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Nieuwe stortstrategie: 

flexibel storten (1)
“Het bijsturen van het verspreiden van baggerspecie in 

de Westerschelde op basis van monitoring en nieuwe 

inzichten”

Basisprincipes:

• Terugstorten van specie zoveel mogelijk binnen 

dezelfde macrocel.

• Binnen macrocel eerst plaatranden          

benutten, vervolgens nevengeul en hoofdgeul.

• Doel is maximale ecologische winst.



Nieuwe stortstrategie: 

flexibel storten (2)

1. Flexibiliteit in de vergunningen

• Nieuwe stortgebieden.

• Grotere stortgebieden.

• Variatie in storthoeveelheden.

2. Flexibiliteit in uitvoering:

• Bijsturing 2 maandelijks op basis van continue 

monitoring en onderzoek = overleg flexibel storten



Overleg flexibel storten (1)

Wie?

• Vlaams-Nederlands.

• Beheerder Westerschelde (RWS) en uitvoerder 

baggerwerken (aMT).

• Deskundigen op gebied van morfologie, 

ecologie, uitvoering en monitoring.

• Nederland: RWS Zeeland (vz), RWS 

Waterdienst, Deltares en NIOO-CEME.

• Vlaanderen: aMT (vz), WLB, MDK en INBO



Overleg flexibel storten (2)

Wat?

• Recentste monitoringsresultaten.

• Toetsing kwaliteitsparameters.

• Al dan niet bijsturen van de stortstrategie.

Wanneer?

• Tijdens uitvoering verruiming: maandelijks.

• Tijdens onderhoudsperiode: 2 maandelijks.



grafiek of tabel
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De kwaliteitsparameters

Instandhouding meergeulensysteem

• Ontwikkeling watervolume nevengeulen.

Ecologische winst plaatrandstortingen

• Ontwikkeling laagdynamisch areaal.

• Stabiliteit gestorte specie.

Behoud ecologisch waardevol areaal

• Ontwikkeling areaal.

• Ontwikkeling hoogte platen en slikken.

• Ontwikkeling schorranden.
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Niet vrijblijvend

Kwaliteitsparameters moeten getoetst 

worden (verankerd in vergunningen).

2 jaarlijks voortgangsrapport

• Effecten verruiming en flexibel storten.

• Resultaten toetsing kwaliteitsparameters.

• Voorstel al dan niet wijzigen stortstrategie.

Advies onafhankelijke Commissie 

Monitoring Westerschelde.



Flexibiliteit uitvoering

Aanpassing uitvoering van de werken 

• Bepaald deel plaatrandstortvak Rug van Baarland 

niet gebruikt i.v.m. aanwezige benthospopulatie.

• In zomerperiode bij Hooge Platen niet gewerkt met 

sproeiponton vanwege broedseizoen visdieven.

• Proef met fijne specie drempel van Borssele in 

speciaal gedeelte plaatrandstortvak Hooge Platen.

• Aanvullende voorwaarden opgesteld voor gebruik 

stortvakken nabij Saeftinge.



Stand van zaken
• Eerste resultaten voor zover mogelijk afgelopen 

maanden op een rij gezet.

• Enkel van stabiliteit reeds alle gegevens 1 jaar na 

start verruiming beschikbaar.

• 3 van 4 plaatranden tot nu toe positief:

Stabiliteit Hooge Platen West minder goed

Stabiliteit Hooge Platen Noord goed

Rug van Baarland van nature aanzanding

Plaat Walsoorden tijdens aanleg verlies, daarna stabiel

• 2012 eerste volledige voortgangsrapportage.




