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Verscheidene studies belichten de teruglo-
pende ecologische kwaliteit van het water
van het Grevelingenmeer. In 2002 consta-
teerde Hoeksema in de bekkenrapportage
over de Grevelingen een afname van het
doorzicht en aanhoudende problemen met
stratificatie en zuurstofloosheid ten
gevolge van slechte menging (Hoeksema,
2002). Al geruime tijd was bekend dat
ongeveer een tiende deel van het meer
gedurende de zomermaanden kampt met
zuurstofloze condities in de onderste
waterlaag (Wijsman, 2002). Echter, zuur-
stofloze condities aan de bodem lijken
tegenwoordig vaker en ook ondieper (tot 5
meter) voor te komen (Lengkeek et al.,
2007). In 2005 ondernamen verscheidene

belangenverenigingen uit het gebied actie
met de organisatie van een serie debatten
over de toekomst van de Grevelingen.
Deze debatten resulteerden in de visie
‘Zicht op de Grevelingen’ (2006), waarin
de mogelijkheid wordt geopperd om een
gedempt getij terug te laten keren in het
Grevelingenmeer. De mogelijkheden en
resultaten van het toelaten van getij in de
Grevelingen zijn in 2008 in meer detail
onderzocht in de ‘Verkenning Grevelingen
water en getij’ (Turlings & Nieuwkamer,
2009).

Geschiedenis van de Grevelingen
De belangrijkste factor die het Grevelin-
genmeer onderscheidt van de andere

zoute Deltabekkens, zoals de Ooster-
schelde en de Westerschelde, is het ont-
breken van getij. Na de stormvloedramp
van 1953 werd besloten de zeearm de
Grevelingen af te sluiten. In 1964 werd de
Grevelingendam, in het oosten van de
Grevelingen, gesloten en hiermee stopte
de invoer van zoetwater in het estuarium
(fig. 1). In 1971 werd in het westen de
Brouwersdam voltooid en werd de Greve-
lingen van de Noordzee afgesloten. Hier-
mee verdween de invloed van getijden en
werd menging van de waterkolom voorna-
melijk windgedreven. Dit meer langzaam
zoeter waardoor karakteristieke mariene
organismen verdwenen (Doornbos, 1982).
Om het meer zout te houden werd in 1978
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toestand van het meer is de laatste decennia langzaam achteruitgegaan.

De grootste problemen lijken te worden veroorzaakt door het optreden van zuur-

stofloosheid nabij de bodem. Naast de gestage achteruitgang van het doorzicht

van het water, worden sterfte van bodemleven en de aanwezigheid van wollige

witte matten op de bodem gerapporteerd. Wat zijn deze matten en vormen zij

wellicht een indicatie voor de waargenomen achteruitgang in de Grevelingen?

Fig. 1. Zuurstofconcentraties
op verschillende dieptes en
verschillende locaties in de
Grevelingen op 3 juni 2008
(bron: www.hmcz.nl).
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een spuisluis in de Brouwersdam aange-
legd. Met deze sluis was het mogelijk om
een constant hoog zoutgehalte (ca 30 ppt
saliniteit of 17 g chloride/l ) te handhaven.
Tegenwoordig is de Brouwerssluis nog
steeds in gebruik.
Hoewel de sluis in de Brouwersdam voor-
komt dat het meer verzoet, is het effect op
menging van de waterkolom gering (Nolte
et al., 2008). De sluis lijkt wel te functione-
ren als doorlaat voor organismen uit de
Noordzee. In het westen van de Grevelin-
gen komen namelijk meer zoutwatersoor-
ten voor dan in het oosten van het meer
(van Bragt, 2006). Naast deze gradiënt
van oost naar west in biodiversiteit kent de
Grevelingen ook nog de meer algemene
zonering van soorten afhankelijk van
diepte en het onderscheid tussen bodem-
gemeenschappen karakteristiek voor harde
en zachte substraten (Bertness, 1999).

Stratificatie en zuurstofloosheid
Stratificatie ontstaat door verschillen in
temperatuur of zoutgehalte, waardoor
waterlagen een verschillende dichtheid krij-
gen en nog maar moeilijk willen mengen.
Het lijkt waarschijnlijk dat de huidige pro-
blemen met de ecologische kwaliteit van
de Grevelingen veroorzaakt worden door
het wegvallen van het getij en de daarmee
gepaard gaande waterbeweging. Door het
huidige gebrek aan menging kan, ondanks
het relatief kleine verschil in zoutgehalte
en temperatuur tussen de verschillende
waterlagen, toch stratificatie ontstaan.
Zoutverschillen tussen de Grevelingen en
de Noordzee kunnen lokaal zoutstratifica-
tie veroorzaken. Hiernaast treedt in de
zomer ook temperatuurstratificatie op, die
wordt veroorzaakt door opwarming van de
bovenste (minder zoute) waterlagen
(Nolte et al., 2008).
Een bekend gevolg van stratificatie is het
zuurstofloos raken van de onderste laag
van de waterkolom, omdat er geen zuur-
stofuitwisseling tussen de verschillende
lagen op kan treden (fig. 1). Lage zuurstof-
spanningen (of hypoxia) in de waterkolom
zijn een veel voorkomend probleem in
mariene systemen en estuaria (Diaz,
2001). Een gebrek aan opgelost zuurstof in
de waterkolom ontstaat als het verbruik
van zuurstof groter is dan de toevoer van
zuurstof. Zuurstof wordt verbruikt door
oxidatie van organisch materiaal, door res-
piratie van organismen maar ook door oxi-
datie van anorganische gereduceerde stof-
fen zoals ammonium, sulfides en
methaan. Verbruik treedt zowel in de

opgetreden oestersterfte (Bouma et al.,
2008). Voor het huidige beheer van de
Grevelingen is het streven om niet meer
dan 5% van de bodem zuurstofarm te
laten worden (Hoeksema, 2002). Dit stre-
ven wordt al enkele jaren niet gehaald
(Lengkeek et al., 2007).
Over het algemeen wordt zuurstofarm
gedefinieerd als een zuurstofconcentratie
kleiner dan 3 mg/l. Dit gaat ook op voor de
Grevelingen. Echter, deze concentratie is
aan de lage kant. Een gezond aquatisch
systeem bevat namelijk niet minder dan

8 mg/l zuurstof en concentraties tussen
6 en 4 mg/l hebben al negatieve gevolgen
op de groei van mariene organismen.
Sterfte van bijvoorbeeld oesters, een
belangrijk product uit de Grevelingen,
treedt al op bij concentraties die kleiner
zijn dan 5 mg/l. Voor de meeste benthi-
sche soorten geldt dat blootstelling aan
concentraties onder de 2 mg/l na ongeveer
een week tot sterfte leidt (Gray et al.,
2002). Hoewel vissen gevoeliger lijken te
zijn voor lage zuurstofconcentraties dan
bijvoorbeeld crustacea en echinodermen
(Gray et al., 2002), hebben lage zuurstof-
concentraties wel vaak grotere sterfte
onder substraatgebonden organismen tot
gevolg. Vissen kunnen immers ergens
anders heen zwemmen, maar sessiele die-
ren zoals anemonen, wormen en schelp-
dieren zijn minder mobiel, waardoor zij bij
lage zuurstofspanningen vaak het slachtof-
fer worden. Het herstel van deze gemeen-
schappen is niet onomkeerbaar, maar kan
wel enkele jaren duren.

Witte matten
Naast de zuurstofloosheid wordt ook de
aanwezigheid van witte matten op de
bodem van het meer gerapporteerd
(Hoeksema, 2002; Lengkeek et al., 2007)
(foto 1). Waar deze matten aanwezig zijn,
is nauwelijks ander bodemleven zichtbaar.
Eerder werd aangenomen dat de witte
matten op de bodem van de Grevelingen
veroorzaakt werden door een schimmel
(Hoeksema, 2002; Lengkeek et al., 2007).
Echter, de aard van de witte matten en de
relatie tot lage zuurstofsconcentraties
waren nooit onderzocht! Nadere studie
toont aan dat er geen mariene schimmels
bekend zijn die zulke grote witte matten
kunnen vormen. De meeste mariene
schimmels zijn niet substraat gebonden,
maar komen vrij in de waterkolom voor en
zijn zo klein dat ze niet te onderscheiden
zijn met het blote oog. De substraat
gebonden schimmels die bestaan, zijn
sterk aeroob, en kunnen dus niet voorko-
men onder condities met weinig zuurstof
(Vishniac, 1956). Bacteriën kunnen dat wel.
Determinatie van monsters van de witte
matten in de Grevelingen laat zien dat de
matten inderdaad door bacteriën worden
veroorzaakt. Het gaat hier voornamelijk
om vertegenwoordigers van het geslacht
Beggiatoa (foto 2). Soorten uit dit geslacht
kunnen als lange, losse celdraden in aller-
lei milieus aangetroffen worden. Onder
gunstige condities worden opvallende
witte matten gevormd, die opgebouwd zijn

Foto 1. Witte matten op de
bodem van de Grevelingen vlak-
bij de sluis in de Brouwersdam
(foto: J. Geurts van Kessel).
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waterkolom als in de bodem op. Zuurstof-
loosheid wordt gezien als waarschijnlijke
oorzaak van de achteruitgang van de Gre-
velingen (Bouma et al., 2008). Zuurstof-
arme (1-5 mg/l) en zuurstofloze (<1 mg/l)
condities komen vooral gedurende de
zomermaanden voor, voornamelijk in de
onderste waterlagen (fig. 1). Een gevolg
van deze zuurstofarme en -loze condities
is, dat er sterfte van het bodemleven
optreedt (Lengkeek et al., 2007). Zo zijn
de lage zuurstofconcentraties in de water-
kolom aangedragen als mogelijke verkla-
ring voor de in de jaren 2005 en 2006
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uit een groot aantal filamenten. Het zijn
grote bacteriën: de filamenten zijn enkele

lum tot tientallen lum m in diameter. Ze
zijn opgebouwd uit een enkele reeks cellen
(de dwarswanden zijn niet altijd goed
zichtbaar). De cellen zijn kleurloos, maar
bevatten doorgaans opvallende, lichtbre-
kende zwaveldruppels.
In het verleden zijn Beggiatoa’s wel opge-
vat als kleurloze blauwalgen (cyanobacte-
riën). Het zijn echter typische zwavelbacte-
riën (gammaproteobacteriën, zie bijv.
Brenner et al., 2005). Dit betekent dat Beg-
giatoa zwavel elementen oxideert als ener-
giebron (Fenchel & Bernard, 1995).
Meestal wordt hiervoor waterstofsulfide
gebruikt, ook wel zwavelwaterstof
genoemd. Bij voldoende beschikbaarheid
van zuurstof oxideren de bacteriën het sul-
fide volledig tot sulfaat (H2S + 2O2 ->
SO4

2- + 2H+). Hierbij ontstaan geen witte
matten (Mußmann et al., 2003). De witte
matten ontstaan pas als er niet genoeg
zuurstof in het water aanwezig is om oxi-
datie tot sulfaat mogelijk te maken en ele-
mentaire zwavel wordt gevormd, die wit
van kleur is, volgens het volgende proces:
2H2S + O2 -> 2S0 + 2 H2O (Fenchel &
Bernard, 1995). Hoewel de bacterie het
vrijkomen van het giftige H2S voorkomt,
wordt door de bacterie ook schaars aanwe-
zige zuurstof verbruikt. Zodoende worden
de voor bodemfauna ongunstige chemi-
sche omstandigheden in dit milieu door
Beggiatoa deels verminderd en deels ver-
sterkt.
Macroscopisch zichtbare gemeenschappen
van Beggiatoa komen in uiteenlopende
milieus voor. Daarbij is steeds sprake van
een stabiele overgangszone met gradiën-
ten in tegengestelde richting voor zwavel-
verbindingen en zuurstof. Voorbeelden van
geschikte milieus zijn zeebodems in rus-
tige kustwateren die rijk zijn aan organisch
materiaal en kustgebieden met ‘upwelling’
van diepe oceaanstromingen (Schulz et al.,
1999). Tot de vindplaatsen behoren ook
exotischer milieus, zoals ‘hydrothermal
vents’ (Jannasch et al., 1989). Dit zijn plek-
ken op de oceaanbodem waar hete water-
stromen met grote hoeveelheden zwavel
en andere ‘giftige’ stoffen uit de aardkorst
komen. Het massaal optreden van grote,
mariene Beggiatoa-soorten in de Grevelin-
gen komt wel overeen met meldingen over
het aantreffen van deze soorten in Zweedse
en Deense fjorden, waar ook slechts wind-
gedreven menging van de waterkolom
optreedt (Jørgensen & Revsbech, 1985;
Gustafsson & Nordberg, 1999).

(Bouma et al., 2008). De witte matten wor-
den inmiddels aangetroffen tot op een
diepte van 5 meter (Lengkeek et al., 2007).
De processen die kunnen leiden tot zuur-
stofloze condities in de waterkolom zijn
goed bekend. Meestal wordt nutriënten-
belasting als belangrijkste oorzaak van
zuurstofarme condities gezien (Diaz,
2001). Echter, er bestaan ook eutrofe syste-
men zonder zuurstofproblemen en er zijn
oligotrofe systemen met zuurstofproble-
men. Voor het Grevelingenmeer gaat de
laatste situatie op. De nutriëntenbelasting
en de nutriëntenconcentraties zijn relatief
laag en toch treden lage zuurstofconcen-
traties op. Dit is mede te wijten aan het
optreden van tijdelijke stratificatie, door
het gebrek aan getijdendynamiek en wind.
Zout- en temperatuurstratificatie in combi-
natie met de zuurstofvraag door afbraak

van het voldoende beschikbare organisch
materiaal of andere gereduceerde stoffen
zoals sulfides, verlagen de zuurstofconcen-
tratie beneden de spronglaag. Aangezien
de mate van stratificatie relatief gering is –
veelal hooguit enkele graden Celsius en
slechts 1 tot 2 g Cl/l – treedt regelmatig
menging op van de waterkolom. De water-
kolom in diepe delen van het meer is dus
niet langdurig zuurstofarm, maar eerder
gedurende meerdere kortere periodes
(dagen tot weken) per jaar.
Naast tijdelijke zuurstofloze condities in
de waterkolom lijkt ook de bodem van het
meer te kampen met gebrek aan zuurstof.
De witte Beggiatoa matten zijn hier een
indicator voor en deze worden op een
minimum van 5 meter diepte aangetroffen
(Lengkeek et al., 2007; Bouma et al.,
2008). Op basis van de zuurstofmetingen
uit de Grevelingen zou men in eerste
instantie verwachten dat het meer in de
wintermaanden voldoende is gemengd en
dat er in die tijd geen witte Beggiatoa mat-
ten worden aangetroffen. Veldwaarnemin-
gen wijzen echter uit dat ook in de winter-
maanden de witte matten nog aanwezig
zijn in de laag dynamische gebieden
(Lengkeek, pers. obs. 2008). Door de aan-
wezigheid van organisch materiaal in com-
binatie met de beperkte dynamiek ont-
staan mogelijkerwijs jaar rond zuurstof-
arme condities op de bodem van het meer.
Vooral in zwak dynamische systemen kan
een scherpe zuurstofgradiënt bij de bodem
bestaan. Metingen in het huidige monito-
ringsprogramma gebeuren niet zo dicht bij
de bodem en voorzien dus niet in de
behoefte aan deze data. Het ontbreekt
eveneens aan goede meetdata over hoe-
veelheden organisch materiaal en slib op
de bodem en aan inzicht wat de mogelijke
gevolgen hiervan zouden kunnen zijn.
Om de bacteriematten te laten verdwijnen
en de ecologische toestand van de bodem
te verbeteren zijn verschillende oplossin-
gen denkbaar. Het zou bijvoorbeeld een
optie zijn om de rijke organische laag van
de bodem af te baggeren. Dit is echter een
dure oplossing die, aangenomen dat het
werkt, slechts voor beperkte tijd vruchten
af zal werpen, omdat organisch materiaal
zich opnieuw zal gaan ophopen. De oplos-
sing die tot nu toe het meest aandacht
heeft gekregen is het terugbrengen van
(gedempt) getij in de Grevelingen. Dit zal
zuurstofloze condities in de waterkolom
grotendeels voorkomen (Nolte et al.,
2008) en daarmee wordt herstel van
bodemgemeenschappen mogelijk. Echter,

Foto 2. Een vergroting van Beggiatoa
spp. in het Grevelingenmeer (foto:

A.M.T. Joosten).

Hoe verder? Enkele overwegingen
Sinds zijn ontstaan heeft het Grevelingen-
meer een aantal stadia doorlopen die
diverse keren hebben geleid tot een veran-
derend sluisbeheer (Hoeksema, 2002). In
de huidige situatie is de verblijftijd van het
water lang, ongeveer 3 tot 6 maanden, en
menging van de waterkolom is puur wind-
gedreven (Nolte et al., 2008). Dit gebrek
aan dynamiek en transport lijkt momenteel
de belangrijkste veroorzaker van ophoping
van organisch materiaal, bezinken van slib
en lage zuurstofconcentraties aan de
bodem. Uit recent onderzoek naar de zuur-
stofproblematiek in de Grevelingen blijkt,
dat de effecten van zuurstofloosheid
tegenwoordig niet beperkt blijven tot de
diepe delen, maar zich uit lijken te breiden
naar ondiepere delen van het meer
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bij de doorgerekende scenario’s is geen
rekening gehouden met doorspoeling van
het meer om organisch materiaal van de
bodem te verwijderen. Daarnaast ont-
breekt nog voldoende inzicht in de res-
pons van andere factoren op meer getijs-
lag in de Grevelingen. Hierbij moet men
denken aan import en export balansen van
organisch materiaal, voedingsstoffen en
sediment. Morfologische gevolgen zijn
eveneens nog nauwelijks in kaart gebracht.
Zo kan de winst aan nieuw intergetijde
gebied wel eens tegenvallen, doordat het
huidige systeem door het vaste waterpeil
behoorlijk steile randen heeft ontwikkeld.
Een gedempt getij resulteert wellicht niet
in voldoende dynamiek om de geleidelijke,
natuurlijke overgangen te herstellen.
Kortom, het is wenselijk deze mogelijk
optredende effecten te evalueren en voor-
afgaand aan eventuele ingrepen duidelijke
doelen voor ecologie en waterkwaliteit op
te stellen. Zonder deze informatie blijft het
ongewis of het toelaten van een gedempt
getij leidt tot de wenselijke verbeteringen
in de ecologische toestand van de Greve-
lingen.
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Summary
White bacterial mats as an indicator for
deterioration of lake Grevelingen
The ecological quality of lake Grevelingen is
slowly decreasing. This is likely a result of oxy-
gen depletion caused by lack of tidal move-
ment which leads to stratification and accumu-
lation of organic material in low dynamic
areas. Observed effects include the presence

of large white mats covering more than 10% of
the bottom of the entire lake, the absence of
benthic organisms and an increased turbidity.
Until recently the origin of the white mats
remained unknown. Sampling and microsco-
pic research carried out in 2008 revealed that
these mats are formed by at least four different
species of Beggiatoa spp. This bacterial genus
often occurs in marine sediments, especially
with low levels of oxygen en high levels of
organic compounds. Beggiatoa bacteria oxidize
sulphide to sulphate. However, under low oxy-
gen condition sulphide is transformed to sul-
phur (and H2O) and white sulphur mats
become visible on the sediment surface. Thus,
the white mats in lake Grevelingen are an indi-
cator of low oxygen conditions. To halt the
observed ecological decline in lake Grevelingen
it is necessary to gain detailed knowledge
about the presence of these white mats and
the processes in and near the bottom leading
to oxygen depletion (hypoxic conditions) resul-
ting in the formation of these mats.
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