
de Rijn Maas Schelde Eems Delta 

 

 

 

 
Gerard Litjens, Stroming 



Rijke zee ! 



 



Primaire productie 

Uit: 1995, De Jonge, Wind driven fluxes of mud and 
algae, proceedings ECSA_ERF 

148 gram tot 500 gram C per m2 per jaar, 
geproduceerd door microphytobenthos (vooral 
diatomeeën in de waterkolom en algen op de tidal 
flats) 



voedselpiramide 
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Wadden zee en Zw delta: onderdeel van een wereldwijd 
“meta-ecosystem” 

Bron: H. Olff 



 

20-25 % van alle Europese intergetijdengebied in NL  
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In Hoogtij voor Laag Nederland 2008 9 



2400 ha Deltanatuurprojecten realisatie vanaf 2000  
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• Vanaf 1970: afgesloten 
 

• Vanaf 2018: op een Kier 
 

– vis, getij en zout beperkt naar 
binnen 

– tenzij lage rivierafvoeren, dan 
dicht 

– lerend implementeren 
 

• Hoe halen we het maximale er uit? 
– met behoud of versterking veiligheid  

– met behoud of versterking zoetwater 

– zie ook Natuurambitie Grote Wateren 

 

 

 

Haringvliet: monding van de internationale Rijn en Maas 



Werken vanuit ecologische processen, maatschappelijke dynamiek en ruimte om te beleven 
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voor de afsluiting 

Afvoerverdeling  
voor de afsluiting 



Borging Zoetwatervoorziening 

Bron: Stuurgroep ZW Delta 

 

Gouda 



Inname  

Groene 

Hart 

Inname  

Groene 

Hart 



Dit gaat al gebeuren: 

KWA naar 18-24 m3/s; 

max 3 mnd/jr 

Maak die route ook geschikt 

voor 1-15 m3/s; 6 mnd/jr  

= POA 

Dan kan inname Gouda 

vervallen 

De bal ligt op de stip: 
Maak van de noodoplossing de structurele oplossing 

Eenvoudig; geen extra kosten 
 

• Stap 1: 40 Meuro, reeds 
gefinancierd 

• Stap 2: 30-60 Meuro 

 
Wel winst op korte termijn 

 
 

 

 



Effect POA op Delta, korte termijn 
 
Meer zoet water naar ZW Delta (Haringvliet) 

  

• Gunstig voor Volkerak 
– oplossen zoutlek 

• Gunstig voor R’damse Haven 
– verdieping-zoutindringing minder 

kritisch 

• Kier kan vaker open + grotere 
openingen 
– prognose: van jaarlijks  ca 100 dagen 

dicht naar ca 30 dagen dicht 

– binnen grens Middelharnis - Spui 

• Rendementverhoging: + 25%  
– dagen vistrek van ca 265 naar 335 

– 25% meer rendement op  
geïnvesteerd vermogen (575 MEuro) 

– Geen meerkosten 

• Minder erosie? 
– Kier + POA mogelijk goed voor lagere 

stroomsnelheid/minder erosie  

– nader onderzoek nodig  

 
 

 
 



Stroming  



Wat is de schaalverhouding?  







Stroming  





Zout zoet 



Stroming 2001 



Tegenover van Brienenoord 



IJsselmonde, zuiddiepje 



 


