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• Beslisproces flexibel storten  
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• Stand van zaken (vb. Hooge Platen West) 
 



Start Verruiming Westerschelde 

12 februari 2010: werken in Nederland gestart  
voorzien: eind 2010 werken in Nederland afgerond 

 
 

Presentator
Presentatienotities
Op 12 februari is de verdieping van de Westerschelde van start gegaan. Voorzien is dat eind dit jaar de verdiepingswerken worden afgerond.



Stortstrategie 
 

 
 

Aanleg verruimde vaargeul 
-  3 plaatranden in de Westerschelde 
-  ecologisch waardevolle gebieden creëren 
  positief effect steltlopers 

 
Verspreiden onderhoudsspecie vaargeul  
-  binnen een macrocel = dichtbij baggerzone 
-  plaatrand        nevengeulen        hoofdgeul  

 
Flexibel storten: 
-  continue monitoring en bijsturing 

Stortstrategie 
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Presentatienotities
De stortstrategie bestaat uit een aantal onderdelen: alle aanlegspecie wordt geborgen op de plaatranden. In de Westerschelde zijn 3 plaatranden waar vergunde stortzones liggen. De doelstelling van het terugstorten aan de plaatranden is bijkomend areaal ecologisch waardevol gebied te creëren ten behoeve van steltlopers (zie MER). Het verspreiden van de onderhoudsspecie gebeurt binnen dezelfde macrocel als waar gebaggerd werd. Daarbij wordt een welbepaalde volgorde gehanteerd: in eerste instantie worden de plaatranden benut, vervolgens de nevengeulen en tot slot kan in de hoofdgeul gestort worden. (Verderop bij punt 4 op de agenda geeft Gert-Jan Liek hiervan een overzicht).



Stortzones 
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Presentatienotities
Hier ziet u een overzicht van de plaatrandstortzones in de Westerschelde



Wat houdt flexibel storten in? 

 
“Het bijsturen van het verspreiden 
van baggerspecie in de 
Westerschelde op basis van 
monitoring en nieuwe inzichten” 
 
 



Afwijking van tabel 1 toegestaan mits beslisproces uit TB 
is doorlopen én maximale hoeveelheden uit tabel 2 van 
het TB niet overschreden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergunningen 

Verdeling stortcapaciteit in Mm3 (in situ) voor de eerste 5 jaar (Tabel 1) 

 Plaatrand Nevengeul  Hoofdgeul 

Macrocel 1 8,2 
5,5      6,5  

(max 3,0 Mm3/j) 
0,0 

Macrocel 3 0,0 
6,0      8  

(max 3,2 Mm3/j) 
0,0 

Macrocel 4 5,0 
2,0     2,5  

(max 2,4 Mm3/j) 
15,5     19,0 

Macrocel 5 6,5 
7,0      11,5  

(max 3,8 Mm3/j) 
3,5     4,5 

Macrocel 6 0,0 
1,5      2  

(max 1,0 Mm3/j) 
3,5     5,5 

Macrocel 7 0,0 0,0 2,0     2,5 



Afwijking van tabel 1 toegestaan mits beslisproces uit TB 
is doorlopen én maximale hoeveelheden uit tabel 2 van 
het TB niet overschreden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximale ruimte voor flexibel storten in eerste 5 jaar (Mm3 in situ): 

 Plaatrand Nevengeul  Hoofdgeul 

Macrocel 1 8,2 
5,5      6,5  

(max 3,0 Mm3/j) 
0,0 

Macrocel 3 0,0 
6,0      8  

(max 3,2 Mm3/j) 
0,0 

Macrocel 4 5,0 
2,0     2,5  

(max 2,4 Mm3/j) 
15,5     19,0 

Macrocel 5 6,5 
7,0      11,5  

(max 3,8 Mm3/j) 
3,5     4,5 

Macrocel 6 0,0 
1,5      2  

(max 1,0 Mm3/j) 
3,5     5,5 

Macrocel 7 0,0 0,0 2,0     2,5 

Vergunningen 



VNSC 

Werkgroep OS 2010 

Uitvoerend 
secretariaat 

Werkgroep KGT Werkgroep 
Communicatie Werkgroep O&M 

Werkgroep O&M 

Kerngroep O&M 

Stuurgroep O&M 

Onderzoek Monitoring 
Projectgroep  

Flexibel Storten 
Projectgroep 

Zandhuishouding 

Projectgroep 
Veiligheid 

Projectgroep Evaluatie en 
Rapportage 

Projectgroep 
Natuurlijkheid en 
Toegankelijkheid 

Projectgroep Monitoring 
en Databeheer 

Beslisproces flexibel storten 
 

 
 



= grensoverschrijdend 
 
Doelstelling 
• Opvolging voortgang verruimingswerkzaamheden met de 

monitoringsgevens vanuit projectgroep monitoring 
 

• Verifiëren monitoringsgegevens aan het protocol 
“voorwaarden voor flexibel storten – kwaliteitsparameters” 
 

• Bijsturing stortstrategie indien nodig 
 
 
 
 

Overleg  
Flexibel Storten 



VNSC 

Werkgroep OS 2010 

Uitvoerend 
secretariaat 

Werkgroep KGT Werkgroep 
Communicatie Werkgroep O&M 

Werkgroep O&M 

Kerngroep O&M 

Stuurgroep O&M 

Onderzoek Monitoring 
Projectgroep  

Flexibel Storten 
Projectgroep 

Zandhuishouding 

Projectgroep 
Veiligheid 

Projectgroep Evaluatie en 
Rapportage 

Projectgroep 
Natuurlijkheid en 
Toegankelijkheid 

Projectgroep Monitoring 
en Databeheer 

Commissie  
monitoring  

Westerschelde 



 
 

= grensoverschrijdend 
 
Doelstelling 
• Verlenen van onafhankelijk advies over eventuele aanpassing 

van stortstrategie op basis van de tweejaarlijkse voortgangs-
rapportages en verder onderzoek. 
 

• Ad-hoc advies indien daartoe wordt gevraagd door overleg 
flexibel storten. 

Commissie  
monitoring  

Westerschelde 



1. Overleg flexibel storten 1 à 2 maandelijks: 
 recente monitoringsresultaten 
 toetsing kwaliteitsparameters 
 al dan niet bijsturen stortstrategie 

Beslisproces flexibel storten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. tweejaarlijks: 
 Voortgangsrapport effecten verruiming en 
flexibel storten + voorstel wijziging stortstrategie 
 advies Commissie monitoring Westerschelde 



Nauwgezette opvolging van plaatranden  

= verankerd in vergunningen 

Monitoring (MONEOS-T) 
 

 
 

Presentator
Presentatienotities
Monitoring vormt een essentieel onderdeel van de uitvoering van de verruiming. Er is een grensoverschrijdend Overleg flexibel storten opgericht dat volgende taken heeft: het nauwgezet opvolgen van de ontwikkelingen op de plaatranden. Het tweemaandelijks (of maandelijks indien nodig) opvolgen van de monitoringsresultaten. Het toetsen van de kwaliteitsparameters die opgelegd worden in de vergunningen (hierover straks meer bij de toelichting die Gert-Jan Liek geeft), en eventueel bijsturen van de stortstrategie binnen het kader van de vergunningen. Er is eveneens u, de Commissie monitoring Westerschelde, die op gezette tijden onafhankelijk advies geeft over de monitotingresultaten en bijsturing van de stortstrategie.Dit alles is in de vergunningen verankerd.



Monitoring (MONEOS-T) 
 

 
 

Maandelijkse opvolging van: 
 Bagger- en stortvolumina op de verschillende 

locaties (continue opvolging) 
 

 Multibeampeilingen (tweewekelijks op 
plaatranden), verschilkaarten en kuberingen van 
de stortlocaties 
 

 Stroomsnelheidsmetingen op en langs de plaat, 
RTK hoogtemetingen en sedimentsamenstelling 
op de plaat (1x/kwartaal beschikbaar) 
 

 



Meetplaatsen 





De kwaliteitsparameters 

• opgesteld i.k.v.  
vergunnings-
aanvragen 

• opgenomen in de 
Wbr- en Nb-
vergunning 



De kwaliteitsparameters 

1. Instandhouding van het meergeulenstelsel 
 Ontwikkeling watervolume nevengeulen 

Ingedeeld in 3 onderdelen: 

2. Ecologische winst plaatrandstortingen 
 Ontwikkeling laagdynamisch areaal 
 Stabiliteit stortingen 

3. Behoud ecologisch waardevol areaal 
 Ontwikkeling waardevol areaal 
 Ontwikkeling hoogte platen en slikken 
 Ontwikkeling schorrand 



Instandhouding van het meergeulenstelsel 
 voorbeeld macrocel 5 

De kwaliteitsparameters 

hoofdgeul nevengeul 
Plaat van 
Walsoorden 

Presentator
Presentatienotities
Voor het instandhouden van het meergeulenstelsel stelt het protocol dat er een maximaal toelaatbare volumeverandering in de nevengeulen is. Die wordt bepaald door het verschil van de het maximale en minimale volume in afgelopen 5 jaar vóór de start, met daarbij opgeteld de natuurlijke varaitei in die afgelopen 5 jaar en de maximale stortcapaciteit volgens het stortcriterium dat uit de MER-studie komt. Het minimale watervolume in een geul wordt dus bepaald door het minimale watervolume van de geul over de afgelopen vijf jaar min de standaardafwijking van het volume over de afgelopen vijf jaar en de maximaal de storten hoeveelheid per jaar. Dat is de ondergens die we vastleggen vanaf het jaar 2009, de T0.De maximale stort is bepaald middels cellenconcept en als je dat stort zou meergeulenstelsel dus in stand moeten blijven.Waarschuwingsgrens is gesteld op 80% van de ongewenste waarde.



Instandhouding van het meergeulenstelsel 
 Watervolume nevengeulen 

5 jaar monitoring

nat. variatie

stortvolume
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5 jaar monitoring
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Vongewenst= Vmax – ΔVongewenst = Vmin – std. dev. – Vstort, max 

ΔVongewenst= (Vmax – Vmin) + std. dev. – Vstort, max 

Vwaarschuwing= Vmax – 0,8 * ΔVongewenst 

De kwaliteitsparameters 

v 

Presentator
Presentatienotities
Voor het instandhouden van het meergeulenstelsel stelt het protocol dat er een maximaal toelaatbare volumeverandering in de nevengeulen is. Die wordt bepaald door het verschil van de het maximale en minimale volume in afgelopen 5 jaar vóór de start, met daarbij opgeteld de natuurlijke varaitei in die afgelopen 5 jaar en de maximale stortcapaciteit volgens het stortcriterium dat uit de MER-studie komt. Het minimale watervolume in een geul wordt dus bepaald door het minimale watervolume van de geul over de afgelopen vijf jaar min de standaardafwijking van het volume over de afgelopen vijf jaar en de maximaal de storten hoeveelheid per jaar. Dat is de ondergens die we vastleggen vanaf het jaar 2009, de T0.De maximale stort is bepaald middels cellenconcept en als je dat stort zou meergeulenstelsel dus in stand moeten blijven.Waarschuwingsgrens is gesteld op 80% van de ongewenste waarde.
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Onderzoek  
+ bijsturing 
evt. CMW 
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Onderzoek  
+ bijsturing 
evt. CMW 

 

Mogelijkheid: 
 
• Stopzetting 

betreffende 
nevengeul, 
bijsturing 
binnen 
vergunningen 



Stand van zaken flexibel storten 

Voorbeeld: Hooge Platen West 



Voorbeeld: Hooge Platen West 



Voorbeeld: Hooge Platen West 



Voorbeeld: Hooge Platen West 



Voorbeeld: Hooge Platen West 



Stand van zaken flexibel storten 

Voorbeeld flexibele uitvoering: 
 Rug van Baarland: rekening houdend met kennis 

van benthospopulatie heeft Overleg flexibel storten 
besloten enkel bepaalde zone binnen de vergunde 
stortzone te benutten. 
 

 Hooge Platen: rekening houdend met broedseizoen 
visdieven heeft Overleg flexibel storten besloten 
om vanaf juni het sproeiponton in te zetten bij 
Walsoorden i.p.v. de noordkant Hooge Platen af te 
maken.  
 
 

 
 



Vragen? 
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