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Doorlaat in de Brouwersdam brengt getij terug

Het terugbrengen van beperkt getij in het Grevelingenmeer gebeurt door de
Grevelingen te verbinden met de Noordzee via een doorlaat in de Brouwersdam. Dat
brengt de getijdenwerking terug: eb en vloed zorgen voor menging met zuurstofrijk
water in de Grevelingen. Het getij levert bovendien een flinke stroming op in het
doorlaatmiddel. Dit biedt kansen om energie op te wekken via een getijdencentrale.

Een doorlaat moet aan allerlei eisen voldoen: voldoende debiet (ongeveer 1000
m3/sec), afsluitbaar bij storm op zee en regelbaar aan de binnenzijde voor een
uitgekiend beheer van het beperkte getij.
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Natuurwinst
Door het terugbrengen van getij in het Grevelingenmeer verbetert de
zuurstofhuishouding en komt het bodemleven weer helemaal terug. Hierdoor verbetert
de waterkwaliteit en is er natuurwinst voor het hele ecosysteem.

Kansen voor een getijdencentrale
De doorlaat biedt ook kansen voor de combinatie met een getijdencentrale. In dat
geval moet de doorlaat breder worden omdat de turbines de doorstroming dempen. Liz
van Duin, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat: ‘Om de getijdencentrale
mee te kunnen nemen in de plannen die Rijkswaterstaat nu uitwerkt, is het nodig
binnen 8 maanden een advies te hebben over de kansrijkheid. Er is al veel onderzoek
gedaan, we hebben het vertrouwen dat er eind dit jaar voldoende informatie is over de
haalbaarheid van een getijdencentrale.’
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GREVELINGENMEER Topeisen 50 cm getij


Het peil op het Grevelingenmeer mag:
- 90% van de tijd niet hoger zijn dan NAP +0,05 m;
- 99% van de tijd niet hoger zijn dan NAP + 0,10 m;



In de 1% dat het peil van NAP + 0,10 m wordt overschreden gelden de volgende
bovengrenswaarden:
- 1 x per 10 jaar max. NAP + 0,3 m;
- 1 x per 100 jaar max. NAP + 0,5 m;
- 1 x per 1.000 jaar max. NAP + 0,7 m.
Het peil op het Grevelingenmeer mag (gemeten bij meetpaal BOM1):



 - 90% van de tijd niet lager zijn dan NAP -0,45 m;
 - 100% van de tijd niet lager zijn dan NAP -0,50 m.


Het middenpeil waaromheen de getijslag plaatsvindt dient (gemeten bij meetpaal
BOM1) gemiddeld NAP -0,20 m te zijn, met een toegestane afwijking van + of – 2,5
centimeter. Uitzondering hierop zijn extreme omstandigheden om calamiteiten buiten
de invloedsfeer van de Opdrachtnemer. Zie voor definitie extreme omstandigheden en
calamiteiten document definitietabel, bijlage XX.



Indien zeespiegelstijging hiertoe aanleiding geeft moet het midden peil op het
Grevelingenmeer kunnen worden verhoogd en het verschil tussen hoog- en laagwater
zoals hierboven vermeld kunnen worden gehandhaafd, zonder ingrijpende
aanpassingen aan de kunstwerken waarmee de waterstanden worden gereguleerd.

Waterkwaliteit:


Er dient twee maal per etmaal via een doorlaatmiddel in de Brouwersdam een
getijbeweging op te treden op het gehele Grevelingenmeer. Uitzondering hierop zijn
extreme omstandigheden en calamiteiten buiten de invloedsfeer van de
Opdrachtnemer. Zie voor definitie extreme omstandigheden en calamiteiten document
definitietabel, bijlage XX.



Het verschil tussen hoog- en laag water (de getijdenslag) dient per getij gemiddeld 50
cm per dag te zijn



Gedurende het gehele jaar dient voor minimaal 95% van het wateroppervlak (circa
105 km2) de zuurstofconcentratie over de gehele waterkolom tot 10 cm van de bodem
minimaal 3 mg O2/l te bedragen
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Locatie en breedte doorlaatmiddel


Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam dient gerealiseerd te worden
(binnen een zoekgebied van 800 meter) ten noorden van “Port Zélande”/
Kabelaarsbank zoals weergegeven op bijgevoegde kaart conform bijlage XX.



Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam dient in totaal maximaal 400 meter lang te
zijn.



Morfologie:


In het gehele meer geldt een maximale waterstroming van 0,25 m/s met uitzondering
van het gebied binnen de veiligheidsmarkering.



Het oppervlakte van de Bollen van de Ooster in de voordelta mogen niet afnemen als
gevolg van de aanleg en het gebruik van het doorlaatmiddel.

Natuur:


Het aantal hectare landoppervlak van de eilanden in het Grevelingenmeer en in de
buitendijkse gebieden dient bij middenpeil gelijk te zijn aan de huidige situatie



Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt: Vismortaliteit voor de aal
dient maximaal 0,7 % te bedragen per passage.



Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt: Vismortaliteit voor alle
vissoorten, met uitzondering van de aal, dient maximaal 1,0 % te bedragen per
passage.



Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt:
mortaliteit zeezoogdieren dient maximaal 0,01% te bedragen per passage.

Waterkering


De waterkeringen en waterkerende kunstwerken dienen te allen tijde te voldoen aan de
vigerende Waterwet en het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) 2017.

 De deuren van het Doorlaatmiddel dienen op basis van hun eigen gewicht te kunnen
worden gesloten (bij niet functioneren aandrijvingsmechanisme).

 Tijdelijke waterkeringen die tijdens de bouw de waterkerende functie
van een primaire waterkering overnemen worden ook aangemerkt als primaire
waterkering in de zin van de Waterwet en dienen te allen tijde als zodanig te
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functionren;


Voor elk nieuw kunstwerk geldt een functioneel gebruik van minimaal 100 jaar en
dient te worden ontworpen volgens de geldende richtlijnen;



Elk nieuw kunstwerk moet zo worden uitgevoerd dat vandalisme geen effect heeft op
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de functies van het kunstwerk;

Wegverkeer


Het huidige scheepvaart- en wegverkeer dient tijdens de uitvoering van
werkzaamheden niet gestremd te worden. Hinder is in overleg met en na toestemming
van de (vaar)wegbeheerder toegestaan.



Het huidige wegverkeer op de locatie(s) waar (een) nieuw(e) kunstwerk(en)
word(t)(en) ingezet om de getijbeweging op het Grevelingenmeer te bewerkstelligen
moet na voltooiing van de bouw hiervan beschikken over het wegprofiel dat voldoet
aan de eisen van het wegtracé waarin het kunstwerk is ingebouwd.

Leefbaarheid/Milieu/duurzaamheid


"Het werk dient bij te dragen aan een duurzame leefomgeving door:
o Het toepassen van de Omgevingswijzer en kansen uit de Omgevingswijzer te
implementeren in het project;
o RWS doelstellingen Energie en klimaat
o 20% energievermindering te bereiken ten opzichte van 2009;
o Energieneutraal of energieleverend te opereren;



"Het werk dient bij te dragen aan een circulaire economie door:
o Onderzoek uit te voeren naar kansen voor inzet van circulaire materialen;
o De doelstelling te bereiken 20% betere milieuprestatie van materialen in 2020
ten opzichte van 2010."



Het Werk dient als geheel te worden in gepast in het (delta)landschap door
gebruikmaking van de volgende documenten:
o Kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (Rijkswaterstaat);
o Landschapsplannen wegen N59 en N57 (Rijkswaterstaat);
o Landschapsstudie Brouwersdam 2020 (Rijkswaterstaat);
o Provinciale beleidsnota's."
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Gebruiksfuncties


Aanwezige (recreatieve) voorzieningen (strandjes Grevelingenmeer, strand buitenzijde
Brouwersdam, steigers, jachthavens, etc.) dienen schadevrij, veilig, toegankelijk,
functioneel en bereikbaar te blijven na uitvoering van de maatregelen. Als dat niet
mogelijk blijkt dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen.



De bevaarbaarheid van vaarwegen en vaargeulen dient gewaarborgd te blijven voor
beroepsvaart en recreatievaart. Aanpassingen aan vaarwegen en vaargeulen dienen te
voldoen aan Richtlijn Vaarwegen 2011 en het Binnenvaartpolitiereglement.



De veiligheid van recreanten dient te allen tijde geborgd te zijn. Specifieke aandacht
dient te worden verleend aan de stroomsnelheden bij de doorlaat in de Brouwersdam
(zowel binnenzijde als buitenzijde). Het gebied waarin stroomsnelheden groter zijn
dan 0,25 m/s dient middels een fysieke afscherming te worden afgeschermd voor
recreanten.
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