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Indeling 

• Vertrekpunt S-MER 
• Resultaten MER 
• Idee Flexibel Storten 
• Tracébesluit 
• Plaatrandstortingen 



Strategische MER (1) 

Voortzetting vigerend stortbeleid: 
• geulsysteem kantelt naar 

hoofdgeul (= vaargeul) 
• areaal intergetijden neemt af 
• areaal ondiepwater neemt af 
 
(volgt ook uit historische ontwikkeling) 



Strategische MER (2) 

Verbeterde stortstrategie nodig: 
- minder in westen 
- meer in midden en oosten 
- meer in de vaargeul 
- Alternatieve stortstrategie op plaatpunt 

Walsoorden toont weinig erosie specie 
 Randvoorwaarde: Flexibel storten 



 PROJECTALTERNATIEVEN 

Diepgang 11,85 m 
Storten conform vergunning 
van 1 juli 2006 
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Flexibel storten 
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Flexibel storten 

N 
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Diepgang 13,10 m  
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P- 
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Presentator
Presentatienotities
Ten eerste wordt er straks in het milieueffectrapport een onderscheid gemaakt tussen het nulalternatief (ook wel huidige of referentiesituatie genoemd) en het projectalternatief. Omdat het eigenlijk gaat om 2 ingrepen worden ook 2 tussenalternatieven bepaald. Want de voorgenomen activiteit bestaat uit het verruimen van de vaargeul en het toepassen van een nieuwe methode van storten – het flexibel storten. Om alle afwegingen goed te kunnen maken 



 MILIEUBEOORDELING 
Westerschelde 

Nevengeul Plaatrand 

Bodem / Morfologie 0 * 0 * 

Water / Slib / Zout 0 0 

Natuur - + 

Ruimtegebruik en Mobiliteit 0 0 

Lucht 0 0 

Geluid en Trillingen 0 0 

Landschap 0 0 

Externe/Nautische Veiligheid 0 0 

Mens & Gezondheid 0 0 

Presentator
Presentatienotities
Hier geven we de voorlopige milieubeoordeling waaruit blijkt dat het project uitgevoerd kan worden binnen randvoorwaarden.De belangrijkste negatieve beoordeling treffen we aan bij het luik Natuur in de Beneden-Zeeschelde. Dit hangt samen met de effecten van de verbreding ter plaatse van het Galgenschoor. Op het niveau van de beoordelingscriteria zijn er meer negatieve beoordelingen zoals bij Bodem / Morfologie staat een * omdat hier vermeld moet worden dat de autonome trend in de Westerschelde negatief is en dat dit door het project niet verslechterd, maar ook niet verbeterd. De morfologische dynamiek staat op de lange duur onder druk. Binnen de tijdschaal waarop dit project beoordeeld wordt zijn er echter geen negatieve effecten vastgesteld.bij Lucht staat ook een * omdat er een autonome overschrijding optreedt van de normen voor luchtverontreiniging in het havengebied van Antwerpen. Door dit project wordt hier iets aan toegevoegd.



 FLEXIBEL STORTEN 



 FLEXIBEL STORTEN – definitie: 
 
• Verbeterd storten 
 bevorderen van morfologische dynamiek  
• Aanpassen in de tijd 
 op basis van monitoring en interpretatie  
• Alternatief storten  
 op basis van onderzoek zoeken naar 

 nieuwe locaties en technieken 



 INVULLING FLEXIBEL STORTEN 
 
• Morfologisch onderzoek 
 kwalitatieve uitspraken effecten  
 kwantitatieve uitspraken beperkt 
  modellen met onzekerheden 
• Inbreng van omgeving    
 aandragen gebiedskennis 
 zicht krijgen op de belangen 



 FLEXIBEL STORTEN – conclusie 
 
• Leren van praktijk  
 MER → aanvangsstrategie, zoekruimte 

 bijsturen onderweg → organisatie nodig 

• Nieuwe onderhoudsfilosofie
 monitoring, begrip van de processen  
• Proces met lange adem  
 grootschalige sedimentbalans → jaren 



 FLEXIBEL STORTEN 
 
• Ruimte in vergunningen 
 grotere stortlocaties  
 maximale stortcapaciteit per cel 
 som groter dan totaal maximum   
• Invulling vergunningen 
 aanvang of bijgestelde strategie 
 monitoring van ontwikkelingen 
 handhaven van criteria 
 mitigatie: bijdrage aan natuur 



 FLEXIBEL STORTEN 

1 3 4 5 6 7 

Plaatrand ← X 

Nevengeul ↓ 

Hoofdgeul ↓ 



BESLISPROCES 
 



 BESLISPROCES 
 
• Baggerstrategie 
 eerst: aanvangstrategie 
 later: bijgestuurde strategie 
 rapportage uitvoering werkzaamheden 
• Monitoring en onderzoek 
 functioneren geul, plaat, ondiepwater  
 rapportage monitoring en studies 
• Besluit flexibel storten  
 na advisering (op inhoud en proces) 
• Eventueel herstelmaatregelen 
 opgetreden schade herstellen 



 BESLISORGANISATIE 
 
• MOW – Maritieme Toegang 
 verantwoordelijk voor uitvoering 
• RWS – Zeeland 
 beheerder en toezichthouder 
• Commissie Monitoring Westerschelde  
 advies over aanpassing strategie 
• Technische Schelde Commissie 
 stelt voortgangsrapportage vast 
• HID van RWS Zeeland 
 stelt aangepaste strategie / herstel vast 



 TRACEBESLUIT 
 

Presentator
Presentatienotities
Wat houdt het project werkelijk nu in?



 TRACEBESLUIT 
 
• aanleg op plaatranden 
 7,7 miljoen m³ op Plaat Walsoorden 
 Rug van Baarland, Hoge Platen  
• onderhoud  
 11,6 miljoen m³ per jaar 
 42 % hoofdgeul 
 28 % nevengeul  
 20 % plaatrand 

Presentator
Presentatienotities
Het gaat om het vergroten van de vaardiepte op 11 drempels in de Westerschelde en de Zeeschelde.Hierbij speelt de kielspeling ook een rol – dat laat ik straks nog even zien.Verder gaat het om het vergroten van de breedte van de vaargeul. Hierbij is afgesproken dat de Zeeschelde tussen de Europaterminal en het Deurganckdok onvoldoende breedte kent. Uitzonderingen op deze breedte zijn de drempels bij Borsele, het Nauw van Bath en de leidam bij de Europaterminal



 TABELLEN in het TRACÉBESLUIT 
Aanvangsstrategie  

Macrocel Plaatrand Nevengeul Hoofdgeul 

1 8,2 5,5 - 

3 - 6,0 - 

4 5,0 2,0 15,5 

5 6,5 7,0 3,5 

6 - 1,5 3,5 

7 - - 2,0 

Ruimte flexibel storten 
Macrocel Max. N Max. P+N Max. H Max. Cel 

1 6,5 13,7 - 13,7 

3 8,0 8,0 - 8,0 

4 2,5 7,0 19,0 26,0 

5 11,5 13,5 4,5 18,0 

6 2,0 2,0 5,5 7,5 

7 - - 2,5 2,5 

Stortomvang in miljoen m³ (in situ) voor 5 jaar 

N.B. maximum per macrocel per jaar opgegeven 



 VRAGEN ? 
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