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VOORWOORD
Momenteel kent het ecologisch systeem in de Waddenzee verschillende problemen die een directe relatie hebben met de harde zoet-zout
overgang en het spuiregime bij de Afsluitdijk. In het kader van het Deltaprogramma worden momenteel strategieën verkend voor het toekomstig
peilbeheer IJsselmeer. Ook zal de Afsluitdijk, inclusief de schutsluizen en spuiwerken, flink onderhanden worden genomen om weer te kunnen
voldoen aan de veiligheidsnormen. De wijze waarop het toekomstig peilbeheer van het IJsselmeer wordt ingevuld en de vormgeving / inrichting
van de Afsluitdijk kunnen van invloed zijn op het functioneren van de Waddenzee.
Nu het toekomstig peilbeheer van het IJsselmeer en de versterking van de Afsluitdijk actueel zijn hebben het Programmabureau Deltaprogramma IJsselmeer, het Programmabureau Deltaprogramma Waddengebied en het Programma naar een Rijke Waddenzee de handen
ineen geslagen om de ecologische en morfologische relaties tussen het IJsselmeer en de Waddenzee nader te beschouwen.
Hiertoe hebben zij gezamenlijk opdracht gegeven aan Elzinga & Oterdoom Procesmanagement om samen met deskundigen uit het
IJsselmeergebied en het Waddengebied:
a) de relevante beleids- en kennisvragen te benoemen;
b) de criteria te identificeren voor de beoordeling van de peilstrategieën voor het IJsselmeer gelet op de relatie met de Waddenzee;
c) deze vragen op basis van bestaande kennis te beantwoorden en
d) de resterende kennis- / onderzoeksvragen te formuleren.
De resultaten van bovenstaande stappen treft u aan in deze rapportage. Met dank aan de geraadpleegde deskundigen is een actueel overzicht
ontstaan van relevante kennis en kennisleemten met betrekking tot de ecologische en morfologische relaties tussen het IJsselmeer en de
Waddenzee. De gezamenlijke opdrachtgevers zijn van mening dat deze ‘oogst’ relevante informatie bevat voor een aantal actuele
besluitvormingstrajecten:
- Deltaprogramma IJsselmeer: de selectie van mogelijke naar kansrijke strategieën in het kader van toekomstig peilbeheer IJsselmeer;
- MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk: het bepalen van de invulling (waarbij momenteel ook de optie via pompen wordt onderzocht) en
de benodigde mitigerende maatregelen;
- Programma naar een Rijke Waddenzee: de uitwerking van de natuurambities Afsluitdijk.
Ecologische en morfologische processen houden zich niet aan door de mens bepaalde grenzen. Er ligt voor alle betrokkenen een belangrijke
opgave om tot een goede onderlinge afstemming te komen. De opdrachtgevers spreken samen de wens uit dat deze gezamenlijke kennisbasis
daar aan bijdraagt.
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1

INLEIDING

1.1

Introductie

De Afsluitdijk vormt de scheiding tussen het zoete IJsselmeer aan de zuidzijde en de zoute Waddenzee aan de noordzijde. Hierdoor zijn twee
omvangrijke ecologische systemen van elkaar gescheiden door een ‘harde’ overgang, daar waar voor de aanleg van de Afsluitdijk sprake was
van een geleidelijke overgang van zoet naar zout via brakwaterzones.
In de huidige situatie is er sprake van sterke beïnvloeding over en weer. Om de vastgestelde peilen op het IJsselmeer te handhaven wordt
regelmatig zoet water geloosd in de Waddenzee. Afhankelijk van de spuibehoefte kan het gaan om zeer omvangrijke en langdurige zoetwaterlozingen die leiden tot zoetwaterbellen die zich tot ver in het zoute Waddenmilieu verspreiden. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om – binnen de
grenzen van het kwantiteitsbeheer – rekening te houden met ecologische belangen, zowel in het IJsselmeer als in de Waddenzee.
Toch is sprake van verschillende ecologische problemen als het gaat om de relatie IJsselmeer – Waddenzee (en de achterliggende
internationale ecologische systemen). Hierbij spelen de harde overgang zoet-zout en het spuiregime bij de Afsluitdijk een grote rol.
Ondertussen stelt de klimaatverandering het waterbeheer in Nederland voor grote opgaven. Aan de hand van het Deltaprogramma wordt
gewerkt aan het toekomstbestendig maken van ons waterbeheer. Voor het IJsselmeer worden strategieën verkend die er voor moeten zorgen
dat de zoetwatervoorraad in voldoende mate in stand blijft en de veiligheid van de omringende gebieden gewaarborgd blijft. Bovendien wordt de
Afsluitdijk flink onder handen genomen om opnieuw te kunnen beantwoorden aan de veiligheidsnormen.
Zowel het toekomstig peilbeheer voor het IJsselmeer als de wijze waarop de Afsluitdijk en de sluizen / spuiwerken toekomstbestendig wordt
gemaakt, hebben een directe relatie met en invloed op de Waddenzee. Het gaat dan zowel om ecologische als morfologische effecten.
Het is van groot belang om deze wederzijdse relaties en de problematiek in de Waddenzee mee te laten wegen in de besluitvorming ten
aanzien van:
a) het toekomstig peilbeheer IJsselmeer en
b) het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk.
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Tegen deze achtergrond hebben het programmabureau Deltaprogramma IJsselmeer, het programmabureau Deltaprogramma Waddengebied
en het Programma naar een Rijke Waddenzee gezamenlijk opdracht gegeven aan Elzinga & Oterdoom Procesmanagement om:
- de vragen met betrekking tot de effecten van zoetwater op de ecologie en morfologie van de Waddenzee te inventariseren;
- de criteria te benoemen voor het beoordelen van verschillende peilstrategieën voor het IJsselmeer;
- op basis van bestaande kennis deze vragen –voor zover mogelijk– te beantwoorden en
- de overgebleven kennisleemten te duiden door het formuleren van de bijbehorende onderzoeksvragen.
Voor u ligt de rapportage waarin de resultaten van bovenstaande werkzaamheden zijn weergegeven. Deze resultaten zijn stapsgewijs tot stand
gekomen dankzij de bijdragen van diverse deskundigen, zowel vanuit het IJsselmeergebied als het Waddengebied.

1.2

Werkwijze / verantwoording

Om de vragen te inventariseren heeft een werksessie plaatsgevonden met een aantal deskundigen die werkzaam zijn in het IJsselmeergebied /
Waddengebied. Tijdens deze bijeenkomst zijn de relevante vragen benoemd en zijn de criteria geformuleerd voor de beoordeling van de
peilstrategieën voor het IJsselmeer in relatie tot het Waddengebied.
Om de vragen met betrekking tot ecologie en morfologie te beantwoorden is het concept MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk bestudeerd.
Tijdens het project is de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk gepubliceerd en ter inzage gelegd. Voor zover relevant zijn ook hier
passages van bestudeerd. In vervolg op het bestuderen van de literatuur zijn gesprekken gevoerd met twee deskundigen.
In stappen weergegeven:
- bestuderen van het concept MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk1;
- idem van relevante passages uit de ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk2;
- interview met de heer J. Quak, projectmanager Sportvisserij Nederland;
- interview met de heer M. van Eerden, ecoloog bij de Waterdienst, Rijkswaterstaat en
- op basis van bovenstaande beantwoording van de vragen en het formuleren van de resterende onderzoeksvragen.
Vervolgens heeft een tweede werksessie met deskundigen plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze werksessie hebben enkele personen
schriftelijk gereageerd op de concept rapportage. Tijdens de werksessie zijn de vragen, antwoorden en onderzoeksvragen besproken en hier
en daar aangescherpt. Hierbij zijn ook de vooraf aangeleverde reacties betrokken. Tenslotte is de concept rapportage met de opdrachtgevers
besproken en op basis van hun commentaar is deze definitieve rapportage tot stand gebracht.

1

Concept MER ESA, MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk plan-MER / project-MER, inclusief bijlagen, status: definitief concept, 30 maart 2011,
DHV / ARCADIS in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied.
2
Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, versienummer 1.0 ,status: definitief, 24 juni 2011.
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1.3

Leeswijzer

In vervolg op het voorwoord van de gezamenlijke opdrachtgevers is dit inleidende hoofdstuk weergegeven. In hoofdstuk 2 komt de afstemming
tussen veiligheid en ecologie aan bod. In hoofdstuk 3 zijn de criteria weergegeven voor het beoordelen van de strategieën voor het toekomstig
peilbeheer IJsselmeer. De organisatorische en beleidsvragen komen aan bod in hoofdstuk 4. Kennisvragen op het gebied van morfologie zijn
beschreven in hoofdstuk 5, inclusief de geformuleerde onderzoeksvraag. De vragen op het gebied van ecologie, de antwoorden op basis van
bestaande kennis en de resterende onderzoeksvragen treft u aan in hoofdstuk 6. Tenslotte zijn in hoofdstuk 7 de vraagstukken weergegeven
die betrekking hebben op het doorgronden van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen.
De hoofdstukken bevatten tabellen waarin de kennisvragen behandeld worden.
Per vraag komen aan bod:
- antwoord (voor zover mogelijk);
- bron;
- opmerking en
- onderzoeksvraag (voor zover dat na beantwoording nog aan de orde is).
Voor onbeantwoorde vragen geldt dat op basis van de verrichte werkzaamheden geen antwoorden gevonden zijn.
Deze onderzoeksvragen zijn in de laatste kolom van de tabellen vetgedrukt en in rode kleur weergegeven.
De deelnemers aan de beide werksessies zijn weergegeven in de bijlagen 1 en 2.
Als achtergrondinformatie zijn in bijlage 3 relevante passages weergegeven uit de geraadpleegde literatuur:
- concept MER ESA en
- Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
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2

VEILIGHEID EN ECOLOGIE

De Afsluitdijk is inmiddels op leeftijd (bijna 80 jaar) en moet onderhanden worden genomen om weer te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook de onderhoudssituatie van de kunstwerken vereist een flinke opknapbeurt. Dit biedt de gelegenheid om de Afsluitdijk zelf en de
invloed van de dijk op haar omgeving kritisch tegen het licht te houden en op basis van een integrale werkwijze problemen aan te pakken en
kansen te benutten. Daar waar van verschillende kanten is aangedrongen op zo’n integrale aanpak lijken de huidige beleidsontwikkelingen
echter te wijzen in de richting van een sectorale, gefaseerde insteek.
Tijdens beide werksessies is door de deelnemers nadrukkelijk de zorg geuit dat kansen worden gemist om de benodigde veiligheidsmaatregelen te combineren met maatregelen ten behoeve van de ecologische problemen. Zonder uitzondering werd er door de deelnemers
voor gepleit de beleidsverantwoordelijkheden voor veiligheid en natuur te combineren in de zoektocht naar passende maatregelen.
Geconstateerd werd dat ecologie momenteel volgend is aan veiligheid, terwijl er op het gebied van natuur / ecologie juist rond de Afsluitdijk
sprake is van een belangrijke overgangszone die van grote invloed is op het functioneren van omvangrijke internationale ecosystemen.
Verwezen wordt naar de verantwoordelijkheden in het kader van Natura 2000 (N2000) en de KaderRichtlijnWater (KRW).

2.2

integraal versus sectoraal

Onderstaand is op beknopte wijze geschetst wat er ten aanzien van integraliteit is verwoord in de recent geschreven Concept MER ESA en de
Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
Concept MER ESA
In het concept MER ESA wordt geen aandacht besteed aan de aanleg van een brakwaterzone, ondanks de aanbevelingen om specifiek
aandacht te besteden aan onder andere een grote overgang tussen zoet en zout in de Waddenzee: “De brakwaterzone maakt geen onderdeel meer
uit van het initiatief. Overigens is op basis van expertinschattingen geconcludeerd dat het creëren van een stabiele brakwaterzone met gebruiksalternatieven
3
alleen niet mogelijk is vanwege de dynamiek in het wateraanbod vanuit het IJsselmeer.”

In het MER ESA is geen rekening is gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen van het peilbeheer in het IJsselmeer: in de beschrijving
van de relatie met andere projecten is aangegeven dat andere peilbesluiten in het kader van andere projecten worden onderzocht en buiten het
project ESA staan. ESA wordt als ‘geen spijt maatregel’ gezien waarbij het vigerende peilbesluit uitgangspunt is en geen rekening wordt
gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen in het peilbesluit4.
3

Cursief weergegeven tekst overgenomen uit:
Concept MER ESA bijlagenrapport bij plan-MER ESA, bijlage A overzicht Richtlijnen 2002 en Toetsingsadvies 2005.
4
Bron: Concept MER ESA en bijlagenrapport bij plan-MER ESA, bijlage A.
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Ook het voortzetten van spuien onder vrij verval geldt als uitgangspunt in het concept MER ESA, terwijl een combinatie van spuien en pompen
meer mogelijkheden biedt om snelle lozingen van grote hoeveelheden zoet water op het Wad qua locatie en tijd te spreiden. Inmiddels is
duidelijk geworden dat nu ook een variant met pompen zal worden onderzocht. De resultaten hiervan laten nog op zich wachten en zijn niet in
deze rapportage verwerkt.
Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk
Onlangs is de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk ter inzage gelegd. Hierin is de voorkeursbeslissing van het kabinet voor de
toekomstige ontwikkeling van de Afsluitdijk beschreven. Het kabinet wil vanuit haar verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie een
overslagbestendige dijk en renovatie van de kunstwerken in de Afsluitdijk5:
“Een overslagbestendige dijk biedt vanaf 2020 bescherming tegen overstromen. Bij zeer uitzonderlijke stormen kan zeewater over de dijk slaan. Dat is voor
de veiligheid geen probleem, de overslagbestendige dijk is daarop toegerust en weerstaat deze overslag zonder te bezwijken. Het zoutgehalte van het
IJsselmeer kan daarbij tijdelijk licht toenemen. Door spuien wordt het zout weer afgevoerd naar de Waddenzee.
Een ingrijpende renovatie van de civieltechnische kunstwerken – schutsluizen voor de scheepvaart en spuisluizen voor de waterafvoer – brengt de
waterkerende functie op niveau. Vervanging door geheel nieuwe kunstwerken is pas op termijn noodzakelijk.
De overslagbestendige dijk en de gerenoveerde kunstwerken bieden veiligheid tot halverwege deze eeuw. Op dat moment ontstaat naar verwachting de
noodzaak tot het treffen van vervolgmaatregelen aan het dijklichaam en de kunstwerken. Deze gefaseerde aanpak heeft als voordeel dat de investeringskosten nu relatief laag blijven. Dat is een kosteneffectieve manier van omgaan met de overheidsmiddelen.
Bovendien ontstaat hierdoor de mogelijkheid om halverwege deze eeuw in te spelen op de daadwerkelijke klimaatontwikkeling, gebruik te maken van nieuwe
technologische mogelijkheden en aan te sluiten bij dan levende maatschappelijke wensen. De gefaseerde aanpak biedt de volgende generatie de vrijheid om
zelf tot de beste keuzen over de Afsluitdijk te komen. Hiermee is deze aanpak een voorbeeld van adaptief deltamanagement.”

Ten aanzien van natuur in het gebied rond de Afsluitdijk wordt opgemerkt dat de gewenste ontwikkelingsrichting bestaat uit het verzachten van
de harde scheiding tussen de natuurgebieden (Waddenzee en IJsselmeer), het versterken van de ecologische en ruimtelijke samenhang en het
vergroten van de diversiteit aan overgangsmilieus tussen zoet en zout, land en water.
De wenselijkheid voor een samenhangende aanpak van de Afsluitdijk en het gebied rond de Afsluitdijk wordt nadrukkelijk beschreven. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde ‘beleidskeuzen’ en ‘ontwikkelingsperspectieven’, zie Figuur 2.1.

5

Cursief weergegeven tekst is overgenomen uit de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.

7

Figuur 2.1: Overzicht van de beleidskeuzen en ontwikkelingsperspectieven6

Dit wordt als volgt toegelicht:
“De nieuwe toekomst voor de Afsluitdijk … komt niet in één keer tot stand. Een splitsing is aangebracht in zogenoemde ‘beleidskeuzen’ en ‘ontwikkelingsperspectieven’. De beleidskeuzen zijn voldoende uitgekristalliseerd, de effecten en ruimtelijke implicaties zijn in beeld gebracht en bestuurlijk afgewogen.
Bovendien geeft de financiële, technische en juridische haalbaarheid voldoende zicht op uitvoering. De beleidskeuzen zijn richtinggevend voor de
planuitwerking.
6

Bron: Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
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De ontwikkelingsperspectieven schetsen de kansen en mogelijkheden om de toekomstvisie verder inhoud te geven. Deze kansen en mogelijkheden zijn op
het moment van vaststelling van de structuurvisie niet voldoende concreet uitgewerkt, de ruimtelijke implicaties zijn niet duidelijk en/of het zicht op uitvoering
is onvoldoende. Voor deze maatregelen en voorzieningen volstaat deze structuurvisie met de aanduiding van een (ontwikkelings)perspectief, dat in een later
stadium ingevuld kan worden met maatregelen en voorzieningen en waarover in de toekomst nadere besluitvorming kan plaatsvinden. Bij de invulling kan
7
blijken dat een andersoortige uitwerking op dat moment de voorkeur verdient."

Uit Figuur 2.1. blijkt dat er met betrekking tot natuur nog het nodige aan onderzoek moet plaatsvinden:
"De wijze waarop de samenhang tussen beide systemen (Wadden en IJsselmeer) op de lange termijn tot de meeste winst voor de natuur leidt en welke
maatregelen daaraan het meest bijdragen vergt nader onderzoek. Dat onderzoek betreft de aard en omvang van ingrepen die de ecologie versterken, die
passen bij de andere functies van de beide natuurgebieden, die voldoen aan de eisen van waterveiligheid en waterhuishouding en die juridisch, technisch en
8
financieel uitvoerbaar zijn. Te denken valt aan onderzoeken ter versterking van de natuur:…”.

In de hoofdstukken 6 en 7 van dit rapport wordt nader ingegaan op de voorgestelde onderzoeken met betrekking tot ecologie. Opgemerkt wordt
dat over de uitvoering van deze onderzoeken niet wordt besloten in het kader van de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.

2.2

Opmerkingen / kanttekeningen

Uit bovenstaande blijkt dat er nadrukkelijk gewezen op de noodzaak aanvullend onderzoek te doen. Er is inderdaad sprake van complexe
(eco)systemen waar tal van ontwikkelingen tegelijkertijd hun effect hebben op de huidige en toekomstige situatie. Het lukt ook nog niet om de
verschillende deelsystemen van de Wadden afzonderlijk en in onderlinge samenhang volledig te doorgronden. Ingrepen uit het verleden
brachten het ecosysteem uit balans en het streven naar nieuwe evenwichten wordt beïnvloed door onzekere effecten van onder andere
klimaatverandering.
Toch zijn al veel van de vragen wel te beantwoorden op basis van de huidige inzichten / bestaande kennis. Dat blijkt ook uit de beantwoording
van de ecologische vragen in hoofdstuk 6: er is al veel (praktijk)kennis aanwezig om de basisprincipes aan te geven voor het oplossen /
verzachten van de ecologische problemen rond de Afsluitdijk. De indruk ontstaat dat de vraag hoeveel kennis nodig is om verstandige besluiten
te kunnen nemen nogal verschillend wordt beantwoord. Dit zal meegespeeld hebben bij de beslissing om de aangegeven fasering
aan te brengen. De veelheid aan projecten rond de Afsluitdijk en de aangebrachte fasering komen de onderlinge samenhang en de bepleite
integrale aanpak echter niet ten goede.

7
8

De cursief weergegeven tekst is overgenomen uit de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
Idem.
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Tenslotte nog een opmerking ten aanzien van de opgeworpen onderzoeksvragen / uit te voeren onderzoek.
Een belangrijk deel van de in deze rapportage weergegeven onderzoeksvragen worden ook genoemd in de bestudeerde literatuur (Concept
MER ESA en Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk). Of deze onderzoeken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, en zo ja, wanneer en
op welke wijze, is niet duidelijk. Aanbevolen wordt om het benodigde onderzoek en de relevante onderzoekagenda’s goed af te stemmen om te
voorkomen dat betrokkenen op elkaar wachten (met het risico dat er ondertussen niks gebeurd), zaken juist dubbel worden opgepakt of de
manier waarop het onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd niet / slechts ten dele kan rekenen op consensus.
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3

TOEKOMSTIG PEILBEHEER IJSSELMEER: BEOORDELING STRATEGIEËN

3.1

Ecologische problemen

Momenteel kent het ecologisch systeem in het Waddengebied een aantal problemen die een directe relatie hebben met de harde zoet-zout
overgang en het spuiregime bij de Afsluitdijk. In dit kader zijn de volgende problemen relevant:
a) harde overgang zoet - zout
- estuarien systeem met bijbehorende soorten is verdwenen als gevolg van de aanleg van de Afsluitdijk;
- brakke paaigronden zijn verdwenen;
- de verbinding met de paaigronden rivier opwaarts is verbroken;
- belemmering van migratie van vissoorten als spiering, zalm, elft, fint en paling.
b) zoetwaterbellen
- sterfte van zoetwatervissen doordat ze meegenomen worden met het gespuide zoetwater en vervolgens in het zoute milieu van de Wadden
terecht komen;
- verspreiding van zoetwaterbellen als gevolg van grootschalige zoetwaterlozingen in de Waddenzee, wat schadelijk is voor zowel mobiele als
sessiele zoutwaterorganismen;
- er kan vertroebeling ontstaan wanneer zoet water en zout water mengen (lozing zoet water / verspreiding zoetwaterbellen);
- als gevolg van grote variëteit in zoutgehalten is sprake van slechte omstandigheden voor nieuwvestiging van zeegras;
De mate waarin deze effecten zich voordoen zijn grotendeels onbekend.

3.2

Criteria

In het kader van het Deltaprogramma wordt de besluitvorming ten aanzien van het toekomstig peilbeheer in het IJsselmeer voorbereid.
Om de zoetwatervoorziening te waarborgen en de gebieden rond het IJsselmeer veilig te houden, worden momenteel vier strategieën voor het
toekomstig peilbeheer op het IJsselmeer verkend. De wijze waarop het toekomstig peilbeheer van het IJsselmeer wordt ingevuld en de
vormgeving / inrichting van de Afsluitdijk bieden kansen om de problemen in het Waddengebied op te lossen / te verminderen.
Het is dus van belang om bij de beoordeling van de vier strategieën ook de consequenties voor het Waddensysteem te betrekken.
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Vanuit de ecologie zijn in dit kader de volgende aspecten van belang (ecologisch spuiregime):
- behoud / bevorderen van peilfluctuaties in het IJsselmeer9;
- het bevorderen van de vismigratie en
- zoveel mogelijk voorkomen van zoetwaterbellen en uitspoeling van vis.
Voor de beoordeling van de strategieën voor het toekomstig peilbeheer op het IJsselmeer zijn tijdens de eerste werksessie criteria
geformuleerd die vanuit de ecologie als toetsstenen gelden voor de strategieën. Het gaat om de volgende criteria:
• passeerbaarheid;
• afspuien vis;
• snelle lozing: extreme blootstelling zoet water;
• snelle lozing: toename vertroebeling in relatie tot het voedselweb;
• gebrek aan brak habitat;
• effecten op peilbeheer IJsselmeer en
• kosten.
Vanuit morfologie is hier aan toegevoegd:
• consequenties voor vaargeulen en vaargeulbeheer en
• consequenties voor de dekking van kabels en leidingen.
Om de consequenties van de strategieën goed te kunnen beoordelen is de juiste kennis nodig. In samenhang met de criteria zijn relevante
kennis- en beleidsvragen ten aanzien van ecologie en morfologie benoemd. Deze vragen, de bijbehorende antwoorden en de resterende
onderzoeksvragen zijn weergegeven in de hoofdstukken 4 t/m 7.

Opmerkingen en aanzien van:
- Effecten op peilbeheer IJsselmeer:
maatregelen aan de IJsselmeerzijde hebben (mogelijke) consequenties voor de Wadden en vice versa. Gewezen wordt op het belang om in de
besluitvorming de onderlinge relaties en wederzijdse beïnvloeding goed in het oog te houden (zie hoofdstuk 4).
- Kosten:
De vraag welke kosten gemoeid zijn met een bepaalde oplossing (meer- / minder kosten ten opzichte van de huidige situatie / andere
varianten) is steeds van toepassing maar wordt in deze rapportage niet behandeld.

9

Opmerking: betreft ecologie IJsselmeer
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4

ORGANISATORISCHE - EN BELEIDSVRAGEN

Tijdens de inventarisatie van kennis en beleidsvragen zijn vragen naar voren gekomen van organisatorische aard en vragen die te maken
hebben met beleidsruimte voor eventuele maatregelen. In onderstaande tabel zijn deze vragen weergegeven, inclusief de antwoorden /
opmerkingen.
Tabel 4.1: organisatorische- en beleidsvragen
betreft

vraag

antwoord

bron

opmerking

Organisatorische
vraag

Hoe voorkomen we fragmentatie en
op welke wijze realiseren we goede
afstemming en samenwerking?

Zie opmerkingen hoofdstuk 2.

Beleidsvragen

Wat zijn de consequenties van de
peilstrategieën IJsselmeer voor het
Waddensysteem (ecologie en
morfologie)?

Dit zijn 2 kanten van dezelfde
medaille: maatregelen aan de
IJsselmeerzijde hebben
(mogelijke) consequenties
voor de Wadden en vice
versa. Gewezen wordt op het
belang om in de besluitvorming de onderlinge relaties
en wederzijdse beïnvloeding
goed in het oog te houden.

Wat zijn de consequenties van
oplossingen aan de Waddenzijde voor
de peilstrategieën IJsselmeer?

Is er beleidsmatige ruimte en zijn er
financiële middelen voor een
brakwatermilieu aan de
10
IJsselmeerzijde?

10

Nee, in de Ontwerp
Structuurvisie Toekomst
Afsluitdijk wordt gesproken
over het tot stand brengen
van dynamische brakwaterzones aan de Wadzijde

Ontwerp Structuurvisie
Toekomst Afsluitdijk

Toelichting: een brakwaterzone aan de IJsselmeerzijde biedt mogelijkheden om een geleidelijke zoet-zout overgang te realiseren.
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onderzoeksvraag

5

KENNISVRAGEN MORFOLOGIE

Door de aanleg van extra spuicapaciteit in de Afsluitdijk (ESA) ontstaat een nieuwe situatie waarbij het spuien van het IJsselmeerwater over
drie locaties verdeeld kan worden: Den Oever (Stevinsluizen), ESA en Kornwerderzand (Lorentzsluizen). De wijze waarop de individuele
spuimiddelen worden ingezet kan worden gevarieerd waarbij de milieu-effecten per variant verschillen. Vanuit het perspectief van morfologie
zijn onderstaand relevante tekstpassages weergegeven uit het concept MER ESA11.
Vaargeulen
De belangrijkste conclusie met betrekking tot vaargeulen uit WL | Delft Hydraulics en Alkyon (2002) is dat een derde spuicomplex over het algemeen geen
merkbaar effect heeft op de geulen. Alleen de geulen Wierbalg / Visjagersgaatje / Den Oever en de Doove Balg in de buurt van de nieuwe spuisluis kunnen
merkbaar in grootte veranderen. De geulen Wierbalg / Vissersgaatje / Den Oever zullen in de orde van 5 tot 10 % kleiner worden (combinatie van een groot
effect bij Den Oever en geringer effect bij Wierbalg en Visjagersgaatje). De Doove Balg in de buurt van de nieuwe spuisluis zal met 2 tot 3% marginaal ruimer
worden.
Er zal alleen gebaggerd worden in een geul als de geul een functie heeft als vaargeul. De geulen Wierbalg / Visjagersgaatje / Den Oever hebben een functie
als vaargeul. De verwachting is dat daar dus (meer) gebaggerd zal moeten worden door afname van de spuidebieten bij Den Oever. De Doove Balg heeft ook
een functie als vaargeul. In deze geul wordt nu niet gebaggerd. Door gebruik van het nieuwe spuicomplex zal de geul alleen maar groter worden. Wordt met
name ESA ingezet en in geval van meer behoefte Den Oever en tenslotte Kornwerderzand, dan is er een toename van baggerhoeveelheden te verwachten in
de vaarweg Den Oever – Noordzee. Dat geldt ook voor de variant waarbij alle spuisluizen worden ingezet om zo snel mogelijk het streefpeil te halen. Het
effect op het toekomstige baggerbezwaar in vaargeul de Boontjes tussen Kornwerderzand en Harlingen zal voor de verschillende varianten beperkt zijn.
Baggerbezwaar havens
De grootste veranderingen ten opzichte van het huidige baggerbezwaar treden op bij twee gebruiksvarianten:
- wanneer met name ESA ingezet wordt, daarna Den Oever en tenslotte Kornwerderzand en
- de variant waarbij alle spuisluizen worden ingezet om zo snel mogelijk het streefpeil te halen.
Deze varianten leveren een besparing op van 10% tot 15% bij de Haven van Den Helder en een grote toename bij de havens van Kornwerderzand en Den
Oever. Een mogelijkheid om het baggerbezwaar bij Den Oever te verminderen is af en toe met een grote hoeveelheid te spuien zodat de geul wordt
‘schoongeblazen’. Genoemde gebruiksvarianten kennen zowel een positief effect (Den Helder) als een negatief effect (overige havens). Wanneer gekeken
3
wordt naar het aantal m per jaar, weegt dit ongeveer tegen elkaar op. Het eindeffect voor deze varianten wordt daarom als neutraal beoordeeld.
Voor de overige varianten (ESA wordt vooral ingezet op piekmomenten wanneer de capaciteit van de huidige complexen onvoldoende is / inzet van zo veel
mogelijk spuicomplexen om zo continu mogelijk te spuien) wordt geconcludeerd dat ze een neutraal effect hebben op het baggerbezwaar havens ten opzichte
van de huidige situatie.
11

Bron: concept MER ESA, MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk plan-MER / project-MER, datum 30 maart 2011, Status Definitief concept.
DHV / ARCADIS in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied.
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Welke peilstrategie voor het IJsselmeer gekozen wordt en welk spuibeheer in de Afsluitdijk zal plaatsvinden is op dit moment niet duidelijk.
Bovendien zal nog een variant met pompen in de Afsluitdijk onderzocht worden. Vanuit morfologie blijft daarom de vraag staan welke effecten
te verwachten zijn op de morfodynamiek en de zoet-zout verhoudingen in het Waddengebied, zie onderstaande tabel.
Tabel 5.1: kennisvragen morfologie
betreft
Kennisvragen
morfologie

vraag
Wat zijn de gevolgen van het
toekomstig peilbeheer IJsselmeer voor
de stromingsdynamiek in het
Waddengebied gelet op:
verplaatsing / ver(on)dieping
van de geulen?

-

Idem t.a.v.
dekking kabels en leidingen

-

Idem t.a.v.
de ligging / gebruik van MZI's /
mosselpercelen

12

antwoord

bron
Dhr. A. van den Heuvel,
RWS N-NL, waterdistrict
Waddenzee

opmerking
Aanbevolen wordt dit
onderzoek door Deltares uit te
laten voeren
(state of the art).

-

Toelichting: wanneer zoet water vermengt met zout water slaan opgeloste slibdeeltjes neer, dit is een natuurlijk proces.
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onderzoeksvraag
Breng de effecten van de
peilstrategieën op de
morfodynamiek in beeld,
inclusief de wijzigingen in
12
zoet - zout verhoudingen .

6

KENNISVRAGEN ECOLOGIE

6.1

Opmerkingen vooraf

In dit hoofdstuk zijn de kennisvragen met betrekking tot ecologie weergegeven aan de hand van de geïnventariseerde problemen in het
Waddensysteem. De volgende problemen zijn geïdentificeerd13:
- passeerbaarheid vis;
- afspuien vis;
- snelle lozing: verzoeting;
- snelle lozing: vertroebeling;
- gebrek aan brak habitat;

De problemen zijn afgezet tegen de mogelijke oplossingen om deze problemen aan te pakken / te verminderen / op te lossen.
Hierbij zijn de volgende middelen in beeld:
- vispassage;
- pompen;
- aanpassen spuimiddel;
- schutsluis;
- aanpassen spuiregime en
- aanleg brakwaterzone.

Effecten peilbeheer IJsselmeer
Voor de besluitvorming ten aanzien van het toekomstig IJsselmeerpeil is het van belang om mee te wegen op welke wijze en in welke mate de
beschreven problemen in de Wadden worden opgelost. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 (Tabel 4.1) heeft deze medaille twee kanten: naast de
effecten op het Waddengebied hebben de beschreven middelen ook effecten op het IJsselmeer. Beide zijn relevant en in deze rapportage is
voor de effecten op het peilbeheer van het IJsselmeer ook een aantal kennisvragen behandeld, zie Tabel 6.6.
Optimaal ontwerp aangepast spuimiddel
Een optimaal ontwerp van het spuimiddel is van belang om de ecologische problemen te verminderen. De vraag hoe zo’n optimaal ontwerp er
uit ziet is echter van een andere orde dan het merendeel van behandelde onderwerpen. De ontwerp / engineeringsvraag komt dan ook niet aan
bod in deze rapportage.

13

Zie ook de criteria voor het beoordelen van strategieën voor toekomstig peilbeheer IJsselmeer (hoofdstuk 3).
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Relevante passages uit de bestudeerde literatuur
De vragen met betrekking tot ecologie zijn op basis van bestaande kennis zo goed mogelijk beantwoord in de tabellen 6.1 t/m 6.6.
In Bijlage 3 is ten aanzien van ecologische vraagstukken achtergrondinformatie opgenomen. Het betreft enkele relevante passages uit het
Concept MER ESA en de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.

6.2

Tabellen met de onderzoeksvragen ecologie

In de Tabellen 6.1 t/m 6.6 komen de ecologische vraagstukken aan bod. Voor zover mogelijk zijn deze vraagstukken op basis van bestaande
kennis beantwoord. Ten aanzien van de resterende kennisleemten zijn de onderzoeksvragen geformuleerd.
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Tabel 6.1: passeerbaarheid vis
betreft

vraag

antwoord

Passeerbaarheid vis
versus
aanleg
vispassage

Hoe dient de
inrichting van de
zoet-zout overgang
vorm en inhoud te
krijgen / wat is de
optimale invulling?

Transitiegebied zoet - zout met inbegrip van
een brakwaterzone en mogelijkheid tot
oversteek, wetende dat de natuurlijke
afvoerpatronen hier een belangrijke invloed
hebben.
Transitiegebied combineren met adequaat
spuiprotocol dat in speelt op de seizoenen
en de verdeling tussen de spuilocaties.

Dhr. Quak

Stel passend protocol op t.a.v. spuien en
pompen (optimale combinatie, locatie en
tijd) en zorg dat de vis schadevrij de route
kan volgen.

Dhr. Quak

Passeerbaarheid vis
versus
plaatsen
pompen

Hoe kunnen
vispassages met
pompen worden
gecombineerd?

bron

opmerking

onderzoeksvraag
I) Er is een groot uitspoelingsprobleem:
hoe dit op te lossen?
II) Werking vispassage en effect
visvriendelijk spuien: welke soorten
zullen daadwerkelijk migreren?
Ad II: vraagt om monitoring, zie ook
monitoringsprogramma kier Haringvliet.

Echter: betreft eenzijdige migratie van zoet
naar zout: i.g.v. pompen aanvullende
mogelijkheden bieden voor tweezijdige
migratie.

Er worden visvriendelijke pompen
op de markt gebracht (afwijkende
schoepen + minder waterdruk), zie
blad Visionair nr. 20, juni 2011.
Bovendien kunnen moderne
pompen 2 kanten op draaien. Door
de combinatie van 2 zijdige pompen
en spuien onder vrij verval kan zowel
in het IJ’meer als in de Waddenzee
een brakke zone gecreëerd worden.
Uiteraard moet dan in het IJ’meer
wel een voorziening getroffen
worden om de brakke zone te
begrenzen.

T.a.v. pompen:
- voordeel zit in het oplossen van de
zoetwaterbellen, het nadeel betreft de
letaliteit van vissen. Dus:
pompen combineren met aparte doorgang
voor vissen → combinatie van pomp met
permanente doorgang voor vissen met
lokstroom naar beide zijden:
ontwerpopgave.

N.B.
- brakwaterzone is en blijft cruciaal
voor passeeerbaarheid vis: dit
voorkomt groot deel van de
uitspoeling.
- naast pomp ook spuien
- pompen kunnen op meerdere
locaties geplaatst worden.
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I) Hoe het protocol spuien – malen
op te stellen ?
N.B. zorg t.a.v. schieraal
(schadevrije passage)

Passeerbaarheid vis
versus
aanpassen
spuimiddel

a) Is bij het spuien
van zoetwater op
de Wadden de
verdeling van
zoetwater in de
Afsluitdijk van
invloed op de
ecologie in de
Wadden
(verdeling versus
concentratie)?

Ad a: probeer de grote
zoetwaterhoeveelheden met name te
spuien bij de diepe geulen aan de
Wadzijde: vermindering impact zoet
waterbellen (kan bij optimaal spuiregime
bijdragen aan transitiegebied + oriëntatie
functie voor vissen).

Dhr. Quak

b) Hoe ziet het
optimum in ruimte
en tijd er uit en
hoe verschilt dat
met de huidige
situatie?

Ad b: transitiegebied zoet – zout, in
combinatie met beperkte stroomsnelheid
van het water tijdens het spuien: dit
vergroot de mogelijkheden voor vissen om
de A'dijk te passeren, ook van Wad naar
IJsselmeer.

concept MER
ESA:
§ 2.3.1 Te weinig
mogelijkheden
voor vismigratie;
§ 7.8 vismigratie
en
§ 9.4.3
voorzieningen
t.b.v. vispasseerbaarheid

T.a.v. inrichting spuimiddel: een kunstmatig
verruwde bodem van de kokers verbetert
de omstandigheden voor visintrek.
Dat geldt ook voor het aanleggen van een
visstraat (aan IJsselmeerzijde én Wadzijde):
ruw oppervlak biedt luwte aan de vissen en
kan bijdragen aan voorkomen van
uitspoeling / kansen bieden om weer terug
te zwemmen.

Dhr. Quak
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Concept MER ESA: Bij het beheer
van de spuicomplexen wordt al
enkele decennia rekening gehouden
met visintrek. Het zoete water dat
wordt gespuid naar de Waddenzee
fungeert als lokstroom voor
trekvissen. Wanneer de situatie het
toelaat worden de buitenste
schuiven van de spuigroepen die
worden gebruikt, maar 50 cm
geheven. Hierdoor treden beperkte
stroomsnelheden op die voor vis
passeerbaar zijn. In principe wordt
er tegenwoordig altijd met visintrek
gespuid, mits het waterkwantiteitsbeheer dat toelaat. Wanneer alle
sluizen nodig zijn voor het lozen van
water, kan er geen rekening worden
gehouden met visintrek. Dat doet
zich met name in de winterperiode
voor.
Beperking van de stroomsnelheid
van water tijdens het spuien is
vanuit vispasseer-baarheid toe te
juichen maar brengt met zich mee
dat de capaciteit van het spuimiddel
sterk afneemt.

I) Werking vispassage en effect
visvriendelijk spuien: welke soorten
zullen daadwerkelijk migreren?
N.B. monitoringsopgave
Hieraan gerelateerd wordt in de ontwerp
structuurvisie Toekomst Afsluitdijk de
volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
onderzoek naar gedrag van vis (zoet, zout
en trek) nabij de spuisluizen in relatie tot
hydro-dynamiek en het zoutgehalte.

II) MER ESA:
kennisleemten t.a.v.
- visvriendelijke spuien;
- opzet en inrichting visstraat;
- idem vispassage.
Hier is nader onderzoek nodig en evt.
bijsturing van de methode van
visvriendelijk spuien o. b.v. meetgegevens.
III) er is consensus over belang
transitiegebied: nu gaat het om optimale
aanleg + beheer:
hoe groot moet de brakke zone en hoe te
koppelen met het zoetwaterbelang
(Andijk)?

Passeerbaarheid vis
versus
schutsluizen

Hoe de
vispasseerbaarheid
van de
schutsluizen te
verbeteren?

Er zijn 2 mogelijkheden genoemd:
- schutten van de vis (bekend bij glasaal)
Opmerking: beperkte mogelijkheden in
verband met scheepvaart.
- spelen met de rinketten in de spuideuren
t.b.v. vismigratie met voortdurende
lokstroom (zoet water naar het Wad), ook
om zout water intrek te voorkomen.

J. Quak

Opmerkingen van de heer Quak
t.a.v. het gedrag van vis in relatie tot
scheepvaart / luchtbellenscherm:
- is er een schip dan is de vis weg;
- vissen hebben hekel aan
bellenscherm.

ontwerp structuurvisie Toekomst
Afsluitdijk: Onderzoek naar verbetering
van de vispasseerbaarheid van de
schutsluizen en de effecten van het
luchtbellenscherm op vis (t.b.v.
terugdringen zouttong) eventueel
gevolgd door mitigerende maatregelen.
N.B. zie opmerkingen van de heer Quak.

Opmerking: hangt af van het getij.

Passeerbaarheid vis
versus
aanleg
brakwaterzone

Hoe dient de
inrichting van
dynamische
brakwater zones
vorm en inhoud te
krijgen?

Trechtervormige overgang
zoet - zout met beide armen schuin op de
Afsluitdijk. Dit in combinatie met uitgekiend
protocol.

J. Quak
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ontwerp structuurvisie Toekomst
Afsluitdijk:
Hoe dient de inrichting van dynamische
brakwater zones vorm en inhoud te
krijgen?

Tabel 6.2: afspuien vis
betreft
Afspuien vis
versus
aanleg
vispassage

vraag
a) Is er gebruik /
inrichting mogelijk
waarbij afgespuide vis
weer kan terugkeren?

antwoord

bron

Ad a: het gros van de uitgespoelde vis is klein
van omvang. Uitspoeling vindt vooral in de
winter plaats: vis is gedesoriënteerd (weinig
licht in diepere delen van het IJsselmeer waar
de vis zich ’s winters verzamelt) met gering
zwemvermogen vanwege lage temperaturen.
Huidige situatie: vis sterft.

opmerking

J. Quak

Waterdienst: onderzoek visadvies /
Lammerts waterdienst: de uitspoeling
van vis (huidige situatie) heeft op
populatieniveau niet of nauwelijks
invloed!
(bron: J. Quak).

Opmerking Ad a: kleine vis in
winterperiode zit in diepe geulen en is
passief: bij flink spuien gaat zo'n vis mee,
onderwaterdam of niet.
Effectief tegen uitspoeling is de aanleg
van kunstmatige riffen in de geulen:
biedt luwte, vermindert de stroomsnelheid + meer variatie in habitat.
(bron: J. Quak).

onderzoeksvraag

Oplossing: transitiegebied + lage stroomsnelheden en ruwe oppervlakten waarbij
uitgespoelde vis de kans heeft om terug te
zwemmen. Echter: meeste uitspoeling bij
grote hoeveelheden gespuid zoet water (en
dus hoge stroomsnelheden).

Afspuien vis
versus
aanpassen
spuimiddel

b) kan vispassage een
zoetwater vis bedienen?

Ad b: zie antwoord a, in principe kan dat.

a) Zijn er mogelijkheden
om vis weg te houden bij
de spuiwerken (zoete
kant)? bv. bellenscherm,
geluid, ….

Ad a: Concept MER ESA: In het VKA
zijn mitigerende maatregelen m.b.t.
visuitspoeling opgenomen:
In het IJsselmeer wordt, ten zuiden van de
zoutkom, een barrière (verhoging onder
water) aangelegd. Dit voorkomt dat vissen
vanuit de visrijke Middelgronden richting
spuimiddel zwemmen, wat de kans op
uitspoeling verkleint.

Concept MER ESA
§ 9.4.3
Voorzieningen
t.b.v. vispasseerbaarheid
en
§ 7.3 Plattegrond
van het
spuimiddel

b) Is bij het spuien van
zoetwater op de
Wadden de verdeling
van zoetwater in de
Afsluitdijk van invloed
op de ecologie in de
Wadden (verdeling
versus concentratie)?

Ad b: probeer de grote zoetwater
hoeveelheden met name te spuien bij de
diepe geulen aan de Wadzijde: vermindering
impact zoet waterbellen (kan bij optimaal
spuiregime bijdragen aan transitie-gebied +
oriëntatie functie voor vissen).

J. Quak
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Onderzoeksvraag:
Effectiviteit van een
bellenscherm om afspuien vis
tegen te gaan.

c) Hoe ziet het optimum
in ruimte en tijd er uit en
hoe verschilt dat met de
huidige situatie?

Ad c:
- transitiegebied zoet-zout;
- lage stroomsnelheden;
- ruw oppervlak, zowel op de bodem van de
spuikoker als in visstraat.

J. Quak

Afspuien vis
versus
aanpassen
spuiregime

Is er gebruik / inrichting
mogelijk waarbij
afgespuide vis weer kan
terugkeren?

Ja, door optimaal beheer (inspelen op
vismigratie, zorgen voor lage
stroomsnelheden) in combinatie met een
goede vormgeving, o.a. overgangsgebied
zoet – zout en ruwe oppervlakten waarbij
vissen voldoende luwte kunnen vinden.

J. Quak

Afspuien vis
versus
aanleg
brakwaterzone

a) kan een
brakwaterzone
er voor zorgen dat
zoetwatervis overleeft?

Ad a: Ja, waarschuwt vissen dat ze zout water
naderen. Vraagt wel om goede vormgeving /
inrichting en optimaal beheer zodat de
zoetwatervissen tijdig kunnen terugkeren.

J. Quak

b) Is er gebruik /
inrichting mogelijk
waarbij afgespuide vis
weer kan terugkeren?

Ad b: Ja, door optimaal beheer (inspelen op
vismigratie, zorgen voor lage
stroomsnelheden) in combinatie met een
goede vormgeving, o.a. overgangsgebied
zoet – zout en ruwe oppervlakten waarbij
vissen voldoende luwte kunnen vinden.

J. Quak

Onderzoek de tolerantie van
de zoetwatervissen t.a.v.
stijgende chloride-gehalten :
95% van de uitgespoelde vis is
klein: literatuuronderzoek +
monitoring kier Haringvliet.
De onderzoeksresultaten
helpen om de effectiviteit van
eventuele maatregelen in te
kunnen schatten.

Opmerking m.b.t. visuitspoeling vanuit het Concept MER ESA14:
Bij de terugblik op de locatiekeuze is gebleken dat met name ten aanzien van de visuitspoeling uit het IJsselmeer locatie 1A (ten westen van de
knik in de Afsluitdijk nabij Kornwerderzand) een ongunstige locatie is. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn15:
1) de aanleg van een onderwaterdam, aan de IJsselmeerzijde,
2) het creëren van een zoutkom aan de IJsselmeerzijde om vis in de omgeving van het spuimiddel af te schrikken en
3) het vergroten van de retourmogelijkheden voor vis door specifiek beheer van de afsluitmiddelen.
Zie opmerkingen van de heer Quak: het is de vraag of deze mitigerende maatregelen effectief zullen zijn. Het uitspoelen van vis vindt met name
in de winter plaats wanneer (kleine) vis gedesoriënteerd en passief is (en dus meegesleurd wordt in de stroom zonder actief te reageren).
14
15

Bron: Concept MER ESA, hoofdstuk 16.
Betreft mogelijke maatregelen: effectiviteit en uitvoerbaarheid zijn nog niet uitgebreid bekeken.
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Tabel 6.3: snelle lozing: verzoeting 16
betreft

vraag

antwoord

bron

Snelle lozing:
verzoeting
versus
plaatsen
pompen

Door het pompen kunnen lozingen meer
in tijd en plaats gespreid plaatsvinden.
Hierdoor verminderen de zoetwaterconcentraties in de Waddenzee.

Snelle lozing:
verzoeting
versus
aanpassen
spuimiddel

a) Zijn er mogelijkheden voor optimale
menging zout en zoet in de spuiwerken /
gecombineerd met spuiwerk aan de
Waddenkant?

-

b) Is bij het spuien van zoetwater op de
Wadden de verdeling van zoetwater in de
Afsluitdijk van invloed op de ecologie in
de Wadden (verdeling versus
concentratie)?

Ad b: probeer de grote
zoetwaterhoeveelheden met
name te spuien bij de diepe
geulen aan de Wadzijde:
vermindering impact zoet
waterbellen (kan bij optimaal
spuiregime bijdragen aan
transitiegebied + oriëntatie functie
voor vissen).

In hoeverre biedt dit soelaas voor het
Wadden-ecosysteem gelet op de
schadelijke effecten van grote
zoetwaterlozingen?

Dankzij de mogelijkheid van
pompen is er - in combinatie met
spuien- meer vrijheid om een
vanuit ecologisch perspectief een
optimaal spui- pompbeheer uit te
voeren: protocol zo opstellen dat
ecologische belangen zo lang
mogelijk gediend kunnen worden.

J. Quak

opmerking

onderzoeksvraag

Betreft de vraag m.b.t.
I) Hoe ziet optimale inzet
meerwaarde pompen voor ecologie gemaal in combinatie met
Wadden.
spuien er uit gelet op de
ecologische belangen en wat
Onlangs is duidelijk geworden dat is hiervan de meerwaarde
in het kader van de Concept MER voor de ecologie in de
ESA ook een variant met pompen Wadden?
zal worden onderzocht.
II) Pompen leveren valse
lokstroom: hoe de
aangetrokken vis toch laten
migreren, zowel van zoet
naar zout als andersom?

Zijn er mogelijkheden voor
optimale menging zout en
zoet in de spuiwerken /
gecombineerd met spuiwerk
aan de Waddenkant?

16

J. Quak

Verspreiding van zoetwaterbellen als gevolg van grootschalige zoetwaterlozingen in de Waddenzee is schadelijk is voor zowel mobiele als
sessiele zoutwaterorganismen.
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Snelle lozing:
verzoeting
versus
aanpassen
spuiregime

c) Hoe ziet het optimum in ruimte en tijd
er uit en hoe verschilt dat met de huidige
situatie?

Ad c:
- transitiegebied zoet-zout;
- lage stroomsnelheden;
- ruw oppervlak, zowel op de
bodem van de spuikoker als in
visstraat.

J. Quak

In welke mate zijn hiermee minder snelle
lozingen te bewerkstelligen?

Via anticiperend spuien wordt,
vooruitlopend op een verhoogde
aanvoer van water (bijv. vanuit de
IJssel), het peil op het IJsselmeer
extra verlaagd. Op die manier zou
de verhoogde aanvoer van water
in het IJsselmeer kunnen worden
opgevangen zonder dat de
waterpeilen ver boven het
streefpeil stijgen / snelle lozingen
van zoet water op de Wadden
plaatsvinden.
Anticiperend spuien is echter
geen geschikte oplossing omdat
dit alleen kan in combinatie met
een structurele verlaging van het
IJsselmeerpeil en dat brengt de
scheepvaart in de problemen.

Concept MER
ESA
§ 3.1.3
Keuze voor
extra
spuicapaciteit

Concept MER ESA t.a.v.
anticiperend spuien: Om
verhoogde water aanvoeren
‘anticiperend’ op te vangen moet
het streefpeil structureel omlaag.
Belangrijk nadeel: belang van de
scheepvaart komt in het geding.
Het winter streefpeil is mede
vastgesteld op grond van
voldoende vaardiepte voor de
binnenvaart IJsselmeer.
Bovendien lukt structurele
verlaging niet: het lukt nu al niet
goed om het winter streefpeil te
handhaven. Conclusie:
anticiperend spuien is geen
geschikte oplossing.
N.B. Voor zover mogelijk wordt wel
rekening gehouden met
ecologische belangen bij huidige
spuiregime.
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Tabel 6.4: snelle lozing: vertroebeling 17
betreft
Snelle lozing:
vertroebeling
versus
plaatsen
pompen

vraag

antwoord

bron

onderzoeksvraag

a) Door het pompen kunnen lozingen
meer in tijd en plaats gespreid
plaatsvinden. Hierdoor verminderen de
zoetwater concentraties in de
Waddenzee.

Ad a: Ja, zoek het optimum in
verdeling over tijd en ruimte via
spui /pomp protocollen.

J. Quak

I) pompen leveren valse
lokstroom: hoe de
aangetrokken vis toch laten
migreren, zowel van zoet
naar zout als andersom?

b) Waar en hoe de pompen te plaatsen in
de Afsluitdijk om bij het toekomstig
peilbeheer IJsselmeer vertroebeling in de
Wadden tegen te gaan?

Ad b: zorg dat je aansluit op de
diepe geulen , zowel bij Den Oever
als Kornwererzand.

J. Quak

II) aanbod jonge vis Marsdiep
op zoek naar zoet water: hoe
te komen tot een goede
verdeling tussen Den Oever
en Kornwerderzand t.b.v.
effectieve lokstroom?
(NIOZ heeft hier wellicht
kennis over).

N.B. Door op meer plaatsen
pompcapaciteit te creëren krijg je
meer vrijheid om het optimale
protocol te bewerkstelligen.

Snelle lozing:
vertroebeling
versus
aanpassen
spuimiddel

opmerking

Wat levert een aangepast spuimiddel op
t.a.v. verminderen vertroebeling: wat is
de verandering in sliblast en daarmee
doorzicht/ helderheid en in relatie
daarmee de primaire productie?

-

Wat levert een aangepast
spuimiddel op t.a.v.
verminderen vertroebeling:
wat is de verandering in
sliblast en daarmee
doorzicht/ helderheid en in
relatie daarmee de primaire
productie?

17

Wanneer zoet water vermengt met zout water slaan opgeloste slibdeeltjes neer, dit is een natuurlijk proces dat effect heeft op de sliblast : doorzicht /
helderheid en in relatie daarmee primaire productie.
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Snelle lozing:
vertroebeling
versus
aanpassen
spuiregime

In welke mate zijn hiermee
minder snelle lozingen te
bewerkstelligen?

Concept MER ESA t.a.v.
anticiperend spuien:
De enige manier om verhoogde
wateraanvoeren ‘anticiperend’ op
te vangen is het streefpeil
structureel te verlagen. Belangrijk
nadeel daarvan is dat het belang
van de scheepvaart in het geding
komt. Het winter streefpeil is
mede vastgesteld op grond van
voldoende vaardiepte voor de
binnenvaart op het IJsselmeer.
Bovendien zal het structureel
verlagen niet lukken; het lukt nu al
niet goed om het winterstreefpeil te handhaven.
Conclusie:
anticiperend spuien is geen
geschikte oplossing om snelle
lozingen van zoet water tegen te
gaan.
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Concept MER
ESA
§ 3.1.3
Keuze voor
extra
spuicapaciteit

Concept MER ESA t.a.v.
anticiperend spuien:
Om verhoogde water aanvoeren
‘anticiperend’ op te vangen moet
het streefpeil structureel omlaag.
Belangrijk nadeel: belang van de
scheepvaart komt in het geding.
Het winter streefpeil is mede
vastgesteld op grond van
voldoende vaardiepte voor de
binnenvaart IJsselmeer.
Bovendien lukt structurele
verlaging niet: het lukt nu al niet
goed om het winter streefpeil te
handhaven. Conclusie:
anticiperend spuien is geen
geschikte oplossing.
N.B. Voor zover mogelijk wordt wel
rekening gehouden met
ecologische belangen bij huidige
spuiregime.

Tabel 6.5: gebrek aan habitat
betreft
Gebrek aan
habitat
versus
plaatsen
pompen

Gebrek aan
habitat
versus
aanpassen
spuimiddel

vraag
Door de in tijd en plaats meer gespreide
lozing ontstaat wat meer brak habitat.
a) hoe dit te handhaven?
b) wat zijn de eigenschappen van dit
habitat?

Kun je van de spuikommen kleine
brakwater habitats maken?

antwoord

bron

ad a + b: als gevolg van de sterke
variatie in aanvoer van water naar
het IJsselmeer is een
voortdurende voeding van een
brakwaterzone met zoet water
niet haalbaar. Met pompen ben je
minder afhankelijk van de
weersomstandigheden en het
zeeniveau op het Wad. Echter in
droge perioden en bij een te laag
peil op het IJsselmeer zal er niet
gepompt worden en kan een brak
habitat niet gehandhaafd worden
(nu worden in aaneengesloten
droge perioden enkele dagen tot
enkele weken niet gespuid, dit
komt niet elke zomer voor).
-

Antwoord op
basis van het
Concept MER
ESA.

opmerking

onderzoeksvraag
Wanneer is er geen water
meer om te pompen / in
hoeverre kan met een pomp
het brakwatersysteem langer
in stand gehouden worden
t.o.v. spuien onder vrij
verval?
Opmerking:
Deze vraag bezien vanuit de
behoefte van de vissen:
misschien is de benodigde
zoete lokstroom de Waddenzee in zo gering dat hier ook
in droge perioden in voorzien
kan worden.
I) Is verblijftijd in brakke
spuikom lang genoeg voor
fysiologische aanpassing
(soortspecifiek), gelet ook op
variatie in afvoeren?
II) Waar en hoe vindt de
fysiologische aanpassing van
de diadrome vissen plaats?
N.B. is soortspecifiek:
vertalen in benodigde arealen
transitiegebied.
III) Transitiegebied als
doorgangszone of als deel
van het habitat?
Is ook soortspecifiek.
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Gebrek aan
habitat
versus
aanleg
brakwaterzone

Hoe dient de inrichting van dynamische
brakwater zones vorm en inhoud te
krijgen?

-

Betreft omvang, vormgeving
optimale inrichting en beheer.
Verzamelen bestaande kennis.
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Hoe dient de inrichting van
dynamische brakwater zones
vorm en inhoud te krijgen?

Tabel 6.6: effecten peilbeheer IJsselmeer
betreft

vraag

antwoord

bron

Effecten peilbeheer
IJ'meer
versus
aanleg
vispassage

Vispassage:
In geval van weinig zoet water:
hoe houd je de vispassage in stand?

In die situatie is vispassage veel
minder nodig: weinig zoet water is
weinig prikkel om naar binnen te
zwemmen: vis wacht op voldoende
lokstroom

Effecten peilbeheer
IJ'meer
versus
plaatsen
pompen

a) Hoe groot is de extra
zoetwaterbuffer die door pompen op
het IJsselmeer ontstaat?

-

b) Hoe verhoudt zich deze met het
opzetten van het gemiddelde
IJsselmeerpeil?

-

Effecten peilbeheer
IJ'meer
versus
aanpassen
spuiregime

Blijven spuien onder vrij verval +
zoetwaterbekken: zoeken naar meer
vrijheid tbv ecologie Wadden door
finetuning op basis van
informatiesystemen bovenstroomse
aanvoer + bijbehorende kennisvraag.

Dit lukt niet: de rivierafvoeren van de
Rijntakken, waaronder de IJssel, zijn
met de huidige methoden ca. 4 dagen
vooruit te voorspellen.
Bij een flink verhoogde afvoer van de
IJssel die enkele dagen aanhoudt,
stijgt het peil op het IJsselmeer al
gauw zo’n halve meter als er helemaal
niet geloosd zou kunnen worden.
Als er wel geloosd kan worden, dan
nog stijgt het peil tot enkele
decimeters, afhankelijk van de hoogte
en duur van de rivierafvoer en van de
hoeveelheid water die kan worden
geloosd. Bij anticiperend lozen zou het
IJ'meerpeil vóór de hoge rivierafvoer
met enkele decimeters verlaagd
moeten worden.

opmerking

J. Quak

onderzoeksvraag
Wachten op voldoende
lokstroom t.b.v. vismigratie
kan slechts beperkte periode:
waar liggen de kritische
grenzen (soortspecifiek,
periodespecifiek)?

N.B. wachten kan slechts beperkte
periode.
N.B. zorg voor continuïteit in de
zoetwaterlokstroom in de
belangrijke perioden van vistrek.

a) Hoe groot is de extra
zoetwaterbuffer die door
pompen op het IJsselmeer
ontstaat?
b) Hoe verhoudt zich deze
met het opzetten van het
gemiddelde IJsselmeerpeil?
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Concept MER
ESA
§3.1.3 Keuze
voor extra
spuicapaciteit

Concept MER ESA t.a.v.
Hoe het afvoergedrag
anticiperend spuien:
Rijntakken verder vooruit te
de enige manier om verhoogde
voorspellen?
wateraanvoeren ‘anticiperend’ op
te vangen is het streefpeil
structureel te verlagen. Belangrijk
nadeel daarvan is dat het belang
van de scheepvaart in het geding
komt. Het winter streefpeil is mede
vastgesteld op grond van
voldoende vaardiepte voor de
binnenvaart op het IJsselmeer.
Bovendien zal het structureel
verlagen niet lukken; het lukt nu al
niet goed om het winter streefpeil
te handhaven. De conclusie is dan
ook dat anticiperend spuien geen
geschikte oplossing is.

Bij een redelijk hoge afvoer door de
spuisluizen per dag en een
gemiddelde / enigszins verhoogde
aanvoer vanuit de IJssel duurt het in
de orde van een week tot 10 dagen
om dit te bewerkstelligen.
Voorwaarde: gunstige
omstandigheden aan de Waddenzijde
(voldoende lozen).
Om die periode te verkorten tot een
dag of 4 á 5, moet er in de A'dijk
geloosd worden met hoeveelheden
per dag waarvoor een behoorlijk
verval over de sluizen nodig is. Dat
doet zich alleen voor wanneer het peil
op het IJ'meer (aanzienlijk) boven
streef-peil is, en het laagwater op het
Wad zeer laag is. En dat verhoogde
IJ'meer peil is juist wat voorkomen
moet worden.

Effecten peilbeheer
IJ'meer
versus
aanleg
brakwaterzone

Hoe dient de inrichting van
dynamische brakwater zones vorm en
inhoud te krijgen?

De optimale inrichting + beheer is
gerelateerd aan de antwoorden op de
vragen die in tabel 6.5 aan de orde zijn
gesteld m.b.t. gebrek aan habitat.
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Twee kanttekeningen:
- met bandbreedte is wel degelijk
aan te geven welke Rijnafvoeren
verwacht kunnen worden.
- wind heeft tijdelijk meer invloed
op het peil (30 - 50, soms 80cm).

J. Quak

Drie opmerkingen:
- de hoeveelheid zoetwater dat
gespuid wordt is de tegenkracht
voor het zoute water.
- is er weinig afvoer: spuikoker
afknijpen / dicht zetten, is voor
vistrek niet erg als het om beperkte
periode gaat: lokstroom ontbreekt
tijdelijk.
- klimaatscenario’s wijzen o.a. op
drogere zomers: minder zoetwater.
Dit heeft de nodige consequenties
voor de benodigde aanvoer van
zoet water t.b.v. de brakwaterzone.

7

KENNISVRAGEN ECOLOGIE TO EN TAUTONOOM

To en Tautonoom
Wanneer kennis ten aanzien van de huidige situatie ontbreekt, kan ook niet bepaald worden of de verschillende strategieën voor het toekomstig
peilbeheer van het IJsselmeer leiden tot een neutraal / positief of negatief effect ten opzichte van de huidige situatie. Als basis voor besluitvorming is het van groot belang om de autonome ontwikkelingen (zoals klimaatverandering) in kaart te brengen om vervolgens na te gaan hoe
de verschillende oplossingen hier bij aansluiten. Daarom zijn in dit hoofdstuk relevante ecologische kennisvragen weergegeven met betrekking
tot de huidige situatie (To) en de autonome ontwikkeling i.c. de effecten op termijn zonder ingrijpen (Tautonoom).18
Geconstateerd wordt dat er nog een duidelijke opgave ligt als het gaat om a) het vergaren van kennis ten aanzien van de beschreven
vraagstukken en b) een zorgvuldige besluitvorming met inbegrip van de autonome ontwikkelingen.
Tabel 7.1: Kennisvragen ecologie To en Tautonoom
betreft
Passeerbaarheid
vis

18

vraag

antwoord

bron

opmerking

onderzoeksvraag

Aanbeveling m.b.t. Marsdiep:
veldmeting t.a.v. zoutgehalten
/ aquatisch milieu, zie ook
onderzoek Eems.

T.a.v. Marsdiep:
1a) functioneert het Marsdiep in de
huidige situatie als brakwatermilieu : habitat voor brakwater
soorten / gewenningsgebied
diadrome vissen?

T.a.v. Marsdiep:
1a) functioneert het Marsdiep in
de huidige situatie als brakwatermilieu : habitat voor brakwater
soorten / gewenningsgebied
diadrome vissen?

-

1b) hoe is de variatie van de
zoutgehalten qua ruimte en tijd?

-

1b) hoe is de variatie van de
zoutgehalten qua ruimte en tijd?

1c) wat voor effecten zijn te
verwachten bij gewijzigd
spuiregime IJsselmeer en
mogelijke verminderde zoetwater
aanvoer in de zomer?

-

1c) wat voor effecten zijn te
verwachten bij gewijzigd
spuiregime IJsselmeer en mogelijke
verminderde zoetwater aanvoer in
de zomer?

Wellicht kennis aanwezig bij
het NIOZ.

Voor zover deze vragen nog niet in hoofdstuk 6 aan de orde zijn geweest.
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Gedrag van vis
(zoet, zout en
trek) nabij de
spuisluizen

Hoe is de verdeling in de spuikom
qua ruimte en tijd t.a.v. saliniteit,
welke vissen komen waar voor, op
welke diepten in de spuikommen?
Anders geformuleerd:
hoe gedraagt vis (zoet , zout en
trek) zich nabij de spuisluizen i.r.t.
de hydro-dynamiek en saliniteit?

Deze vraag is al geagendeerd in
Tabel 6.1.

J. Quak

Afspuien vis

Op welke wijze kan rekening
worden gehouden met de
ecologische en morfologische
belangen bij het spuien van zoet
water op de Waddenzee?

Dit is op verschillende plekken in
hoofdstuk 6 aan de orde geweest.
Kort samengevat luidt het
antwoord:
- tegen gaan van zoetwaterpulsen /
snelle lozingen;
- creëren van brakwatermilieu t.b.v.
geleidelijke overgang zoet – zout;
- beperking stroomsnelheid tijdens
het spuien;
- kunstmatig verruwde bodem van
de spuikokers;
- aanleg visstraat met ruwe
oppervlakten t.b.v. luwte voor de
vissen, zowel aan de IJsselmeerzijde
als Wadzijde.

Zie Hfst 6.

Snelle lozing:
verzoeting /
vertroebeling

Hoe verspreiden de
zoetwaterbellen zich in het
Waddensysteem (frequentie,
afstanden, verspreiding,
saliniteit)?

Verspreiding zoetwaterbellen is
bekend, de ecologische impact is
onbekend. Dit heeft ook te maken
met verandering in sliblast en
daarmee doorzicht / helderheid en
in relatie daarmee primaire
productie.

Onderzoeksvraag in de
Ontwerp
Structuurvisie
Toekomst
Afsluitdijk.

onderzoek naar gedrag van vis
(zoet, zout en trek) nabij de
spuisluizen in relatie tot hydrodynamiek en het zoutgehalte.

T.a.v. gedrag van de vis dat migreert
van zout naar zoet : veel vis ligt op
de bodem, in het transitiegebied ligt
de vis stil en zoekt vervolgens actief
het zoete water op wanneer er
voldoende lokstroom is.

T.a.v. verspreiding
zoetwaterbellen:
Dit heeft een relatie met:
- spuiregime
- waterbellen / sliblast
- ecosysteem
(zeegras, schelpdieren, vis,
algen / primaire productie).

Hoe verspreiden de
zoetwaterbellen zich in het
Waddensysteem (frequentie,
afstanden, verspreiding, saliniteit)
en wat zijn de effecten van de
zoetwaterpulsen op flora en fauna
van de Waddenzee (inclusief
mosselpercelen), ook in relatie tot
de sliblast?
Model maken en veldmeting.
Deze vraag speelt ook in het
perspectief van klimaatverandering.
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Zoet-zout
verhoudingen in
de spuikom

Spuien over de bodem in het
Waddensysteem brengt zoet
water onder terwijl normaal zout
water onder en zoet water boven
te vinden is.
Wat gebeurt er met de saliniteit in
de spuikom aan de Waddenzijde
t.a.v. menging / turbulentie /
stratificatie?

Spuimiddel:
werking
zoutvang /
zoutkom
IJsselmeerzijde

Concept MER ESA t.a.v. aanleg
extra spuicapaciteit: de werking
van de ‘zoutvang’, en zoutkom, de
verdieping van het spuikanaal aan
IJsselmeerzijde waarin zout water
opgevangen wordt zodat het zich
niet verder verspreidt en de mate
van natuurlijke verversing hiervan
kent een aantal kennisleemten.
De mate waarin factoren als wind
en turbulentie een optimale
werking tegengaan en de mate
waarin een zoutvang ook bij
beperkte spuidebiet volledig
functioneert, is niet inzichtelijk.

-

Spuien over de bodem in het
Waddensysteem brengt zoet water
onder terwijl normaal zout water
onder en zoet water boven te vinden
is.
Wat gebeurt er met de saliniteit in
de spuikom aan de Waddenzijde
t.a.v. menging / turbulentie /
stratificatie?
Concept MER
ESA
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Voorstel in Concept MER ESA:
optredende stromingspatronen en
optimale wijze natuurlijke
verversing in relatie tot ontwerp
optimalisatie zoutvang en –kom
meenemen in schaalmodel
onderzoek komende projectfase,
effectiviteit bestuderen in
samenhang met binnen houden
inkomende trekvis.

BIJLAGE 1: DEELNEMERS WERKSESSIE 20 APRIL 2011
Martijn de Jong
Hein Sas
Ton de Vrieze
Wim van Urk
Margriet Beek
Niels Schotsman
Robert Zijlstra
Titian Oterdoom
Karlien Elzes

Programma Naar een Rijke Waddenzee / medewerker Visserij, Coalitie Wadden Natuurlijk
Programma "Naar een Rijke Waddenzee / zelfstandig adviseur
Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied
Directoraat-Generaal Water
Deltaprogramma IJsselmeergebied
provincie Fryslân
provincie Fryslân / Deltaprogramma Waddengebied
Elzinga & Oterdoom Procesmanagement
Elzinga & Oterdoom Procesmanagement / Mijn Secretariaat

Anco van den Heuvel (Rijkswaterstaat Noord-Nederland, waterdistrict Waddenzee) heeft voorafgaand aan werksessie 1 zijn opmerkingen
aangeleverd.
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BIJLAGE 2: DEELNEMERS WERKSESSIE 27 OKTOBER 2011
Martijn de Jong
Anco van den Heuvel
Pieter den Besten
Niels Schotsman
Wim Schoorlemmer
Titian Oterdoom
Karlien Elzes

Programma Naar een Rijke Waddenzee / medewerker Visserij, Coalitie Wadden Natuurlijk
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, waterdistrict Waddenzee
Ministerie I&M, DGW
Provincie Fryslân
Programma Naar een Rijke Waddenzee
Elzinga & Oterdoom Procesmanagement
Elzinga & Oterdoom Procesmanagement / Mijn Secretariaat

Voorafgaand aan werksessie 2 hebben de volgende personen inhoudelijk gereageerd op het concept document:
- Hein Sas
Programma "Naar een Rijke Waddenzee / zelfstandig adviseur;
- Karen Oostinga
Omgevingsmanager Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk Rijkswaterstaat IJsselmeergebied;
- Margriet Beek
Deltaprogramma IJsselmeergebied en
- Jaap Quak
projectmanager sportvisserij Nederland.
De inbreng van deze personen is tijdens de werksessie door de deelnemers besproken.
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BIJLAGE 3: RELEVANTE PASSAGES UIT GERAADPLEEGDE LITERATUUR
Op basis van bestaande kennis zijn de vragen ten aanzien van de effecten van zoetwater op de ecologie en morfologie van de Waddenzee zo
goed mogelijk beantwoord. Hierbij is gebruik gemaakt van het Concept MER ESA en de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
Als achtergrondinformatie zijn onderstaand enkele passages uit deze recent verschenen bronnen weergegeven.
Concept MER ESA
Ter bevordering van de vismigratie, realiseert Rijkswaterstaat twee vispassages op de locaties van de huidige spuicomplexen in de Afsluitdijk:
de Stevinsluizen bij Den Oever en de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand. Momenteel wordt het realiseren van extra spuicapaciteit in de
Afsluitdijk voorbereid. Om de milieu-effecten in kaart te brengen is in vervolg op een eerder uitgevoerde locatie m.e.r. nu een inrichtingsMER
opgesteld: MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (MER ESA). In het MER ESA wordt onder andere aandacht besteed aan de passeerbaarheid
voor vis, uitspoeling van vis en de zoet-zout verdeling. De relevante teksten zijn onderstaand weergegeven.
Overigens is onlangs besloten ook nog een variant te onderzoeken waarbij pompen wordt geplaatst in spuikokers van de huidige sluizen.
Welke oplossing (spuien onder vrij verval / spuien in combinatie met pompen) uiteindelijk gekozen wordt is op dit moment niet duidelijk: de
uiteindelijke resultaten van het MER met daarin ook de pompvariant laten nog op zich wachten19. Onderstaande teksten zijn ontleend aan de
concept-MER ESA waarbij als uitgangspunt dient dat er inderdaad extra spuicapaciteit wordt gerealiseerd nabij de knik in de Afsluitdijk,
in aanvulling op de huidige spuicomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand.

Passeerbaarheid vis
"Onder de soorten trekvis voor wie de Afsluitdijk een barrière vormt zijn er grote verschillen in soort specifieke gedragingen en zwemcapaciteiten van de
vissen. De mate waarin vissen tegen een stroom in kunnen zwemmen wordt ‘sprintcapaciteit’ genoemd. Verschillen in sprintcapaciteit hebben onder andere te
maken met de soort (je hebt snellere en tragere sprinters) en de lengte van de vis (kleine sprinten langzamer dan grote). De lengte hangt mede af van het
levensstadium van de vis waarin deze de Afsluitdijk wil passeren. Zo zijn volwassen zalmen goede tot zeer goede sprinters en trekken de volwassen
exemplaren in het zomerhalfjaar vanuit zee de rivieren op. Een heel ander voorbeeld is de glasaal (paling); de jonge aal heeft een zeer beperkte
zwemcapaciteit en komt tot aan de sluiscomplexen in de Afsluitdijk door slim gebruik te maken van getijdenbewegingen (dit verschijnsel heet ‘selectief
getijdentransport’), waarbij ook de hoeveelheid gespuid zoetwater een rol speelt (‘lokstroom’). Bij het bespreken van de opties voor het verbeteren van de
20
vispasseerbaarheid (van het spuimiddel, red.) wordt daarom onderscheid gemaakt in actieve en passieve vissen."

19
20

Stand van zaken eind juni 2011.
Cursief weergegeven tekst is ontleend aan het Concept MER ESA.
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Behoefte aan gezamenlijke kennisbasis
Er is sprake van een kennisconflict tussen biologen als het gaat om de vismigratie / passage zout-zoet.
Het verschil van inzicht richt zich op passief gedrag op basis van getijdetransport versus actief gedrag waarbij vissen
-na een fysiologische omzetting- actief tegen de stroom inzwemmen om de zoet-zout overgang te passeren.
In geval van actief gedrag (tegen de stroom in zwemmen) speelt het probleem van zoutindringing veel minder.
Er is behoefte aan een gemeenschappelijke kennisbasis ten aanzien van:
- transitie;
- het overbruggen van de zoet-zout overgang en vice versa;
- actief gedrag versus passief gedrag.

Naar voren komt dat een constante lokstroom (zoetwaterstroom naar de Wadden) en lage stroomsnelheden van het water tijdens het passeren
van het spuimiddel cruciaal zijn voor de passeerbaarheid van vis. In het spuimiddel is de stroomsnelheid afhankelijk van het verval. Een manier
om de stroomsnelheid te beperken is het openen van het spuimiddel wanneer de waterstanden van IJsselmeer en de Waddenzee aan
weerszijden van het spuimiddel gelijk zijn en niet pas wanneer de waterstand van de Waddenzee al duidelijk lager is dan het IJsselmeerpeil:
bij gelijke waterstanden aan het begin en einde van het spuivenster is de snelheid van het passerende water gering. Dit kan twee keer per
spuivenster dus vier keer per etmaal. Omdat bij het spuimiddel zelf de lokstroom het grootst is, is deze wijze van vispasseerbaarheid
waarschijnlijk zeer effectief, zowel voor actieve als passieve vissen. Consequentie hiervan is wel dat er zout water het IJsselmeer binnendringt.
Dit zoutbezwaar kan opgevangen worden door de aanleg van een zoutkom en afvoer van zout water.
Er zijn in de jaren ’90 en in 2008 experimenten geweest met een verlengd spuivenster ten behoeve van de intrek van zwakke zwemmers.
Waargenomen is een verhoogde intrek van onder andere jonge spiering. Gegeven het zoutbezwaar zijn deze experimenten niet gecontinueerd,
een probleem wat in deze optie wordt ondervangen door een zoutvang. Door ‘slim spuien’ zou de effectiviteit van deze optie kunnen worden
vergroot, bijvoorbeeld door het creëren van een zo constant mogelijke lokstroom.
Opgemerkt wordt dat er niet altijd gespuid wordt: weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijsgang, noordwestenwind in combinatie met lage
luchtdruk), dood tij of onderhoud kunnen ervoor zorgen dat er niet gespuid kan worden. In de huidige omstandigheden wordt tijdens het
spuiseizoen gemiddeld 21 dagen niet gespuid bij Den Oever en 32 dagen niet gespuid bij Kornwerderzand. Dit wordt 0-spuien genoemd.
In aaneengesloten droge perioden in de zomer wordt er soms enkele dagen tot weken niet gespuid. Dit komt niet elke zomer voor.
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Bovenstaande betekent dat de bevordering van de passeerbaarheid van vis tijdens het spuien zoals bovenstaand omschreven alleen kan
plaatsvinden wanneer de (weers)omstandigheden en het kwantiteitsbeheer dat toelaten.
Gebruik / inzet spuimiddelen
Na de realisatie van extra spuicapaciteit zijn er drie spuicomplexen in de Afsluitdijk beschikbaar. Dit biedt mogelijkheden om het gebruik en de
inzet van de verschillende spuicomplexen te variëren. De mogelijke varianten pakken verschillend uit, onder andere als het gaat om de
passeerbaarheid vis, uitspoeling van vis en de verspreiding van zoet water in het zoute Waddenmilieu.
De passeerbaarheid voor vis is gebaat bij de inzet van zoveel mogelijk spuicomplexen (Den Oever, ESA en Kornwerderzand) die gedurende de
vistrek zo continu mogelijk spuien (verlaging stroomsnelheden, meer spuivensters en een meer continue lokstroom in de Wadden).
Het gebruik en de inzet van de verschillende spuimiddelen na realisatie van ESA heeft ook invloed op de zoet/zoutverdeling: hoe groter de
zoetwaterbel die per tijdseenheid geloosd wordt, des te groter de kans op negatieve effecten voor flora en fauna in de Waddenzee.
Hoewel de totale hoeveelheid water gelijk blijft bij verschillend gebruik van de spuimiddelen, heeft een gezamenlijke inzet van de spuimiddelen
de voorkeur omdat er dan geleidelijk gespuid wordt waardoor de hoeveelheden zoet water per tijdseenheid kleiner zijn en er in de Waddenzee
een ‘brakwaterzone’ ontstaat in de omgeving van de spuicomplexen. Deze is overigens niet stabiel gegeven de fluctuatie in aanbod van
IJsselmeerwater!
Het gebruik en de inzet van de spuimiddelen / het operationeel peilbeheer in het IJsselmeer is ook van belang voor de natuurlijke
overstromingsdynamiek van buitendijkse natuur / moerasnatuur aan IJsselmeerzijde (leefgebied van o.a. Noordse woelmuis en rietvogels).
Via een op te stellen spuiprotocol kan bepaald worden welke doelen voorrang krijgen in het spuibeheer. Een beslissingsondersteunend
systeem kan de daadwerkelijke bediening van de spuicomplexen helpen door optimaal in te spelen op gegevens over de aanvoer vanuit het
achterland, te verwachten waterstanden IJsselmeer / Waddenzee en overige variabelen die inspelen op de verschillende belangen.
Kennisleemten
Geconstateerd wordt dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van de effectiviteit van maatregelen om de passeerbaarheid voor vis te
bevorderen. In het Concept MER ESA wordt gepleit voor nader onderzoek ten aanzien van:
- locaties en dichtheden van trekvis in de Waddenzee in relatie tot de effectiviteit van maatregelen zoals visvriendelijk spuien, vispassage,
visstraat en het verder specificeren en optimaliseren van het ontwerp van het spuimiddel;
- mogelijkheden tot het beperken van visuitspoeling.
Verder is er volgens het Concept MER ESA sprake van kennisleemten ten aanzien van:
- de werking van de zoutvang / zoutkom en verdieping van het spuikanaal;
- de gevolgen voor de zoetwatervoorziening IJsselmeer in relatie tot de verandering in spuibeheer binnen het totaal van de drie
spuivoorzieningen Den Oever, ESA en Kornwerderzand.
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Toelichting kennisleemte zoutvang / zoutkom en verdieping spuikanaal
De kennisleemte heeft betrekking op:
- de werking van de zoutvang en zoutkom;
- de verdieping van het spuikanaal aan IJsselmeerzijde waarin zout water opgevangen wordt zodat het zich niet verder verspreidt;
- de mate van natuurlijke verversing hiervan;
- de mate waarin factoren als wind en turbulentie een optimale werking tegengaan en
- de mate waarin een zoutvang bij een beperkt spuidebiet functioneert.
Toelichting kennisleemte zoetwatervoorziening IJsselmeer / optimaal spuibeheer
Onderzoeken hebben zich veelal gericht op het effect van een voorziening (of een calamiteit ter plaatse van een voorziening) op één locatie.
Als er met ESA drie mogelijkheden zijn om water van IJsselmeer naar Waddenzee te spuien, is er in het grootste deel van het jaar sprake van
overcapaciteit21. Dit biedt verschillende beheermogelijkheden met verschillende effecten. Zo wordt momenteel eerst de spuivoorziening in Den
Oever ingezet en pas bij een bepaalde capaciteit de spui in Kornwerderzand. Hiermee wordt de kans op zoutindringing via Den Oever (nabij
inname-punt Andijk) geminimaliseerd. Naar een optimaal spuibeheer om ongewenste zoutindringing te beperken is nog geen onderzoek
verricht. Daarom wordt voorgesteld om dit nader uit te werken in komende projectfase ESA, in samenhang met optimaal spuibeheer voor
andere doelen.
Monitoring
In 2009 heeft Rijkswaterstaat een monitoringprogramma opgesteld. Het monitoringprogramma uit 2009 richt zich op de volgende effecten van
het nieuwe spuicomplex:
· veranderingen in waterstanden.
· veranderingen in bodemligging en - in combinatie hiermee - eventuele aantasting van archeologische waarden.
· veranderingen in zoutgehaltes in het IJsselmeer en westelijke Waddenzee.
· visuitspoeling bij de spuisluizen in de Afsluitdijk.
· visintrek en visuittrek bij de spuisluizen in de Afsluitdijk.
· de populatie van Noordse Woelmuis op de Makkumer Noordwaard.
In de MIRT 3 fase wordt dit monitoringprogramma geactualiseerd.
Opmerking t.a.v. MER ESA
In het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is sprake van een aparte visstraat los van het spuiwerk: visstraat + viskoker. Deze invulling
wordt als optimale situatie gezien maar krijgt weinig aandacht in het MER. Aanbevolen wordt om meer aandacht aan deze veelbelovende
oplossing te besteden.
21

Nota Bene: De overcapaciteit doet zich voor gedurende de eerste jaren: rond 2050 is de situatie vergelijkbaar met 2000: dan zijn alle middelen met name in
de winterperiode continu nodig.
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Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk
Onlangs is de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk ter inzage gelegd22. Ten aanzien van natuur in het gebied rond de Afsluitdijk wordt
opgemerkt dat de gewenste ontwikkelingsrichting bestaat uit het verzachten van de harde scheiding tussen de natuurgebieden (Waddenzee en
IJsselmeer) om de ecologische en ruimtelijke samenhang te versterken en de diversiteit aan overgangsmilieus tussen zoet en zout, land en
water te vergroten.
Ecologische kansen bij een veilige Afsluitdijk23
Een estuarium bestaat uit een verbrede, meestal trechtervormige riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater zich mengen. In dit gebied ontstaat
brak water met verschil in eb en vloed. Bij een estuarium passen speciale natuurwaarden. Het estuarium en de daarbij horende natuurwaarden zijn met de
aanleg van de Afsluitdijk verdwenen. Voor deze structuurvisie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de harde scheiding te verzachten en op beperkte
schaal de natuur die past bij een estuarium terug te krijgen. Het streven is niet om een dynamisch estuarium tot stand te brengen. Wel staat de natuur die bij
een estuarium hoort model bij de ontwikkeling van zoet-zout overgangen en het passeerbaar maken van de dijk voor vis. Het blijkt dat het gebied rond de
Afsluitdijk kansen biedt om de natuurlijke kwaliteiten te verhogen, zonder dat de veiligheid die de dijk biedt en andere functies in het gedrang komen.
De natuurgebieden die zich aan beide zijden van de Afsluitdijk bevinden hebben ieder een eigen karakteristiek en zijn beide aangewezen als Natura 2000
gebied. De Waddenzee aan de noordzijde maakt onderdeel uit van een groot marien intergetijdengebied van internationale betekenis met een enorme
dynamiek en zeer belangrijke natuurwaarden. Het IJsselmeer aan de zuidzijde is een zoetwatersysteem met veel minder dynamiek en met natuurwaarden die
een afname te zien geven in aantallen vissen en vogels. De Afsluitdijk zorgt voor de scheiding tussen beide systemen. Door de natuurgebieden Waddenzee
en IJsselmeer in samenhang te beschouwen ontstaan mogelijkheden voor verhoging van de ecologische kwaliteit rond de Afsluitdijk.

In dit verband worden de volgende maatregelen in de Ontwerp Structuurvisie genoemd:
 Maatregelen voor de verhoging van de vispasseerbaarheid van de Afsluitdijk en het tegengaan van uitspoeling van zoetwatervis;
 Versterking van de zoet-zoutovergangen tussen Waddenzee en IJsselmeer;
 Dynamische brakwaterzones aan de Wadzijde;
 Vermindering van de verstorende effecten in de Waddenzee van het spuien;
 Aangroei van kwelders en natuurvriendelijke oevers van de dijken;
 Aanleg van vlucht- en broedplaatsen voor vogels in het IJsselmeer en
 Een meer natuurvriendelijk karakter van de harde bekleding van de Afsluitdijk.
Opgemerkt wordt dat voor diverse maatregelen eerst nader onderzoek nodig is om de effectiviteit en haalbaarheid aan te tonen.

22
23

Bron: Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk
Cursief weergegeven tekst is overgenomen uit de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
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De volgende onderzoeken worden onder het kopje "zoektocht naar effectieve maatregelen voor natuur" in de Ontwerp Structuurvisie genoemd:
"De wijze waarop de samenhang tussen beide systemen (Wadden en IJsselmeer) op de lange termijn tot de meeste winst voor de natuur leidt en welke
maatregelen daaraan het meest bijdragen vergt nader onderzoek. Dat onderzoek betreft de aard en omvang van ingrepen die de ecologie versterken, die
passen bij de andere functies van de beide natuurgebieden, die voldoen aan de eisen van waterveiligheid en waterhuishouding en die juridisch, technisch en
financieel uitvoerbaar zijn. Te denken valt aan onderzoeken ter versterking van de natuur:







24

Onderzoek naar de verbetering van de vispasseerbaarheid van de schutsluizen en de effecten van het luchtbellenscherm op vis (t.b.v. terugdringen
zouttong) eventueel gevolgd door mitigerende maatregelen;
Onderzoek naar het gedrag van vis nabij de spuisluizen in relatie tot de hydradynamiek en het zoutgehalte;
Onderzoek naar (of monitoring van) de verdeling en effecten van zoetwaterpulsen op flora en fauna van de Waddenzee;
Onderzoek naar de mogelijkheden voor ecologische benutting van brak water dat vrijkomt bij de productie van blue energy;
De mogelijkheden om met zand- en of schelpenstranden en -eilandjes en kwelders bij de aanlanding van de dijk extra mogelijkheden te bieden als
hoogwatervluchtplaatsen, foerageergebied en broedplekken voor vogels;
24
Onderzoek naar dynamische brakwaterzones."

De cursief weergegeven tekst is overgenomen uit de Ontwerp Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk.
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