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Inleiding 
De Grevelingen vormde oorspronkelijk een 
onderdeel van het Rijn-Maas estuarium (Fig. 
I). Het bekken werd zowel door de Noordzee 
als door de rivieren beïnvloed. Door de ster
ke wisselingen in de hoeveelheid afgevoerd 
rivierwater varieerde het zoutgehalte aan
zienlijk, in de kom meer dan in de mond van 
het gebied. Gemiddeld genomen nam het 
zoutgehalte van oost naar west geleidelijk toe 
(4). 
In 1964 kwam aan de oostzijde van het bek
ken de Grevelingendam gereed. Vanaf dat 
moment was de Grevelingen een zeearm, nog 
steeds met getij hoewel het getijdepatroon 
zich wijzigde. Ondanks het feit dat de direkte 
verbinding met de rivieren afgesneden was, 
bleef toch een aanzienlijke zoetwaterinvloed 
aanwezig via het Haringvliet om de kop van 
Goeree heen. De situatie in de mond veran
derde daardoor niet veel, maar de fluctuaties 
in zoutgehalte in de kom werden aanzienlijk 
kleiner, zodat het Grevelingenwater gemid
deld duidelijk zouter werd (5). 
Toen op 3 mei 1971, 's middags bij laag wa
ter, de kleppen van de caissons in de Brou-
wersdam (Fig. 2) gesloten werden, verander
de de Grevelingen van een open zeearm in 
een meer met stilstaand zout water. Het weg
vallen van het getij zou voor vele in de Gre
velingen levende organismen grote gevolgen 
hebben. Hoe echter de fauna en de flora in 
een dergelijk zoutwatermeer zich zouden 
gaan ontwikkelen was nog moeilijk te voor
spellen. Van drastische ingrepen in natuurlij
ke aquatische levensgemeenschappen waren 
nog maar weinig voorbeelden. Gevallen als 
de Zuiderzee en het Haringvliet zijn niet ver
gelijkbaar, omdat rivierwater daar voor een 
snelle verzoeting zorgde. Het Veerse Meer 

bood nog de meeste aanknopingspunten, 
maar ook daar is de situatie door een relatief 
zeer sterke verzoeting door polderwaterbe-
lasting en halfjaarlijkse peilvariaties toch 
duidelijk afwijkend. 
Getracht is het effect van de afsluiting op de 
macrofauna en wel speciaal de categorie die 
op het harde substraat leeft te volgen. De bo
dem waarop en waarin organismen leven kan 
in twee hoofdtypen opgesplitst worden: het 
zachte substraat zoals zand en slik, en het 
harde substraat zoals stenen, hout en schel
pen. In de Grevelingen, zoals trouwens ook 
in de andere Deltabekkens, vormen de 
steenglooiingen, aangebracht ter bescher
ming van de dijklichamen, de hoofdmoot 
binnen deze laatste categorie. Men kan ze 
een kunstmatige rotskust noemen. Kenmer
kend verschil voor beide ondergrondtypes is 
dat het harde substraat stabiel en niet ver
vormbaar is, terwijl onder invloed van stro
mingen en/of golfslag zand- en slibdeeltjes 
steeds verplaatst kunnen worden. 
Bepaalde organismen, die zich niet of nau
welijks kunnen voortbewegen en zich ook 
niet kunnen ingraven, hebben een dergelijke 
vaste ondergrond nodig om zich te kunnen 
vestigen. Een bekend voorbeeld vormen de 
zeeanemonen. Andere organismen gebruiken 
het harde substraat voor hun eiafzetting (bv. 
de Purperslak (Thais lapillus) of als voedsel-
gebied (alikruiken bijv. raspen de algen van 
de steen). Gaten en holen tussen stenen e.d. 
bieden een goede schuilgelegenheid, bijv. 
voor de Havenpissebed (Ligia oceanica) en 
ook voor sommige vissoorten. Vaak is het 
een combinatie van bovengenoemde fakto-
ren die een soort aan het harde substraat 
bindt. 
Bij dit onderzoek hebben we ons beperkt tot 
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Fig. 1. De Grevelingen vormde tot 1964 een onderdeel van het Rijn-Maas estuarium. 
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Fig. 2, De Grevelingen, sinds 1971 een afgesloten zeearm. 
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Fig. 3. De Havenpissebed is vooral 's nachts aktief; overdag kan men deze dieren vaak onder 
stenen en aanspoelselranden aantreffen. 

de macrofauna: de ook onder water met het 
blote oog duidelijk waarneembare dieren. 
Vissen zijn verder buiten beschouwing gela
ten. Enkele notities daarover kan men vin
den in Waardenburg (8). Ook wormen zijn 
niet in het onderzoek opgenomen. 
De waarnemingen werden voor een deel van
af de dijk verricht, terwijl op een drietal 
plaatsen, Dreischor, Den Osse en Preekhil-
polder (Fig. 2) enkele malen duikers ingezet 
werden. Het onderzoek beslaat de periode 
1971 tot en met'1975 en was grotendeels kwa
litatief van aard. 

De situatie voor de afsluiting 
De Grevelingen kende getijdeverschillen van 
2-3 Yi meter. Dit betekende dat gedurende de 
getijdecyclus op de dijkglooiingen een strook 
van vele meters voor kortere of langere tijd 
droog viel. De hier aanwezige dieren en plan
ten hebben zodanige aanpassingen, dat ze de 
periode van droogvallen zonder problemen 
kunnen doorstaan, al zijn hun levensverrich

tingen dan wel sterk gereduceerd (6). Om een 
paar voorbeelden van die aanpassingen te ge
ven: Mossels trekken zich terug in hun stevig 
gesloten schelp. De Slipper of Muiltje (Cre-
pidula fornicata) drukt zich vast tegen een 
steen en de Havenpissebed (Ligia oceanica) 
(Fig. 3) kruipt in een vochtige spleet. De 
Strandkrab (Carcinus maenas) kan met het 
getij meependelen, maar kan zich ook in een 
spleet of een poeltje verschuilen. Op zandige 
gedeelten — deze soort heeft een breed ver
spreidingsgebied — graven krabben zich in. 
Bij het droogvallen houden ze een voorraad 
ademwater in de kieuwholte vast (1). 
Om een beeld te verkrijgen van de dichthe
den, die sommige soorten kunnen bereiken, 
zijn bij Den Osse, op een dijkglooiing van 
basalt met aan de voet losliggende vilvoordse 
kalksteen, binnen een groot deel van het in-
tergetijdegebied op verschillende hoogtes 
kwadraten uitgelegd en de aanwezige indivi
duen per soort geteld. In Fig. 4 is het gemid
delde aantalsverloop voor een aantal soorten 
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Fig. 4. Het gemiddeld aantalsverloop van 
een aantal soorten op een dijkglooiing. De 
breedte der monsterstroken is steeds 75 cm. 

uitgezet. 
De op elke rotskust aanwezige zonering, 
d.w.z. gedeeltelijk ruimtelijke scheiding van 
soorten, is in Fig. 4 ook goed te zien. Bij
voorbeeld de Ruwe alikruik (Littorina saxa-
tilis) is op het hoogst op de glooiing gelegen 
monsterpunt reeds aanwezig, maar wordt la
ger in de getijdezöne schaars. Van de zeepok
ken is het Sterretje (Elminius modestus) al 
hoog op de glooiing aanwezig, wat lager ver
schijnt de Gewone zeepok (Balanus balanoi-
des) en pas beneden in de intergetijdezóne de 
Gekartelde zeepok (Balanus crenatus). Ver
schillen in tolerantie ten opzichte van droog
vallen, de onderlinge konkurrentie en preda-
tiedruk e.d. liggen hieraan ten grondslag. 
De dichtheden zijn bovenin de intergetijde
zóne, dus het 'droogste' deel, het laagst en 
lopen naar beneden op. Een soort als Elmini
us komt op dit transekt zelfs boven de 3000 
ex. per m!. Hoewel een aantal soorten, 

waaronder Balanus balanoides, specifiek is 
voor de intergetijdezóne en dus beneden de 
laagwaterlijn niet meer voorkomt (zie Fig. 
4), neemt de soortenrijkdom daar beneden 
nog toe, omdat allerlei diergroepen die niet 
of nauwelijks tegen droogvallen kunnen, nu 
ook vertegenwoordigd zijn. 

De directe gevolgen van de afsluiting 
Met de voltooiing van de Brouwersdam ver
dwenen zoals gezegd eb en vloed, en vanaf 3 
mei 1971 werd het waterpeil min of meer ge
fixeerd op - 20 cm NAP. De dieren boven dit 
peil vielen dus permanent droog. Vastzitten
de dieren waren in zo'n situatie kansloos en 
stierven binnen korte tijd. Een proces dat 
door droog zonnig weer nog werd versneld. 
Het afsterven verliep van boven naar bene
den in een periode van enkele weken (Fig. 5). 
De onbeschermde zeeanemonen waren bin
nen enkele dagen uitgedroogd. De laatste le
vende Mossel werd op 10 mei aangetroffen. 
De zeepokken hielden het langer vol; de 
laatste levende werden op 16 juni gevonden 
(zeepokken werden als dood beschouwd als 
ze niet meer reageerden op het met een pincet 
aantikken van de afdekplaatjes). 
Dieren in de nieuwe spatzone konden zich 
langer handhaven. Zo werden in deze strook 
vlak boven de waterlijn nog tot 27 juni leven
de Mossels gevonden. 

Na 27 juni werd op de spatzone een flinke 
laag afgestorven en rottend zeewier aange
troffen, wat het definitieve einde van de or
ganismen boven de waterlijn betekende. 
Hoewel slakken zich in principe kruipend in 
veiligheid kunnen brengen werd dit niet 
waargenomen. Het al eerder beschreven ge
drag om zich zo veel mogelijk van de omge
ving af te sluiten tijdens de paar uur van 
droogvallen tijdens laagwater bleek voor de 
meeste soorten in de nieuwe situatie na de af
sluiting juist hun overlevingskansen teniet te 
doen. Keverslakken (Lepidochitona cinerea) 
boven de waterlijn stierven allemaal. Ook de 
alikruiken ondergingen hetzelfde lot omdat 
ze op hun plaats bleven zitten. Het laatste 
exemplaar werd op 4 juni, een maand na de 
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Fig. 5. Een steenglooiing kort na de afsluiting. 

F/g. 5. Springers verscholen zich na de afsluiting soms in spleten, die naderhand toch uit
droogden. 
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afsluiting, gevonden (het dood/levend zijn 
werd gekontroleerd door per plaats en per 
soort een tiental in een glazen pot met Greve
lingenwater te leggen; de nog levende dieren 
werden dan na korte tijd weer aktief)- Alleen 
de alikruiken in de vochtige spatzone bleken 
de weg naar het water terug te kunnen vin
den. 
Het beste brachten de springers, kleine 
kreeftachtigen, het er af. Springers, (Or-
chestia gammarellus en O. mediterranea) ko
men vrij hoog in de getijdezóne voor, niet al
leen op dijkglooiingen maar ook op de 
schorren. Ze zijn vooral 's nachts aktief; 
overdag kan men ze veelal onder stenen en 
aanspoelselranden aantreffen. Na de afslui
ting zochten ze na enige tijd actief de nieuwe 
waterlijn op. Desondanks deden sommige 
dieren ook wel eens een verkeerde keuze, 
door in vochtige spleten te gaan zitten, die 
naderhand toch uitdroogden (Fig. 6). 
De oecologische ramp beperkte zich echter 
niet tot boven het water, wat bij het duiken 
bleek. Veel soorten die voor hun voedsel
voorziening in belangrijke mate van de getij
destromen afhankelijk zijn, begonnen al vrij 
snel af te sterven, met name daar waar hoge 
dichtheden voorkwamen. Brokkelsterren, 
sponzen en zeeanemonen vormen enkele van 
deze gevoelige diergroepen. Ook soorten die 
in het zachte substraat leven, kwamen in 
moeilijkheden. 

Deze sterfte zette echter een kettingreaktie 
op gang. De grote hoeveelheden dood orga
nisch materiaal veroorzaakten een opbloei 
van bacteriën, begunstigd door hoge water
temperaturen. Bij dit mineralisatieproces 
werd veel zuurstof verbruikt en in diepere de
len van de Grevelingen kon daardoor 
zuurstofloosheid ontstaan. Dit leidde op
nieuw tot het afsterven van allerlei orga
nismen. 
Beneden 15 meter diepte ging praktisch alles 
dood, terwijl tussen circa 3 en 15 meter veel 
sterfte optrad. In de zone van 0 tot 3 meter 
werd slechts geringe sterfte waargenomen 
aangezien voor deze waterlaag de zuurstof
uitwisseling met de atmosfeer voldoende is 
(2). 

Veranderingen op langere termijn 
Na de beschreven snelle afbraakfase verlie
pen de veranderingen onder de waterlijn aan
zienlijk langzamer. Een beeld van de kwali
tatieve ontwikkelingen, de aan- of afwezig
heid van soorten, wordt gegeven in Fig. 7. 
Hieruit blijkt dat na de eerste periode vele 
soorten toch in deze gewijzigde milieu-
omstandigheden konden leven. 
Zeeanemonen vormen hiervan een goed 
voorbeeld. In 1975 waren vier soorten nog 
steeds algemeen. Ook de Strandkrab, schelp
dieren als Mossel en Oester en de Gewone 
alikruik kwamen veelvuldig voor. 
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Andere soorten hadden kennelijk meer tijd 
nodig voor herstel. Zo leken verschillende 
sponzen eerst vrijwel te verdwijnen, maar na 
een paar jaar kwamen op diverse plaatsen 
weer fraaie kolonies voor. Voor de Ruwe ali
kruik (Littorina saxatilis) geldt mogelijk het
zelfde: in 1974 werden weer jonge dieren ge
vonden. 
Op de onderzoekspunten vond eveneens 
vestiging van 'nieuwe' soorten plaats. Zo 
werden bijvoorbeeld twee vertegenwoordi
gers van de tunicaten of Manteldieren, Ciona 
intestinalis en Botryllus schlosseri, voor het 
eerst in 1974 waargenomen. Deze laatste 
vormt rode stervormige kolonies, ingebed in 
een geleiachtige massa, waarvan het geheel 
als een plakkaat op schelpen en stenen zit. 
Vooral de ontwikkeling van Ciona, een 
zakpijpsoort, was explosief. De waterpisse
bed Idotea chelipes en de zeepok Belanus 
improvisus, eveneens 'nieuwe' soorten, zijn 
typische brakwatersoorten die ook in het 
Veerse Meer algemeen zijn. /. chelipes is 
trouwens geen specifiek hard-substraat orga
nisme. Men kan ze overal in de Grevelingen 
vinden, met name in de zeegras velden. 
Op de negatieve kant van de soortenbalans 
staan bijvoorbeld de zeespin Pycnogonum 
Uttorale (het Michelinmannetje), de Spin-
krab (Hyas araneus) en de Hooiwagenkrab 
(Macropodia rost rata), die alle reeds kort na 
de afsluiting verdwenen. Ook de twee 
naaktslakken werden al snel niet meer gevon
den. Andere, zoals de Keverslak hielden het 
langer vol, maar ontbreken in de waarne-
mingslijsten aan het einde van de onder
zoeksperiode. 

Daarnaast is er een categorie soorten, die re
latief zeldzaam zijn en waarvoor de inciden
tele waarnemingen het moeilijker maken 
konklusies te trekken. Aanvullende gege
vens, zoals bijvangsten van visonderzoek en 
'losse' duikwaarnemingen, tonen echter aan, 
dat onder andere de Doomansduim (Alcyo-
nium digitatum), een aan de zeeanemonen 
verwant organisme (of beter kolonie) gelij
kend op een koraal, en de Noordzeekrab 
(Cancer pagurus) langzamerhand verdwenen 

zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Zee-appel 
(Psammechinus miliaris) (Fig. 8), de Gewone 
slangster (Ophiura texturata) en de zeespin 
Phoxichilidium femoratum. 
De geconstateerde verschillen in reaktie op 
de afsluiting hangen nauw samen met de 
leefwijze en de eisen die organismen aan hun 
milieu stellen. De meest rigoreuze reactie is 
de snelle sterfte, veroorzaakt door het volle
dig ongeschikt worden van het milieu, zoals 
dat van het drooggevallen deel van de voor
malige getijdezöne. Eveneens veroorzaakte 
het wegvallen van getijdestromingen proble
men voor de filtreerders op plaatsen waar 
hoge dichtheden van deze dieren voorkwa
men. 

Andere soorten konden in het nieuwe milieu 
in leven blijven, maar verloren hun voort
plantingsvermogen. De omstandigheden 
hiervoor waren ongeschikt geworden of de 
weg naar hun in de Noordzee liggende voort-
plantingsgebieden was afgesneden. Sommige 
krabben en trouwens ook een vissoort als de 
Schol zijn van dit laatste voorbeelden. Een 
soort kan ook in moeilijkheden komen, door 
het verdwijnen van zijn voedselorganismen. 
Specialisten zijn veel kwetsbaarder dan soor
ten die van verschillende voedselbronnen ge
bruik kunnen maken. 
Indirecte factoren spelen misschien een rol 
bij een soort als de Heremietkreeft (Pagurus 
bernhardus) (Fig. 9). Hoewel er in het begin 
veel sterfte optrad, mogelijk door zuurstof
tekorten, was althans een deel van de dieren 
in staat in de nieuwe Grevelingen te leven. 
Hun aantal nam echter af tegen het einde van 
de waarnemingsperiode. De oorzaak hiervan 
kan liggen in een onderbreking van de voort-
plantingscyclus. In principe kunnen here
mietkreeften zich voortplanten onder getij-
deloze omstandigheden, zoals uit de 
Oostzee-situatie blijkt. De vraag is dan hoe 
snel een 'getijpopulatie' zich kan aanpassen. 
Er is echter nog een tweede probleem. Vol
wassen Hermietkreeften zijn voor hun huis
vesting afhankelijk van grote slakkehuizen. 
In de Grevelingen waren Wulken (Buccinum 
undatum) hun woningleverancier. Al direct 
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Fig. 8. De Zee-appel is langzamerhand verdwenen. 

Fig. 9. Heremietkreeften zijn van grote slakkehuizen afhankelijk voor hun huisvesting. 
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Fig. 10. De Paalworm leeft in gangen die hij zelf in allerlei, niet te harde houtsoorten boort. 

na de afsluiting werden Wulken niet meer op 
het harde substraat aangetroffen. Slechts op 
een aantal plaatsen in de oostelijke geulen 
kwamen ze nog voor. Alternatieven voor 
Wulkenhuizen waren er niet. Een gebrek aan 
geslachtsrijpe volwassen dieren zou ook de 
sterke achteruitgang in de Grevelingen kun
nen verklaren. 
De Paalworm (Teredo navalis) leeft in gan
gen die hij zelf in allerlei niet al te harde 
houtsoorten boort. Het wegvallen van de ge
tijdestromingen zal eerder als voordeel dan 
als nadeel voor deze soort gelden, omdat 
rustig water de voortplantingskansen ver
groot. Gewaarschuwd door het veelvuldig 
voorkomen van Paalworm in de na de afslui
ting van het Veerse Meer gebruikte zachte 
houtsoorten, heeft men in de Grevelingen 
voor de aanleg van steigers en dergelijke 
veelal Paalwormresistente houtsoorten geko
zen, waardoor uitbreiding is voorkomen. 
Blijft het huidige zoutgehalte gehandhaafd, 
dan zal men met de aanwezigheid van Paal
worm rekening moeten blijven houden (Fig. 
10). 

Een opvallend verschijnsel is de terugkeer 
van een aantal soorten, die direct na de af
sluiting verdwenen door bijv. zuurstofge
brek. De rekolonisatie kan plaats hebben ge
vonden vanuit kleine restpopulaties. Vanuit 
deze restanten is de Grevelingen weer be
volkt, hetgeen natuurlijk tijd heeft gekost. In 
principe is deze rekolonisatie ook mogelijk 
via de scheepvaartsluis bij Bruinisse. De 
sluis, die ook voor het regelen van het water
peil in de Grevelingen gebruikt wordt, laat 
Oosterscheldewater binnen. Dat er althans 
lokaal effecten van deze sluis mogelijk zijn, 
bleek uit het feit dat eind 1974 bij de haven-
dam in Bruinisse nog een aantal Stompe ali
kruiken (Littorina obtusata) gevonden werd. 
Deze soort wordt vooral aangetroffen op Fu-
cus serratus, een in getijdewateren algemeen 
wier, dat uit de Grevelingen verdwenen is. 
Met één uitzondering: op de havendam, vlak 
tegenover de sluis heeft zich nog een kleine 
populatie kunnen handhaven en daarin zaten 
ook de alikruiken. 
'Nieuwe' soorten kunnen ook via de sluis 
binnengekomen zijn en omdat de omstandig-
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heden (bv. het zoutgehalte) nu veel stabieler 
zijn dan vroeger, was vestiging mogelijk nu 
wel succesvol. De zakpijp Ciona intestinalis 
is hiervan misschien een voorbeeld. Ook via 
vaartuigen kunnen organismen binnenge
bracht zijn. 
Nogmaals dient benadrukt te worden dat 
ook bij soorten die gedurende de gehele on
derzoeksperiode aanwezig waren, de veran
deringen in de Grevelingen hun sporen heb
ben achtergelaten. Dit uitte zich in kwantita
tieve veranderingen: populaties krompen op
vallend in of breidden zich uit. 
De kwantitatieve gegevens door de Biologi-

Summary 

In May 1971 the Grevelingen was cut off from the North Sea by a dam and changed into a stagnant saltwater lake. 
The consequences for the hardsubstrate macrofauna have been qualitatively followed during 4/2 years after the clo
sure. 
Immediately after the closure drastic changes took place. In the upper parts of the intertidal zone, above the fixed 
waterlevel, all sessile organisms as barnacles and also creeping ones as periwinkles died. Only part of the Orchestia-
populations (an amphipod) succeeded in reaching the water. Part of the sessile animals in the new splash-zone survi
ved for more than 2 months, but died after the desposition of a package of dead eelgrass. 
Below the waterlevel, especially at places with high densities of animals, part of the populations perished due to food 
storage and perhaps to insufficient oxygen supply. This die-off initiated a chain reaction: bacterial mineralisation of 
rich organic supply resulted in an oxygen depletion in the deeper parts and an increasing mortiality of the bottom-
fauna. Only the top 3 metres were not seriously affected. 
Soon after the closure several species have not been found anymore; e.g. the sea spider Pycnogonum lillorale. Other 
species were still present, but in much reduced numbers, e.g. the brittle stars. After the rather catastrophic effects in 
the beginning, no new equilibrium has been reached: changes still went on up to 1975. Several large decapod crusta
ceans gradually disappeared. Other species recovered rather well, e.g. the sea anemones and sponges. At our re
search stations even 'new' species, f.e. two ascidians, were found. 
41/: years after the creation of Lake Grevelingen the faunal composition has not been stabilised. This may partly be 
influenced by a gradually decreasing salinity. 
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sche Werkgroep van de Nederlandse Onder
watersport Bond, verzameld op één plaats in 
de Grevelingen nabij Dreischor (7, 8) vormen 
een interessante aanvulling op dit kwalitatie
ve onderzoek. 
In 1975, dus 4!/2 jaar na de afsluiting, leek er 
nog geen stabilisatie in de Grevelingen te 
hebben plaatsgevonden. De teruggang van 
sommige soorten ging nog steeds door. De 
(re)kolonisatie door andere was net begon
nen. Dit alles kan samenhangen met een 
langzame daling van het zoutgehalte. 
In een tweede artikel zal de meer recente situ
atie (1978) beschreven worden. 

118 


