleinere en grotere kunstwerken (constructies zoals sluizen, gemalen, inlaten en 

duikers), die onderdeel uitmaken van de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer, moeten er 9 worden 

aangepast om ze voldoende veilig te maken in het kader van de waterberging (Figuur 19-1, Tabel 19-4). 

Het gaat om aanpassingen van beperkte omvang. 

 

Tabel 19-4 Aanpassingen aan kunstwerken 

Kunstwerk Maatregel 

Manderssluis ophogen bestaande sectordeuren, tot oorspronkelijke hoogte; uitvoering 

met dubbele keermiddelen 

Burg. Peterssluis herstellen afdichting sluisdeuren tegen sluishoofd aan; uitvoering met 

dubbele keermiddelen 

Oude Tonge keersluis vervangen deuren 

Ooltgensplaat keersluis vervangen deuren 

Sifon Bath vervangen enkele houten balken van schuif in zuidelijke koker 

Duiker Rammegors permanent dicht maken duiker 

Krammersluizen verlenging bodembescherming 

Benedensas schutsluis en 

spuisluis 

uitvoering met dubbele keermiddelen 

Dintelsas Vierlinghsluis uitvoering met dubbele keermiddelen 

 

Naast de fysieke aanpassingen is het voor een aantal kunstwerken nodig om een sluitprotocol op te 

stellen waarbij rekening wordt gehouden met de waterberging. Deze protocollen moeten met name 

waarborgen dat de kunstwerken met voldoende betrouwbaarheid zullen worden gesloten tijdens de inzet 

van de waterberging. Het gaat hierbij om een administratieve aanpassing, die geen milieueffecten met zich 

meebrengt. Deze administratieve aanpassing is daarom bij de beschrijving van de effecten niet nader in 

beschouwing genomen. 

 

Nieuw keermiddel Tholen 

In de haven van Tholen bevinden zich buitendijks diverse voorzieningen en infrastructuur. Belangrijk 

onderdeel daarvan is de woonwijk Waterfront Tholen, met een of meer lagen bebouwing. Om schade aan 

een deel van de woningen en andere voorzieningen door de waterberging te voorkomen wordt in de haven 

van Tholen een nieuw keermiddel aangelegd. Dit keermiddel zal bestaan uit een dijklichaam met daarin 

een afsluitbare doorvaartopening. In Figuur 19-2 is de locatie van het nieuwe keermiddel aangegeven. Het 

keermiddel komt halverwege de haven te liggen en krijgt een doorvaartopening van ca. 13 m. In geval van 

waterberging kan de doorvaartopening met schotbalken, die door een kraan worden ingehesen, worden 

afgesloten.  
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Figuur 19-2 Locatie nieuwe keermiddel Tholen 

 

19.4  Aanpassingen aan buitendijkse objecten 

In het buitendijkse gebied van het Volkerak-Zoommeer bevinden zich diverse objecten die schade kunnen 

ondervinden van de waterberging. Een aantal daarvan behoeft aanpassingen, waarbij een afweging is 

gemaakt tussen de schade door de waterberging en de kosten van de aanpassingen. Alleen die objecten 

zijn opgenomen, waarvan de gevolgen van wateroverlast van dien aard zijn, dat maatregelen noodzakelijk 

worden geacht. 

Voor alle overige buitendijkse objecten zijn aanpassingen niet noodzakelijk. Eventuele wateroverlast kan 

daar wel tot schade leiden, maar de kosten van aanpassingen wegen daar niet tegenop. Er wordt op 

gewezen dat bij géén van de buitendijkse objecten de veiligheid in het geding is. Het gaat alleen om 

eventuele wateroverlast. 

 

Energievoorzieningen 

In de Paviljoenpolder – in het uiterste zuiden van het plangebied, naast het Bathse Spuikanaal – liggen 

een gasinstallatie en een transformatorhuisje. Om mogelijke schade aan deze installaties als gevolg van 

de waterberging te voorkomen zijn maatregelen nodig. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen 

naar paragraaf 17.3.2. 

 

Om ervoor te zorgen dat de locatie van de gasinstallatie te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijft om de 

leiding te kunnen “insluiten” in het geval van een calamiteit, zal de installatie worden omsloten door een 

kade en wordt het onderhoudspad vanaf de waterkering verhoogd aangelegd. Om te voorkomen dat er 

schade optreedt bij het transformatorhuisje zal het object worden omsloten door een kade waarbij de 

afvoer van regenwater wordt gewaarborgd.  

 

Ballenlijnen 

Om het aanvaren van de constructie te voorkomen ligt voor de Bathse Spuisluis in de huidige situatie een 

zogenaamde ballenlijn. Deze moet worden verlengd om door de waterstandsverhoging tijdens de 

waterberging niet onder water te verdwijnen. Het gaat om een aatregel van zeer beperkte omvang. 

Locatie nieuwe 

keerkmiddel Tholen 
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Bij de overige kunstwerken waarmee wordt gespuid, de Volkerakspuisluizen en de Krammersluizen, 

worden geen ballenlijnen aangebracht. In geval van inzet van de waterberging zal de scheepvaart via de 

normale communicatiekanalen nadrukkelijk worden gewaarschuwd voor het spuien en zal ter plaatse van 

de kunstwerken worden gewerkt met waarschuwingslichten.  

 

19.5  Effecten 

19.5.1 Inleiding 

In aansluiting op de beschrijving van de effecten in de hoofdstukken 8 tot en met 16 is ook bij het 

voorkeursalternatief onderscheid gemaakt tussen de effecten van het waterbergen en van de 

aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten.  

Omdat wat betreft het waterbergen het voorkeursalternatief overeenkomt met alternatief A, komen ook de 

effecten overeen met alternatief A. Hierna is een samenvatting van deze effecten opgenomen.  

Wat betreft de aanpassingen aan de dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten stemt het 

voorkeursalternatief niet één-op-één overeen met een van de varianten in paragraaf 6.5. De effecten zijn 

hierna apart voor het voorkeursalternatief beschreven. 

 

19.5.2 Veiligheid 

Waterberging 

De maatregel waterberging Volkerak-Zoommeer is bedoeld om de Maatgevende Hoogwaterstanden 

(MHW) in het Benedenrivierengebied te verlagen met minimaal 10 cm bij Middelharnis en 3 cm bij 

Dordrecht. In het voorkeursalternatief wordt de vereiste MHW-daling net gehaald (Tabel 19-5). Daarbij is 

het noodzakelijk een etmaal voor te spuien. Met dit voorspuien wordt de waterstand op het Volkerak-

Zoommeer voorafgaand aan de waterberging met ca. 20 cm verlaagd, zodat er meer bergingscapaciteit 

aanwezig is.  

 

Tabel 19-5 MHW daling in voorkeursalternatief 

Inzetpeil bij Rak Noord 

NAP +2,6 m 

Locatie en rivierkilometer MHW-verlaging 

Middel-harnis Dordrecht 

 

1015.0 976.0 

Zoet scenario 

Voorkeursalternatief -10,2 cm -3,2 cm 

 

Het optreden van het peil van NAP +2,6 m (of hoger) bij Rak Noord op het Hollandsch Diep, waarbij de 

waterberging wordt ingezet, heeft in 2015 een kans van voorkomen van 1/1430 per jaar.  

 

Op de middellange termijn (2050) zal de kans van voorkomen van het peil van NAP +2,6 m bij Rak Noord 

naar verwachting oplopen naar 1/550 per jaar (en in 2100 naar 1/250 per jaar). Dit is vanwege de 

verwachte zeespiegelstijging en toenemende extreme rivierafvoeren. Het effect is dat het inzetpeil van 

NAP +2,6 m vaker wordt bereikt en het MHW zal oplopen. Hoewel de peilen die behoren bij het MHW 

oplopen, behoudt de maatregel waterberging zijn werking en zal deze niet ‘verdrinken’ onder invloed van 
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een stijgende zeespiegel en een toename van de extreme rivierafvoeren. In deze zin kan de waterberging 

als een no-regret maatregel worden beschouwd.  

Aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten 

De aanpassingen aan de dijken, dammen en kunstwerken zijn zo ontworpen dat met de uitvoering ervan 

de waterkeringen rond het Volkerak-Zoommeer weer op orde worden gebracht en weer wordt voldaan aan 

de veiligheidsnormen die gelden voor deze waterkeringen. De ontwerpen zijn uitgevoerd conform de 

richtlijnen die gelden voor het ontwerpen van waterkeringen. Ten aanzien van de veiligheid van de 

waterkeringen treedt er dus geen verslechtering op ten gevolge van de waterberging.  

 

De buitendijkse objecten liggen niet in de waterkering. De aanpassingen aan deze objecten zijn daarom 

niet van invloed op de veiligheid van de waterkeringen.  

 

19.5.3 Ruimtelijke kwaliteit 

Waterberging 

Belevingswaarde 

Op het moment van berging verandert de identiteit van het Volkerak-Zoommeer. Het buitendijkse voorland 

staat gedurende een tot maximaal enkele dagen vrijwel geheel onder water. De scheiding tussen land en 

water wordt dan nog duidelijker beleefd dan normaliter. De deltawerken en zeedijken zullen een groter 

contrast vormen met het water: de Hellegatsdam en de Philipsdam worden meer omgeven door water wat 

ze een robuust en stoer uiterlijk geeft. Deze positieve, maar kortstondige effecten op de belevingswaarde 

zijn in het licht van de zeer lage frequentie van inzetten van de waterberging verwaarloosbaar en daarom 

als neutraal beoordeeld.  

 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is beperkt, maximaal ca. 20 cm. De waterstand komt 

daarmee ongeveer 10 cm onder het minimum niveau van de normale schommelingen die op het Volkerak-

Zoommeer kunnen optreden. Dat is zo weinig dat het geen verandering van de identiteit van het Volkerak-

Zoommeer betekent.  

 

Gebruikswaarde 

De waterberging heeft alleen in het buitendijkse gebied effect op de gebruikswaarde. Voor de 

scheepvaart, zowel beroepsvaart als recreatievaart (voor zover deze laatste in de winter aanwezig is op 

het meer), en buitendijks gelegen wegen en paden is de vermindering van de gebruikswaarde direct 

gekoppeld aan de duur dat de waterstand tijdens de waterberging hoger is dan het normale peil op het 

Volkerak-Zoommeer. Zodra de waterberging voorbij is en de waterstand weer op het normale peil is, is de 

gebruikswaarde van het Volkerak-Zoommeer ook weer volgens de normale situatie. Voor andere functies 

is de vermindering van de gebruikswaarde van langere duur, o.a. omdat voorzieningen schade hebben 

ondervonden ((jacht)havens) of omdat gronden (landbouw), flora en fauna (natuur) en zoutgehalte 

(visserij) meer of minder tijd nodig hebben om te herstellen voordat de functie weer volgens de normale 

situatie functioneert. De afname van de gebruikswaarde vanwege de waterberging is dus tijdelijk; 

afhankelijk van de functie gaat het om enkele dagen (duur van de waterberging) tot enkele maanden.  

De tijdelijke daling met 20 cm door voor te spuien is niet van invloed op gebruiksfuncties. 

Wanneer de effecten op de gebruikswaarde worden geplaatst in het licht van de frequentie van optreden, 

heeft de waterberging, zowel op korte als op middellange termijn, geen effect op het bestaande gebruik en 

de fysieke samenhang van het gebied. De effecten zijn als neutraal beoordeeld.  
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Toekomstwaarde 

De toekomstwaarde van het buitendijks gebied van het Volkerak-Zoommeer wordt niet zozeer beïnvloed 

door de daadwerkelijke inzet van de waterberging, maar veel meer door de mogelijkheid dat het kán 

gebeuren. Daar waar via het verlenen van toestemmingen en vergunningen door overheden voorwaarden 

worden opgelegd vanwege de mogelijkheid van waterberging, zullen wellicht niet alle gewenste 

ontwikkelingen meer worden gerealiseerd. Ook wanneer geen formele toestemming nodig is, zullen, 

afhankelijk van het type ontwikkeling, maatregelen nodig zijn om deze bestand te maken tegen 

waterberging. Gebeurt dit niet, dan zullen de gevolgen moeten worden geaccepteerd. Dat kan een 

belemmering voor de ontwikkeling betekenen.  

Ook meer psychologisch kan er een beperkende invloed op ontwikkelingen uitgaan van de mogelijkheid 

dat de waterberging wordt ingezet. Dat zal zeker het geval zijn in de periode vlak na inzet van de 

waterberging, wanneer iedereen nog doordrongen is van de situatie tijdens de waterberging. Maar 

naarmate de periode zonder inzet van de waterberging langer duurt, zal de maatregel bij veel mensen 

meer en meer buiten beeld geraken. De mogelijkheid van inzet van de waterberging zal dan psychologisch 

geen invloed meer hebben op de toekomstwaarde van het gebied. Totdat de waterberging een keer moet 

worden ingezet.  

Kortom, in het licht van de frequentie van inzetten van de waterberging, wordt het effect van de 

waterberging op de toekomstwaarde van het gebied als licht negatief beschouwd. Wel moet worden 

bedacht dat het Volkerak-Zoommeer nu ook al buitendijks gebied betreft. In het Peilbesluit voor het 

Volkerak-Zoommeer is een streefpeil vastgelegd en een inspanningsverplichting voor het rijk om een 

waterstand van NAP +0,5 m niet overschreden te laten worden. Dat impliceert dat ook nu al niet 

gegarandeerd wordt dat een hogere waterstand nooit zal optreden.  

Aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten 

Dijken en dammen 

Wat betreft de aanpassingen gaat het hoofdzakelijk om het verbeteren van de dijkbekleding. Daarbij is 

zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige karakteristiek van de waterkering. De bijdrage aan de tweede 

doelstelling van het project is met name vormgegeven door enkele dijktrajecten geschikt te maken voor 

recreatief medegebruik.  

 

Traject km 5,6-13,95 en 15,2-15,75 

Tussen Dintelmond en de Dintelse gorzen wordt het ondertalud van de dijk bekleed met open steenasfalt 

(te vergelijken met ZOAB als bekleding voor wegen), hetgeen het contrast tussen open water en de dijk 

benadrukt. Achter de Dintelse gorzen langs is juist gekozen voor het overlagen met een goed begroeibaar 

type dijkbekleding: polyurethaan gebonden aggregaat (merknaam: Elastocoast) in aansluiting op de 

begroeide gorzen. Hoewel er nog weinig ervaring is met de toepassing van dit materiaal, is het mede 

ontwikkeld om de begroeiing op dijktaluds te bevorderen. Daarnaast wordt op het gehele traject tussen 

Dintelmond en net voorbij Benedensas op het buitentalud van de dijk een berm gecreëerd – op de stukken 

waar deze nog niet aanwezig is. Op deze manier wordt één doorgaand dijkprofiel gecreëerd wat ten eerste 

bijdraagt aan de zeekarakteristiek en het ensemble van waterwerken. Ten tweede wordt de berm, als 

nevenfunctie, onderdeel van een recreatief fietsroutenetwerk, waarmee de toegankelijkheid en beleving 

van de omgeving wordt versterkt.  

 

Traject km 24,05-25,75 en 25,8-26,5 en 28,2-31,2 en 33-34,9 en 34,9-36,15 

Het vervangen van de huidige asfaltbekleding betekent geen verandering van de huidige dijkkarakteristiek. 

Met het creëren van een (smalle) berm op het buitentalud – op de deeltrajecten 24,05-25,75, 25,8-26,5 en 
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33-34,9 – wordt deze, als nevenfunctie, onderdeel van een recreatief wandelroutenetwerk, waarmee de 

toegankelijkheid en beleving van de omgeving wordt versterkt. 

 

Traject km 38,3-38,7 en 39,4-41,0 en 42,1-43,7 

Deze trajecten maken onderdeel uit van de dammen die zijn aangelegd in het kader van de Deltawerken. 

Ze hebben ieder een uniforme bekleding die over grote lengtes doorgaat. Het vervangen van de 

grasbekleding door betonzuilen op een gedeelte van de desbetreffende dam doet afbreuk aan dat 

uniforme karakter. Het onderbreekt het ensemble van waterwerken en vermindert het begrip van de 

historische ontwikkeling. 

 

Traject km 56-58 en 71-75 

Op deze trajecten wordt de begroeiing van de dijk verwijderd en de bekleding gerepareerd. Het voormalige 

zeedijkprofiel komt hiermee weer tevoorschijn wat als positief wordt gewaardeerd. Bovendien sluiten deze 

trajecten daarmee ook weer beter aan bij de aanliggende dijktrajecten (ensemble van waterwerken). 

 

Traject km 79,95-80,2 en 80,55-80,7 en 80,8-81,4 

Het aanleggen van een binnenberm en het gedeeltelijk verplaatsen van de watergang heeft niet of 

nauwelijks effecten op de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Traject km 105-112,5 

Op dit traject worden de scheuren in de asfaltbekleding gerepareerd. De ingreep is zo beperkt dat het 

geen effect heeft op de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Kunstwerken en buitendijkse objecten 

De maatregelen aan de bestaande kunstwerken en buitendijkse objecten zijn zo minimaal dat dit geen 

effect heeft op de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Het keermiddel Tholen, een dam met keersluis, is een nieuwe toevoeging aan de haven van Tholen. Het is 

betrekkelijk dicht in de buurt van de huizen van het Waterfront gesitueerd en zal daarom voor de onderste 

woonlaag het vrije uitzicht in de haven enigszins belemmeren. De gebruikswaarde van de haven blijft in 

stand. De jachthavens en de jachtenwerf blijven goed bereikbaar. De golfslag in de haven zal door de dam 

zelfs meer worden gedempt dan nu het geval is. De vlucht- en overnachtingshaven voor de beroepsvaart 

blijft volledig bruikbaar. Wat betreft de toekomstwaarde zullen de bestaande voorzieningen in de haven 

geen hinder ondervinden van de waterberging. Bij de door de gemeente Tholen gewenste toekomstige 

stedelijke ontwikkelingen in het zuidelijke deel van de haven zal rekening gehouden moeten blijven 

worden met de mogelijkheid van waterberging.  

 

19.5.4 Water 

Waterberging 

Waterkwaliteit 

Om de effecten op de waterkwaliteit in het voorkeursalternatief te bepalen, is de waterkwaliteit van het 

Hollandsch Diep vergeleken met de KRW normen die gelden voor het Volkerak-Zoommeer en de huidige 

waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. 

De berging van water op het Volkerak-Zoommeer in het voorkeursalternatief zal beperkte effecten hebben 

op de waterkwaliteit. Eventuele tijdelijke effecten worden verwacht door vermindering van het doorzicht 

tijdens de waterbering. Het verhoogde zwevend stofgehalte zal geen blijvend negatief effect hebben. Van 
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de verhoogde nutriëntenlast tijdens de waterberging worden geen negatieve effecten verwacht gezien de 

al hoge concentraties in het Volkerak-Zoommeer. Verontreinigingen als PCB’s en PAK’s zullen naar 

verwachting geen negatieve effecten hebben door de verdunning en de beperkte duur van de verhoogde 

concentraties. De KRW doelen zoals die gesteld zijn voor de diverse biologische kwaliteitskenmerken 

worden niet gefrustreerd als gevolg van de inzet van de waterberging. 

 

Het keermiddel Tholen betekent een permanente semi-afsluiting van de haven van Tholen. Voor 

chemische waterkwaliteitsparameters is er naar verwachting geen sprake van wezenlijke verandering ten 

opzichte van de huidige situatie. Anders is de situatie met betrekking tot blauwalgen. Als er in de toekomst 

sprake zal zijn van drijflagen van blauwalgen in het Zoommeer en Schelde-Rijnverbinding en als de wind 

uit zuid(west)elijke richting waait, zal het keermiddel een (belangrijk) deel van de drijflagen tegenhouden. 

Omdat er ten behoeve van de scheepvaart wel een doorvaartopening in het keermiddel zit zal een deel 

van de blauwalgen de haven van Tholen alsnog kunnen bereiken.  

 

Het terugspuien naar het Hollandsch Diep zal plaatsvinden gedurende laagwaterperiodes waarin de 

waterstanden op het Hollandsch Diep laag genoeg zijn. Er zullen geen nadelige gevolgen ontstaan voor 

de waterkwaliteit.  

 

In het voorkeursalternatief wordt op de Oosterschelde (gebiedsvreemd) water geloosd met een andere 

samenstelling. Omdat er getij is in de Oosterschelde zal het water uit het Volkerak-Zoommeer zich snel 

vermengen met het ontvangende water. De verwachting is dat de concentratie van stoffen slechts zeer 

beperkt verandert en dat dit geen effecten zal opleveren voor de Oosterschelde. 

Voor de concentratie chloride zijn de effecten nader bekeken omdat de concentratie van het uitstromende 

water een veel lagere chloride concentratie heeft dan het water in de Oosterschelde. Uit de berekeningen 

is gebleken dat de invloed van het zoete water zich voordoet vanaf de Philipsdam tot in het Zijpe en het 

Mastgat, dat wil zeggen tot waar de noordelijke tak aansluit op het grote bekken van de Oosterschelde. Op 

het grote bekken van de Oosterschelde is de invloed van het zoete water niet meer merkbaar. Het water is 

daar onder invloed van het getij al geheel gemengd met en verdund door het zoute water. Uit 

berekeningen blijkt dat het zoutgehalte in de noordelijke tak van de Oosterschelde maximaal daalt tot 

ongeveer 8 á 9 g Cl¯/l. Tot ongeveer 3 dagen na het openen van de Krammersluizen (4 dagen na het 

openen van de Volkerakspuisluizen) is de invloed van het zoete water in de noordelijke tak van de 

Oosterschelde nog duidelijk aanwezig. Na 5 dagen is het effect al vrijwel uitgedempt; in de directe 

nabijheid van de Krammersluizen en in de Slaak is het effect tot maximaal twee weken merkbaar; maar 

dan vooral aan het wateroppervlak, nabij de bodem is het effect al eerder verdwenen. 

Tijdens het voorspuien wordt ook al voorafgaand aan de waterberging gedurende twee laagwaters zoet 

water naar de Oosterschelde gespuid, echter in een beduidend kleinere hoeveelheid dan bij het spuien na 

afloop van de waterberging. Door het voorspuien zal de verzoeting van de noordtak van de Oosterschelde 

ongeveer 2 dagen langer optreden.  

 

Ook op de Westerschelde wordt (gebiedsvreemd) water geloosd met een andere samenstelling. Uit een 

eenvoudige rekensom blijkt dat bij Bath de chlorideconcentratie met 0,15 g Cl
-
/l af zal afnemen. Dit past 

binnen de natuurlijke fluctuaties van de Westerschelde, die worden veroorzaakt door het getij en door de 

variërende afvoer van de rivier de Schelde. Er worden dan ook geen effecten verwacht op de 

Westerschelde als gevolg van uitstromend water vanuit het Volkerak-Zoommeer.  

Het voorspuien verlengt ook op de Westerschelde de periode dat er zoet water wordt gespuid. Ook hier 

zijn de hoeveelheden beduidend minder dan wat er wordt gespuid na afloop van de waterberging. Het 

voorspuien zorgt niet voor effecten op de Westerschelde.  
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Grondwater 

Uitgaande van een worst case benadering (stationaire situatie) is voor het gehele binnendijkse gebied 

rondom het Volkerak-Zoommeer afgeleid dat de gemiddelde kweltoename ca. 6 mm is voor de periode 

van ca. 3 dagen dat het peil op het Volkerak-Zoommeer verhoogd is. Deze hoeveelheid is zo weinig dat 

deze kan worden opgenomen in de grond, waarbij het grondwaterpeil maximaal enkele centimeters stijgt. 

Geconcludeerd mag daarom worden dat de effecten op het grondwaterpeil binnendijks verwaarloosbaar 

zijn.  

 

Vanwege het kortdurende en slechts zeer incidentele optreden van de waterberging kan zonder verdere 

analyse worden gesteld dat effecten op de kwaliteit van het grondwater in de omgeving van het Volkerak-

Zoommeer niet aan de orde zijn. 

 

19.5.5 Natuur en ecologie 

Waterberging 

Verhoging waterpeil Volkerak-Zoommeer door waterberging 

 

Natuurbeschermingswet 

Als gevolg van het tijdelijk hoge peil in het Krammer-Volkerak en de bijbehorende beperkte depositie van 

(zoet) slib op de lage gors kunnen er tijdelijk licht negatieve effecten op de zilte vegetatie van habitattypen 

zilte pioniervegetaties (H1310a) en binnendijkse schorren en zilte graslanden (H1330b). Echter gezien de 

reeds aanwezig sterke autonome negatieve trend is dit effect verwaarloosbaar klein. De effecten op het 

subtype b van het habitattype ruigten en zomen (harig wilgenroosje) worden ook als verwaarloosbaar klein 

gewaardeerd. Het habitattype is niet gevoelig voor vernatting, eventuele depositie van slib zal eerder een 

positief effect op vegetatiegroei hebben én de waterberging wordt hoofdzakelijk buiten het groei- en 

bloeiseizoen ingezet.  

Een deel van de populatie noordse woelmuis van het Krammer-Volkerak zal verdrinken of sterven door 

predatie of verkeer, een deel zal op de dijken of binnendijks overleven en een deel zal buitendijks 

overleven. De noordse woelmuis beschikt over eigenschappen die de mogelijkheid bieden tot snelle 

herkolonisatie. De reproductiesnelheid is hoog en het is een goede zwemmer. Als individuen de 

aanwezige leefgebieden na het zakken van het waterpeil weer in voldoende aantallen weten te bereiken 

mag dan ook een snelle populatie-opbouw verwacht worden. Voldoende individuen zijn nodig om elkaar te 

kunnen vinden en voor het borgen van een voldoende grote genenpool voor een vitale populatie. Of er 

voldoende aantallen zullen zijn is afhankelijk van de robuustheid van de populatie vóór inzet van de 

waterberging, het moment van inzet van de waterberging (in februari is de populatieomvang het kleinste, in 

augustus/september het grootst), en of het een goed of slecht muizenjaar is. Daarnaast is het onzeker in 

hoeverre en hoe snel er weer herkolonisatie plaats vindt vanuit de omliggende deltapopulaties. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er een negatief effect van de waterpeilstijging op de 

populatie noordse woelmuis te verwachten is, dat een herstel van de populatie in beginsel niet in de weg 

staat.  

 

Er zijn geen effecten van de tijdelijke waterpeilstijging te verwachten op de aangewezen broedvogels van 

het Krammer-Volkerak en het Zoommeer, omdat de waterberging in het winterhalfjaar (oktober t/m maart) 

plaatsvindt. De broedperiode van deze vogels ligt buiten deze periode. 

Ook de niet-broedvogels van het Volkerak-Zoommeer zullen geen nadeel ondervinden van het hoge peil. 

Er zijn geen grote effecten te verwachten op het voedselaanbod en er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden 

in de nabije omgeving.  
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Er zijn geen effecten van het stijgen van het waterpeil op de BN-waarden (Beschermd Natuurmonument). 

Vogels hebben voldoende uitwijkmogelijkheden voor hun voedsel en het moment van waterberging is 

buiten het groeiseizoen van de beschermde vegetaties (gras- en ruigtevegetaties, struweel en 

houtopstanden) en buiten het broedseizoen van de kokmeeuw. Effecten van verzoeting van zilte vegetatie 

is reeds als effect opgenomen in het besluit.  

 

Flora- en faunawet 

Door de tijdelijke stijging van het waterpeil in het Volkerak-Zoommeer lopen mogelijk een aantal 

overwinteringslocaties van de rugstreeppad onder water. Verdrinking van een deel van de populatie kan 

niet worden uitgesloten.  

Zoals reeds beschreven onder het kopje Natuurbeschermingswet hierboven worden er negatieve effecten 

op de noordse woelmuis verwacht. Ook voor de waterspitsmuis geldt dat een deel van de populatie 

verdrinkt en zal sterven door verkeer en predatie. Negatieve effecten worden ook voor deze soort 

verwacht.  

Licht negatieve effecten zijn te verwachten op broedvogels die vroeg in het voorjaar (maart) of laat in het 

najaar (oktober) broeden in de oever en op de buitendijkse gebieden (o.a. fuut, roodhalsfuut, grauwe gans, 

wilde eend).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er worden geen effecten verwacht op het realiseren van het beoogde oppervlak natuur in het kader van de 

EHS, omdat het beschikbare oppervlak voor natuur(ontwikkeling) niet verandert. Er zijn geen effecten te 

verwachten op de (semi)aquatische natuurdoeltypen als ‘afgesloten zeearm’, ‘zoete plas’, ‘rivier- en 

moeraslandschap’, ‘moeras’ en ‘gemaaid rietland’. Wel is de overstroming van het ‘zilt 

overstromingsgrasland’ en de beperkte depositie van zoet slib ongunstig voor dit natuurdoeltype. Echter 

gezien het moment van de waterberging wordt dit verwaarloosbaar geacht. Het ooibos is bestand tegen 

inundatie. De effecten op ‘bloemdijken’, ruigteveld, en ‘kruiden en faunarijk grasland’ zijn verwaarloosbaar, 

omdat de waterberging buiten het groei- en bloeiseizoen plaats vindt en de betreffende locaties slechts 

enkele uren te maken hebben met het water. Het vochtige duinvallei dat voorkomt in het Volkerak-

Zoommeer is bestand tegen incidentele inundatie en kan matig voedselrijk tot zeer voedselrijke 

omstandigheden aan.  

 

Daling waterpeil door voorspuien Volkerak-Zoommeer  

 

Natuurbeschermingswet 

Tijdens het voorspuien en de daarmee gepaarde daling van het waterpeil is voor de bodemfauna-etende 

vogels tijdelijk een kleine hoeveelheid extra voedsel beschikbaar in de oeverzone die droog valt bij het 

voorspuien. Gezien het feit dat het om een zeer klein oppervlak buitendijks gebied gaat en de beperkte 

duur van het effect (maximaal 1 etmaal) zijn negatieve effecten op natuurwaarden uit te sluiten.  

 

Flora- en faunawet 

Door de daling van het waterpeil kunnen nesten in de oeverzone van broedvogels fuut, roodhalsfuut, 

meerkoet en waterhoen de dag van het voorspuien droog komen te liggen waarbij deze het risico lopen 

leeggeroofd te worden door predatoren als vossen. Door het voorspuien loopt een aantal nesten in de 

oeverzone dus iets meer risico dan normaal om vernietigd te worden door natuurlijke vijanden. Dat is 

alleen het geval wanneer de waterberging in het vroege voorjaar moet worden ingezet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er zijn geen negatieve effecten van het voorspuien op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. 
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Verandering in gehalten verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en (water)bodem Volkerak-

Zoommeer 

 

Natuurbeschermingswet 

In het zoete scenario zullen concentraties koper, zink, tetrabutyltin, enkele PCB’s en de PAK 

benzo(ghi)peryleen en indenopyreen in het Krammer-Volkerak (oppervlaktewater, waterbodem en bodem 

buitendijks gebied) toenemen. Omdat de huidige concentraties verontreinigende stoffen in het 

aanvoerende water niet bijzonder hoog zijn en deze na inzet van de waterberging door verdunning en 

afbraak snel afnemen, is het effect van de verontreinigende stoffen tijdelijk en klein. Effecten op 

natuurwaarden zijn daarom verwaarloosbaar klein. 

 

Flora- en faunawet 

Ook op de door de Ffwet beschermde soorten van het Krammer-Volkerak en de Eendracht worden geen 

negatieve effecten verwacht.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er worden geen negatieve effecten verwacht op de vegetatie van de verschillende natuurdoeltypen. 

Effecten op de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS zijn niet aan de orde. 

 

Verandering van het chloridegehalte in de Oosterschelde 

 

Natuurbeschermingswet.  

Uit berekeningen blijkt dat het chloridegehalte van de Oosterschelde beperkt en lokaal daalt en dat als 

gevolg van het getij het binnen enkele dagen weer hersteld is. De aanwezige zilte vegetatie en 

habitattypen kunnen de tijdelijke dip in zoutgehalte gemakkelijk opvangen, omdat gehalten ruim boven de 

bekende tolerantiegrenzen blijven. Omdat er geen veranderingen in vegetatie worden verwacht, zijn 

effecten op soorten van de buitendijkse gebieden (o.a. noordse woelmuis) uitgesloten. Licht negatieve 

effecten op watervogels kunnen worden verwacht omdat voedselbeschikbaarheid (plankton, algen, 

waterplanten, bodemfauna en vis) lokaal en tijdelijk iets kan afnemen. 

 

Flora- en faunawet 

Als gevolg van de daling in chloridegehalte kan de visdichtheid in de twee noordtakken van de 

Oosterschelde tijdelijk (enkele dagen) licht afnemen. De staat van instandhouding is echter niet in het 

geding. Verder worden er geen effecten verwacht van de daling van het chloridegehalte op beschermde 

Ffwet-soorten.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Effecten van verlaging van het zoutgehalte op zilte vegetatie zijn verwaarloosbaar. Permanente effecten 

op de natuurdoeltypen (schor en kwelder, zee en wad) zijn niet aan de orde.  

 

Effecten waterberging in het licht van de frequentie 

 

Natuurbeschermingswet 

Als de effecten van de waterberging in het licht van de frequenties (kans waterberging 1/1430 per jaar, 

kans voorspuien 1/70 per jaar) worden bezien, zullen negatieve effecten verwaarloosbaar zijn. Effecten 

van verontreinigende stoffen zijn, zeker gezien de autonome negatieve trend, dan niet tot nauwelijks 

relevant. Voedselgroepen en vogels zijn voldoende veerkrachtig, zodat op relatief korte termijn (enkele 

jaren) effecten niet meer meetbaar zijn. Eventueel herstel van de populaties noordse woelmuis zal zeker 

op de langere termijn worden gerealiseerd.  
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Flora- en faunawet 

De genoemde effecten in bovenstaande paragrafen veranderen in het licht van de zeer lage frequentie 

van inzetten van de waterberging niet in het geval van beschermde soorten in het kader van de Flora- en 

faunawet. Voor de instandhouding van de soort is de frequentie zeker van belang, deze is niet in het 

geding bij de lage frequentie van de waterberging. De effecten op de individuen in de situatie dat 

waterberging zich voordoet, worden echter niet minder en moeten gelet op de strekking van de Flora- en 

faunawet wel worden meegewogen. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

In het geval van de natuurtypen van de EHS zijn frequenties wel van belang. Aangegeven is dat de 

verschillende natuurdoeltypen niet gevoelig zijn voor incidentele (eens per 10-25 jaar) overstroming. De 

frequentie voor de waterberging is vele malen lager, de effecten zullen dan ook verwaarloosbaar zijn. Er is 

geen sprake van aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS.  

Aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten 

Dijken en dammen 

De aanpassing van de waterkeringen kan (tijdelijk) verlies van EHS-gebied of leefgebied van beschermde 

soorten betekenen. Tijdens de werkzaamheden treedt verstoring op. Geluid, trillingen, licht en menselijke 

aanwezigheid kan het natuurlijke gedrag van dieren beïnvloeden, waardoor leefgebieden mogelijk tijdelijk 

minder geschikt zijn. Recreatief medegebruik van de onderhoudspaden leidt tot permanente verstoring van 

dieren. Hieronder zijn per dijktraject de effecten op de EHS en beschermde soorten in het kader van de 

Ffwet in beeld gebracht.  

 

Wat betreft de EHS leiden de aanpassingen aan de dijken binnen de provincie Brabant in totaal tot circa 

1,6 hectare verlies van ‘bloemrijke dijk’ (N12.01) omdat ‘zachte bekleding’ (gras) wordt vervangen door 

een harde bekleding. Dit verlies betekent een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

EHS in de provincie Noord-Brabant. Binnen het project Waterberging Volkerak-Zoommeer zijn geen 

maatregelen voorzien en/of geen geschikte gronden beschikbaar die aanvullende ontwikkeling van 

natuurwaarden in het kader van de EHS mogelijk maken. Mitigatie is dus niet in het plan zelf te 

verwezenlijken, waardoor compensatie aan de orde is. Hoewel financiële compensatie als uitzondering 

moet worden gezien, is met de provincie Noord-Brabant afgesproken dat een financiële compensatie voor 

1,6 ha EHS in dit geval een goede oplossing is. 

 

Traject km 5,6-5,7 en 5,7-8,35 

 

Flora- en faunawet 

Op km 5,6-5,7 en km 5,7-8,35 wordt stortsteen aangevuld tot NAP + 1,0 meter op plekken waar bestaand 

stortsteen is weggeslagen. Omdat de hier voorkomende rivierdonderpad geen vluchtgedrag vertoont, maar 

zich vaak stil houdt of ingraaft, is het niet uitgesloten dat door het aanvullen van stortsteen individuen van 

deze soort worden gedood. Verder wordt op deze trajecten een berm van 3 meter breed gecreëerd ten 

behoeve van een gecombineerd onderhouds- en fietspad. Het recreatieve medegebruik brengt 

permanente verstoring van vogels (en andere diersoorten) met zich mee. De werkzaamheden aan de dijk 

zullen ook leiden tot tijdelijke verstoring en/of doden van mogelijk aanwezige rugstreeppadden en van ter 

plaatse of in de nabijheid aanwezige vogels.  
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Ecologische hoofdstructuur 

Op dit traject wordt op het ondertalud grotendeels harde bekleding vervangen door harde bekleding, dus 

gaat er geen vegetatie verloren. Van km 7,5 tot 8,5 betekent het aanbrengen van asfaltbekleding verlies 

van 1,2 ha ‘bloemrijke dijk’ (N12.01). Door de realisatie van het onderhoudspad verdwijnt aanvullend nog 

een kleine strook van 0,02 ha ‘bloemdijk’ ter hoogte van km 5,6-5,7. 

 

Traject km 8,35-13,95 en 15,2-15,75  

 

Flora- en faunawet 

Op deze trajecten wordt er onder aan de dijk een strook stortsteen geplaatst. Dit leidt tot vernietiging van 

de huidige vegetatie en mogelijk verstoring en/of doden van rugstreeppad en vogels. De stortstenen zullen 

op termijn zorgen voor nieuwe vegetatie (ruigten) en hierdoor leefgebied voor soorten (insecten, 

zoogdieren). De werkzaamheden voor de versteviging van het ondertalud en de aanleg van een 

gecombineerd onderhouds- en fietspad kunnen leiden tot vernietiging van groeiplaatsen van mogelijk 

aanwezige beschermde planten en (mogelijk) verstoring en/of doden van rugstreeppad en vogels. Het 

recreatieve medegebruik van het onderhoudspad betekent een permanente verstoring van vogels (en 

andere diersoorten).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Bij de overlaging van de huidige bekleding op het ondertalud met PBA wordt ervan uitgegaan dat de 

begroeiiing zoals die nu aanwezig is op het dijktalud zich weer kan herstellen. Hoewel er nog weinig 

ervaring is met dit materiaal, is het mede ontwikkeld om de begroeiing op dijktaluds te bevorderen. Het 

stortsteen onderaan de dijk zorgt voor vernietiging van een stuk ‘bloemdijk’ (km 8,5-8,7: 0,1 ha, km 9,5-

10,7: 0,6 ha, km 14,8-15,8: 0,4 ha). De aanleg van het onderhoudspad brengt daarnaast ook nog verlies 

van een strook ‘bloemdijk’ met zich mee (km 8,35-8,7: 0,07 ha, km 9,5-10,7: 0,24 ha, km 15,2-15,75: 0,11 

ha).  

 

Traject km 24,05-25,75 en 25,8-26,5 

 

Flora- en faunawet 

Door het vervangen van de bestaande asfaltbekleding en de aanleg van een smal onderhoudspad kunnen 

groeiplaatsen van mogelijk aanwezige beschermde planten worden vernietigd. Ook leiden de 

werkzaamheden tot verstoring en/of doden van (mogelijk) ter plaatse of in de nabijheid voorkomende 

beschermde diersoorten, zoals vogels, muizen en amfibieën. Het recreatieve medegebruik van het 

onderhoudspad door wandelaars leidt tot een permanente verstoring van beschermde diersoorten.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De werkzaamheden hebben tijdelijk nadelige effecten op de bloemrijke dijk. Na een herstelperiode zullen 

de condities voor de EHS niet anders zijn dan in de huidige situatie.  

 

Traject km 28,2-31,2 

 

Flora- en faunawet 

Aan de buitenzijde van de dijk wordt de asfaltbekleding vervangen door een nieuwe asfaltbekleding. De 

werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring en/of doden van vogels, rugstreeppad en kleine zoogdieren. 

Waarschijnlijk komen geen beschermde planten voor op de dijk. 
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Ecologische Hoofdstructuur 

De werkzaamheden op de dijk zullen tijdelijke effecten hebben op de bloemdijk, na een herstelperiode is 

de nieuwe situatie voor de EHS vergelijkbaar met de huidige situatie. 

 

Traject km 33-34,9 en 34,9-36,15 

 

Flora- en faunawet 

Als gevolg van het vervangen van de bestaande asfaltbekleding en de aanleg van een smalle berm voor 

een gecombineerd onderhouds- en wandelpad kunnen vogels, rugstreeppad en kleine zoogdieren worden 

verstoord of gedood. Het recreatieve medegebruik leidt tot permanente verstoring van beschermde 

diersoorten.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk op deze trajecten maakt geen onderdeel uit van de EHS. 

 

Traject km 38,3-38,7 en 39,4-41,0 en 42,1-43,7 

 

Flora- en faunawet 

De werkzaamheden op de dijk zullen leiden tot vernietiging van groeiplaatsen van mogelijk voorkomende 

beschermde planten (o.a. orchideeën) en verstoring en/of doden van broedvogels (grondbroeders, 

broedvogels van riet en ruigte), rugstreeppad en kleine zoogdieren en het verstoren van rivierdonderpad. 

Mogelijk dat ook permanent broed- en leefgebied verdwijnt van beschermde planten en vogels. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk is niet aangewezen als bloemdijk in het kader van de EHS. 

 

Traject km 56-58 en 71-75 

 

Flora- en faunawet 

Mogelijk zijn de bomen van belang voor vogels en leidt het verwijderen van de bomen tot het verdwijnen 

van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijken op deze trajecten behoren niet tot de ecologische hoofdstructuur. 

 

Traject km 79,95-80,2, 80,55-80,7 en 80,8-81,4 

 

Flora- en faunawet 

Op dit traject is direct achter de dijk een industrieterrein gelegen. Vergroting van de bestaande berm en 

het gedeeltelijk dempen van de sloot vergroten het bestaande dwarsprofiel. Nabij het industrieterrein zijn 

nauwelijks natuurwaarden. Mogelijk kunnen door de werkzaamheden broedvogels worden verstoord 

(grondbroeders en broedvogels van riet- en ruigten).  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk is niet begrensd als EHS. Op de hoek van km 79,9 ligt binnendijks een strook ‘basis grasland’ 

(A02.01). Het buitendijkse gebied is een combinatie van ‘ruigteveld’ (N12.06, 85%), ‘vochtig duinvallei’ 

(N08.03, 10 %) en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ (N12.02, 5%). Het aanleggen van een binnenberm en 

het gedeeltelijk dempen van de sloot tast de EHS niet aan.  
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Traject km 105-112,5 

 

Flora- en faunawet 

De werkzaamheden zullen mogelijk leiden tot verstoring van noordse woelmuis, waterspitsmuis, 

rivierdonderpad en broedvogels. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De dijk maakt geen onderdeel uit van de EHS. 

 

Kunstwerken en buitendijkse objecten 

 

Flora- en faunawet 

De aanleg van het keermiddel Tholen zal leiden tot vernietiging van groeiplaatsen van mogelijk 

voorkomende beschermde planten en verstoring en/of doden van broedvogels, rugstreeppad, kleine 

zoogdieren en rivierdonderpad. Mogelijk dat ook permanent broed- en leefgebied verdwijnt van 

beschermde planten en dieren.  

De werkzaamheden aan de overige kunstwerken betreffen veelal het vervangen dan wel ophogen van de 

deuren of kleine herstelwerkzaamheden. Hiermee is geen permanent ruimtebeslag gemoeid. Wel kunnen 

de werkzaamheden leiden tot verstoring van vogels, rugstreeppad, kleine zoogdieren en/of 

rivierdonderpad. De sluizen zijn niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het aan te leggen keermiddel Tholen en de te omkaden gasinstallatie en transformatorhuisje zijn niet 

binnen de Ecologische Hoofdstructuur gelegen. De werkzaamheden aan de kunstwerken en buitendijkse 

objecten leiden dus niet tot een aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

19.5.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Waterberging 

Landschappelijke structuren en elementen 

Bij hoogwater zullen grote delen van het buitendijkse gebied enkele uren tot dagen onder water komen te 

staan. Hoe lang een gebied onder water staat, hangt van de hoogteligging af. Bij de piek van de 

waterberging staat in ieder geval al het buitendijkse gebied onder water.  

Het maaiveld van de voormalige slikken en schorren zijn op dat moment niet zichtbaar waardoor het 

Volkerak-Zoommeer buitendijks een ander uiterlijk heeft. De oude getijdesituatie met zeer hoog water is 

als het ware weer even terug. Belangrijk verschil is wel dat de na de afsluiting van de Philipsdam tot 

ontwikkeling gekomen bossen voor een belangrijk deel boven water zullen uitsteken. Het zal het Volkerak-

Zoommeer een ‘verdronken’ aanblik geven, zoals dat ook bij de uiterwaarden langs de rivieren optreedt bij 

hoogwater. Het effect is van kortdurende aard. Na het wegstromen van het water is de landschappelijke 

situatie hetzelfde als bij aanvang van de waterberging. Andere landschappelijke structuren en elementen 

ondervinden geen effect van de waterberging. 

De waterstandsverlaging tijdens het voorspuien is maximaal ca. 20 cm. Dit wordt in een etmaal bereikt. 

Landschappelijk zal het nauwelijks zichtbaar zijn; de waterstand komt ongeveer 10 cm onder het minimum 

niveau van de normale schommelingen die op het Volkerak-Zoommeer kunnen optreden. Bovendien is het 

van zeer tijdelijke aard. 
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Cultuurhistorische patronen en cultuurhistorische elementen 

Het overgrote deel van de cultuurhistorie patronen en elementen ligt binnendijks. Hier zullen geen effecten 

door de waterberging optreden. Historische sluizen en muraltmuurtjes zullen geen negatief effect 

ondervinden van de waterberging. De muraltmuurtjes staan bovenop de dijken. Het gaat om voormalige 

zeedijken; deze zijn zo hoog dat het water tijdens de waterberging de kruin, en daarmee de 

muraltmuurtjes, bij lange na niet zal bereiken. 

De aardkundige waarden in het gebied, de Brabantse wal, ligt binnendijks en ondervindt geen effect van 

de waterberging.  

 

De kortdurende waterstandsverlaging tijdens het voorspuien heeft geen effect op de cultuurhistorische 

elementen en patronen. 

 

Archeologische verwachtingswaarden (trefkans) en archeologische waarden (monumenten) 

De effecten van de waterberging op de archeologische verwachtingswaarden zijn zeer klein tot 

verwaarloosbaar. Ze worden als beperkt negatief beoordeeld.  

De waterberging kan van invloed zijn op de kwaliteit van archeologische resten, voor zover aanwezig in 

buitendijkse gebieden die onder normale omstandigheden droog liggen, omdat door het onderlopen en na 

afloop van de waterberging weer droogvallen van het gebied reductie en oxidatie optreedt. Het effect, de 

mate van aantasting, is afhankelijk van het materiaal van de resten (ijzer, bijvoorbeeld 

keukengereedschap) en van de diepte waarop de resten zijn gelegen. De effecten zijn naar verwachting 

nihil. Hoewel vóór de afsluiting van het Volkerak-Zoommeer de buitendijkse gebieden dagelijks onder 

water liepen en weer droogvielen als gevolg van de getijbeweging, kan met betrekking tot de zichtbaarheid 

en in mindere mate met betrekking tot de aantasting van de archeologische resten een negatief effect 

echter niet geheel worden uitgesloten. 

De beperkte en kortdurende waterstandsverlaging tijdens het voorspuien (ca. 0,2 m) zal geen extra 

effecten met zich meebrengen. 

Aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten 

Dijken en dammen 

De effecten op de landschappelijke patronen, structuren en locale elementen wisselen. Alleen het 

vervangen of overlagen van de bestaande bekleding heeft over het algemeen geen of alleen een tijdelijk 

effect op het landschap. Door het aanbrengen van (kleine) bermen (km 5,6-5,7 en 8,35-13,95 en 15,2-

15,75 en 24,05-26,5 en 33-34,9) verandert het historische landschappelijke beeld enigszins. Door de 

logische wijze waarop deze berm in het dijkprofiel wordt ingepast, is het effect maar beperkt. Op de 

trajecten waar de begroeiing van de dijk wordt gehaald (km 56-58 en 71-75), komt straks het dijkprofiel 

weer duidelijk naar voren. Dit wordt juist als positief beschouwd.  

 

De deltadammen kunnen worden beschouwd als een recent aangelegde nieuwe cultuurhistorische ‘laag’ 

in het landschap. Ze hebben een zeer uniform karakter. Het vervangen van de bekleding met een duidelijk 

ander type (km 38,3-38,7 en 39,4-41,0 en 42,1-43,7) onderbreekt dit uniforme karakter en wordt als 

negatief beschouwd.  

 

De in het gehele plangebied archeologische monumenten zijn niet in het geding. Het traject ten noorden 

van Tholen, waar aan de binnenzijde van de dijk een berm wordt aangelegd en plaatselijk de sloot moet 

worden verlegd (km 9,95-80,2 en 80,55-80,7 en 80,8-81,4), heeft een middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde. Bij de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden zal moeten worden 

bepaald in hoeverre werkelijk archeologische waarden in het geding zijn.  

 



DHV B.V. 

 

29 november 2011, versie definitief Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 

- 354 - WA-RK20100835 

Kunstwerken en buitendijkse objecten 

De aanpassingen aan de bestaande kunstwerken en buitendijkse objecten zijn dermate gering van 

omvang dat zij geen effecten hebben op landschap, cultuurhistorie en archeologie. Het omkaden van de 

gasinstallatie in de Paviljoenpolder gebeurt in gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. 

 

De aanleg van het keermiddel Tholen zal het aanzien van de haven van Tholen landschappelijk zeker 

veranderen. De haven wordt in feite in tweeën gedeeld. Het vrije uitzicht vanuit de haven en vanaf het 

Waterfront Tholen (met name de onderste woonlaag) zal in zekere mate beperkt worden; de haven zal een 

meer besloten karakter krijgen. Het keermiddel doet afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van het 

beschermde stadsgezicht van Tholen. 

 

Op de locatie van het nieuwe keermiddel zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. Wel 

sluit de dam van het keermiddel aan op de waterkering vlak in de omgeving van de oude vestingwallen 

van Tholen. Met een goede inpassing van die lokale aansluiting hoeft dat geen inbreuk te zijn op het 

karakter van de vestingstad. Op de locatie zijn geen archeologische verwachtingswaarden bekend. 

 

19.5.7 Recreatie, wonen en werken, bereikbaarheid 

Waterberging 

Recreatie 

De infrastructuur in de haven van Tholen – boten in de jachthavens en aan de lage kade in Tholen, het 

clubhuis, het buitendijks gelegen havengebouw en de scheepswerf/winterstalling – zullen geen effect 

ondervinden van de waterberging.  

 

De Speelmansplaten, inclusief de bijbehorende infrastructuur zullen overstromen. Door de hoogteligging 

van het terrein zullen de lagere delen ongeveer vier dagen onder water staan. Van de twee 

modelwoningen zal de begane grond op de top van de waterberging 0,8 m onderlopen. Indien bij de 

geplande uitbreiding van de voorzieningen met recreatiewoningen, jachthaven, restaurant en zwembad 

onvoldoende rekening wordt gehouden met de waterberging, zullen deze ook (deels) onder water komen 

te staan.  

Voor het gebied van de Speelmansplaten worden van de waterberging geen onaanvaardbare gevolgen 

verwacht, om de volgende redenen: 

• Waterberging leidt niet tot een onveilige situatie. Bij een waterberging waarbij de maatgevende 

hoogwaterstand van NAP + 2,3 m op het Volkerak-Zoommeer wordt bereikt, zal het waterniveau 

in de recreatiewoningen nregens hoger stijgen dan een peil van 0,8 m boven het vloerniveau. Bij 

de uitwerking van het Inzetprotocol wordt voorzien in een tijdige evacuatie van de mensen, die in 

de recreatiewoningen of op het terrein verblijven. In het onwaarschijnlijke geval dat mensen niet 

geëvacueerd zijn, kunnen zij binnen enkele minuten gemakkelijk hoger gelegen en permanent 

droogblijven terrein (NAP >+2,3 m) bereiken. 

• Het gaat om tijdelijk recreatief verblijf en –bewoning (en niet om permanente bewoning). 

• Nog recent, in 2006, heeft de overheid (in casu de gemeenteraad van Tholen bij vaststelling van 

het bestemmingsplan) afgewogen dat de komst van de waterberging verenigbaar is met de bouw 

van recreatiewoningen conform het bestemmingsplan Speelmansplaten. De voor de bouw van de 

recreatiewoningen benodigde vergunningen zijn afgegeven nadat de PKB Ruimte voor de Rivier 

werd vastgesteld. 

• Met de eigenaren/bewoners van de recreatiewoningen is privaatrechtelijk overeengekomen dat zij 

de eventuele gevolgen van waterberging accepteren.  
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De beperkte verlaging van de waterstand tijdens het voorspuien veroorzaakt naar verwachting geen 

negatieve effecten op de voorzieningen in de buitendijks gelegen jachthavens. Daarvoor is de 

waterstandsverlaging te gering.  

De stranden/recreatieterreinen, natuurgebieden (schorren en slikken) en waarschijnlijk het natuurzwembad 

langs de Eendracht stromen onder bij de waterberging waardoor ze tijdelijk niet toegankelijk zijn voor de 

recreant.  

 

Voor zover er sprake zal zijn van recreatievaart – gezien de winterperiode waarin de waterberging naar 

verwachting moet worden ingezet – zullen de schutsluizen naar binnendijks water gesloten zijn. Veilige 

afmeeropties op het Volkerak-Zoommeer zelf zullen maar beperkt voorhanden zijn. Tijdens het voorspuien 

kan de vaardiepte in de vaarroutes naar de sluizen en/of voorhavens een probleem vormen.  

 

Wonen en werken 

Door de aanleg van een keermiddel in de haven van Tholen zal de buitendijks gelegen nieuwbouwwijk 

Waterfront geen last of schade ondervinden van de waterberging.  

 

In de drie buitendijks gelegen werklocaties bij Dintelmond, de haven Galathea en de werkhaven van RWS 

bij Nieuw-Vossemeer heeft de stijging van de waterspiegel naar NAP +2,3 m gevolgen voor de aanwezige 

steigers. Bij Dintelmond en Galathea zullen deze onderwater stromen, bij de werkhaven zal deze 

meedrijven en misschien op het laatst onderlopen. Bij Dintelmond stroomt naast de steiger ook de 

bunkerplaats van het bunkerschip Dintel onder. Deze bunkerplaats bestaat uit een tweetal opslagtanks 

voor diesel. De rest van het buitendijks gelegen industrieterrein bij Dintelmond ligt hoog genoeg of wordt 

beschermd door een kade; deze terreinen zullen niet onderlopen. Bij Galathea zal de kade om de haven 

heen waarschijnlijk net onderlopen. Van het (te herbouwen) Paviljoen Sluishaven ligt de bovenverdieping 

hoog genoeg en zal niet onder water lopen. Het gebouw heeft ook een onderverdieping met aan de 

waterzijde de ingang naar de garage; die zal niet droog blijven. 

Voor de havens geldt dat de beperkte waterstandsdaling ten gevolge van het voorspuien geen effect heeft 

voor de aangemeerde schepen en voor de havens zelf.  

 

Bereikbaarheid 

Tijdens de waterberging loopt alleen de weg over de Oesterdam N659 voor een traject van ongeveer 

1.700 m onder water. Hierdoor is de directe verbinding tussen het voormalige eiland Tholen en Zuid-

Beveland tijdelijk gestremd. Tholen (en Sint-Philipsland) blijven echter via drie brugverbindingen 

bereikbaar vanaf het ‘vaste land’ en via de Philipsdam en Grevelingendam. De ontsluiting van de 

Speelmansplaten, die via de N659 loopt, ligt in het gedeelte dat onder water komt te staan tijdens de 

waterberging. Wel kan fietspad op de Oesterdam gebruikt blijven worden; dat ligt hoog genoeg, ook tijdens 

de waterberging.  

 

De overige N-wegen in het studiegebied blijven begaanbaar. Deze wegen liggen ofwel buitendijks maar 

wel voldoende hoog, ofwel op de kruin of binnendijks. 

 

Verder lopen de volgende locale wegen/weggedeelten onder: Steigerdijk nabij Ooltgensplaat, 

(doodlopende weg), de Westelijke Spuikanaalweg en Oostelijke Spuikanaalweg nabij de Bathse Spuisluis 

(de Bathse Spuisluis blijft bereikbaar via de weg langs de dijk langs de Westerschelde). In de buitendijkse 

gebieden zijn op verschillende plaatsen onverharde wegen veelal voor agrarische doeleinden of 

natuurbeheerders gelegen, welke overstromen, omdat ze op maaiveld gelegen zijn. 
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In het licht van de frequentie van inzetten van de waterberging mogen de effecten op recreatie, wonen en 

werken, en bereikbaarheid als zeer klein tot verwaarloosbaar worden beschouwd. 

Aanpassingen aan dijken, dammen, kunstwerken en buitendijkse objecten 

Dijken en dammen 

De effecten van de maatregelen aan de dijken en dammen zijn over het algemeen zodanig beperkt van 

omvang dat zij geen negatieve effecten hebben op recreatie, wonen en werken, en bereikbaarheid. 

Ten noorden van Tholen (km 79,95-80,2 en 80,55-80,7 en 80,8-81,4) zal de aanleg van de binnenberm en 

de plaatselijke verplaatsing van de sloot door het beperkte ruimtebeslag geen permanente effecten 

hebben voor het binnendijks gelegen bedrijventerrein. 

 

Op de trajecten km 5,6-5,7 en 8,35-13,95 en 15,2-15,75 wordt op het buitentalud van de dijk een berm 

gecreëerd die geschikt is voor recreatief medegebruik en onderdeel wordt gemaakt van het 

fietsroutenetwerk in West-Brabant. Hetzelfde geldt voor de trajecten km 24,05-26,5 en 33-34,9 maar dan 

voor het wandelroutenetwerk. De waterkeringen worden hiermee beter toegankelijk en er worden meer 

plekken gecreëerd waar vanuit het achterland het Volkerak-Zoommeer beleefd kan worden.  

De aanpassingen aan de dijken en dammen hebben geen permanente effecten op de bereikbaarheid. 

Mogelijk dat tijdens de uitvoeringswerkzaamheden lokaal wegomleggingen nodig zijn; het gaat hier dan 

om tijdelijke hinder die met een goede planning en communicatie beperkt kan worden.  

 

Kunstwerken en buitendijkse objecten 

De aanpassingen aan de bestaande kunstwerken en buitendijkse objecten hebben geen effecten op 

recreatie, wonen en werken, en bereikbaarheid. 

De aanleg van het nieuwe keermiddel Tholen zal waarschijnlijk tijdelijk zorgen voor hinder voor de 

recreatievaart die de haven van Tholen in en uit wil varen; de haven zal bereikbaar blijven. Het wandelpad 

op de waterkering ter hoogte van de westelijke aansluiting van de dam van het keermiddel zal mogelijk 

tijdelijk gestremd zijn.  

 

19.5.8 Bodem, erosie en sedimentatie 

Waterberging 

Bodemkwaliteit 

Voor de effecten op de bodem van het Volkerak-Zoommeer is de hoeveelheid en kwaliteit van het slib dat 

bij de waterberging het Volkerak-Zoommeer instroomt en bij het spuien op de Oosterschelde en 

Westerschelde terechtkomt, van belang. Het gehalte aan zwevende stof in het water van het Hollandsch 

Diep is afhankelijk van de rivierafvoer. Tijdens de omstandigheden van de waterberging ligt dit in de orde 

van 160 mg/l. Wanneer dit gehalte wordt vermenigvuldigd met de hoeveelheid water die tijdens de 

waterberging het Volkerak-Zoommeer instroomt, dan wordt naar schatting 27 miljoen kilogram slib 

meegevoerd.  

 

Naar schatting zal 50 tot 100% van dit slib bezinken. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren in het Volkerak, maar 

het is moeilijk te voorspellen waar dit gebeurt. Daarom is uitgegaan van twee uitersten. Wanneer wordt 

aangenomen dat 100% van al het slib in het Volkerak bezinkt en dit zich over het gehele Volkerak 

verspreidt, dan zou dit tot een sliblaag van nog geen millimeter dikte leiden. Wanneer aangenomen wordt 

dat het slib zich concentreert op 10% van de oppervlakte van het Volkerak, is de dikte van de sliblaag 

minder dan 5 mm. Dit effect wordt als klein beschouwd.  
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Het zwevend stof in het Hollandsch Diep heeft in hoogwatersituaties deels een slechtere kwaliteit dan het 

zwevend stof in het Volkerak-Zoommeer. Dat geldt o.a. voor de stoffen kwik, lood, cadmium en enkele 

PCB’s. Voor de stoffen zink, nikkel en chroom is de kwaliteit van het zwevend stof in het Hollandsch Diep 

juist beter dan in het Volkerak-Zoommeer. Voor de stoffen waarvoor een verslechtering optreedt, is dit 

maximaal in de orde van enkele procenten. Dit valt binnen de marge van de meetonnauwkeurigheid van 

deze concentraties (ca. 10%). Dit is een worst case benadering. De invloed van de waterberging op de 

kwaliteit van het bodemsediment in het Volkerak-Zoommeer kan als marginaal worden beschouwd.  

 

Bij het afvoeren van water na de waterberging zal ook zwevend stof meegevoerd worden naar de Ooster- 

en Westerschelde. Het gaat hierbij echter om zulke geringe hoeveelheden, dat de resulterende zwevend 

stofdepositie in de Ooster- en Westerschelde in de praktijk niet meetbaar zal zijn. Ook wordt zwevend stof 

mee teruggevoerd naar het Hollandsch Diep en Haringvliet. Dit wordt mee opgenomen in het zwevend stof 

dat met de verhoogde rivierafvoer naar zee wordt gevoerd.  

Wanneer er wordt voorgespuid, zal ook al slib worden meegevoerd naar de Ooster- en Westerschelde. 

Maar omdat in de situatie zonder voorspuien de effecten al verwaarloosbaar zijn, zal het voorspuien de 

effecten niet negatiever maken.  

 

Erosie 

Erosie op het Volkerak-Zoommeer is afhankelijk van de stroomsnelheden die optreden. Voor het grootste 

deel van het gebied wordt niet verwacht dat de stroomsnelheden hoog zullen oplopen. In de Eendracht 

zullen de grootste stroomsnelheden optreden. Bij de inzet van de waterberging kunnen de 

stroomsnelheden in de Eendracht oplopen tot boven 0,6 m/s. Met deze stroomsnelheden wordt 

desondanks geen grootschalige erosie verwacht. 

 

Zoals hierboven beschreven zijn de effecten op de bodemkwaliteit en erosie ten gevolge van de 

waterberging als nihil te beschouwen. Dat betekent dat de effecten in het licht van de frequentie van 

inzetten van de waterberging als verwaarloosbaar zijn te beschouwen, zowel op korte als op middellange 

termijn.  

 

19.5.9 Scheepvaart, landbouw en visserij 

Waterberging 

Scheepvaart 

 

Doorvaarthoogte 

Bij de inzet van de waterberging zal de doorvaarthoogte onder de bruggen over de Eendracht bij de top 

van de waterberging beperkt worden tot 7,7 m. Bij de Volkerakschutsluizen en Krammersluizen zal geen 

beperking van de Rijndoorvaarthoogte ontstaan. Vooral containerschepen zullen last hebben van deze 

beperking van de doorvaarthoogte. Bij deze resterende doorvaarthoogte kan in principe nog wel worden 

gevaren met 3 i.p.v. 4 lagen containers. Voor schepen die al onderweg zijn wanneer bekend wordt dat de 

waterberging ingezet zal worden, behoort beperking van het aantal lagen containers niet meer tot de 

mogelijkheden. Omvaren via de Krammersluizen is dan het alternatief. Het omvaren via de 

Krammersluizen en het kanaal van Zuid-Beveland kost 4 uur meer dan de normale vaartijd via de 

Eendracht van 10 uur. Door de inzet van de Krammersluizen bij de waterberging kan hier sprake zijn van 

extra wachttijd (zie hierna). Opgemerkt moet worden dat de containervaart waarschijnlijk al beperkt is, 

gezien de weersomstandigheden met veel wind die zich voordoen bij de inzet van de waterberging.  
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In het Schelde-Rijnverdrag tussen Nederland en Belgie is vastgelegd dat op de Schelde-Rijnverbinding 

een waterpeil van NAP +0,5 m niet overschreden mag worden, om de doorvaarthoogte van 9,10 m te 

kunnen garanderen. Bijzondere omstandigheden van wind zijn echter uitgezonderd van deze afspraak. 

Wanneer deze NAP +0,5 m als maatgevend waterpeil voor de scheepvaart wordt gehanteerd, dan staat in 

het voorkeursalternatief tijdens de waterberging het waterpeil hier ca. 3 etmalen boven.  

 

Vaarwegdiepte/vaarwegbreedte 

Het voorspuien leidt zowel bij de Volkerak- als de Krammersluizen niet tot problemen met het passeren 

van de sluizen. In bepaalde situaties kan scheefstand op het Volkerak-Zoommeer voor een verlaging van 

de waterstand bij de sluizen leiden. Bij een door een noordwesten wind gedomineerde storm, zal dit met 

name van belang zijn voor de Krammersluizen. De scheefstand is sterk afhankelijk van de windcondities 

tijdens het voorspuien, maar deze kan worden geschat in de orde van enkele decimeters. Gezien het 

verschil tussen de minimaal benodigde drempelhoogte en de werkelijke drempelhoogte, zal dit niet tot 

problemen leiden t.a.v. de vaardiepte.  

 

Voor het open water van Krammer-Volkerak, Zoommeer en Eendracht leidt het voorspuien ook niet tot 

problemen met de vaardiepte en vaarbreedte. Dit geldt ook voor de relatief smalle Eendracht. De 

waterstandsverlaging is dusdanig beperkt, dat de breedte van de vaarweg hierdoor niet wordt beperkt.  

 

Bereikbaarheid havens en vaartijden 

Tijdens de waterberging zijn de Manderssluis (Dinteloord) en de Burgemeester Peterssluis (Bergen op 

Zoom) gesloten. Dat betekent dat de scheepvaartverbinding met het achterland tijdelijk is geblokkeerd. 

Voor het verkeer richting Oosterhout is er nog wel een alternatieve route via het Amerkanaal.  

De stremming van de genoemde sluizen duurt ongeveer 2 etmalen. Het totaal aantal gehinderde schepen 

dat het achterland niet of met vertraging kan bereiken, wordt geschat op ca. 10 voor Bergen op Zoom. 

Schepen met bestemming Oosterhout en Breda kunnen omvaren via het Amerkanaal. Voor Roosendaal 

kan, bij gebrek aan gegevens, geen schatting worden gemaakt.  

 

Bij de Krammersluizen wordt tijdens de waterberging één schutkolk gebruikt om te spuien. Dat betekent 

dat de schutcapaciteit is gehalveerd. Omdat er mogelijk meer scheepvaartverkeer langs deze route vaart – 

vanwege de doorvaarthoogtebeperkingen in de Eendracht – kunnen de wachttijden voor het schutten 

oplopen. De schuttijd is bij de Krammersluizen gemiddeld 30 minuten. De nivelleertijd zal tijdens de 

waterberging relatief kort zijn, omdat de waterstand op het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde in 

ongeveer hetzelfde tempo oploopt; dat kan de schuttijd enigszins beperken.  

 

Afmeervoorzieningen 

De afmeervoorzieningen bij de 3 grote sluiscomplexen voor de beroepsvaart (Volkerak, Krammer, 

Kreekrak) blijven tijdens de waterberging bruikbaar. De Volkeraksluizen en Krammersluizen hebben 

drijvende remmingwerken, die bij stijgend peil op het Volkerak-Zoommeer mee omhoog kunnen bewegen. 

Hier zijn geen effecten te verwachten. De Kreekraksluizen hebben aan de Zoommeerzijde vaste 

remmingwerken die voldoende hoog zijn om ook tijdens de waterberging te kunnen worden gebruikt.  

 

Daarnaast is er in het Volkerak-Zoommeer gebied een aantal afmeervoorzieningen waarbij overblijven in 

(zeer) beperkte aantallen in principe mogelijk is, afhankelijk van de scheepsgrootte. De vluchthaven 

Tholen blijft bereikbaar tijdens de waterberging. Een aantal afmeervoorzieningen, zoals de buitenhaven 

van de Mandersluis, de Bergsediepsluis en de haven van Dinteloord zijn in het kader van het project 

KOSMOS van Rijkswaterstaat recent vervangen en/of verbeterd. Hiervan zijn de ontwerprandvoorwaarden 

vermoedelijk afgestemd op de huidige gecontroleerde waterstanden op het Volkerak-Zoommeer (NAP -
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0,15 m tot +0,5 m). Dat betekent deze afmeervoorzieningen waarschijnlijk niet gebruikt kunnen worden 

tijdens de waterberging. 

 

Stroomsnelheden 

De scheepvaart door de beroepsvaartsluizen bij de Volkerak ondervindt geen hinder van het inlaten van 

water via de Volkerakspuisluizen, omdat met lange dammen de vaarweg is gescheiden van de in- en 

uitstroom van de spuisluizen. Hetzelfde geldt voor het terugspuien naar het Hollandsch Diep na de top van 

de waterberging.  

In de winter wordt de beroepsvaart ook afgewikkeld door de jachtensluis bij de Volkerak. Aan de Volkerak-

Zoommeer zijde zal dit scheepvaartverkeer de spuistroom moeten oversteken naar de vaarroute voor de 

beroepsvaart die ter plaatse aan de oostzijde van het Volkerak ligt. Hier wordt de optredende 

stroomsnelheid dwars op de vaarrichting geschat op ca. 0,4 m/s. Deze geringe overschrijding hoeft 

volgens de geldende richtlijn niet direct tot aanpassingen te leiden. Dat geldt in deze situatie zeker, gezien 

de zeer lage frequentie van inzetten van de waterberging. Met borden kan de scheepvaart worden 

gewaarschuwd of er kan voor gekozen worden om tijdens de waterberging de jachtensluis niet te 

gebruiken.  

De stroomsnelheden tijdens de waterberging kunnen in de beginsectie van de Eendracht oplopen tot 

boven 0,6 m/s (zie ook bijlage 7). Dit is wel anders dan onder normale omstandigheden, maar het is geen 

probleem voor de scheepvaart, omdat schepen hier met de stroom mee of tegen de stroom in varen. 

Bovendien is deze snelheid relatief laag ten opzichte van stroomsnelheden op de grote rivieren in 

Nederland.  

Omdat bij de Krammersluizen alleen de zuidelijke kolk voor het spuien wordt ingezet en de andere kolk 

voor het scheepvaartverkeer in bedrijf blijft, vaart het scheepvaartverkeer erg dicht op de in- en uitstroom 

van de zuidelijke kolk. In theorie blijven de dwarsstromen beperkt tot aanvaardbare snelheden. Wel 

ontstaat bij de uitstroom van het gespuide water in de sluiskom, door de plotselinge verbreding van het 

doorstroomoppervlak, een neer, die de in- en uitvaart van schepen kan bemoeilijken.  

 

Het spuien bij de Bathse Spuisluis zorgt voor een debietonttrekking in het Schelde-Rijnkanaal, nabij de 

Kreekraksluizen. De hierdoor dwars op de vaarrichting optredende stroomsnelheid is ruim lager dan de 

maximaal voorgeschreven dwarssnelheid. De scheepvaart richting de Kreekraksluizen ondervindt dus 

geen hinder.  

Op de plaats waar de spuistroom de vaarweg op de Westerschelde ontmoet, zijn de netto 

stroomsnelheden (bij laag water) afgenomen tot 0,21 m/s. Hier zijn geen problemen met de scheepvaart te 

verwachten. Hinderlijke neervorming nabij de vaarweg wordt niet voorzien. 

 

De spuidebieten tijdens het voorrspuien bij de Krammersluizen en de Bathse Spuisluis zijn kleiner dan de 

spuidebieten, die tijdens de waterberging optreden. De bij het voorspuien voorkomende stroomsnelheden 

in zowel het boven- en onderpand zijn daardoor kleiner dan bij het spuien. De situatie bij het voorspuien 

brengt daarom geen extra effecten met zich mee.  

 

Landbouw 

Ten zuidwesten van de Kreekraksluizen ligt een aantal landbouwpercelen buitendijks in de 

Paviljoenpolder. De totale grootte van dit buitendijkse landbouwgebied bedraagt 68,5 ha. Bij de inzet van 

de waterberging zal dit landbouwgebied onderlopen.  

Er wordt van uitgegaan dat de waterberging in de winter optreedt. Dat betekent dat een inundatie ook in 

de winter optreedt, als er in het algemeen geen gewas op het land staat. Dit leidt daarom tot beperkte 

effecten. Het geïnundeerde land kan ná de waterberging onder vrij verval weer ontwaterd worden. Mogelijk 

dat dit zolang duurt of er zoveel maatregelen nodig zijn voor herstel van de bodemstructuur, dat het eerste 

groeiseizoen na waterberging een vermindering van de opbrengsten optreedt.  
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In het voorkeursalternatief vindt de inundatie plaats met zoet water, waarvan het zoutgehalte op een 

dusdanig laag niveau wordt gehouden dat het geschikt is voor inname door de landbouw. Dat betekent dat 

na afloop van de waterberging geen vermindering van opbrengsten ten gevolge van het zoutgehalte van 

het water te verwachten is gedurende meerdere jaren. Mogelijk dat de waterkwaliteit vanwege andere 

stoffen of structuurverslechtering van de bodem met zich meebrengt dat er enige vermindering van 

opbrengsten optreedt.  

 

Visserij 

 

Commerciële visstand 

In het voorkeursalternatief wordt zoet water geborgen op een zoet Volkerak-Zoommeer. Door de 

beroepsvisserij is aangegeven dat er mogelijke schade aan het visgerei kan ontstaan (fuiken en netten) 

als gevolg van de stijging van de waterstand. De schade zal overigens beperkt blijven. Het opdrijven van 

visnetten of het dieper liggen van vaste fuiknetten leidt naar verwachting niet tot grote schade.  

De vissen zullen de hogere stroomsnelheden uit de weg gaan en zich gaan ophouden in rustig water 

totdat de stroomsnelheden weer lager worden. Hierdoor treden geen directe effecten op die negatief 

kunnen zijn voor de beroepsvisserij in het Volkerak-Zoommeer.  

 

Merkbare effecten van vermesting en verontreiniging, doordat het rivierwater wat op het Volkerak-

Zoommeer geborgen wordt van mindere kwaliteit is dan het water in het Volkerak-Zoommeer, zullen naar 

verwachting niet optreden door de grote mate van verdunning. De toestroom van nutriënten kan ook als 

positief worden beschouwd, omdat dit voedingsstoffen voor de aanwezige organismen oplevert, in de lijn 

van de omstandigheden van voor de afsluiting van de Zeeuwse Delta.  

Het zwevende stof gehalte van de instroom vanuit het Hollandsch Diep ligt relatief hoog, waardoor het 

doorzicht tijdelijk zal verminderen. Ook hier treedt echter verdunning op en de vermindering van doorzicht 

zal bovendien slechts enkele dagen aanhouden. Enkele dagen na de inzet zal het meeste in zwevende 

stof opgenomen slib weer bezonken zijn.  

 

Schelpdiervisserij/aquacultuur 

Veranderingen in zoutgehalte op de Oosterschelde kunnen van invloed zijn op de kreeften- en 

schelpdiervisserij. In paragraaf 19.5.4 is beschreven wat de invloed van het gespuide zoete water is op het 

zoutgehalte in de Oosterschelde.  

Gezien de ondergrenzen voor zouttolerantie van schelpdieren (tussen de 5,5 en 11 g Cl
-
/l) is de 

verwachting niet dat de mosselcultures schade oplopen. Onder de 11 g Cl
-
/l sluiten mosselen de schelp 

waardoor er een periode geen voedsel opgenomen wordt. Na ongeveer 2 tot 2,5 dag is het peil op het 

Volkerak-Zoommeer weer normaal en stopt ook de toevoer van minder zout water naar de Oosterschelde. 

Een mogelijk effect van de waterberging kan zijn dat mosselen bij de oogst een iets lager gewicht hebben 

dan wanneer de berging niet plaats zou hebben gevonden. Of dit inderdaad leidt tot een meetbaar verschil 

in winstderving lijkt gezien de beperkte duur ten aanzien van het totale groeiseizoen onwaarschijnlijk. 

Lokaal is eventueel schade door sterfte van organismen mogelijk, omdat er nog wel eens zogenaamde 

zoetwaterbellen achter de Philipsdam blijven hangen (slechte zout-zoet menging); dat laten de 

berekeningen ook zien. De aanvoer van extra voedingstoffen vanuit het Volkerak-Zoommeer kan mogelijk 

een kortdurende positieve impuls geven aan de voedselbeschikbaarheid voor schelpdieren. 

 

Een volwassen zeekreeft (Homarus gammarus) heeft een optimum zoutgehalte van 15,5 g Cl
-
/l. De soort 

kan gedurende langere periode waarden van 10-12 g Cl
-
/l overleven en gedurende korte periode zelfs 

waarden beneden de 9,5 g Cl
-
/l, omdat het over verschillende mechanismen beschikt die de osmotische 

stress beperken. Eerder onderzoek resulteerde in ondergrenswaarden voor zouttolerantie die veel lager 

lagen (tussen 6 en 7,8 g Cl
-
/l). Bij suboptimale saliniteit vindt er geen vervelling meer plaats en kunnen de 
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kreeften niet meer groeien. Larvale stadia zijn gevoeliger (tolerantiegrens saliniteit >27 g/kg ≈ chloriniteit > 

15 g Cl
-
/l) voor afname van saliniteit dan volwassen individuen. Bij larvale individuen neem als gevolg van 

suboptimale saliniteit het drooggewicht, vet- en lipidegehalte binnen enkele dagen significant af. Verder is 

het mogelijk dat het aandeel dat in metamorfose gaat en zich ontwikkelt naar adulten sterk dalen. Het is 

niet bekend in welke mate en hoe snel het herstel is.  

Als gevolg van de waterberging en het spuien van zoet water kunnen nabij de Philipsdam de volwassen 

individuen tijdelijk achteruit gaan in biomassa en kan er enige sterft optreden. Het grootse deel van de 

volwassenen zal de verzoeting overleven en zich weer herstellen. Het is waarschijnlijk dat er op dezelfde 

locatie een redelijk aandeel juveniele en larvale kreeften sterven. Omdat de effecten van de verzoeting 

zeer lokaal (alleen twee noordtakken van de Oosterschelde) en tijdelijk zijn, is het wel onwaarschijnlijk dat 

er op populatieniveau van de Oosterschelde merkbare effecten zijn.  

 

19.5.10  Binnendijkse wateroverlast 

Voor de binnendijkse wateroverlast en/of onveiligheid zijn in het voorkeursalternatief maatregelen 

opgenomen om de effecten in de vorm van extra overlast of onveiligheid, zoals in hoofdstuk 17 

beschreven, te mitigeren.  

 

Met het pakket mitigerende maatregelen worden alle binnendijkse stedelijke gebieden gevrijwaard van 

wateroverlast tijdens waterberging. Dit geldt ook voor de meeste landelijke gebieden. In een drietal 

landelijke gebieden worden geen mitigerende maatregelen getroffen, omdat de wateroverlast daar beperkt 

blijft. Op deze locaties wordt het meeste water geborgen in de watergangen, treedt er beperkte inundatie 

op, heeft de peilstijging geen interactie met het rioolstelsel en/of komt er geen water in de woningen. De 

locaties waar de wateroverlast beperkt blijft, liggen in de bemalingsgebieden van de gemalen 

Noorderkreekweg (Bergen op Zoom), Prins Hendrikpolder (Steenbergen) en De Goudbloem 

(Halderberge). 

 

Voor de buitendijkse gebieden van het Mark-Vlietsysteem gelden geen beschermingsnormen of afspraken. 

In de huidige situatie kan wateroverlast optreden voor de gebruikers van deze gebieden (bewoners en 

bedrijven) bij hoge afvoeren die een keer per 50 tot 100 jaar voorkomen. Er worden in de huidige situatie 

geen maatregelen getroffen om deze wateroverlast te voorkomen.  

 

Bij de inzet van het Volkerak-Zoommeer als waterberging neemt het aantal boezemgebieden dat inundeert 

toe en/of staat voor langere tijd onder water. Dit leidt niet tot wateronveilige situaties.  

 

Er ontstaat wel wateroverlast, voornamelijk bij de (bebouwde) kades van Steenbergen, Dinteloord en 

Oudenbosch. Daar kan in lokale situaties op lager gelegen delen tot enkele dm’s water in woningen of 

bedrijven komen te staan.  

Ook bij buitendijkse bedrijventerreinen (Dintelmond, Stampersgat, Standdaarbuiten, Zwartenberg) kan er 

wateroverlast ontstaan. Op de meer westelijk gelegen terreinen kan dit leiden tot enkele decimeters extra 

water op lager gelegen delen van de terreinen. 

 

Voor de woningen en gebouwen in de buitendijkse gebieden zijn vooralsnog geen structurele maatregelen 

voorzien om wateroverlast door hoge waterstanden te voorkomen. Op de buitendijkse bedrijventerreinen 

langs de Mark en Vliet en bij de buitendijkse bebouwing langs de havens van Oudenbosch, Dinteloord en 

Steenbergen kan in enkele gevallen een tijdelijke mobiele kering worden geplaatst, waarmee een aantal 

woningen en bedrijven beschermd kan worden tegen wateroverlast.  

In het Inzetprotocol van de waterberging wordt opgenomen dat bewoners en gebruikers van de 

buitendijkse gebieden gewaarschuwd zullen worden in situaties dat het Volkerak-Zoommeer daadwerkelijk 
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ingezet wordt voor waterberging. Daarnaast kan bij opgetreden schade een beroep worden gedaan op de 

regeling voor schadevergoeding. 

 

19.6  Conclusies 

Wat betreft de waterberging komen de effecten van het voorkeursalternatief overeen met alternatief A. 

 

De effecten van de aanpassingen aan dijken en dammen zijn in het voorkeursalternatief minder dan in de 

technische basisvariant of integrale variant. Dat komt in hoofdzaak doordat de aanpassingen in het 

voorkeursalternatief minder omvangrijk zijn. Door voortschrijdend inzicht tijdens het onderzoek is namelijk 

gebleken dat er aanzienlijk minder maatregelen nodig zijn om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. 

Het gaat in hoofdzaak alleen nog om het aanpassen van dijkbekledingen. Alleen direct ten noorden van 

Tholen is een nieuwe binnenberm tegen het bestaande dijklichaam aan nodig in verband met de stabiliteit 

van de dijk.  

Daarnaast is bij de keuze van de nieuwe bekleding in het voorkeursalternatief nog meer rekening 

gehouden met de bestaande waarden. Door te kiezen voor betonzuilen bij de aanpassing van de 

bekleding op de Markiezaatskade blijft de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke en cultuurhistorische 

eenheid van de deltadam beter in stand. Door het creëren van een berm op het buitentalud van een aantal 

dijktrajecten kunnen het recreatieve fiets- en wandelroutenetwerk worden uitgebreid.  

 

In het voorkeursalternatief wordt een nieuw keermiddel in de haven van Tholen aangelegd. Ter beperking 

van de binnendijkse wateroverlast worden diverse permanente of tijdens de waterberging in te zetten 

tijdelijke maatregelen genomen, zowel om de veiligheid te garanderen als om tijdelijke wateroverlast te 

beperken. De belangrijke nutsvoorzieningen in de Paviljoenpolder worden met maatregelen beschermd.  

 

In het voorkeursalternatief worden op de Hellegatsplaten geen maatregelen genomen om ervoor te zorgen 

dat de grote grazers zich zoveel mogelijk zelf in veiligheid kunnen brengen. Een groot deel van de grazers 

zal verdrinken. Een beperkt deel van de dieren zal de Hellegatsdam of de dijk weten te bereiken door door 

de afrastering te breken. Daarmee vormen zij een gevaar voor het wegverkeer (N59 en ventweg). 

Wanneer de Heckrunderen worden vervangen door een ander soort runderen, dat wel goed bijeen is te 

drijven, kan het probleem van verdrinking voor een groot deel worden opgelost. In dat geval kunnen de 

runderen in het noordelijk deel van het gebied worden opgevangen op het bestaande zanddepot en in het 

zuidelijk deel via het bestaande fietspad worden geleid en worden opgevangen achter de dijk  

De dieren op de Dintelse gorzen zullen bijeen worden gedreven en naar een binnendijks perceel worden 

gebracht. Daarvoor worden geen specifieke inrichtingsmaatregelen getroffen.  

 

 

 



 DHV B.V. 

 

Projectbureau Waterberging Volkerak-Zoommeer/Plan- en Besluit-Milieueffectrapport 29 november 2011, versie definitief 

WA-RK20100835 - 363 - 

20 LEEMTEN IN KENNIS, EVALUATIE 

20.1  Onzekerheden en leemten in kennis 

De maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer heeft in ons land geen precedent waaruit informatie 

verkregen kan worden. Dat hangt samen met de grote hoeveelheid zoet water die in een ander 

waterbekken wordt ingelaten en met het zeer incidentele karakter ervan. De onzekerheden en leemten in 

kennis hebben vooral hier mee te maken en betreffen de volgende onderwerpen. 

Deze leemten in kennis staan de effectbeoordeling zoals die in dit MER is opgenomen, niet in de weg. Op 

basis van de beschikbare informatie heeft een degelijke afweging van alternatieven kunnen plaatsvinden.  

 

Beperkte gegevens 

De gevolgen voor de waterkwaliteit zijn deels modelmatig berekend (chloridegehalte) en deels met 

vuistregels afgeleid uit beperkt beschikbare gegevens (o.a. nutriënten, slibhoeveelheid en –kwaliteit). Met 

name gegevens over o.a. slibgehalten bij hoge rivierafvoeren – het water dat wordt ingelaten op het 

Volkerak-Zoommeer – zijn beperkt beschikbaar. Er kan niet met zekerheid worden aangegeven dat in 

werkelijkheid de effecten ook zo zullen optreden.  

 

Incidentele karakter waterberging en hersteltijden 

De effecten van inzetten van de waterberging op natuur – waaronder ook de biologische doelen in het 

kader van de KRW – zijn afhankelijk van de effecten op de waterkwaliteit. Door onzekerheden in de laatste 

effecten zijn er ook onzekerheden in de effecten op natuur. Daarnaast speelt ook het incidentele karakter 

van de maatregel een rol. Het is niet eenvoudig te bepalen hoe het ecosysteem hierop reageert. Door het 

incidentele karakter van de waterberging spelen ook hersteltijden een belangrijke rol. Over ontwikkeling 

van ecosystemen is wel informatie beschikbaar, maar de toepassing op deze maatregel blijft met 

onzekerheden omgeven.  

 

20.2  Evaluatie 

Hier wordt een aanzet gegeven voor een evaluatieprogramma. Dit zal worden uitgewerkt in concreet 

programma waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande monitoringsprogramma’s. 

 

Gezien het zeer incidentele karakter van de waterberging en het niet kunnen voorspellen wanneer de 

maatregel wordt ingezet, is het niet zinvol op reguliere basis een apart programma in te richten. De 

bestaande monitoringsprogramma’s leveren voldoende informatie op over de huidige situatie. 

Wel verdient het aanbeveling om meer gegevens te verzamelen over de waterkwaliteit van het rivierwater 

tijdens hoge rivierafvoeren. Het gaat daarbij o.a. om nutriënten, zware metalen, PCB’s en het slibgehalte. 

 

Verder moet extra onderzoek zich richten op de periode direct en tot een aantal weken tot maanden na de 

inzet van de waterberging. De focus dient daarbij te liggen op: 

● de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer en de waterbekkens waar het geborgen 

water naar (terug)gespuid wordt; 

● de gevolgen voor de natuurwaarden van de buitendijkse gebieden; 

● de gevolgen voor de scheepvaart en buitendijkse infrastructuur en bebouwing 

● de mate van binnendijkse wateroverlast. 

Zonodig dienen de bevindingen van het onderzoek na inzet van de waterberging te worden verwerkt in 

(aanpassingen) van de maatregelen in het inzetprotocol voor de waterberging.  
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22 BEGRIPPENLIJST 

Benedenrivierengebied 

Het Benedenrivierengebied is het gebied van de riviermondingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en 

Zeeland waar rivierwater uit de Rijn en Maas en zeewater elkaar ontmoeten en waar de invloed van het 

getij nog merkbaar is. 

 

Binnendijks 

Het gebied landwaarts van de dijk, dat beschermd is tegen het water. 

 

Buitendijks 

Het gebied zeewaarts of rivierwaarts van de dijk. 

 

Deltacommissie 

De staatscommissie (ook wel commissie Veerman) heeft op 3 september 2008 een advies uitgebracht aan 

het kabinet over de wijze waarop Nederland kan omgaan met de consequenties van de 

klimaatverandering tot de 22e eeuw. Het advies gaat onder meer over de gevolgen voor de Nederlandse 

kust van de te verwachten zeespiegelstijging en de afvoer van de grote Nederlandse rivieren. 

 

Deltawerken 

Het verdedigingssysteem tegen hoge waterstanden bij stormvloed uit zee voor de provincies Zeeland en 

Zuid-Holland. (Dit initiatief is ter hand genomen na de stormramp van 1953.) 

 

Dijkverhoging/dijkversterking/dijkverbetering 

Het verhogen en/of versterken van een dijk bij een probleem met de hoogte en/of stabiliteit. 

 

Erosie 

Een natuurlijk proces waarbij onder invloed van de waterstroming stenen, zand en slib loskomen en 

verplaatst worden. 

 

Estuarium 

Een overgangsgebied waar rivieren uitmonden in zee en waar de invloed van het getij merkbaar is. 

 

Estuariene dynamiek 

De samenvatting voor vier componenten van een estuarium: getijdendynamiek (eb en vloed), 

rivierdynamiek (invloed van rivierafvoer), morfodynamiek (erosie en sedimentatie) en zoet-zoutovergang. 

Door de Deltawerken is de estuariene dynamiek in het Volkerak-Zoommeer ingrijpend gewijzigd: het 

watersysteem veranderde van een samenhangend stelsel getijdenwateren in een afzonderlijke en 

gescheiden waterbekken vrijwel geheel geïsoleerd van rivier en zee. 

 

Maatgevende (rivier)afvoer 

De hoeveelheid af te voeren water die een rivier veilig moet kunnen verwerken. 

 

Maatgevende Hoogwaterstand (MHW) 

De waterstand die maatgevend is voor de lokaal vereiste hoogte en sterkte van de waterkering. 
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Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

Procedure, zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De m.e.r.-procedure heeft tot doel om milieueffecten 

evenwichtig mee te wegen in de besluitvormingsprocessen. Tot de m.e.r.-procedure behoort, naast het 

opstellen van een MER, ook het maken van een startnotitie, inspraak en advisering, toetsing door 

deskundigen en een verplichte evaluatie achteraf. 

 

Milieueffectrapport (MER) 

Rapport, waarin de milieueffecten van meerdere alternatieven van een voorgenomen activiteit onderzocht, 

vergeleken en beoordeeld worden.  

 

Normaal Amsterdams Peil (NAP) 

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland 

worden gerelateerd. 

 

Planologische Kernbeslissing (PKB) 

In een Planologische Kernbeslissing wordt op nationaal niveau de ruimtelijke inrichting van een gebied in 

grote lijnen vastgesteld. De PKB Ruimte voor de Rivier beschrijft de maatregelen, die voor de Rijntakken 

en het benedenstroomse deel van de Maas de veiligheid tegen overstromingen in de toekomst moeten 

verhogen door de rivieren ‘meer ruimte te geven’. 

De PKB was een instrument uit de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening. In de inmiddels vigerende Wet 

ruimteljke ordening is het instrument als zodanig niet meer opgenomen. Daarvoor in de plaats is het 

instrument van de structuurvisie gekomen.  

 

Ruimte voor de Rivier 

In het programma Ruimte voor de Rivier werken regio en Rijk samen om het rivierengebied beter te 

beschermen tegen overstromingen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van 

worden. Uitgangspunt van Ruimte voor de Rivier is een nieuwe aanpak van de hoogwaterproblematiek: in 

plaats van alleen verder verhogen en versterken van de dijken moet het water meer ruimte krijgen om het 

rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. 

 

Schorren en slikken 

Schorren en slikken zijn gebieden in getijdewateren die bij hoger water onder water kunnen lopen en bij eb 

droogvallen. Het verschil tussen de twee zit in de hoogteligging. Schorren liggen hoger en komen minder 

vaak en lang onder water te staan dan slikken, die bij (vrijwel) ieder hoogwater overstromen. 

 

Sedimentatie 

Het neerslaan van deeltjes (zoals slib en zand) op de waterbodem. 

 

Spuisluis 

Een sluis bedoeld om water af te voeren naar een ander watersysteem. 

 

Stormvloed 

Zeer hoge waterstand op zee. Er is sprake van stormvloed als in een van de hoofdmeetstations voor de 

kust een bepaalde waterstandsnorm wordt overschreden. Deze worden per locatie bepaald. 
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Stormvloedkering 

Een waterbouwkundige constructie die bij stormvloed of springtij moet verhinderen dat er grote 

hoeveelheden water de monding van een rivier instromen en stroomopwaarts tot overstromingen leiden 

(bijvoorbeeld de Maeslantkering). 

 

Veiligheidsnorm 

De wettelijke bescherming die een dijkring moet bieden tegen overstromen. De norm hiervoor is 

vastgelegd in de Wet op de waterkering. Voor het ontwerpen en toetsen van waterkeringen geldt per 

dijkringgebied, uitgaande van de norm, een maatgevende hoogwaterstand. De dijken moeten tegen deze 

waterstand bestand zijn. 

 

Waterkering 

Kunstmatige of (deels) natuurlijke verhoging in het landschap om het achterliggende gebied te 

beschermen tegen overstromen. De dijken in Nederland langs de kust, langs de grote waterbekkens en 

langs de grote rivieren, en de verbindende dammen worden gerekend tot de primaire waterkeringen. 

Hiervoor zijn veiligheidsnormen vastgelegd in de Waterwet.  

 

Zeespiegelstijging 

Het stijgen van de gemiddelde zeespiegel ten opzichte van NAP al of niet als gevolg van 

klimaatverandering. 
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