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Inspiratiedag Grevelingen 
d.d. 24 september 2019 

Informatiecentrum Grevelingen, Brouwersdam, Ouddorp. 
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De Zeeuwse Milieufederatie organiseerde op 24 september een Inspiratiebijeenkomst over 

de Grevelingen samen met Staatsbosbeheer en het project Getij Grevelingen. De 

aanwezigen gingen in op de diverse ontwikkelingen die spelen in het gebied, op de korte 

en langere termijn.  

Staatsbosbeheer werkt op verzoek van het BOG een Strategisch Ontwikkelplan uit voor de 

komende tien jaar. Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling in het gebied het plan om 

weer beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen. Na de Waternoodsramp in 1953 

zorgen de Deltawerken voor een veilig Zeeland. De realisatie van de Deltawerken hebben 

echter een nadelige invloed gehad op de waterkwaliteit en ecologische toestand van de 

afzonderlijke deltawateren. Voor de Grevelingen betekende de afdamming een 

omschakeling naar een stilstaand zout meer dat in de zomer zuurstofloos raakt in de 

diepere waterlagen. Daarentegen is door het wegvallen van getij prachtige 

zoetwaternatuur ontstaan op oevers en op eilanden. 

Het Rijk heeft met de regio geld beschikbaar gesteld om de waterkwaliteit van de 

Grevelingen te verbeteren door het creëren van een doorlaat in de Brouwersdam. Hiermee 

wordt beperkte getijslag geïntroduceerd. Dat bevordert de menging van de waterlagen in 

de Grevelingen en hierdoor wordt de zuurstofloosheid verminderd. Getij in de Grevelingen 

kan echter ook nadelige consequenties hebben voor de zoetwaternatuur die is ontstaan. 

Het is een zoektocht naar het meest optimale scenario waarbij alle belanghebbenden 

betrokken worden om een maatschappelijk breed gedragen project te realiseren. 

De Inspiratiedag Grevelingen bood aan een scala van stakeholders de mogelijkheid om 

geïnformeerd te worden over de laatste stand van zaken van het project Getij Grevelingen 

en het Strategisch Ontwikkelplan en mee te denken tijdens workshops. Een mooie 

gelegenheid voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Grevelingen. De Inspiratiedag 

bracht belanghebbenden met allerlei achtergronden bij elkaar. Al met al heeft de dag 

geresulteerd in een mooie opbrengst aan standpunten, kennis en ideeën waar de 

betrokken organisaties verder mee kunnen.   
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Inspiratiedag Grevelingen 

 

Op dinsdag 24 september vond de inspiratiedag Grevelingen plaats in het Informatiecentrum 

Grevelingen. Doel van de dag was elkaar informeren en geïnspireerd worden door twee belangrijke 

ontwikkelingen in de regio én geïnspireerd worden door elkaar. De bijeenkomst werd bezocht door  

70 deelnemers, voornamelijk afkomstig van belangenorganisaties, overheidsinstanties en 

ondernemers. 

De aanleiding van deze bijeenkomst was de gezamenlijke wens van Project Getij Grevelingen, 

Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) om achterban en stakeholders op de hoogte 

te brengen van de voortgang van de plannen en ontwikkelingen voor de Grevelingen. Daarom is 

besloten om gezamenlijk een inspiratiedag te organiseren om alle belanghebbenden van informatie 

te voorzien. Het programma bestond uit een plenair deel waarbij vertegenwoordigers van 

Staatsbosbeheer en de project Getij Grevelingen het publiek meenamen in de recente 

ontwikkelingen rondom het Strategisch Ontwikkelplan en project Getij Grevelingen. Hierna volgden 

een tweetal rondes met workshops. Deelnemers konden kiezen uit de onderwerpen Visserij en 

landbouw, Natuur en Recreatie. De resultaten van de workshops werden na de workshops plenair 

teruggekoppeld. 

 

Welkomstwoord 

Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieuorganisatie, heette alle aanwezigen een hartelijk 

welkom. Zij noemde daarbij een voor de ZMf regelmatig terugkerende kwestie; de ‘Deadly 

Dilemma’s’. Belangrijkste vraag hierbij  is: hoe ga je om met verschillende belangen en dan vooral 

met tegenstrijdige belangen. Juist dan is het in gesprek gaan én blijven belangrijk om gezamenlijk te 

komen tot breed gedragen oplossingen voor een bepaald vraagstuk. De Inspiratiedag is een 

uitgelezen moment om samen te werken aan vraagstukken rondom de Grevelingen. 

 

 

   Ira von Harras heet de deelnemers welkom 
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Plenaire presentaties 

Sandra den Adel (Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta) lichtte het proces voor het 

Strategisch Ontwikkelplan toe, zie bijlage I. Het Bestuurlijk Overleg Grevelingen (BOG) is een 

samenwerkingsverband tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Schouwen-Duiveland, 

provincie Zeeland en Staatsbosbeheer. Rijkswaterstaat neemt deel aan het BOG als adviseur. Het 

BOG draagt zorg voor het beheer en de ontwikkeling van watergerelateerde natuur- en 

recreatiegebieden binnen de Grevelingen, waaronder het behoud en de versterking van de 

recreatieve watergebieden en vaarverbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de 

biodiversiteit binnen de gebieden alsmede de bevordering van de economische, recreatieve en 

toeristische aantrekkingskracht daarvan. 

 

Het BOG werkt aan een Strategisch Ontwikkelplan, dat bedoeld is als toetsingskader voor 

investeringen in nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het plan wordt opgesteld aan de hand van 3 

thema’s: Natuur, Recreatie en Visserij. Door tijdens de Inspiratiedag Grevelingen in gesprek te gaan 

met de stakeholders in het gebied, hopen wij informatie op te halen en inspiratie op te doen die wij 

kunnen meenemen in het ontwikkelplan. Het plan zal in december door het BOG worden besproken. 

 

Loes de Jong (Rijkswaterstaat, projectsecretaris Getij Grevelingen) gaf een presentatie over het 

project Getij Grevelingen, zie bijlage II. Zij begon met de aanleiding en ambitie van het project. Ook 

vertelde zij over de onderzoeken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan 

naar de effecten van zeespiegelstijging en naar de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de 

eisen die Natura2000 regelgeving stelt aan het gebied. Hier is een peilbeheerscenario uit gekomen 

waarmee een betere balans wordt bereikt tussen verbetering van de waterkwaliteit en behoud van 

de bestaande natuurwaarden op de oevers. Hiermee wordt een groot oppervlak (600 ha) aan nieuw 

intergetijdengebied gecreëerd.  
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  Illustratie van nieuw peilscenario (Zie presentatie Loes de Jong, bijlage II) 

 

Ook ging zij kort in op de gevolgen van het peilbeheerscenario voor o.a. de landbouw, visserij, 

recreatie, duikers en voordelta. Het is de verwachting dat het project eind november van de 

verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase zal gaan. Dit betekent onder andere dat het gesprek 

met belanghebbenden daarna wordt voortgezet. 

 

Samenvatting parallelsessies 

Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen in drie groepen. Zij gingen nader in op de thema’s 

recreatie, landbouw/visserij en natuur. Tijdens de parallelsessies was veel ruimte voor discussie en 

het uitwisselen van kennis en ideeën. De verslagen van de workshops vindt u in bijlage III.   

 

Interactieve discussie 

Ten slotte zijn de aanwezigen tijdens een interactieve discussie samen met enkele experts in gesprek 

gegaan. De aanwezigen konden direct online reageren op een vijftal stellingen via Mentimeter.  

Vervolgens werd over de stellingen gediscussieerd, samen met panelleden Marnix Verstralen (marien 

bioloog en expert op het gebied van schelpdieren), Marijn Tangelder (marien ecoloog en 

onderzoeker bij Wageningen Marine Research) en Han Verheijden (consultant vrijetijdseconomie). 

Het merendeel van de deelnemers was van mening dat er nu al moet worden geïnvesteerd in het 

gebied en niet gewacht moet worden tot de herintroductie van het getij. Volgens de deelnemers is 

de Grevelingen niet alleen belangrijk dankzij de natuurwaarden, maar zijn recreatie en visserij ook 

belangrijke gebruiksfuncties. De meningen over of het Ontwikkelplan zich al dan niet moet richten op 

vernieuwing van de Grevelingen waren ongeveer gelijk verdeeld. Daarentegen was een meerderheid 

van de deelnemers het eens met de stelling dat terugkeer van het getij een positief effect zal hebben 

op de Grevelingen ondanks de effecten op de Natura2000 natuur. De economische waarde van de 

Grevelingen voor recreatie werd door hen hoger ingeschat dan die voor visserij (zie bijlage III). 

 

Toekomstperspectief 

Aan het eind van de bijeenkomst blikte Loes de Jong nog kort terug op de positieve bijeenkomst, 

waar veel informatie en ideeën met elkaar gedeeld zijn. Zij schetste nog kort de vervolgstappen voor 
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het project Getij Grevelingen. Eind november neemt de minister naar verwachting een besluit op 

basis van het vandaag gepresenteerde advies. Direct daarna volgt een nieuwsbrief en waarschijnlijk 

persaandacht over de beslissing van de minister. Vervolgens wordt de Tweede Kamer geïnformeerd 

en volgt de formele beantwoording van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie. 

Na de beslissing van de minister zal Getij Grevelingen starten met de planuitwerkingsfase. In deze 

fase, die zo’n twee jaar in beslag neemt, zal met alle stakeholders regelmatig contact zijn om hen te 

informeren, maar waar mogelijk ook om te betrekken bij de planuitwerking. Ten slotte deed zij de 

oproep aan de aanwezigen om zich te abonneren op de nieuwsbrief van Getij Grevelingen via 

www.getijgrevelingen.nl 

 

  

http://www.getijgrevelingen.nl/
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Bijlagen 

I) Presentatie Sandra den Adel-Aertsen  
II) Presentatie Loes de Jong 
III) Verslagen workshops 
IV) Uitslag mentimeter 

 

 


