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Getij Grevelingen – Loes de Jong
24 september 2019

Aanleiding 

• Aanleg Deltawerken sloot de 
Grevelingen af van de Noordzee

• Hierdoor verdween eb en vloed, jaarlijks 
terugkerende zuurstofloosheid in delen 
van het meer 

• Bodemdieren gaan dood (trend)
• Belangrijke schakel in de voedselketen
• Hele ecosysteem is kwetsbaar
• Economische vitaliteit is afhankelijk van 

de Grevelingen! 
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Onze ambitie

Rijk en regio willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door 
beperkt getij terug te brengen. 
Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook 
mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange 
termijn. 
Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het 
gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en 
natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. 
Om het getij terug te brengen moet een doorlaatmiddel gerealiseerd 
worden. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaatmiddel duurzame 
energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.
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Een jaar geleden
• Maart 2018: € 75 miljoen aanvullend 

beschikbaar vanuit het regeerakkoord

• Opdracht: onderzoek varianten 
doorlaatmiddel (met en zonder 
getijdencentrale/optie later inbouw)

• Uitgangspunt: getijslag maximaal 50 
cm met middenpeil NAP -20

• Januari 2019 besluit om 
planuitwerkingsfase in te gaan 
(en betrekken omgeving bij verdere 
uitwerking) en bestuursovereenkomst
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21 februari 2019

• Bestuursovereenkomst getekend

• Nader onderzoek nodig:

– Maatregelen N2000

– Effecten zeespiegelstijging
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Natura2000
• Animatiefilm balans Natura2000 – verbetering  

waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en 
verbetering ecosysteem
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Zeespiegelstijging
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water energie

natuur klimaat

getijslag

peil
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Huidige oever met begroeïng
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Huidig peilbeheer

Huidig peilbeheer
+ en – 10 cm rond -20 NAP
Enkele keren per jaar
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Max hoog water RGV 50 cm / -20 cm

IntergetijdengebiedMiddenpeil RGV 50 cm / -20 cm / gelijk aan huidig middenpeil

Peilscenario Ontwerp-Rijksstructuurvisie
50 cm rond -20 NAP – twee maal per dag
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Intergetijdengebied

Max hoog water scenario 40 cm / -30 cm

Middenpeil scenario 40 cm getij / -30 cm

Nieuw voor te stellen peilscenario
40 cm rond -30 NAP – twee maal per dag

Huidig middenpeil

Behoud natuurwaarden N2000
• Ophogen bestaande vogeleilandjes
• Ophogen bestaande oeververdediging
• Herprofilering oever bij Battenoord
• Ophogen schelpenrichel (hoogwatervluchtplaats voor vogels) 

2 locaties
• Verwijderen jong struweel (in stroken)
• Aanleg nieuw eiland van 45 ha
• Plaatsen van Kleischerm(en) Veermansplaat
• Afplaggen Dwars in de weg / Veermansplaat / Stampersplaat
• Extra maaibeheer en afvoeren om de verruiging als gevolg 

van verdroging tegen te gaan 
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Nieuw kansrijk peilbeheerscenario 40/-30

• Balans verbetering waterkwaliteit en behoud bestaande 
natuurwaarden op de oevers

• Zuurstofprobleem opgelost voor 650 ha van potentieel te 
verbeteren 800 ha 

• 600 ha nieuwe deltanatuur intergetijdengebied
• Basis om in volgende fase verder uit te werken
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Versie 2 juli 2019 

Getij 2011=2013 2018 2050 Na Mtrgl

Getijslag 40 cm

Waterstand gem -30 cm

Broedvogels Bodemdiereters slechter slechter slechter slechter beter

Broedvogels - viseters blijft gelijk slechter slechter slechter beter

Broedvogels - Roofvogels slechter blijft gelijk blijft gelijk slechter blijft gelijk

Strand- en bontbek plevier 47 en 10 slechter slechter slechter slechter beter

Grote Stern 1303 blijft gelijk blijft gelijk blijft gelijk slechter beter

Kluut/Visdief/Dwergstern 191/650/131 slechter slechter slechter slechter beter

Niet - broedvogels  Bodemdiereters beter beter beter beter

Niet-broedvogels - Planteneters blijft gelijk blijft gelijk blijft gelijk blijft gelijk

Niet - broedvogels  Viseters beter beter beter beter

Vogels - Steltlopers overtijend (vogels uit de N2000 
gebied Oosterschelde) slechter slechter slechter blijft gelijk

Noordse Woelmuis (areaal geschikt leefgebied in ha) 669 550 617 640 553 blijft gelijk

Groenknolorchis areaal geschikt leefgebied in ha 272 180 207 122 181 blijft gelijk

H2190B Vochtige duinvalleivegetatie 436 300 347 461 326 461

H2190B Kwaliteitsverlies agv verdroging 0 - 152 0 blijft gelijk

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) (ha) 180 140 78 160 101 blijft gelijk

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) (ha) 11 5 8 9 4 blijft gelijk

H1330B Schorren & Zilte graslanden (ha) 265 250 240 252 196 blijft gelijk

-20 cm

T.o.v. Huidige situatie (Memo WMR 27/6)  

Basis

   30 cm                       40 cm 50 cm          

-30 cm - 20 cm

Verminderd Tussenscenario

Is zeer difuus, grote verschillen per individuele 
soorten; Totaal meer dan 35 soorten. In de trends 
zit nergens vooruitgang. Meeste soorten blijven 
gelijk, maar wordt met een bredere bandbreedte 
ingeschat.

- 20cm

5 cm
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(Recreatie)vaart

Duiksport
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• Herstel bodemleven, daarmee hele ecosysteem
• Stroming
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Voordelta
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Met name gevolgen 
aanleg doorlaat:

• Activiteiten rond 
Brouwersdam

• Behoud strand zeezijde

Visserij
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• Door een betere verbinding 
met de Noordzee zal intrek 
van vis toenemen

• Het Grevelingenmeer kan 
waarschijnlijk net als voor de 
sluiting van de Brouwersdam 
een rol als paai- en 
opgroeigebied vervullen

• Duurzame visserij in een 
gezond natuurlijk 
ecosysteem
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Landbouw

19

20

Meer 
zeespiegelstijging 

leidt tot meer 
aanvullende 

maatregelen voor 
klimaatrobuustheid 

(Fase 2)  

Lager maximaal peil 
Grevelingen, minder 
mitigerende 
maatregelen 

Getijslag van 40cm 
nodig voor 

waterkwaliteit

Zeespiegelstijging
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Adaptieve strategie

Zonder klimaatverandering kan doorlaatmiddel 100 jaar 
mee, maar: zeespiegelstijging. Dus: investeren, nu of later

Stappen:
1. Doorlaatmiddel bouwen (met of zonder 

getijdencentrale)
2. Functie behouden, opties:
• Meer kokers
• Pompcapaciteit
• Aanpassen peilbeheer
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Bestuurlijk proces

• Nu toetsing voorlopig advies bij samenwerkende partijen
• 10 oktober: vaststellen definitief advies aan ministers
• Eind november: formeel besluit BO-MIRT

• Daarna:
– Informeren Tweede Kamer
– Beantwoording zienswijzen
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Zienswijzen

• Duurzame energie door getijdenenergie
• Duiken aantrekkelijk door opbloei onderwaterleven
• Ruimte voor economische ontwikkeling (visserij, recreatie)

• Aantasting van huidige natuurwaarden/ Natura2000 
• Voorzieningen jachthavens en diepte toegangsgeulen 
• Gevolgen strandjes en surfgebied
• Consequenties recreatie door extra stroming bij doorlaat
• Gevolgen voor schieraalvisserij
• Vissterfte door turbines getijdencentrale
• Natuurwinst ten koste van ruimte voor gebruik
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Betrekken omgeving

• Planuitwerkingsfase
– Uitwerking plannen en onderzoeken
– Vergunningen

• In gesprek met omgeving:
– Brede/ thematische/ sectorale bijeenkomsten
– Gesprekken
– Presentaties op uitnodiging  
– Komende periode afspraken hierover

• Schrijf u in voor de nieuwsbrief via getijgrevelingen.nl
24
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11.10 – 11.20 Pauze (koffie staat klaar in de zalen)

11.20 – 12.00 Parallelsessie eerste ronde
12.00 – 12.40 Parallelsessie tweede ronde

12.40 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.45 Plenaire terugkoppeling 
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Vervolg programma

• Marnix Verstralen – marien bioloog en expert op het gebied van 
schelpdieren

• Marijn Tangelder – marien ecoloog en onderzoeker bij Wageningen 
Marine Research (WMR)

• Han Verheijden – consultant vrijetijdseconomie 
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Interactieve discussie
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• Ga op uw mobiele telefoon naar www.menti.com
(liefst via eigen netwerk)

• Log in met de code 422212
• Beantwoord de eerste vraag
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Interactieve discussie

De huidige beheerders van de Grevelingen moeten nu al 
investeren in het gebied en niet wachten op de terugkeer van het 
getij.
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Stelling 1

http://www.menti.com/
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Grevelingen is bovenal een natuurgebied. Visserij en recreatie 
moeten zich daarnaar schikken.
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Stelling 2

Het Ontwikkelplan voor de Grevelingen moet zich vooral richten op 
vernieuwing in het gebied.
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Stelling 3
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Terugkeer van getij is goed voor de Grevelingen, ondanks 
gevolgen voor de aangewezen Natura2000 natuur. 
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Stelling 4

Door de toeristische aantrekkelijkheid van de Grevelingen is 
recreatie-economie belangrijker voor de eilanden dan visserij-
economie.
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Stelling 5
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Terugbrengen van getij brengt meer goede dingen dan slechte 
dingen.

33

Stelling 6

• Sandra den Adel
• Loes de Jong
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Afronding en vooruitblik
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Dank voor uw aanwezigheid!


