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Voorwoord

O p 17 januari 1995 hebben Vlaanderen en 
Nederland een verdrag gesloten over de verru i
m ing van de Westerschelde ten behoeve van de 
scheepvaart naar Antwerpen. Tijdens de u itvoe
ring van d it verdrag worden om vangrijke werken 
uitgevoerd in de Westerschelde en haar m on- 
dingsgebied.

In 1996 is, bij w ijze van proef, een eerste wrak 
gedeeltelijk uit het vaarwater in de m onding ver
w ijderd. In de komende jaren zullen meerdere 
wrakken en andere voorwerpen die een obstakel 
in de verruimde vaargeul vormen, volgen.

Halverwege 1997 is Vlaanderen gestart m et de 
baggerwerken ter verru im ing van het vaarwater. 
Vlaanderen baggert hierbij op in totaal 8 ondiep
tes, waarbij eerst de drempels in de oostelijke 
he lft worden verruim d. Het baggerzand w ord t 
grotendeels in de westelijke he lft teruggestort; in 
het verleden werd het zand voornam elijk dichtbij 
de baggerplaatsen in het oosten gestort 
(zie kaart 1)

Rijkswaterstaat is ongeveer tegelijkertijd begon
nen met het aanleggen van geulwandverdedig in
gen langs delen van de oevers van het hoofd
vaarwater. De eerste verdediging, die m oet voo r
komen da t de verplaatsende hoofdgeul een 
bedreiging gaat vormen voor de standzekerheid 
van de waterkering, is inmiddels gereed. Deze 
verdediging lig t bij Bath. Binnenkort volgen ver
dedigingen tussen Walsoorden en Baalhoek en bij 
Ossenisse (zie kaart 2).

Een ander onderdeel van de verruim ingswerken is 
het herstellen van het natuurverlies dat kan 
optreden door de verruim ing. Verw acht w o rd t 
dat de baggerwerken to t gevolg hebben dat 
bepaalde waardevolle gebieden in de W ester-

schelde in kw alite it en oppervlak afnemen. Het 
m ogelijk verlies aan natuur zal worden gecom 
penseerd door middel van een aantal projecten in 
en om de Westerschelde. Besluitvorm ing over het 
exacte herstel heeft nog niet plaatsgevonden.

In het project M OVE (M on ito ring  Verdieping 
Westerschelde) worden metingen verricht m et ais 
doei om te weten te komen welke veranderingen 
optreden ten gevolge van de verruim ingswerken. 
M e t de metingen w o rd t de voorspelling van de 
effecten, die weergegeven is in de vorm  van 
hypotheses, getoetst. Tevens worden er analyses 
mee verricht om te weten te komen hoe verande
ringen precies samenhangen met de werkzaam 
heden.

In het voorliggende rapport w o rd t de werkwijze 
van het project M OVE nader toegelicht. Hierin 
w o rd t de verw achting van de toekom stige o n t
w ikkelingen in de Westerschelde, zoals die in het 
rapport getiteld "O ntw ikke lingen in de W ester- 
schelde, prognose voor de komende 25 jaar"
(nota NW L 96.14) is opgeschreven, weergegeven 
in de vorm van toetsbare hypothesen. O ok is in 
d it rapport een m etingenplan aanwezig, waarin 
alle m etingen die verricht worden in het kader 
van de verdieping staan opgeschreven.

In het rapport “ De toestand van de Westerschel- 
de aan het begin van de verdieping 48 ' -43 ’(nota 
RIKZ), dat ge lijk tijd ig m et d it rapport zal worden 
uitgebracht, worden de huidige situatie en de 
aanwezige trends van de Westerschelde beschre
ven. Deze beschrijving is voor het beoordelen van 
de effecten van belang om dat a fw ijk ing van 
bestaande trends belangrijke aanwijzingen zijn 
over mogelijke effecten van de verdieping.

De projectleider, A. W. van K leef
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1 Inleiding: Verdieping van de vaargeul 
in de Westerschelde

1.1 Verdrag inzake verruiming 
vaarweg Westerschelde

Vlaanderen en Nederland zijn overeengekomen 
om in de komende jaren de vaargeul naar A n t
werpen In de Westerschelde verder u it te diepen. 
Hiertoe hebben het Koninkrijk der Nederlanden 
en het Gewest Vlaanderen op 17 januari 1995 
het Verdrag inzake de verru im ing van de vaarweg 
in de Westerschelde ondertekend. U itvoering van 
d it verdrag zal er toe leiden dat de vaarm ogelijk
heden op de Westerschelde worden verruim d to t 
'4 8 /4 3 /3 8  voet'.

V oor de uitvoering van het verdrag zijn de vo l
gende werken gepland:
■  het verw ijderen van wrakken en andere obsta

kels die liggen in de vaargeul en in de anker
en noodankergebieden,

■  het plaatselijk verruimen, door te baggeren, 
van de vaargeul en het verruimen en eventu
eel verplaatsen van anker- en noodankerge
bieden,

■  het plaatselijk verdedigen van geulwanden, en
■  herstelwerken in verband m et het verlies aan 

natuurwaarden.

Het verdrag bepaalt dat de herstelwerken to t doei 
hebben ongewenste effecten op de natuurw aar
den van de Westerschelde, die al dan niet rechtst
reeks ontstaan ais gevolg van het verruim ings- 
baggerwerk, te voorkom en o f te verm inderen. Bij 
deze ongewenste effecten w o rd t gedacht aan 
verlies aan schor- en slikareaal, verlies aan diversi
te it van m ilieutypen, verlies aan natuurlijke dyna
miek en toename van het zwevend stofgehalte. 
De herstelwerken zelf behoren de natuurlijke 
dynamische processen in de Westerschelde zo 
min m ogelijk te belemmeren.
Volgens het verdrag kunnen de herstelwerken 
bestaan uit:
■  het vastleggen van schorranden,
■  andere maatregelen voor het behoud van 

schorren en slikken,
■  het buiten o f binnen de huidige hoogwaterke- 

ring doen ontstaan van nieuwe schorren en 
slikken, wanneer bestaande schorren en slik
ken niet kunnen worden behouden volgens 
bovengenoemde uitgangspunten, en

■  andere maatregelen om de bovengenoemde 
ongewenste effecten te voorkom en o f te ver
minderen.

In het kader van de studies voor het Herstelplan 
Natuur Westerschelde is onderzocht welke nade
lige effecten de verdieping zal hebben op de 
natuur in de Westerschelde. D it onderzoek kon 
m oeilijk Ios gezien worden van onderzoek naar 
effecten van al bestaande ontw ikkelingstrends in 
de Westerschelde. Daarnaast is onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om nade lige^ffecten van 
de verdieping voor de natuur te voorkom en o f te 
herstellen. D it gebeurde om uitvoering te kunnen 
geven aan de verp lichting die Nederland op zich 
heeft genomen to t het uitvoeren van herstelwer
ken ingevolge het verdrag. Voor de Westerschel- 
de is het beleid ten aanzien van de natuur gericht 
op ten minste handhaving en waar m ogelijk ver
sterking van het estuariene karakter (Beleidsplan 
Westerschelde, 1991).

1.2 Verruimingswerkzaamheden
ln de Westerschelde w o rd t al sinds het begin van 
deze eeuw gebaggerd. D it gebeurt op de natuur
lijke ondiepten in de hoofdgeul, de zogenaamde 
drempels. M e t de ontw ikke ling van de moderne 
scheepvaart is de diepgang en daarmee de 
behoefte aan baggeren in de vaargeul sterk toe
genomen. In de periode 1970-1975 vond al een 
verdieping van de drempels plaats. Het lig t nu in 
de bedoeling om in de komende periode (1997- 
2001) op acht drempels de bodem m et 1 to t  1,5 
meter verder te verlagen. Kaart 1 geeft een over
zicht.

O p d it m om ent w o rd t er in het kader van het 
onderhoud van de vaargeul jaarlijks ongeveer 8 
miljoen m3 zand gebaggerd. D it w o rd t elders in 
het estuarium gestort. Tijdens de verdieping 
w o rd t een aantal wrakken o f obstakels geruimd. 
Tijdens en direct na de verdieping worden geul
wandverdedigingen aangelegd op lokaties waar 
tengevolge van de verdieping een versterkte ero
sie door lokaal toegenomen stroomsnelheden 
worden verwacht.

Tijdens de voorgenom en verdieping stijg t de hoe
veelheid baggerzand tijdelijk  to t  circa 17 miljoen 
m3 per jaar. Na de verdieping zal in het kader van 
het onderhoud van de grotere diepte in de toe
kom st jaarlijks zo'n 14 miljoen m3 moeten worden 
gebaggerd en gestort. Tabel 1-1 geeft een over
zicht van de hoeveelheden en de verdeling hier
van over het gebied.
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Tabel 7-7 Verdeling van het te baggeren en te storten zand nu, tijdens (3 ¡aar) en na de verdieping van de Wester- 
schelde in m iljoenen m1 per jaar.

Huidige situatie West Midden Oost Totaal

baggeren 0,8 0,9 7,1 8,8

storten 0,9 4,0 3,7 8,6

Tijdens verdiepen

baggeren 3,2 1,9 11,5 16,6

storten 10,6 5,0 1,0 16,6

Na verdiepen

baggeren 1,4 1,3 11,3 14,0

storten 9,0 4,0 1,0 14,0

1.3 Bagger-, stort- en zandwin- 
strategie

Verschillende problemen worden veroorzaakt 
door het storten van sediment op stortlokaties en 
het relatieve sedimentoverschot dat hierdoor op 
de stortlokaties ontstaat. Vanaf deze lokaties 
treedt gedeeltelijk retourtransport op van sedi
m ent naar de drempels. De rest van het gebag
gerde zand verdw ijn t naar andere plaatsen in het 
watersysteem, zoals naar de zandplaten.

Deze effecten zijn niet te voorkom en, maar kun
nen worden beperkt door de baggerinspanning te 
minimaliseren en de stortlokaties zo te kiezen dat 
het huid ig morfologisch evenw icht zo weinig 
m ogelijk aangetast w ordt. D it kan door een u it
gebalanceerde bagger-, stort en zandw instrate- 
gie. Zo is het zwaartepunt van de zandw inning 
inmiddels van het westelijk deel naar het oostelijk 
deel van de Westerschelde verplaatst. Tevens zijn 
de stortlokaties zoveel mogelijk naar het westelij
ke deel verplaatst, om het morfologisch "krappe" 
oostelijke deel te ontzien. Beide maatregelen heb
ben to t gevolg dat het oostelijk deel na verloop 
van tijd weer w a t to t rust kom t, w aardoor de 
baggerhoeveelheden zullen dalen. H ierdoor 
neemt de druk van zandstortingen op het estuari
um na ca 5 to t  10 jaar weer w a t af. Aangezien de

geulen in het westelijk deel zeer g root zijn, zullen 
de zandstortingen daar een relatief kleine invloed 
hebben.

Verwacht w o rd t dat door snelle verru im ing van 
het oostelijk deel de trend van plaatgroei w o rd t 
omgebogen naar een netto afname in om vang en 
plaathoogte. Niet voorkom en kan worden dat er 
schor, slik en ondiep w ater verloren zal gaan.
De resultaten van de gewijzigde bagger-, s to rt
en zandwinstrategie die tegelijkertijd m et de ver- 
diepingswerkzaamheden start worden via onder
zoek getoetst aan de voorspellingen.

1.4 Geulwandverdedigingen
In het Verdrag inzake de verru im ing van de vaar
weg in de Westerschelde w o rd t de noodzaak 
aangegeven voor het plaatselijk verdedigen van 
geulwanden.
Ais gevolg van de verru im ing van de vaargeul 
zullen de stroomsnelheden in de vaargeul ten 
oosten van Terneuzen tijdens de eerste jaren na 
de verdieping geleidelijk met maximaal 40 centi
meter per seconde toenemen. Gemiddeld 
bedraagt de toename in stroomsnelheid n iet meer 
dan 5% . Ais gevolg van deze toename zal de 
erosie in de buitenbochten van de vaargeul toe 
nemen ter plaatse van de gedeelten die nog niet
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middels geulwandverdedigingen vastgelegd zijn. 
D it is een proces dat zich reeds manifesteerde 
tengevolge van eerder uitgevoerde verdiepingen. 
De functie van de geulwandverdedig ing is het 
voorkom en van het verder inscharen van de vaar
geul in de (voor)oever en het handhaven van een 
vloeiende belijning ten behoeve van de scheep
vaart. Boven het niveau van NAP -5 m w o rd t een 
rand aangebracht met stenen van 40 to t 200 kilo
gram per stuk. Deze zware stortsteen is bedoeld 
om de haalgolven van de passerende schepen te 
weerstaan.

In het kader van de vorige verdieping zijn in de 
periode 1988 - 1994 ter hoogte van de oeverge- 
deelten Nauw van Bath, W alsoorden (Zuidergat), 
Gat van Ossenisse, Kruiningen - Hansweert, Ver
dronken Land van Saeftinge (zinkers, oostrand 
Saeftinge) en Baalhoek geulwandverdedigingen 
aangelegd over een totale lengte van ca. 5,5 km 
(kaart 2).

In verband m et de u it te voeren verru im ing w o r
den geulwandverdedigingen aangelegd op de 
oevers van het Nauw van Bath (aansluitend op 
het reeds verdedigde gedeelte), het Zuidergat 
(tussen de reeds verdedigde stukken ter hoogte 
van W alsoorden en Baalhoek), het Gat van Osse
nisse (ten noorden en ten zuiden van het reeds 
bestorte deel), langs de oostrand van het Ver

dronken Land van Saeftinge (aan weerszijden van 
de zinkers), en de Overloop van Valkenisse langs 
het Konijnenschor (aansluitend op de verdediging 
ter hoogte van Baalhoek), m et een tota le lengte 
van ca. 20 km (kaart 2).

De planning is om direct na inw erkingtreding van 
het verdrag m et de aanleg te beginnen. De aan
leg zal plaatsvinden in de volgorde zoals hierbo
ven aangegeven en zal kort na de verdieping 
gereed zijn. De geulwandverdedig ing zal zoveel 
mogelijk ge lijk tijd ig  en gelijkopgaand m et de ver
d ieping van de aanliggende vakken van de vaar
geul plaatsvinden. M e t de uitvoering w o rd t 
gestart na de inw erkingtreding van het verdrag.

Het is de bedoeling dat de top  van de geulwand
verdedigingen ongeveer op de laagwaterlijn 
w o rd t aangelegd. H ierdoor b lijft de constructie 
ook tijdens eb onzichtbaar.

1.5 Monitoring: doei en uitvoering
Door de verdiepingswerken worden zowel het 
fysische, het chemische ais het biologische sys
teem van de Westerschelde beïnvloed.
Om  de om vang van deze gevolgen van de ver
dieping te leren kennen en vast te leggen en 
indien nodig het beleid te kunnen aanpassen is 
het project M on ito ring  Verdieping Westerschelde 
(MOVE) opgestart (van Kleef et al., 1995).

Aanleg geulwand

verdediging
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2. Algemene beschrijving van het 
project MOVE

2.1 Kader
De verdieping van de Westerschelde is op 27 juni 
1997 gestart. Deze zal vier jaar duren to t medio 
2001 en bestaat u it de volgende activiteiten:
1. Wrakkenberging.

Hiermee is reeds in 1996 op kleine schaal 
begonnen.

2. Verlaging van de drempels en verruiming van 
geuldelen.
In de Westerschelde gaat deze verlaging to t 
ongeveer N.A.P. - 16 meter en w o rd t in de 
eerste tw ee jaren van de verdieping uitge
voerd.
In de m ond, inclusief de geulen W ielingen en 
Scheur, w o rd t een verdieping uitgevoerd van 
ongeveer N.A.P. - 16.8 to t -1 7 .4  meter. Deze 
zal in de laatste twee jaren van de verdieping 
plaatsvinden.

3. Aanleg geulwandverdedigingen.
O ok hier is reeds in 1996 een begin mee 
gemaakt. De verdedigingen worden aangelegd 
om de inscharing tegen te gaan. De totale 
lengte bedraagt ongeveer 16 kilometer.

4. Uitvoeren van herstelwerken om het effect 
van de verdieping op de natuur te compense
ren.

De meeste activiteiten zullen e ffekt hebben op 
het fysisch, chemisch en biologisch functioneren 
van het watersysteem. Het onderzoek naar de 
gevolgen van een kunstmatige verlaging van de 
drempels voor het estuarium én de wijze waarop 
met beheeringrepen deze gevolgen zo klein 
mogelijk kunnen worden gehouden, is to t nu toe 
uitgevoerd in het project OOSTWEST(1997). 
Enkele voorstellen hiervan zijn reeds verw erkt in 
de uitvoeringsw ijze van de verdieping, het toe 
komstig onderhoud van de vaargeul en het zand- 
w inbeleid. D it zijn o.a.:
* Verplaatsing van de zandwinlokaties naar het 

oostelijk deel van de Westerschelde.
* Verplaatsing van de stortlokaties naar de wes

telijke he lft van de Westerschelde.

Teneinde de om vang van de gevolgen van de 
komende verdieping voor de Westerschelde en 
het mon-dingsgebied te leren kennen en het 
beheer daarop aan te kunnen passen is door de 
Directie Zeeland het project M OVE (M O n lto ring  
VErdieping Westerschelde) gestart.
In d it pro ject zijn niet de gevolgen van de verdie

ping voor het gebruik van de Westerschelde 
(scheepvaart, visserij, archeologische vindplaat
sen, schelpenwinning, enzovoort.) opgenomen.

2.2 Doelstellingen
Deze zijn:
1. Het signaleren van ontw ikkelingen in het 

fysisch, biologisch en chemisch systeem om 
bagger-, stort- en zandwinstrategie te kunnen 
bijsturen.

2. Het verzamelen van gegevens voor en het eva
lueren van het nieuwe bagger-, stort- en zand- 
w inbeleid en de verdieping van de W ester- 
schelde.

3. Het verzamelen van gegevens voor en het 
onderzoeken van de gevolgen van de ingrepen 
op het systeem, om daarmee de kennis van 
het systeem te verbeteren en de gevolgen en 
e ffectiv ite it van toekom stige ingrepen beter te 
kunnen voorspellen.

2.3 Projectstructuur
In onderstaand schema is de projectstructuur aan
gegeven.

Projectgroep

O. van Kleef (voorzitter) NWL

J. de Jong (secretaris) NWL

C. van Westenbrugge NWL

J. Coosen AXW

J. Vroon RIKZ

B. de W inder RIKZ

J. van Dijke AXM

Werkgroep fysica Werkgroep ecologie

C. van Westenbrugge(voorzitter) NWL J. Coosen (voorzitter) AXW

L. Nijsse (secretaris) NWL G. Krijger(secretaris) AXW

S. Huijs NWL E. Daemen AXW

J. de Jong NWL D de Jong RIKZ

G. Krijger AXW B. de W inder RIKZ

L. Dekker AXI J. Provoost AXM

J. v. Dijke AXM

G. Mol RIKZ

Schem a'll ProjecstructuurMOVE
Opmerking: Bovenstaande projectstructuur is nog onderhevig aan veranderingen. 
Begin 1998 zal de projectgroep zich nader bezinnen op de structuur.
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De taken van de projectgroep MOVE zijn:
1 Rapporteren en adviseren aan zijn opdrachtge

ver; het hoofd van de hoofdafdeling Scheep
vaartwegen en havens (NW ) van de Directie 
Zeeland, ir. T.J. Boon. Deze neemt besluiten 
voor verdere acties.

2 Verstrekken van opdrachten aan RIKZ.
3 Operationele analyse. Hiermee w o rd t bedoeld 

de beoordeling van de resultaten van de 
voortgangs- rapportages en de evaluatie- en 
eindrapportages die door de werkgroepen 
worden vervaardigd.

De werkgroepen van het project M O VE zullen de 
operationele u itvoering voor het volgen van de 
fysische, chemische en biologische veranderingen 
gestalte geven. D it houdt in:
1. U itvoeren o f begeleiden van alle werkzaamhe

den in de voorbereid ing , tijdens en na de u it
voering van de verdieping voor het project 
MOVE.

2. Verantwoordelijkheid voor een jaarlijkse rap
portage van alle veranderingen en uitvoering 
van analyses.

3. Het maken van voorstellen aan de project
groep voor gewenste aanpassingen van de 
hypothesenlijst en het metingenplan.

De werkzaamheden zullen onder verantw oorde
lijkheid van de Directie Zeeland worden uitge
voerd. De evaluaties, eindrapportages en analyses 
worden gem aakt door het RIKZ. De overige rap
portages zullen voornamelijk door de Directie 
Zeeland worden uitgevoerd.

De projectgroep zat tijdens de verdieping m in
stens twee keer per jaar bijeenkomen voor over
leg. Voor de werkgroepen zal dat minimaal vier 
keer per jaar zijn.

Fase 2: Tijdens de uitvoering
Tijdens de verdieping zullen de resultaten van de 
metingen worden gebru ikt voor de toetsing van 
de hypothesen en voor het opstellen van korte 
analyses. De resultaten hiervan zullen jaarlijks 
worden vastgelegd in voortgangsrapportages.

Voor het opstellen van een nieuwe baggerver- 
gunn ing zal vóór 1 ju li 1999 een evaluatie rap
portage gem aakt moeten worden. De verdieping 
is dan echter nog niet afgerond. De resultaten 
van de voortgangsrapportages kunnen hiervoor 
dienen.

Fase 3: Na de uitvoering
Twee jaar na de uitvoering van de verdieping - 
medio 2003 - zullen de korte term ijn effecten van 
de verdieping op het fysisch, chemisch en bio lo
gisch functioneren van de Westerschelde worden 
geëvalueerd. De resultaten zullen worden vastge
legd in evaluatierapportages.

V ijfja a r na de uitvoering van de verdieping - 
medio 2006 - verschijnen er eindrapportages 
over de effecten op het voornoem de functione
ren van de Westerschelde en het mondingsge- 
bied.
De tijdfasering van de verschillende onderdelen 
van de verdieping en van de werkzaamheden van 
het project M OVE met de daarbij behorende rap
portages is schematisch weergegeven in de sche
ma 's 2a en 2b.

2.4 Fasering en rapportages
Bij het project M OVE kan men drie fasen onder
scheiden:

Fase 1: Voorbereiding
Deze bestaat u it de volgende onderdelen:
a. Vastlegging van T0 situaties.
b. Opstellen van een plan van aanpak.
c. Opstellen van hypothesen.
d. Opstellen van een metingenplan.
e. Vaststellen van bewerklngsmethodieken.
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W erkzaamheden Jaren na begin (B) van de verdieping

Verdieping 1996 B E

0 1 2 3 4 5 6 9

Wrakkenberging

Verlaging drempels —
Verdieping monding

Geulwandverdedigingen

Onderhoudsbaggerwerk

Herstelplan natuur

Schema 2a: Tijdsfasering van de werkzaamheden van de verdieping
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Werkzaamheden Uitgevoerd door Jaren na begin (B) van de verdieping

Project M O VE 1996 B 1999 2001 E 2003

0 1 2 3 4 5 6 9

Voorbereiding:

T0 metingen (1) zie metingenplan

T0 rapportages RWS - RIKZ mm
Plan van aanpak RWS - NW L/AXW

Hypothesenlijst RWS - NW L/AXW mm
Metingen pi an RWS - NW L/AXW

Bewerkingsmethodieken RWS - NW L/AXW H l

Tijdens de uitvoering:

Metingen fysica (1) zie metingenplan

Metingen ecologie (1) idem

Afstemming metingen (2) RWS-NWL/RIKZ

Bewerking gegevens (3) RWS-NWL/RIKZ

Toetsing (4) RWS-NWL/AXW ■
Analyse RWS-RIKZ/NWL - - - - -
Opslag gegevens (5) RWS-NWL/AXW ■ ■  ■ ■ - ■  - -  - -  - ■
Voortgangsrapportages RWS-NWL/AXW — - M m

Na de uitvoering:

Metingen fysica (1) zie metingenplan

Metingen ecologie (1) idem

Evaluatierapportage RWS-RIKZ

Eindrapportages RWS-RIKZ m
Schema 2b: Tijdsfasering van de werkzaamheden van het project MOVE

Toelichting:
B = Begin van de verdieping = 27 juni 1997
E = Einde van de verdieping = 1 ju li 2001
(1) = Metingen zijn extra metingen ten behoeve van het

project MOVE. Verwerking is hierbij inbegrepen.
(2) = Om de rapportages van toetsing en analyse op tijd

(minimaal jaarlijks) te kunnen opstellen is het 
noodzakelijk goede afspraken te maken over tijd 
stippen van metingen, verwerking, dataformats en 
wijze van aanlevering.

(3) = Bewerking van gegevens zodat deze geschikt zijn
voor controle van of vergelijking met hypothesen.

Ook de bewerking van de gegevens voor controle 
van lokale ontwikkelingen w ordt hierin meegeno
men.

(4) = Hieronder w ordt verstaan:* Controle en vergelij
king met hypothesen

* Overleg met onafhankelijk deskundigen
* Volgen van extra parameters.

(5) = De resultaten van toetsing en analyse alsmede de
bewerkte resultaten worden opgeslagen 
Werkzaamheden voor overleg werkgroepen en 
projectgroep zijn niet meegenomen.

14
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3 Aanpak fase 1 : 
Voorbereiding

3.1 TO rapportages
In de TO-beschrijvingen worden de fysische, che
mische en biologische veranderingen weergege
ven vóór de verdieping. Ze zijn gem aakt voor de 
gehele Westerschelde, waarbij zoveel mogelijk 
ook een beschrijving w o rd t gegeven van de TO 
situatie voor de ruim telijke eenheden die in de 
hypothesen van het project MOVE zijn genoemd.

De TO beschrijving voor fysische veranderingen 
geschiedt aan de hand van systeemkenmerken 
voor bodem en water. Tevens w o rd t ingegaan op 
de ingrepen (baggeren, storten, zandwinnen).

De TO beschrijvingen voor de biologische en che
mische veranderingen geschiedt aan de hand van 
de systeemkenmerken water- en bodem kwalite it, 
ecotopen, primaire produktie, macrozoöbenthos, 
vogels en vissen en garnalen.

In alle TO beschrijvingen w o rd t per aspect o f 
onderwerp nader ingegaan op de methodieken 
van inw inning, verwerking en bewerking alsmede 
op de nauwkeurigheid van de diverse data. Deze 
in form atie is van groot belang voor het opstellen 
van hypothesen, het metingenplan en het uitvoe
ren van de toetsing.

De rapportage van alle TO beschrijvingen zal in te
graal worden gepresenteerd.

3.2 Hypothesenlijst
Teneinde een goede m onitoring op te zetten, is 
gebruik gem aakt van hypothesen waarin de door 
Rijkswaterstaat verwachte ontw ikke lingen van de 
fysische, biologische en chemische processen zijn 
weergegeven.
Deze ontw ikke lingen zijn zeer complex. Om  de 
hypothesen te kunnnen toetsen, is er naar 
gestreefd om kwantitatieve, concrete hypothesen 
te form uleren. Dit houdt in dat alle onzekerhe
den en nuances uit de oorspronkelijke verwach
ting zijn gehaald. Door het op deze manier fo r
muleren van hypothesen, w o rd t voorkom en dat 
subjectieve afwegingen bij het interpreteren en 
rapporteren een rol gaan spelen. De hypothesen 
kunnen zowel betrekking hebben op de gevolgen 
van de verdieping ais op autonom e on tw ikke lin 
gen, aangezien deze niet altijd zijn te scheiden.

Het form uleren van hypothesen is zorgvuldig 
gebeurd. Na advies van onafhankelijk deskundi
gen en de werkgroepen is de hypothesenlijst door 
de projectgroep vastgesteld. Indien het maken 
van concrete, kwantitatieve hypothesen niet 
m ogelijk was, is d it zoveel mogelijk schriftelijk 
vastgelegd.

Indien tijdens de verdieping door de werkgroepen 
w o rd t vastgesteld dat de hypothesenlijst moet 
worden aangepast o f uitgebreid, dan zal hiervoor 
een advies aan de projectgroep worden opge
steld. D it advies kan verw erkt worden in de jaar
lijkse voortgangsrapportage aan de projectgroep.

In de hypothesenlijst zal voor de volgende onder
werpen een verw achting worden uitgesproken : 
bodemsamenstelling, arealen, inhoudsveranderin- 
gen, zandtransporten, dynamiek, kustontw ikke- 
ling, waterstanden en getij, getijvolum e en debie- 
ten, stroomsnelheden, on tw ikke ling geulwand
verdedigingen, zout, waterkwalite it, w a te rbo
dem kwalite it, primaire productie, mineralisatie, 
bodemdieren, vogels, vis en garnaal en schorve- 
getatie.

De hypothesen zijn in een toe lichting in detail 
beschreven. Hier w o rd t ook nader ingegaan op 
de achterliggende gedachten(waarom w o rd t d it 
aspect gevolgd?), nauwkeurigheden, parameters 
en de sturende processen(waarom w o rd t een 
on tw ikke ling in genoemde richting verwacht?) 
van de hypothesen.

3.3 Metingenplan
Aan de hand van de hypothesenlijst is een m etin
genplan opgezet. Voor een g root deel zijn d it 
reeds m etingen die in een ander kader (b ijvoor
beeld M W TL) geschieden. In het kader van het 
project M O VE zijn alleen de aanvullende m etin
gen opgegeven. De metingen die nodig zijn voor 
het toetsen van de hypothesen zijn in een toe lich
ting  in detail beschreven. Hierbij is ook ingegaan 
op de technische en organisatorische aspecten. Bij 
de organisatorische aspecten w o rd t ingegaan op 
zaken als w ie opdracht geeft en w ie u itvoert. Bij 
de technische aspecten komen zaken aan de orde 
zoals meetmethodiek, frequenties, locaties, relatie 
met de hypothesen, enzovoorts.
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Alvorens de m etingen voor interpretatie geschikt 
zijn worden de meetgegevens verw erkt to t m eet
resultaten. Bij deze verwerking worden validades, 
analyses en soms modelberekeningen gemaakt 
om to t een meetresultaat te komen. Bij de inw in- 
ning en de verwerking van de meetgegevens 
heeft men te maken m et meetnauwkeurigheden 
en maaknauwkeurigheden.
Deze hebben betrekking op respectievelijk de 
gegevens vóór en na de verw erking van de m eet
gegevens to t meetresultaten.

Na de verw erking van de meetgegevens to t 
meetresultaten zal er voor de interpretatie nog 
een bewerking van deze meetresultaten plaats
vinden.
In de volgende paragraaf 3.4 w o rd t hier nader op 
ingegaan.

3.4 Methodieken voor bewerking 
en analyses

Na verwerking van de meetgegevens komen 
deze beschikbaar voor interpretatie. Hierbij b lijk t 
dat de meetresultaten vaak nog bewerkt moeten 
worden om de toetsing en de analyse te kunnen 
uitvoeren. Deze bewerking kan bestaan u it de 
volgende werkzaamheden :
1 O m zetten van meetresultaten naar parameters 

die ais toetsparameters voor de hypothesen 
worden gebruikt. Een voorbeeld : De diepte- 
gegevens worden om gezet naar oppervlakten 
en volumes van geulen, platen, slikken en 
schorren.

2 Groeperen van de meetresultaten o f bereken
de parameters per ruim telijke eenheid. De 
hypothesen zijn opgesteld voor ruim telijke 
eenheden (zoals bijvoorbeeld Westerschelde 
O ost/M idden /W est) die verschillen m et die 
van de metingen. Sommaties en inter- o f 
extrapolaties zijn dan vaak nog nodig.

De methodieken voor bewerking en analyse zijn 
erg afhankelijk van de gebruikte methodieken bij 
de TO resultaten.

1 6
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4 Fasen 2 en 3: 
Tijdens en na de uitvoering

4.1 Toetsing
De fysische, chemische en biologische veranderin
gen tijdens en na de verdieping worden gevolgd 
door m onitoring. De meetresultaten worden 
gebru ikt voor het toetsen van de verwachte ver
anderingen .
Voor het project MOVE zijn hypothesen ge for
muleerd om de fysische, biologische en chem i
sche veranderingen tijdens de verdieping goed te 
kunnen toetsen. Ze zijn bedoeld om het m onito- 
ringswerk richting te kunnen geven. Toetsing van 
de hypothesen is een manier om de verw achtin
gen m et behulp van de meetresultaten te con tro
leren.
Doordat de hypothesen die binnen het project 
M OVE zijn opgesteld soms kw alita tie f zijn o f een 
grote onnauwkeurigheidsband hebben (de meet
resultaten vertonen een sterke variatie), is de 
toetsing hiervan niet eenvoudig. Toetsing kan in 
dergelijke gevallen pas dan plaatsvinden, ais er 
meerdere metingen zijn verricht en een nieuwe 
trendlijn kan worden bepaald.

In veel gevallen zal door onafhankelijk deskundi
gen op het betreffende gebied op basis van 
"expert judgem ent" per onderwerp o f systeem- 
kenmerk een oordeel worden gevormd over de 
opgetreden ontw ikkelingen.
W anneer d it oordeel o f het toetsingsresultaat 
a fw ijk t van de oorspronkelijke verwachtingen, 
zullen de werkgroepen actie ondernemen om 
analyses te starten dan wel voorstellen u it te w er
ken voor aanpassing van het metingenplan. 
Aangezien veel hypothesen opgesteld zijn voor 
deelgebieden zullen, aanvullend op de toetsing 
van de hypothesen, de veranderingen van diverse 
parameters binnen kleinere morfologische eenhe
den worden bekeken. O nverwachte lokale veran
deringen kunnen dan worden gesignaleerd.

4.2 Analyse
Ais in de werkgroepen Fysica en Ecologie w ord t 
geconcludeerd dat de oorzaak van bepaalde ver
anderingen nader onderzocht d ient te worden, 
w o rd t een kortlopende analyse gestart. Bij een

analyse worden meerdere aspecten in samenhang 
m et elkaar bekeken om to t een beter Inzicht in de 
geconstateerde ontw ikke lingen te komen.De ana
lyses worden uitgevoerd door het RIKZ, na op
dracht door de Directie Zeeland. De resultaten 
worden verw erkt in de voortgangsrapportages. 
Voor de analyse van fysische en ecologische o n t
w ikkelingen staan diverse instrumenten ter 
beschikking.

4.3 Voortgangsrapportages
De resultaten van toetsing, analyses en "expert 
judgem ent" én de voorstellen voor aanpassing 
van m onitoringsprogram m a's en de hypothesen
lijst worden minstens éénmaal per jaar door de 
projectgroep gerapporteerd aan de opdrachtge
ver. In het algemeen verschijnen voortgangsrap
portages jaarlijks en bevatten een beschrijving 
van al deze voornoem de facetten.

4.4 Evaluaties
Voor het opstellen van een nieuwe baggerver- 
gunn ing die op 1 januari 2001 in werking kan tre 
den, d ient er een evaluatie rapportage gemaakt 
te worden. De verdieping is dan echter nog niet 
afgerond. De resultaten van de voortgangsrap
portages zullen hiervoor gebru ikt worden. De 
evaluatie rapportage zal vóór 1 ju li 1999 afge
rond worden.

Alle toetsingsresultaten en analyses worden twee 
jaar na het einde van de verdieping geëvalueerd 
en gerapporteerd. Hierbij worden ook de resulta
ten van de controles van de lokale veranderingen 
meegenomen. Deze evaluatie rapportages zullen 
medio 2003 afgerond worden.

V ijf jaar na de verdieping worden eindrapporta
ges gem aakt waarin alle veranderingen in het 
fysisch, chemisch en biologisch systeem worden 
beschreven en geëvalueerd. A frond ing zal plaats
vinden medio 2006.

De evaluatie- en eindrapportages worden opge
steld door het RIKZ.
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Afslag van een schor
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Slikken Westerschelde
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1. Inleiding
1.1 Aanpak met hypothesen
Teneinde een goede m onitoring op te zetten, is 
gebruik gem aakt van hypothesen waarin de door 
Rijkswaterstaat verwachte ontw ikkelingen van de 
fysische, biologische en chemische processen zijn 
weergegeven. Deze ontw ikke lingen zijn zeer 
complex. O m  de hypothesen te kunnen toetsen, 
is er naar gestreefd om concrete hypothesen te 
form uleren, waarin de verwachtingen m.b.v. een 
bandbreedte zijn gekwantificeerd. Dit houdt in 
dat alle onzekerheden en nuances uit de oor
spronkelijke verwachting zijn gehaald. Door het 
op deze manier form uleren van hypothesen, 
w o rd t voorkom en dat subjectieve afwegingen bij 
het interpreteren en rapporteren een rol gaan 
spelen. De hypothesen kunnen zowel betrekking 
hebben op de gevolgen van de verdieping ais op 
autonom e ontw ikke lingen, aangezien deze niet 
altijd zijn te scheiden.

De in deze bijlage beschreven hypothesen kun
nen tijdens de verdieping worden bijgesteld ais 
door de werkgroep w o rd t vastgesteld dat aanpas
sing o f u itbreiding wenselijk is. In de jaarlijkse 
voortgangsrapportages kunnen deze veranderin
gen worden verwerkt.

In de hypothesenlijst zal voor de volgende onder
werpen een verwachting worden uitgesproken : 
bodemsamenstelling, arealen, inhoudsveranderin- 
gen, zandtransporten, dynamiek, kustontw ikke- 
ling, waterstanden en getij, getijvolum e en debie- 
ten, stroomsnelheden, ontw ikke ling geulwand

verdediging, zout, waterkwalite it, w aterbodem 
kwaliteit, primaire produktie en mineralisatie, 
bodemdieren, vis en garnaal, vogels en schorve- 
getatie.

1.2 Opzet van deze bijlage
Per onderwerp zal in een inleiding worden aange
geven waarom het betreffende onderwerp zal 
worden gevolgd; W a t is het belang van d it 
onderwerp voor de Westerschelde. Getracht zal 
worden aan te geven welke functies door veran
deringen in genoemde processen worden beïn
vloed. De functies van de Westerschelde, zoals 
genoemd in het beleidsplan Westerschelde zijn: 
scheepvaart, natuur, recreatie, visserij, de lf
sto ffenw inn ing waarbij de veiligheid een rand
voorwaarde is. Tevens w o rd t aangegeven welke 
tijdsperiode de veranderingen zullen beslaan.

Daarna worden de verwachtingen van Rijkswa
terstaat in de hypothesen weergegeven. Deze 
hypothesen zijn zo concreet mogelijk verwoord.
In deze hypothesen w ordt, zo mogelijk, met 
behulp van bandbreedtes kw antita tie f aangege
ven welke ontw ikke ling w o rd t verwacht. Deze 
bandbreedte is afhankelijk van de voorspelnauw- 
keurigheid. Tenzij anders vermeld hebben de 
hypothesen betrekking op de tota le veranderin
gen (huidige trend + gevolgen verdieping). Effec
ten van eventuele compensatie zijn niet meege
nomen. In de toe lich ting zal ko rt worden aange
geven waarom ju ist een on tw ikke ling  in genoem 
de richting w o rd t verwacht, hoe deze on tw ikke
ling in de tijd zal verlopen en m et welke parame
ters de hypothesen zullen worden getoetst.
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2. Fysica

2.1 Bodemsamenstelling
De bodemsamenstelling van de W es
terschelde is voornam elijk van belang 
voor het ecologisch functioneren van 
de Westerschelde. Het vóórkom en 
van bodemdieren w o rd t ondermeer 
bepaald door de bodemsamenstel
ling (slibgehalte). Deze bodemdier- 
gemeenschap is weer een voedsel
bron voor veel andere dieren, o.a. 
steltlopers. Door m et name de 
natuurbeschermings-organisaties is 
de vrees geúit dat door stortingen de 
bodemsamenstelling in bepaalde 
natuurgebieden grover zal worden. 
O ok voor de recreatie is de bodem 
samenstelling van belang. Een hoog 
slibgehalte w o rd t over het algemeen 
ais onpre ttig  ervaren. De veranderin
gen die worden verwacht zullen 
optreden in een periode van 25 jaar.

B1. De samenstelling van het 
bodemsediment van platen 
en slikken in het oostelijk 
deel van de Westerschelde 
zal verfijnen.

Toelichting:
D oor he t veranderende stort- 
be le id  w o rd t meer bagger
specie (m et een re la tie f grote  
korre ldiam eter) naar het wes
ten gebracht in plaats van 
gestort in he t oosten. H ier
door is in he t oosten m inder 
g ro f m ateriaa l beschikbaar. 
Deze verfijn ing  zal zich ge le i
de lijk  voltrekken (waarschijn
l i jk  lineair). Parameters waar
op zal worden getoetst zijn  
D 50 en slibgehalte (<63pm). 

Van Veen-happer
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B2. De samenstelling van het bodemsedi-
ment van platen en slikken In het midden 
deel en het westelijk deel verandert niet.

Toelichting:
In he t westen en m idden is he t sedim ent 

van nature grover dan in het oosten. Ver
hoging van de stortingen in he t westen 
zal geen verandering van de sedimentsa- 
m enstelling to t  gevolg hebben. Parame
ters waarop zal worden getoetst z ijn  D50  
en slibgehalte (<63pm).

B3. De samenstelling van het bodemsedi-
ment van de Slikken van de Everingen zal 
grover worden.
Toelichting:
D oor stortingen voor E llew outsd ijk (vak 
20) en in de Ebschaar van de Everingen 
(vak 13) zal de sedim entsam enstelling  
van de slikken grover worden. B ij de 
stortplaats Ebschaar Everingen w o rd t op 
geringe diepte gestort. H e f sedim ent u it 
stortvak E llewoutsdijk zal vanuit de 
Vloedschaar Everingen door de stroom  
naar de ondiepere delen worden getrans
porteerd. De vergroving zal v r ij snel na de 
start van de stortingen m erkbaar zijn. Na 
verloop van t i jd  zal de snelheid van ver
andering afnemen, to tda t er weer een sta
biele situatie is ontstaan. Parameters 
waarop zal worden getoetst z ijn  D50 en 
slibgehalte (<63pm).

B4. De samenstelling van het bodemsedi-
ment van de Hooge Platen verandert niet.

Toelichting:
De stortingen in de Schaar van de Spijker- 
p laa t zullen geen inv loed  hebben op de 
samenstelling van het bodem sedim ent op 
de Hoge Platen, om dat de stortplaats in  
een diepe geul ten noorden van de Hooge 
Platen ligt. De stroom richting is west- 
oost, zodat geen transport rich ting  Hooge 
Platen w ord t verwacht. Parameters waar
op zal worden getoetst z ijn  D 50 en s lib 
gehalte (<63pm).

2.2 Arealen
De geschiktheid van de Westerschelde ten aan
zien van de verschillende in het beleidsplan 
genoemde functies is afhankelijk van het beschik
bare areaal aan platen, slikken, geulen, ondiep 
water en schorren. Veranderingen in de arealen 
van deze typen zal effect hebben op het functio 
neren van de Westerschelde, leder type heeft 
weer zijn eigen functies. Zo zijn platen, schorren 
en slikken van g roo t belang voor het ecologisch 
functioneren, terw ijl de scheepvaart gebruik 
maakt van de diepe geulen en de zandw inning 
hoofdzakelijk plaatsvindt in het ondiepwaterge- 
bied. De genoemde verwachtingen betreffen ver
anderingen over een periode van 25 jaar. De ver
anderingen zullen vooral in het begin snel verlo
pen. Na enkele jaren zal de snelheid van de ver
anderingen afnemen.

A1. Het areaal schorren in het westelijk deel 
van de Westerschelde zal afnemen met 
15-35 hectare.

Arealen, schorren slikken 

platen en geulen

Toelichting:
Verwacht w o rd t dat in he t w este lijk  deel 
geen extra verlies aan schorren op zal tre 
den door de verdieping. Ais de huid ige  
trend zich voortzet zal ca 25 ha verloren 
gaan.
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A2. Het areaal schorren in het middendeel 
van de Westerschelde zal gelijk blijven.

Toelichting:
Het gering aantal schorren in  het m idden
deel lig t op re la tie f rustige plaatsen, waar 
w ein ig  erosie optreedt. D oor na tuurlijke  
fluctuaties kan een (tijde lijke ) toe- o f  
afname van ca 10 ha optreden.

A3. Het areaal schorren In het oostelijk deel 
van de Westerschelde zal afnemen met 
25 tot 45 hectare.

Toelichting:
Verwacht w o rd t dat erg geen extra verlies 
aan schorren in he t ooste lijk  deel op zal 
treden t.g.v. de verdieping. H ier gaat, ais 
de huid ige trend zich voortzet, ca. 35 ha 
verloren.

A4. Het areaal slikken in het westelijk deel 
van de Westerschelde zal afnemen met 
40 tot 60 hectare.

Toelichting:
D oor erosie langs de geul randen gaan 
aanliggende slikken verloren. Er w ord t 
geen toename van de slikverlies t.g.v. de 
verd ieping verwacht.

A5. Het areaal slikken in het middendeel van 
de Westerschelde zal gelijk blijven.

Toelichting:
De erosie van slikken in he t m iddendeel 
w ord t tegengegaan door h e t aanleggen 
van geulwandverdedigingen. Door 
na tuurlijke  fluctuaties kan op plaatsen 
waar geen geulwandverdedig ingen liggen 
nog w e l enige toe- o f  afname optreden. 
D it zal echter m axim aal 10 ha zijn.

A6. Het areaal slikken in het oostelijk deel 
van de Westerschelde zal toenemen met 
0 tot 20 hectare.

Toelichting:
D oor het aanleggen van de geulw andver
dedigingen zal er w e in ig  erosie van de 
slikken optreden. De aanliggende schor
ren zullen echter, ais n a - ijl effect, nog w el 
verder eroderen D it heeft vergroting van 
het slik-areaal to t gevolg.

A7. Het areaal ondiep water in het westelijk 
deel van de Westerschelde zal afnemen 
met 130 tot 230 hectare.

Toelichting:
D oor de toename van stortingen van bag
gerspecie zullen in he t westen grotere en 
hogere p laatcom plexen ontstaan. D it  gaat 
ten koste van het areaal ondiep water.

A8. Het areaal ondiep water in het midden
deel van de Westerschelde zal afnemen 
met 25 tot 125 hectare.

Toelichting:
D oor de toename van stortingen van bag
gerspecie zullen in  he t m iddendeel g ro te
re en hogere p laatcom plexen ontstaan.
D it gaat ten koste van he t areaal ondiep  
water.

A9. Het areaal ondiep water in het oostelijk 
deel van de Westerschelde zal afnemen 
met 65 tot 165 hectare.

Toelichting:
Na vergroting van de hoofdgeu l zullen  
door erosie de plaatranden ste ile r worden  
en ondiep w ater verloren gaan.

A10. Het areaal platen in het westelijk deel
van de Westerschelde zal toenemen met 
205 tot 305 hectare.

Toelichting:
Door toename van het storten van bag
gerspecie in het w este lijk  deel w o rd t een 
toename van het plaatareaal verwacht.
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A11. Het areaal platen in het middendeel van 
de Westerschelde zal toenemen met 25 
tot 125 hectare.

Toelichting:
D oor toename van he t storten van bag
gerspecie in het m iddendeel w o rd t een 
toename van het p laatareaal verwacht.

A12. Het areaal platen in het oostelijk deel van 
de Westerschelde zal afnemen met 60 tot 
160 hectare.

Toelichting:
Verru im ing van de geulen in het ooste lijk  
deel le id t to t grotere erosie van de p laa t- 
randen.

A13. Het areaal geulen in het westelijk deel 
van de Westerschelde zal gelijk blijven.

Toelichting:
De huid ige trend is een verru im ing van de 
geulen in het westen. Deze verru im ing zal 
worden tegengewerkt door stortingen in  
d it  gebied. Verwacht w o rd t dat er netto  
geen verandering zal optreden. Door 
natuurlijke  fluctuaties kan w e l toe o f  
afname van 50 ha optreden.

A14. Het areaal geulen in het middendeel van 
de Westerschelde zal gelijk blijven.

Toelichting:
O ok in he t m iddendeel is in de laatste 
decennia verru im ing opgetreden. Gezien 
de laatste on tw ikke ling  in debietverde- 
ling  en debietveranderingen én de toe
komstige hogere stortingen worden geen 
verdere verru im ing verwacht. D oor 
na tuurlijke  fluctuaties kan w e l toe o f  
afname van 50 ha optreden.

A15. Het areaal geulen in het oostelijk deel 
van de Westerschelde zal toenemen met 
200 tot 300 hectare.

Toelichting:
De drempels in  het oosten zullen worden  
verlaagd. D it zal to t  toename van het 
getijvo lum e leiden. De geul zal zich gaan 
verruim en to tda t er een n ieuw  evenw icht 
w ord t bereikt. H ierdoor zal de geul zich 
gaan verruim en to tda t weer een even- 
wichtssituatie is ontstaan.

2.3 Inhouden
Voor het beoordelen van de ontw ikkelingsrichting 
van het estuarium is in het verleden veelal u itge
gaan van de oppervlakten. Zo is bekend w a t de 
on tw ikke ling van de arealen de afgelopen decen
nia is geweest. W a t echter wetenschappelijk 
gezien ook van belang is, is de ontw ikke ling van 
de inhouden van de verscheidene gebieden. De 
platen kunnen namelijk n iet alleen in oppervlak 
toenemen, maar ook in de hoogte. De on tw ikke
ling van de inhouden is in het verleden niet ge
volgd. Om  inzicht hierin te krijgen worden inhou
den tijdens de aanstaande verdieping wel 
gevolgd.
In onderstaande hypothesen worden de verwach
tingen voor de komende 15 jaar verwoord, waar
bij de grootste veranderingen tijdens en enkele 
jaren na de verdieping op zullen treden.

11. Het plaatvolume (boven NAP -2m) in het 
westelijk deel van de Westerschelde zal 
toenemen met 3-7 M m 3.

Toelichting:
D oor toename van de stortingen in het 
w este lijk  deel w o rd t h ie r een toename 
van he t p laa tvo lum e verwacht.

12. Het plaatvolume (boven NAP -2m) in het 
middendeel van de Westerschelde zal 
toenemen met 2-6 M m 3.

Toelichting:
Deze toename is he t gevolg van verhoog
de stortingen in he t m iddendeel.
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Schorvorming op platen

13. Het plaatvolume (boven NAP -2m) in het 
oostelijk deel van de Westerschelde zal 
afnemen met 3-7 M m 3.

15. Het watervolume onder NAP -2m in de 
nevengeulen in het westelijk deel van de 
Westerschelde zal afnemen met 
22-52 M m 3.

Toelichting:
Verru im ing van de geulen in he t ooste lijk  
deel zal leiden to t grotere erosie van de 
plaatranden.

14. Het watervolume onder N A P-2m  In de 
hoofdgeul In het westelijk deel van de 
Westerschelde zal toenemen met 
8-28 M m 3.

Toelichting:
Hoew el geen verandering in areaal geul 
in  he t w este lijk  deel w o rd t verwacht, 
w ord t door verd ieping van de geul (en 
eventueel verlenging) toch een toename  
van de geu linhoud verwacht.

Toelichting:
In de korts lu it- en nevengeulen in het 
w este lijk  deel zal in  de toekom st meer 
worden gestort. D it zal to t  afname van de 
Ínhoud leiden.

16. Het watervolume onder NAP -2m in de 
hoofdgeul in het middendeel van de 
Westerschelde zal gelijk blijven.

Toelichting:
M om entee l is er sprake van enige verru i
ming. D oor stortingen in he t m iddendeel 
zal deze verru im ing worden tegenge
werkt. H ierdoor w o rd t geen verdere ver
ru im ing  meer verwacht. D oor na tuurlijke  
fluctuatie kan nog w e l toe- o f  afname 
optreden van ca. 7 M m 3.
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17. Het watervolume onder NAP -2m in de 
nevengeulen in het middendeel van de 
Westerschelde zal afnemen met
3-17 M m 3.

Toelichting:
D oor toename van de stortingen in  het 
m iddendeel van de Westerschelde zal de 
Ínhoud van de nevengeulen afnemen.

18. Het watervolume onder NAP -2m in de 
hoofdgeul In het oostelijk deel van de 
Westerschelde zal toenemen met 65-95  
M m 3.

Toelichting:
A llereerst zullen de drempels worden ver
diept. Na het verdiepen zal het ge tijvo lu - 
me in he t ooste lijk  deel toenemen. De 
geulen zullen zich na verloop van t ijd  
aanpassen aan deze grotere hoeveelhe
den, en zich verruimen.

19. Het watervolume onder NAP -2m in de 
nevengeulen in het oostelijk deel van de 
Westerschelde zal afnemen met 8-22 
M m 3.

Toelichting:
In he t oostelijke deel w o rd t in de toe
kom st m inder gestort. H ierdoor zullen de 
neven- en kortslu itgeulen zich verruimen.

2.4 Zandtransporten
(door mens en natuur)

Van nature komen in estuaria gro te zandtrans- 
porten voor. In de Westerschelde worden deze 
zandtransporten beïnvloed door de baggerwer- 
ken en speciestortingen. Het huidige bagger/ 
stortbeleid le idt to t  een kunstm atig transport van 
sediment. Vanuit de stortplaatsen w o rd t d it door 
de w aterbeweging teruggebracht naar de bag- 
gerplaatsen (de drempels). Deze zandtransporten 
zijn van belang bij het bepalen van het bagger/ 
stort- en zandwinbeleid. Het al dan niet aanwezig 
zijn van gro te zandtranporten bepaalt voor een 
g root deel welke levensgemeenschap er in een 
bepaald gebied leeft.

Zandtransportmeter

T1. De zandimport vanuit de Noordzee zal 
gelijk blijven.

Toelichting:
M om entee l treedt geringe im port op 
(0,3 MmWjaar). D oor de verdieping zou 
d it  kunnen toenemen. D oor sterke toena
me van de stortingen in  het westen w ord t 
d it  echter voorkomen. De im port varieert 
tussen de -5 en +5 M m 1. Ais im port w o rd t 
de hoeveelheid zand verstaan die de wes
te lijke  grens van vak 6 overschrijdt. Deze 
hoeveelheid w o rd t bepaald u it  de zand- 
balans.
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T2. Het netto sedimenttransport (getranspor
teerd door de natuur) van west naar oost 
neemt op lange termijn toe tot gemiddeld
4 -6  M m 3 per jaar.

Toelichting:
D oor het overschot aan sedim ent in  het 
w este lijk  deel en een kle inere beschik
baarheid van sedim ent in het oosten zal 
er transport van west naar oost (van vak 3 
naar vak 2) plaatsvinden. Verwacht w ord t 
dat he t jaarlijkse zandtransport tussen de 
2 en de 8 M m 1/ja a r zal liggen (gem iddeld  
over langere periode 4 -6  M m 1).

T3. Het aanlegbaggerwerk (op Nederlands 
grondgebied) bedraagt ten westen van 
Vlissingen maximaal 4 miljoen m3 (in 
situ), ten oosten van Vlissingen maxi
maal 15 miljoen m3 (in beun gemeten)

Toelichting:
Deze hoeveelheden z ijn  berekend u it  een 
theoretisch p ro fie l volgens he t verdrag. In 
de p ra k tijk  kan een ander p ro fie l o n t
staan.

T4. Het jaarlijks onderhoudsbaggerwerk na 
de verdieping (in beun gemeten) 
bedraagt ten westen van Vlissingen 
maximaal 1 miljoen m3, ten oosten van 
Vlissingen maximaal 14 miljoen m3.

Toelichting:
Deze cijfers z ijn  gebaseerd op ervaringen 
u it de vorige verdieping.

2.5 Dynamiek
De mate van dynamiek zegt iets over de "na tuu r
lijkhe id" van het estuarium. Ais de dynamiek 
hoog is (grote zandverplaatsingen) heeft de Wes- 
terschelde nog ruim te om zijn geulen te verleg
gen. Een lage dynamiek du id t op kanalisatie, en 
uiteindelijk versnelde verlanding van het estuari
um. Indien de dynamiek hoog is, is er sprake van 
een stabiel systeem dat erg veerkrachtig is. Aan
gezien dynamiek een wezenlijk kenmerk van een 
estuarium is zijn de functies hierop afgestemd. 
Veranderingen in dynamiek zullen van invloed 
zijn op de ontw ikke ling van deze functies. 
M ethodieken om kw antitatieve uitspraken over 
dynamiek te doen zijn nog in ontw ikke ling. Toch 
zal worden getracht de on tw ikke ling  van de 
dynamiek te volgen.

Schorkreek in de Wester- 

schelde
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D1. De dynamiek in de gehele Westerschelde 
zal afnemen.

Toelichting:
Naar verwachting zal de hu id ige trend in  
de on tw ikke ling  van de dynam iek zich 
voortzetten. Verandering ais gevolg van 
de verdieping (door geu lw and
verdedigingen en debietsveranderingen) 
kunnen een to t een versnelde afname 
leiden. Verwacht w ord t da t afname t.g .v  
de verdieping m in iem  zal z ijn  t.o.v. de 
trend.

2.6 Ontwikkeling kust
De stortplaats Kust Zeeuws Vlaanderen lig t pai 
voor de kust. Het idee is dat d it le id t to t  afname 
van de inspanning die m oet worden gedaan om 
de basiskustlijn te handhaven. Deze storting kan 
worden gezien ais een soort vooroeversuppletie. 
O m dat er nog weinig bekend is over het effect 
van vooroeversuppleties is het van belang de o n t
w ikkelingen te volgen.

K1. De suppletiehoeveelheid op de kust van 
Zeeuws Vlaanderen tussen de grens en 
de Verdronken Zwarte Polder zal tijdelijk 
afnemen met 20-40% .

Toelichting:
D oor de speciestortingen (onderwatersu- 
p le tie ) op de nieuw e lokatie  "kust 
Zeeuws-V laanderen“ w o rd t de netto -ero- 
sie in he t onderste gedeelte van het p ro 
fie l van het betreffende kustgedeelte m in 
der. Aangezien w e in ig  onderhoudsbagger- 
werk in de W ielingen w o rd t verwacht, zal 
na de verd ieping de stortingen sterk afne
men. H ierdoor zal het een tijd e lijke  afna
me betreffen. De genoemde afname van 
de suppletie-hoeveelhe id ge ld  voor de 
eerste suppletie na de verdieping (ver
w achting 2003).

Baggerwerkzaamheden
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ecologische functioneren van de Westerschelde 
zijn waterstanden van g root belang; verandering 
in overspoelingsduur van slikken en schorren zal 
gevolgen hebben voor het voorkom en van 
bepaalde diersoorten.
De hieronder genoemde hypothesen betreffen 
veranderingen tijdens de komende 15 jaar. Effec
ten van Zeespiegelrijzing zijn niet in de H ypothe
sen meegenomen. Toetsing zal geschieden aan 
de hand van metingen, eventueel aangevuld met 
modelberekingen.

W 1. Het getij in het mondingsgebied (weste
lijk van Vlissingen-Breskens) verandert 
niet ais gevolg van de verdieping.

Toelichting:
D oor de onnauwkeurigheid van het 
m odel kan w e l a fw ijk in g  to t  5 cm op tre
den.

W 2. Het getijverschil neemt op de Wester- 
schelde, ais gevolg van de verdieping, 
extra toe met 0 cm ter plaatse van Vlis
singen tot 10-20 cm ter plaatse van Bath.

Toelichting:
D oor een snellere ge tijdoord ring ing  én de 
vergroting van het g e tijvo l urne in  he t oos
te lijk  deel zullen de hoogwaterstanden in  
het ooste lijk  deel van de Westerschelde 
verhogen en de laagwaterstanden verla
gen. De veranderingen zullen linea ir in  de 
t i jd  verlopen.

W 3. De laagwaterstanden verlagen, ais gevolg 
van de verdieping, t.o.v. de iaagwater- 
stand Vlissingen bij normale getijom- 
standigheden vanaf Hansweert (0 cm) tot
5-15 cm bij Bath.Meetpaal voor water-

Toelichting: 
zie toe lich ting  W2

W 4. De hoogwaterstanden nemen, ais gevolg 
van de verdieping, bij normale getijom- 
standigheden toe vanaf Vlissingen (Ocm) 
tot 0-10 cm bij Bath.

Toelichting: 
zie toe lich ting  W2

2.7 Waterstanden en getij- 
verschillen

Veranderingen in waterstanden en getijverschillen 
zijn van invloed op veiligheid van de waterkering 
en worden dan ook kritisch gevolgd. O ok voor 
scheepvaart is d it van belang. Indien er verande
ringen in getijverschil en voortplantingssnelheid 
van het getij optreden zal d it leiden to t een ander 
getijvenster. D it getijvenster is belangrijk voor de 
bereikbaarheid van Antwerpen. O ok voor het

standen en getij
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W 5. De hoogwaterstanden bij extreme storm
vloeden nemen, ais gevolg van de verdie
ping, toe vanaf Vlissingen (0 cm) met 0-5  
cm bij Terneuzen tot 0-10 cm bij Hans- 
weert en Bath.

Toelichting: 
zie toe lich ting  W2.

W 6. Het faseverschil tussen Vlissingen en
Bath wordt, ais gevolg van de verdieping 
maximaal 10 - 20 minuten kleiner.

Toelichting:
D oor de verru im ing van de vaargeul zal 
de weerstand die de ge tij g o lf  ondervindt 
afnemen. D it resulteert in  een snellere 
voortp lan ting  van de getijgo lf.

2.8 Getijvolume en debieten
Getljvolumes en debieten zijn van g root belang 
voor de on tw ikke ling van de Westerschelde. Er Is

Stroommeetapparatuur: 

ADCP

een interactie tussen de morfologische en hydrau
lische processen. De bodem ligging beïnvloedt de 
waterbeweging en andersom. Gegevens over 
getijvolumes (en kom berging) zeggen iets over 
het verlandingsstadium van het estuarium. Veran
deringen zullen optreden gedurende de eerste 15 
jaar na het begin van de verdieping. O ntw ikke lin 
gen zullen worden gevolgd m et debietmetlngen, 
aangevuld m et modelberekeningen

V1. Het getijvolume in de hoofdgeul zal ten 
oosten van Hansweert met 5 tot 15 % 
toenemen. Deze toename gaat ten koste 
van de nevengeulen.

Toelichting:
D oor de verd ieping van de drempels 
w ord t de weerstand in  de hoofdgeulen  
minder. H ierdoor gaat er re la tie f meer 
water door de hoofdgeulen, ten koste van 
de nevengeulen. De veranderingen zullen  
linea ir in de t i jd  verlopen.
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V2. Het getijvolume in de raai Schaar van
Waarde-Zuidergat (raai 5A) zal 2 -5%  
toenemen.

Toelichting:
D oor verlaging van de pla ten en vergro
ting  van de getijs lag zal de kom berging in 
het ooste lijk  deel toenemen. D oor deze 
grotere kom berging in he t ooste lijk  deel 
zal het ge tijvo lum e in raai 5A toenemen. 
De veranderingen zullen in  de t ijd  linea ir 
verlopen.

2.9 Stroomsnelheden
De stroomsnelheid is afhankelijk van het door- 
stroomoppervlak, het getijvo lum e en de getijpe- 
riode. Toename van de stroomsnelheid lijd t to t 
grotere erosie en grotere sedimenttransporten.
De stroomsnelheid speelt een gro te rol in het 
aanpassingsproces van de geulen na de verdie
ping van de drempels. Te grote stroomsnelheden 
kunnen een bedreiging opleveren voor de veilig

heid. D it be tre ft de veiligheid van de dijken en 
een verhoogde kans op aanvaringen. De hieron
der geformuleerde hypothesen betreffen een 
periode van 15 jaar.

S1. De maximum stroomsnelheden in de 
hoofdgeul oostelijk van Hansweert 
nemen na de verdieping toe met 10 tot 
20 %; na 15 jaar zijn de snelheden weer 
op het oude niveau teruggekeerd.

Toelichting:
De hoofdgeulen z ijn  nog n ie t aangepast 
aan de verhoogde getijvolum es. H ierdoor 
zullen de stroomsnelheden toenemen m et 
een m axim um  d irect na afloop van de 
verdieping. Na verloop van t i jd  heeft de 
geul zich aangepast aan de nieuwe g e tij
volumes, waardoor de snelheden na 15 
jaar weer teruggekeerd z ijn naar het oude 
niveau. Deze veranderingen zullen linea ir  
in  de t i jd  verlopen.

Stroom meetapparatuur: 

OSM
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Megaribbels: resultaat

S2. De maximum stroomsnelheden westelijk 0 1 .  De Geulen in het oostelijk deel zullen van hoge stroom

ban Hansweert nemen niet toe. niet verder inscharen. snelheden

Toelichting:
In he t westen v ind t geen grootschalige 
verru im ing van de geulen plaats. H ierdoor 
zullen het getijvo lum e, en daarmee de 
stroomsnelheden n ie t toenemen. Door 
onnauwkeurigheden in  de voorspelling  
kunnen a fw ijk ingen to t 5 % optreden.

2.10 Ontwikkeling geulwand
verdedigingen

De geulen in de Westerschelde hebben de nei
g ing om uit te bochten. H ierdoor verplaatst de 
buitenbocht zich richting waterkering. Indien d it 
proces niet tijd ig  w o rd t gestopt kan de waterke
ring in gevaar komen (veiligheid). De uitbochting 
gaat tevens ten koste van ecologisch waardevolle 
slikken en schorren. Om  de u itbochting to t staan 
te brengen worden geulwandverdedigingen aan
gelegd.

Toelichting:
D oor het aanleggen van de geulwandver
dedigingen worden alle oevers waar veel 
inscharing w o rd t verwacht verdedigd. Er 
zal m et name aandacht worden geschon
ken aan de einden van de geulwandver
dedigingen (in lengterichting).

0 2 . De Slikken achter de geulwandverdedi
gingen zullen niet verder verlagen.

Toelichting:
De geulwandverdedig ingen worden aan
gelegd om de achterliggende slikken en 
schorren te beschermen. De verlaging van 
de slikken w o rd t door deze geulwandver
dedigingen to t staan gebracht.

35



MOVË' Project MOnitoring VErdieping Westerschelde

Meetset voor diverse 

waterkwaliteitsmetingen

2.11 Zout
Een belangrijke karakteristiek van een estuarium 
is de zoutgradiënt. Vooral voor de natuurwaar
den is d it van belang. Veel organismen zijn 
gebonden aan een bepaalde bandbreedte in het 
zoutgehalte. Indien he tzoute(re ) zeewater ais 
gevolg van de verdieping verder het estuarium 
indring t zal d it gevolgen hebben voor de natuur
functie. M ogelijke veranderingen zullen een 
periode van 25 jaar bestrijken.

Z1. De extreme zoutgehalten veranderen niet 
ais gevolg van de verdieping.

Toelichting:
De extreme zoutgehalten z ijn  veel meer 
afhanke lijk  van een geringe riv ierafvoer 
van de Schelde dan van de grotere ge tij- 
doordring ing door de verdieping. Deze 
hypothese zal worden getoetst aan de 
hand van meetgegevens van de m eet
stations, eventueel aangevuld m et m odel
berekeningen
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3. Chemie
3.1 Inleiding
Een goede chemische 
bodem - en w ate r
kw a lite it is een 
belangrijke randvoor
waarde voor het 
gezond functioneren 
van de Westerschel- 
de. Immers de Wes- 
terschelde vervu lt vele 
functies waarbij de 
water- en bodem
kw a lite it van groot 
belang is, zoals 
natuur, visserij en 
recreatie.

3.2 Bodem
kwaliteit

C1 In de bodem (beneden NAP -2 m) van het C2 
westelijk deel van de Westerschelde zul
len de concentraties aan microverontrei
nigingen niet significant toenemen; de 
uniforme gehalte-toets zal niet worden 
overschreden.

M ilieuvaartu ig Argus

Op platen, slikken en schorren in de 
omgeving van stortlokaties zullen de con
centraties aan microverontreinigingen 
niet significant toenemen; de uniforme 
gehalte-toets zal niet worden overschre
den.

Toelichting:
De bodem kw alite it in de Westerschelde 
neem t over he t algemeen toe van het 
oosten naar het westen. Het storten van 
bodem m ateriaal u it  het oosten in  he t 
westen heeft to t gevolg da t de waterbo
dem kw a lite it in he t westen zal verslechte
ren. De effecten van deze verslechtering  
zullen naar verw achting echter kle in zijn. 
Het meeste m ateriaal is nam elijk  klasse I 
specie en ecotoxicologische effecten zijn  
n ie t aangetoond.
Naar verwachting za l de aanvoer van ver
ontre in igingen echter afnemen ais gevolg  
van saneringsmaatregelen in  België, waar
door een verhoging van de concentraties 
in  de bodem van de gehele Westerschelde 
n ie t waarsch ijn lijk  is..
De toetsing geschiedt m. b. v. kw a lite its 
klasse volgens waterbodem norm ering  
regeringsbeslissing Evaluatienota W ater 
(ENW).

Toelichting: 
zie C1

3.3 Waterkwaliteit

C3 De waterkwaliteit van de Westerschelde 
zal rekening houdend met 'natuurlijke' 
fluctuaties niet verslechteren ten opzichte 
van de huidige situatie.

Toelichting:
Oorzaken van m ogelijke verslechtering  
van de w a te rkw a lite it: v r ij komen van 
verontreinig ingen tijdens het baggeren in  
de Scheur; binnendringen van he t troebel- 
heidsm axim um  in de m ond door een ster
kere getijdoordring ing. Echter deze moge
lijke  processen le iden naar verwachting  
n ie t to t een significante verslechtering van 
de w ate rkw a lite it. De k w a lite it w o rd t 
getoetst m et de gehalten aan zuurstof, 
zware m etalen en PAK's

37



Project MOnitoring VErdieping Westerschelde

4. Biologie
4.1 Inleiding

Ecotoopbenadering
In het kader van project M O VE (M O n ito ring  VEr
dieping Westerschelde) w o rd t de fysische, b io lo 
gische en chemische toestand van de W ester- 
schelde gevolgd door middel van een uitgebreide 
m onitoring, die inzicht m oet geven in de o n tw ik 
kelingen van het ecosysteem de Westerschelde. 
Een ecosysteem is het geheel aan levensgemeen
schappen m et de bijbehorende afhankelijkheids
relaties. Het geheel aan levensgemeenschappen 
vorm t tezamen de voedselketen, waarbij iedere 
schakel van essentieel belang is voor het fun c tio 
neren van het ecosysteem. Een com pleet voedsel
keten is een voorwaarde voor een veerkrachtig, 
robuust natuurlijk systeem. Functies ais visserij en 
recreatie zijn sterk afhankelijk van een gezond 
functionerend ecosysteem. De voedselketen 
bestaat u it verschillende trofische nivo's. Zo vo r
men primaire produktie en mineralisatie de basis 
van de voedselketen en behoren bodemdieren, 
vogels en vissen to t hogere trofische nivo's.

De Westerschelde is onder te verdelen in ecose- 
ries (schorren, platen, slikken, ondiepwater gebie
den en geulen). Deze ecoseries kunnen verder 
opgedeeld worden in zogenaamde ecotopen. Een 
ecotoop is een ruim telijk te begrenzen ecologi
sche eenheid waarvan de samenstelling en o n t
w ikke ling w o rd t bepaald door abiotische, bioti- 
sche en antropogene condities te r plaatse. Veran
deringen in deze om gevingsfactoren hebben een 
direct gevolg voor de biota. In een dynamisch 
systeem als de Westerschelde hebben deze 
om gevingsfactoren een sturende rol in de toe 
stand en het functioneren van het ecosysteem. 
O m  deze reden is besloten ais rode draad voor de 
ecologische m onitoring ecotopen te hanteren, 
waaraan de hydrom orfo logische- en fysisch-che- 
mische aspecten ten grondslag liggen.

De platen en slikken in de Westerschelde herber
gen een zeer divers aantal ecotopen. Deze ecoto
pen (hoge/lage, slibrijke/slibarme, hoog-/laagdy- 
namische slikken en platen) worden in het kader 
van M OVE gekarteerd door middel van een 
luchtfotokartering, zgn. ''hab ita tkarte ring". Het 
to t  nu toe in de geom orfo log ie gehanteerde

begrip 'hab ita t' w o rd t vaak gehanteerd ais syno
niem voor ecotoop. De term  habitat staat echter 
voor een 'typische w oon- o f verblijfplaats van 
een plante- o f diersoort.' Hij is duidelijk vanuit de 
soort gedefinieerd, terw ijl de definities ecoserie 
en ecotoop voortkom en u it de landschapsecolo
gie en de om geving centraal stellen.
Uitgaande van de veronderstelling dat er een 
eenduidige relatie bestaat tussen het ecotooptype 
en de daarin voorkom ende soorten en aantal cq. 
biomassa van organismen, kunnen op basis van 
veranderingen in ecotooparealen uitspraken 
gedaan worden over veranderingen in soorten en 
aantal cq. biomassa van organismen.

Deze ecotoopbenadering is pas hanteerbaar 
indien zowel de relaties tussen ecotopen en orga
nismen, ais ook de ecotooparealen bekend zijn. 
Teneinde de relaties tussen organismen en ecoto
pen te verhelderen is nader onderzoek gewenst. 
Ten dele zal de m on ito ring  zelf hier een bijdrage 
aan leveren. Ecotooparealen kunnen u it de lucht- 
fotokarteringen berekend worden.
Prognoses, in de vorm  van hypothesen, zijn in 
onderstaande lijst vaak gerelateerd aan de ver
wachte veranderingen in ecotooparealen. Er zijn 
hypothesen gesteld over de verwachte areaalver- 
anderingen van de ecoseries. Conform  deze 
hypothesen zijn globaal schattingen gedaan naar 
de toekom stige areaalontw ikkelingen van ecoto
pen binnen het in tergetijde- en ondiepwater 
gebied. O p basis van deze schattingen zijn de 
'areaalgebonden' hypothesen over m icrofyto- 
benthos, bodemdieren, kinderkamer en vogels to t 
stand gekomen. De verwachte morfologische 
ontw ikke lingen worden hieronder kort toegelicht 
voor het oostelijk, m idden en westelijk deel van 
de Westerschelde.

In het oostelijk deel van de Westerschelde zal de 
geulregulering, ais gevolg van de verdieping, ver
sterken. H ierdoor neemt de macro- en mesody- 
namiek in het gebied af. Doordat er m inder 
gestort zal worden in de toekom st zal m ogelijk de 
microdynamiek in het gebied eveneens afnemen. 
Het algemene beeld is een diepe brede hoofdgeul 
en smallere ondiepe nevengeulen. Door de ver
ru im ing van de geulen zullen plaatranden erode
ren. De overgang geul-plaatrand zal gemiddeld 
versteilen, w a t een afname van het ondiepwater 
gebied impliceert.
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In het middendeel zijn er twee grote geulen aan- 4.2
wezig. Een uitbreiding van die geulen w o rd t niet 
verwacht. W el zullen door de toename van stor- E1
tingen van baggerspecie de plaatcomplexen ver
hogen en uitbreiden, w a t ten koste zal gaan van 
het ondiepwater gebied.

In het westelijk deel is nauwelijks sprake van 
regulering. Door de toename van de stortintensi- 
te it zullen nevengeulen ophogen en de platen
complexen uitbreiden. De toename van het areaal 
intergetijdegebied zal zich dan ook m et name 
manifesteren in slibarme (zandige) platen.

Een kantekening bij deze huidige en toekom stige 
ontw ikkelingen is op zijn plaats. Immers, er w o r
den nu verwachtingen uitgesproken hoe de eco- 
toopverdeling in de Westerschelde eru it zal zien 
over 25 jaar. Nevengeulen kunnen bijvoorbeeld in 
25 jaar tijd  verzanden en veranderen in ondiep
w ate r gebied. Echter, deze on tw ikke ling zal w aar
schijnlijk doorgaan en to t een verdere verzanding 
leiden. De geschetste stadia zijn tussenfases in 
een lange term ijn ontw ikke ling. Een defin itie f 
oordeel over de toestand in de verdere toekom st 
kan dan ook niet gegeven worden.

Mineralisatieproces

Mineralisatie

De verdiepingswerkzaamheden zullen 
niet op grotere schaal leiden tot een ver
hoogd zuurstofverbruik in de waterkolom  
van de Westerschelde t.g.v. versnelde 
mineralisatie van opgebaggerd organisch 
materiaal; hooguit zeer lokaal zal kortdu
rend een verlaging van de zuurstofcon- 
centratie optreden.

Toelichting:
D oor he t storten van opgebaggerd m a te ri
aal zal er een hoeveelheid organisch 
m ateriaal in  de w aterkolom  terecht 
komen. Deze fractie zal gem ineraliseerd 
worden en heeft dus een zuurstofbehoef- 
te. De m ineralisatiesnelheid b lijk t  p rim a ir  
a f te hangen van de k w a lite it van het 
m ateriaal. De snelheid vertoont in de 
Westerschelde een significante ru im te lijke  
variatie, w aarb ij de snelheid a fneem t van 
boven- naar benedenstrooms en p rim a ir  
w o rd t bepaald door het m ateriaal dat 
w ord t aangevoerd door de rivier. De bag
ger- en s to rtad iv ite ite n  zullen h ierin nau
w elijks een bijdrage hebben.
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4.3 Primaire produktie fyto- 
plankton

E2 De gemiddelde primaire produktie door 
het fytoplankton in de Westerschelde zal 
niet veranderen ais gevolg van de verdie- 
pingswerkzaamheden.

Toelichting:
De grootte  van de prim aire  produktie  van 
fy top lankton  in de Westerschelde w ord t 
p rim a ir bepaald door de doordringdiepte  
van licht. Primaire p roduktie  zal ter p laa t
se van de stortlocatie  ti¡d e lijk  sterk 
belem m erd worden. O p het to taa l budget 
aan p rim a ir geproduceerd koo ls to f is d it 
echter een te verwaarlozen hoeveelheid.

4.4 Primaire produktie van micro- 
fytobentnos

De primaire produktie van m icrofytobenthos 
v in d t in de Westerschelde alleen plaats tijdens 
droogval op de intergetijdegebieden. De hoogte 
van de primaire produktie w o rd t bepaald door de 
bodem dynam iek en de droogvalduur. De hoogste 
primaire produktie per oppervlakte-eenheid v ind t 
men op de laagdynamische slikken en platen 
boven NAP. In het oosten en westen van de 
Westerschelde is de primaire produktie per 
oppervlakte-eenheid kleiner dan in het midden 
deel.

E3 De totale jaarproduktie van het microfy
tobenthos zal in het westelijk deel van de 
Westerschelde met ca. 10%  toenemen.

Toelichting:
Een toename van he t areaal aan pla ten en 
slikken, w aarb ij er een verschuiving van 
s lib rijke  naar slibarme pla ten optreedt, 
heeft een geringe toename van de tota le  
jaarproduktie  to t gevolg.

E4 De totale jaarproduktie van het microfy
tobenthos zal in het midden deel van de 
Westerschelde met ca. 20%  toenemen.

Toelichting:
Een kle ine toename van he t to taa l areaal 
aan pla ten en slikken en een sterke ver
schuiving van hoogdynamische naar laag
dynamische hooggelegen in tergetijdege
bieden, heeft een toename van de tota le  
jaarproduktie to t gevolg.

E5 De totale jaarproduktie van het microfy
tobenthos zal in het oostelijk deel van de 
Westerschelde met ca. 5%  toenemen.

Toelichting:
Ondanks het fe it dat he t intergetijdege- 
b ied ie tw a t afneemt, zal de to ta le  jaar
produktie  in zeer geringe mate toenemen  
door de sterke verschuiving van hoogdy- 
namische naar laagdynamische hooggele
gen platen.

4.5 Bodemdieren
De hoogste biomassa per oppervlakte-eenheid 
aan bodemdieren w o rd t aangetroffen in de laag
dynamische gebieden. De biomassa is het grootst 
in het westelijk deel en het kleinst in het oostelijk 
deel.
In het westelijk- en m iddendeel zorgen schelp- 
dierpopulaties van voornam elijk kokkels en non
netjes voor relatief hoge biomassa's. In het oos
ten komen in de rustige ondiepwater gebieden 
relatief hoge biomassa's voor.

E6 De jaargemiddelde biomassa aan bodem
dieren op platen, slikken en ondiepwater 
gebieden in het westelijk deel van de 
Westerschelde zal ca. 5%  toenemen.

Toelichting:
Ondanks de sterke afname van het 
ondiepw ater gebied, le id t forse u itb re i
ding van het laagdynamische in tergetijde- 
gebied to t een zeer geringe toename van 
de jaargem iddelde biomassa.
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E7 De jaargemiddelde biomassa aan bodem
dieren op platen, slikken en ondiepwater 
gebieden in het midden deel van de Wes- 
terschelde zal met ca. 20%  toenemen.

Toelichting:
Ondanks de sterke afname van het 
ondiepw ater gebied, neem t de tota le b io 
massa toe ais gevolg van een geringe u it 
bre id ing van het intergetijdegebied, waar
b ij er een verschuiving p laa tsv indt van 
hoogdynamische naar laagdynamische 
hooggelegen intergetijdegebieden.

E8 De jaargemiddelde biomassa aan bodem
dieren op platen, slikken en ondiepwater 
gebieden in het oostelijk deel van de 
Westerschelde zal met ca. 10%  toene
men.

Toelichting:
Ondanks de sterke afname van het 
ondiepw ater gebied, neem t de tota le b io 
massa toe ais gevolg van de sterke ver
schuiving van hoogdynamische naar laag
dynamische hooggelegen in tergetijdege
bieden.

Bemonstering

bodemdieren
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Visonderzoek

4.6 Vis en garnaal eio
Verondersteld w o rd t dat de ondiepw ater gebie
den m et een maximale stroomsnelheid van 0,5 
m /s en de laaggelegen laagdynamische in tergetij- 
degebieden geschikt zijn ais kinderkamer. Een 
afname van deze gebieden in de Westerschelde, 
en m et name in het oostelijk deel, impliceert een 
afname van de kinderkamerfunctie.

E9 De potentieel beschikbare opgroeigebie- 
den (= kinderkamers) voor larven, jonge 
vis en jonge garnaal zullen in het weste- E11 
li jk  deel van de Westerschelde m et ca.
10%  afnemen.

Toelichting:
D oor de sterke afname van he t ond iep
water gebied, zal de po tentië le  k inderka
m erfunctie afnemen.

De potentieel beschikbare opgroeigebie- 
den (= kinderkamers) voor larven, jonge 
vis en jonge garnaal zullen in het m idden 
deel van de W esterschelde met ca. 10%  
afnemen.

Toelichting:
Door de sterke afname van he t ondiep
w ater gebied, zal de po tentië le  kinderka
m erfunctie afnemen.

De potentieel beschikbare opgroeigebie- 
den (= kinderkamers) voor larven, jonge 
vis en jonge garnaal zullen in het ooste
lijk  deel van de W esterschelde m et ca. 
15%  afnemen.

Toelichting:
Door de sterke afname van he t ond iep
water gebied en in m indere mate de afna
me van he t laagdynamisch laaggelegen 
intergetijdegebied, zal de po ten tië le  k in 
derkam erfunctie afnemen.
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Grote sterns

4.7 Vogels

E12 De vogelfunctie van de Hooge Platen 
voor de sterns (broedgebied) en de ber
geenden (ruigebied) zal niet verminderen.

Toelichting:
De verdieping zal geen afbreuk doen aan 
de broed- en ru ifunctie  van de Hooge 
Platen aangezien deze p laa t n ie t zal verla
gen. De p laa t zal naar w aarsch ijn lijkhe id  
verhogen, waardoor eerder de vogelfunc
tie van de p laa t w o rd t versterkt.

Steltlopers
De foerageermogelijkheden voor steltlopers w o r
den m et name bepaald door de aanwezigheid  
van bodemdieren (biomassa, soorten) en door de 
m orfo log ie  van he t in tergetijdegebied (beschik
baarheid). Bodemdieren z ijn  b ijvoorbee ld  het 
meest beschikbaar op plaatsen die ne t z ijn  
drooggevallen; op een flauw  he llend s lik /p laa t 
zijn  bodem dieren dus langer beschikbaar dan op

hoge p la tte  p laa t/s lik . U itb re id ing  van he t in te r
getijdegebied kan voor een deel bestaan u it 
po ten tië le  foerageergebieden. Het is echter n ie t 
du id e lijk  o f  een, hiermee gepaard gaande toena
me van biomassa, ook daadwerke lijk  le id t to t 
een verhoging van de foerageermogelijkheden. 
Ondanks een verhoging van de biomassa kan 
immers de soortenrijkdom  (prooisoorten) eenzij
diger worden.
Ondanks de bovenstaande onzekerheden worden  
h ie r de foerageermogelijkheden gebaseerd op de 
bodemdierbiomassa op de platen en slikken. 
Effecten van verschuivingen in  bodem diersoorten  
worden dus n ie t meegenomen. Eerder is a l aan
gegeven hoe de biomassa aan bodem dieren naar 
verwachting zal veranderen; de veranderingen  
voor steltlopers z ijn  h ie r rechtstreeks aan gekop
peld.
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E13 De foerageermogelijkheden voor de stelt- 
loperpopulatie zullen in het westelijk 
deel van de Westerschelde met ca. 10%  
toenemen.

Toelichting:
D oor u itb re id ing  van de voedselrijke  
hooggelegen platen, kunnen de foera
geerm ogelijkheden in geringe mate toe
nemen.

E14 De foerageermogelijkheden voor de stelt- 
loperpopulatie zullen in het midden deel 
van de Westerschelde met ca. 20%  toe
nemen.

Toelichting:
D oor verschuiving van voedselarme 
(hoogdynamisch) naar voedselrijke (hoog
gelegen pla ten) gebieden, kunnen de foe
rageermogelijkheden toenemen.

E15 De foerageermogelijkheden voor de stelt- 
loperpopulatie zullen in het oostelijk deel 
van de Westerschelde met ca. 10%  toe
nemen.

Toelichting:
Ondanks he t k le iner worden van het are
aal aan intergetijdegebied, kan een ver
schuiving van voedselarme (hoogdyna- 
misch) naar voedselrijke (laagdynamische 
hoge p la ten) gebieden een toename aan 
foerageermogelijkheden opleveren.

Zichtjagende viseters
Zichtjagende viseters foerageren voornam elijk  in  
rustige ondiepw ater en laaggelegen in tergetijde- 
gebieden om dat d it  de gebieden z ijn  die gebru ik t 
worden ais k inderkam er voor jonge vis en gar
naal. Afnam e van deze rustige gebieden betekent 
een afname van de foerageermogelijkheden en 
kan ind irect een negatie f e ffect hebben op het 
broedsucces van de visdieven en dwergsterns.

E16 De foerageermogelijkheden voor zichtja
gende viseters (visdieven, dwergsterns) 
zullen in het westelijk deel van de Wes- 
terschelde met ca. 10%  afnemen.

Toelichting:
Door de sterke afname van he t rustige 
ondiepw ater gebied, zal het foerageerge- 
bied afnemen.

E17 De foerageermogelijkheden voor zichtja
gende viseters (visdieven, dwergsterns) 
zullen in het midden deel van de Wester- 
schelde met ca. 10%  afnemen.

Toelichting:
D oor de sterke afname van het rustige  
ondiepw ater gebied, zal he t foerageerge- 
bied afnemen.

E18 De foerageermogelijkheden voor zichtja
gende viseters (visdieven, dwergsterns) 
zullen in het oostelijk deel van de Wes- 
terschelde met ca. 15%  afnemen.

Toelichting:
D oor de sterke afname van he t rustige 
ondiepw ater gebied en in m indere mate  
de afname van he t laagdynamische laag
gelegen intergetijdegebied, zal he t foera- 
geergebied a f nemen.

E19 De foerageergebieden in het westelijk
deel voor de Grote Stern zullen niet wor
den aangetast door de verdiepingswerk- 
zaamheden.

Toelichting:
Het vissucces van de Grote Stern neemt 
toe m et he t doorz icht van he t water.
Twee stortlocaties, de Schoone W aardin  
en de Schaar van de Spijkerplaat liggen in  
de onm idde lijke  nab ijhe id  van de broed
gebieden van de Grote Stern. O m dat de 
vertroebeling door he t storten slechts een 
beperkt gebied van max. 30 ha om vat en 
de Grote Sterns een actieradius hebben 
van 5 à 40 km  en grotendeels foerageren 
in de Voordelta, w o rd t de inv loed  hiervan 
n ie t g root geacht.
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4.8 Schorren

E20 De vegetatiezones op de meeste schorren 
zullen niet veranderen t.g.v. de verdie
ping; alleen op schorren in de naaste 
omgeving van een stortlocatie (Schor van 
Waarde en Zuidgors) kan mogelijk extra 
sediment worden aangevoerd.

Toelichting:
H et Westerschelde water is reeds van 
nature erg sed im entrijk  en de gestorte 
specie zal grotendeels v rij d ich t b ij de 
stortloka tie  bezinken. A lleen op schorren 
in  de naaste om geving (binnen enkele 
kilom eters) van een stortloka tie  kan extra 
sedim ent worden aangevoerd.

Schorren van Waarde
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1. Inleiding
1.1. De metingen
Om  de fysische, chemische en biologische veran
deringen tijdens en na de verru im ing in de Wes- 
terschelde te kunnen volgen is een m etingenplan 
opgesteld. De in d it plan opgenomen metingen 
bestaan voor een g roo t deel u it metingen die 
reeds in een ander kader (bijvoorbeeld M W TL, 
B IO M O N ) geschieden. In het kader van het p ro
ject M O VE zijn aan deze bestaande metingen 
nog aanvullende metingen toegevoegd. In d it 
docum ent is een overzicht gegeven van alle 
m etingen die nodig zijn om de fysische, chem i
sche en biologische veranderingen in de W ester- 
schelde te kunnen volgen. D it volgen zal geschie
den door het toetsen van de verwachte verande
ringen (hypothesen) m et behulp van de meetre
sultaten.

In deze bijlage w o rd t ingegaan op de technische 
en organisatorische aspecten van de metingen. Bij 
de organisatorische aspecten w o rd t ingegaan op 
zaken als wie opdracht geeft en w ie u itvoert. Bij 
de technische aspecten komen zaken aan de orde 
zoals meetmethodiek, -frequentie, -locaties, rela
ties m et de hypothesen, etc.

De in hoofdstuk 2 genoemde technische specifi
caties van de m etingen betreffen de huidige 
m eetmethodieken. De ontw ikkelingen in m eet
m ethoden staan intussen echter niet stil. V anuit 
M O VE worden deze ontw ikke lingen op de voet 
gevolgd. Indien er nieuwe methodieken opera tio
neel worden, kan worden besloten deze m etho
diek voor M OVE in te zetten.

De overzichten van de metingen, inclusief organ i
satorische en technische aspecten zijn in een

database-bestand (MS-ACCES) opgenomen. Op 
deze wijze kan een selectie van de aanwezige 
inform atie om tren t de metingen verkregen w o r
den, w a t ten goede kom t voor een effic iënt en 
praktisch gebruik en tevens een overzichtelijke 
presentatie.

1.2 Opzet van deze bijlage
In hoofdstuk 2: "U itvoering  m etingen", w o rd t 
een overzicht gegeven van het totaal aan m etin
gen m et daarbij een omschrijving van de meetlo- 
catie(s), -frequentie en -m ethodiek (technische 
specificaties).
In hoofdstuk 3 :"O rganisatie m etingen", w o rd t 
per m eting aangegeven w ie de opdrachtgever is 
en w ie zorgdraagt voor de opname, analyse en 
rapportage. Indien van belang, is hierbij een 
onderscheid gem aakt tussen de opdrachtgevers 
van de standaard m onitoring en de extra m etin
gen.
Hoofdstuk 4 om vat tabellen waarin staat aange
geven welke metingen benodigd zijn voor de 
toetsing van welke hypothesen.
In hoofstuk 5 w o rd t de jarenplanning weergege
ven; welke m etingen moeten in welk jaar u itge
voerd worden? Hierin is ook het verschil tussen 
de standaard m ontoring en de extra metingen 
voor M OVE aangegeven. D it kan in sommige 
gevallen (o.a. verantwoordelijkheden en financie
ring) van belang zijn.

Alle in form atie over de metingen en de relatie 
m et de hypothesen zijn in een database-bestand 
ingevoerd. D it biedt de mogelijkheid om selecties 
te maken en relaties zichtbaar te maken. Zo is het 
bijvoorbeeld m ogelijk om alle metingen op te vra
gen die in een bepaald jaar uitgevoerd moeten 
worden en welke hypothesen hierbij betrokken 
zijn.
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2. Uitvoering metingen

Eens per vier jaar 

Eens per twee jaar 
Eens per jaar 

i \ Eens per half jaar

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Kaart F1

Frequentie van vaklodingen 
Project MOVE

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

1 vakloding vak 1 2/jaar loden raaiafstand 100 m) kaart F1

2 vakloding vak 2 2/jaar loden raaiafstand 100 m) kaart F1

3 vakloding vak 3 2/jaar loden raaiafstand 100 m) kaart F1
4 vakloding vak 4 1 /jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
5 vakloding vak 5 1 /jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

6 vakloding vak 6 1 /jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

7 vakloding vak 12 1 /4jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

8 vakloding vak 13 1/4  jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

9 vakloding vak 14 1/4  jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

10 vakloding vak 15 1 /2jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1

11 vakloding vak 16 1 /2jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
12 vakloding vak 17 1 /2jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
13 vakloding vak 18 1 /jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
14 vakloding vak 19 1 /2jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
15 vakloding vak 44 1/2jaar loden raaiafstand 200 m) kaart F1
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak

Frequentie van de ta illod ingen 
Project MOVE

J Viermaal per jaar 
. : Tweemaal per jaar 
j  Eenmaal per jaar

Kaart F2

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

M ethodiek O pm erkingenLokatieCode O m schrijv ing KaartFrequentie

16 detallloding (1) Vaarwater boven Bath 1/jaar loden (raaiafstand 15-50m) kaart F2

17 detailloding (2) Drempel van Bath 4/jaar loden (raaiafstand 75 m) kaart F2

18 detailloding (3) Drempel van Valkenlsse 4/jaar loden (raaiafstand 75 m) kaart F2

19 detailloding (4) Buitengebied veerh. Perkp 1 /jaar loden (raaiafstand 25-50 m) kaart F2

20 detailloding (5) Drempel van Hansweert 4/jaar loden (raaiafstand 75 m) kaart F2

21 detailloding (6) Mlddelgat omg. Hansweert 1 /jaar loden (raaiafstand 40-60 m) kaart F2

22 detallloding (7) Pas van Terneuzen 1 /jaar loden (raaiafstand 50-100 m) kaart F2

23 detailloding (8) Drempel van Borssele 4/jaar loden (raaiafstand 50 m) kaart F2

24 detallloding (9) Buitengebied veerh. Breskens 2/jaar loden (raaiafstand 25-50 m) kaart F2

25 detallloding (10) Stortvak kust Vlisslngen 1999 (2x) 2000 loden (raaiafstand 100 m) kaart F2

26 detallloding (11) Stortvak Z-vlaanderen 2/jaar loden (raaiafstand 100 m) opname tijdens en vlak 
na de stortingen

kaart F2

30 kustlodlng Breskens-Zwln 1 /jaar loden (raaiafstand 200 m) strook to t diepste punt 
van voorliggende geul 
niet bij breed ondiep 
voorland

m o i/Æ
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Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie M ethodiek Opm erkingen Kaart

31 oeverloding

40 waterpassing

41 waterpassing

42 waterpassing

Westerschelde 1 /jaar

schorren Westerschelde 1999,2005

slikken/platen Westerschelde 1/2jaar 

slikken achter geulwand- 1/2jaar
verdedigingen

loden (raaiafstand 
(ca 400 m)

raaien om de 200 m 

raaien om de 200 m

strook van 1 km breed, 
met nulpunt achter 
zeewering (JARKUS 
meetreeks)

gecombineerd met 
meetnr.41 .Jaarlijkse 
opname

Ligging van raaien m et sedi 
m entatie/erosie plots
Project MOVE 
Kaart F7

Raaien sedimentatie en erosie plots

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie M ethod iek Opm erkingen Kaart

43 hoogteopnames 
intergetijdegebieden

50 luchtfoto-opname

51 luchtfoto-opname

hoogste plaat- en maandelijks
slikgebieden W'schelde

droogvallende delen van de 2001, 2006 
W ’schelde (geomorfologie)

schorren W'schelde- 1998,2003
vegetatie)

driehoek-plots 23 raaien 
met 3 to t 5 plots

opname voor geo- 
morfologische kartering

opname voor kartering 
schorvegetatie

kaart F7
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i-

. j

Ligg ing van debietraaien 
Project MOVE

Debietraaien Kaart F3

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

60 debietmeting raai 1 1/5  jaar ADCP kaart F3

61 debietmeting raai 2 1/5  jaar ADCP kaart F3

62 debietmeting raai 3 1 /5  jaar ADCP kaart F3

63 debietmeting raai 4 1 /5  jaar ADCP kaart F3

64 debietmeting raai 5a jaarlijks ADCP na 2002 1/5jaar kaart F3

65 debietmeting raai 6 1/5 jaar ADCP kaart F3

66 debietmeting raai 7 jaarlijks ADCP na 2002 1/5jaar kaart F3

67 debietmeting raai 9 1 /5jaar ADCP kaart F3

68 debietmeting raai 10 1/5jaar ADCP kaart F3

69 debietmeting raai 11 1 /5jaar ADCP kaart F3

70 debietmeting raai 12 1 /5jaar ADCP kaart F3

71 debietmeting raai 14 1 /5jaar ADCP kaart F3
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: : :

räviräW : ;
' lié!.

Locaties bemonstering 
Melaren 1992 /1993
Project MOVE 
Kaart F4aBemonsteringspunten Melaren

R W S  D irec tie  Z ee lan d , a fd
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak M O V #

l’ U

Locaties bem onstering 
M claren(extra) 1997
Project MOVE 
Kaart F4b

Bemonsteringspunten Melaren

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

80 sedimentmeting gehele W'rschelde 2000 Mc-Laren bemonstering kaart F4a+b

81 sedimentmeting Slikken Everingen en 1997 en 2000 Mc-Laren bemonstering kaart F4b
Hooge Platen
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Ligg ing van raaien met 
m icrophytobenthos-p lo tjes
Project MOVE 
Kaart B2Raai met microphytobenthos-plotjes

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

82 Sedimentsamen- op alle micro fytobenthos jaarlijks sedimentmonsters kaart B2
stelling Intergetij- raaien (sept./okt.)
degebieden
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 4 8 ’ - 43 ' Plan van aanpak M O V #

K t-V .-.í

•  Locatie waterstandsmetingen van het meetnet ZEGE

Locaties waterstandsm eting 
m eetnet ZEGE
Project MOVE 
Kaart F5

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie M ethodiek O pm erkingen Kaart

90 Waterstanden 2 lokaties voordelta, 
10 lokaties W'schelde

continue meetreeks, 
eens per 10 min.

M eetnet ZEGE kaart F5
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Locaties tem peratuur- en 
zoutm etingen m eetnet ZEGE
Project MOVE 
Kaart F6•  Locaties temperatuur- en zoutmetingen meetnet ZEGE

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie Methodiek O pm erkingen Kaart

91 Zoutgehalte 1 lokatie voordelta,
3 lokaties W ' schelde

92 Baggerhoeveelheden alle Baggerlokaties

100 BOD

101 DOC, POC

Vlissingen, Terneuzen, 
Hansweert,Sch. v. Ouden 
Doei

Vlissingen, Terneuzen,Hans
weert, Sch. van Oude Doei

continue meetreeks, 
eens per 10 min

elk baggerschip beunlnhoud

Vlls., Hansw. (18x);
Tern.(6x), Sch. v.O.
Doel(26x)

Vlis.,Hansw.(18x)
Tem. (6x 
Sch.v.O.Doel(26)

Meetnet ZEGE

maandelijkse rappor
tage door Belgie

Schaar van Oude Doei 
(RIZA); overige (RIKZ)

Schaar van O. Doei 
(RIZA) overige (RIKZ)

kaart F6
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak M O V #

Locaties bem onstering 
fy top lankton
Project MOVE 
Kaart B1•  Bemonsteringspunten fytoplankton

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie M ethod iek Opm erkingen Kaart

110 fytoplankton 
biomassa/soort

111 chlorofyl-a

112 llchtinstraling

113 doorzicht

114 extinctie

Schaar van Ouden Doei, 
Hansweert, Vlissingen

Vlissingen, Hansweert, Sch 
van Ouden Doei

Vlissingen

8 locaties In W'schelde

1x/14 dagen 
(2 dgn): april- 
sept;1x/maand: 
okt-febr

HPLC; monster 
diepte 1 meter

Vlis., Hansw. (18x),
Sch.v.O.D. (26x)

dagintegraal globale straling

12 to t 18 keer Secchi

Vlissingen, Terneuzen, Hans- 6 to t 18 keer in situ 
weert, Schaar van Oude Doei

Schaar van O. Doei 
RIZA); overige (RIKZ)

Schaar van O. Doei 
(RIZA); overige (RIKZ)

omrekenen naar 
400-700 nm

Schaar v. O. Doei 
(RIZA); overige (RIKZ)

kaart B1
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Ligging van raaien met 
m icrophytobenthos-p lo tjes
Project MOVE 
Kaart B2Raai met microphytobenthos-plotjes

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

M O V &

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethodiek O pm erkingen Kaart

120 fytobenthos intergetijdegebied 1x/maand HPLC kaart 82
(biomassa) 30 raaien

60



Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak m o i/Æ

W Ê

2

Locaties van plots 
macrozoobenthos
Project MOVE 
Kaart B3

Lokaties macrozoobenthos plots

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

130 macrozoobenthos 
(litoraal, sublitoraal)-

131 macrozoobenthos 
(lltoraal.sublitoraal)

plot 1,2 en 3. 

plot 4

2x/jr. (april, steekbuis (1 O/plot) Reineck
september box-corer (30/ plot)

2x/jr. (april, steekbuis (1 O/plot), Reineck
september box-corer (30/plot)

kaart B3 

kaart B3
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'</Z ' ^  / v

Raaien macrozoobenthos plotjes

Ligg ing van raaien met 
macrozoobenthos plotjes
Project MOVE 
Kaart B4

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethodiek O pm erkingen Kaart

132 macrozoobenthos intergetijdezone 
13 raaien)

2x/jr (45) cores

140 garnaal, vis 
(juveniel, adult)

geulen juveniel, adult 
1 x /jr

boomkor RIVO

141 hyperbenthos schorkreken en nevengeulen 1999, 2 0 0 0 - 
1x/mnd (2 dg)

staande netten of sledes p.m.

150 vogels (steltopers, 
broedvogels)

steltlopers: platen en slikken; 
broedvogels: (schorren)

1x/maand HW-tellingen

160 schorvegetatie 
(kartering, successie)

(kartering: alle schorren= 51 
successie: waarde 15 
selena 25

kartering: 1998/ 
2003; successie: 
1x/jr.

kartering: luchtfoto's + veld 
;succesie: PQ's

170 ecotopen schorren, platen en slikken 
(gebiedsdekkend)

2001, 2006 quick and dirty survey 
bodemdieren, vegetatie 
en bodemsamenstelling

deze survey wordt 
gekoppeld aan 41, 
50, 82,130, 131, 132
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak

Ligg ing van bem onsterings- 
punten voor bodem kw alite it
in de geulen 
Project MOVE

Bemonsteringspunten bodemkwaliteit in geulen

Kaart C1

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

200 verontreiniging in 30 bagger/stortlokaties 1x/jaar bodemmonsters i.k.v. W VO  kaart C1
waterbodem in W ’schelde (RIZA pakket)
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Ligging van bem onsterings- 
punten voor bodem kw alite it
op intergebieden 
Project MOVE• Bemonsteringspunten bodemkwaliteit op intergetijdegebieden

Kaart C2

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethodiek Opm erkingen Kaart

201 bodemmonsters conform 1995 
intergetijdegebied

1995, 1999, 2003 analyse microverontreiniging 
waterbodem

kaart C2
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Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak

A 3

Ligg ing van bemonsterings 
punten raai 11
Project MOVE 
Kaart C3

Verontreiniging in waterfase Verontreiniging in waterfase, verontreinigd in zwevend stof 
lage frequentie

Verontreiniging in waterfase, verontreiniging in zwevend stof 
hoge frequentie

RWS Directie Zeeland, afd. NWL

Code O m schrijv ing  Lokatie Frequentie M ethod iek O pm erkingen Kaart

202 verontreiniging 7 lokaties verdeeld over- 6 -1 8 x / ja a r  watermonsters (RIZA pakket) kaart C3
in waterfase lengteprofiel

203 verontreiniging Sch.v.O. Doei 1 3 o f2 6 x / ja a r  water- en centrifugemonsters kaart C3
inwaterfase en (RIZA pakket)
zwevend stof

204 verontreiniging Vlissingen, Terneuzen, 4x/jaar centrifugemonsters (RIZA kaart C3
in zwevend stof Wielingen pakket)



M O I/ß ' Project MOnitoring VErdieping Westerschelde

Organisatie metingen
ode O m schrijv ing  Lokatie Opdrachtgever Opname Analyse Rapportage

1 vakloding vak 1 RIKZ/NWL* AXM NWL
2 vakloding vak 2 RIKZ/NWL* AXM NWL
3 vakloding vak 3 RIKZ/NWL* AXM NWL
4 vakloding vak 4 RIKZ/NWL* AXM NWL
5 vakloding vak 5 RIKZ/NWL* AXM NWL
6 vakloding vak 6 RIKZ/NWL* AXM NWL
7 vakloding vak 12 RIKZ AXM NWL
8 vakloding vak 13 RIKZ AXM NWL
9 vakloding vak 14 RIKZ AXM NWL

10 vakloding vak 15 RIKZ AXM NWL
11 vakloding vak 16 RIKZ AXM NWL
12 vakloding vak 17 RIKZ AXM NWL
13 vakloding vak 18 RIKZ/NWL* AXM NWL
14 vakloding vak 19 RIKZ AXM NWL
15 vakloding vak 44 RIKZ/NWL* AXM NWL
16 detailloding (1) Vaarwater boven Bath NWL AXM NWL
17 detailloding (2) Dr. v. Bath NWL AXM NWL
18 detailloding (3) Dr. v. Valkenisse NWL AXM NWL
19 detailloding (4) Buitengeb. veerh. Perkpolder NWL AXM NWL
20 detailloding (5) Dr.v.Hansweert NWL AXM NWL
21 detailloding (6) Middelgat omg. Hansweert NWL AXM NWL
22 detailloding (7) Pas v. Terneuzen NWL AXM NWL
23 detailloding (8) Dr. v. Borssele NWL AXM NWL
24 detailloding (9) Buitengebied veerh. Breskens NWL AXM NWL
25 detailloding (10) Stortvak kust Vlissingen NWL AXM NWL
26 detailloding (11) Stortvak Z..VIaanderen NWL AXM NWL
30 kustloding Breskens-Zwin RIKZ WaterschapMD NWL
31 oeverloding W ' schelde Waterschap/NWL Waterschap/AXM W 'schap/NW L
40 waterpassing schorren W ’ schelde AXW M D RIKZ
41 waterpassing slikken/platen Westerschelde AXW M D NWL
42 waterpassing slikken achter 

geulwandverdediging
NWL M D NW /AXW

43 hoogteopnames
intergetijdegebieden

hoogste plaat- en 
slikgebieden Westerschelde

AXW A X M /M D RIKZ RIKZ

50 luchtfoto-opname droogvallende deel 
W'schelde (geomorfologie)

AXW/RIKZ MD RIKZ

51 luchtfoto-opname schorren W'schelde 
(vegetatie)

MWTL MD RIKZ

60 debietmeting raai 1 NWL AXM NWL
61 debietmeting raai 2 NWL AXM NWL
62 debietmeting raai 3 NWL AXM NWL
63 debietmeting raai 4 NWL AXM NWL
64 debietmeting raai 5a NWL AXM NWL
65 debietmeting raai 6 NWL AXM NWL
66 debietmeting raai 7 NWL AXM NWL
67 debietmeting raai 9 NWL AXM NWL
68 debietmeting raai 10 NWL AXM NWL

66



Beoordeling van de effecten van de verdieping 48 ' - 43 ' Plan van aanpak 'S J O l/Ë '

Code O m schrijv ing  Lokatie Opdrachtgever Opname Analyse Rapportage

69 debietmeting raai 11 NWL AXM NWL

70 debietmeting raai 12 NWL AXM NWL

71 debietmeting raai 14 NWL AXM NWL

80 sedimentmeting gehele W'schelde NWL AXM n w l / a ;

81 sedimentmeting SI.Everlngen/Hooge Platen NWL AXM n w l / a :

82

90

91

sed. samenstelling 
intergetijdegebieden

Waterstanden

Zoutgehalte

alle m icrofytobenthos- raaien

2 lokaties voordelta,
10 lokaties W'schelde

1 lokatie voordelta, 3 lokaties 
Westerschelde

AXW AXM

AXI

AXI

RIKZ RIKZ

AXI

AXI

92 Baggerhoeveelheden alle Baggerlokaties Afd. M.Zeeschelde Afd. M. Zeeschelde NWL

100 BOD Vlissingen, Terneuzen, 
Hansweert, Sch v. Oude Doei

AXW AXM RIKZ

101 DOC, POC Vlissingen, Terneuzen, 
Hansweert, Sch. v. Oude Doei

MWTL AXM RIKZ

110 fytoplankton
(biomassa/soort)

Sch. v.Oude Doei, Hansweert 
Vlissingen

MWTL AXM TRIPOS TRIPOS

111 chlorofyl-a Vlissingen, Hansweert, 
Sch. v. Ouden Doei

MWTL AXM RIKZ

112 lichtinstraling Vlissingen KNMI KNMI RIKZ

113 doorzicht 8 locaties in W'schelde MWTL AXM RIKZ

114 extinctie Vlissingen, Terneuzen, 
Hansweert, Sch.v.O.doel

MWTL AXM RIKZ

120 fytobenthos
(biomassa)

intergetijdegebied - 30 raaien AXW AXM RIKZ RIKZ

130 macrozoobenthos 
(litoraal, sublitoraal)

plot 1,2 en 3 MWTL/RIKZ AXM CEMO CEMO

131 macrozoobenthos 
(litoraal, sublitoraal)

plot 4 AXW AXM CEMO CEMO

132

140

macrozoobenthos 

garnaal, vis 
(juveniel, adult)

intergetijdezone (13 raaien) 

geulen

AXW

AXW

AXM

RUG (juv.);RIVO 
(adult)

CEMO CEMO

141 hyperbenthos schorkreken en nevengeulen p.m. RUG RUG

150 vogels (steltopers, 
broedvogels

steltlopers (platen en slikken); 
broedvogels (schorren)

MWTL RIKZ RIKZ

160 schorvegetatie(kar- 
tering successie)

(kartering: alle schorren 51 ; 
successie: waarde 15, 
selena 25

RIKZ/AXW AXM RIKZ RIKZ

170 ecotopen schorren, platen en slikken 
(gebiedsdekkend)

AXW RIKZ/AXM RIKZ RIKZ

200 verontreiniging 
in waterbodem

30 bagger/stort- 
lokaties in W'schelde

Afdeling Maritieme 
Zeeschelde

AX M /D kr V M M V M M

201 bodemmonsters
intergetijdegebied

conform 1995 AXW AXM AXW AXW

202 verontreiniging 
in waterfase

7 lokaties verdeeld 
over lengteprofiel

RIKZ (MWTL) AXM RIKZ
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Code O m schrijv ing  Lokatie O pdrachtgever Opname Analyse Rapportage

203 verontreiniging in wa- Schaar van Ouden Doei RIZA (MWTL) AXM RIZA
terfase en zwevend
stof

204 verontreiniging Vlissingen, Terneuzen, RIKZ (MWTL) AXM RIKZ
in zwevend stof Wielingen

* = opdrachtgever voor extra metingen
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4A. Relatie tussen hypothesen en metingen Fysica
M eetnr. Hypothesenum m er

B1 A1, A4, A7, A8, A9, 11 I2 I3 I4, I6, I8, T1, T3, D1, K1 W1 V1, SI, 01  Z1
t/m A2, A5, A10, A11, A12, I5 I7 I9 T2 T4 D2 t/m V2 S2
B4 A3 A6 A13 A14 A15 W6

1,2 X X X X X X X

3 X X X X X X X

4,5,6 X X X X X X

7 t/m  15

16 t/m  20 X X

21 X X

22, 23, 24 X

25

26

30 X

31 X

40 X X

41 X X X

42 X

50 X X

51

60 t/m  71

80, 81 X X X

91 X

92 X

93 X
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4B. Relatie tussen hypothesen en metingen Ecologie

Meetnr. Hypothesenum m er

C1 C2 C3 E1 E2 E3, E6, E9, E12 
E4, E7, E10,
E5 E8 E11

E13,
E14,
E15

E16,
E17,
E18

E19 E20

E100 X

101 X

110 X

111 X

112 X

113 X

114 X

120 X

130, 131, 132 X

140, 141 X

150 X X X X

160 X

170 X X X X X

200 X

201 X

202 t/m  204 X
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5. Jarenplanning
In onderstaande overzichten zijn alle metingen per jaar aangegeven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen metingen die standaard 
al (regelmatig) worden gedaan ( • )  en extra m etingen in het kader van M O VE (O).

A. Planning Lodingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 vakloding vak 1 •  O •  O •  O •  O •  o •  o •  O •  O •  O •  O •  O

2 vak 2 •  O •  O •  O •  O •  o •  o •  o •  O •  o •  o •  O

3 vak 3 •  O •  O •  O •  o •  o •  o •  o •  o •  o •  o •  O

4 vak 4 • O • o • o • o • o •

5 vak 5 • O • o • o • o • o •

6 vak 6 • O • o • o • o • o •

7 vak 12 • • •

8 vak 13 • • •

9 vak 14 • • •

10 vak 15 • • • • •

11 vak 16 • • • • •

12 vak 17 • o • • • • •

13 vak 18 • o • o • o • o • o •

14 vak 19 • o • • • • •

15 vak 44 • • • • •

16 d e ta illo d in g V a arw a te r boven Bath • • • • • • • • • • •

17 D rem pel van Bath

18 D rem pel van Valkenisse

19 Buitengeb. veerh . P erkpo lder • • • • • • • • • • •

20 D rem pel van H answ eert

21 M id d e lg a t o m g . H answ eert • • • • • • • • • • •

22 Pas van Terneuzen • • • • • • • • • • •

23 D rem pel van Borssele

24 bu itengeb . veerh . Breskens

25 s to rtvak  kust V lissingen oo o

26 S tortvak Zeeuws-V laanderen o oo oo oo oo oo oo oo oo OO

30 kustlod ingen Breskens-Zw ln • • • • • • • • • • •

31 oeve rlod ingen W esterschelde • • • • • • • • • • •
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B. Planning Hoogtemetingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

40 w aterpassing Schorren W esterschelde O O

41 w aterpassing S likken /P la ten W esterschelde O O O O O O

42 w aterpassing Slikken ach te r geu lrandverd . O O O O O

43 hoogteopnam es in te rge tijdegeb ied  - 23  raaien m aandelijks

C. Planning Luchtfotokarteringen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

50 lu c h tfo to -

opnam e

droogva llende  

delen W Schelde O O O

51 lu c h tfo to -

opnam e schorren W esterschelde • •

D. Planning Debietmetingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

60 de b ie tm e tin g raai 1 • • •

61 raai 2 • •

62 raai 3 • •

63 raai 4 • •

64 raai 5a O O O • O O O •

65 raai 6 • •

66 raai 7 O o • O o o o •

67 raai 9 • • •

68 raai 10 • •

69 raai 11 • •

70 raai 12 O •

71 raai 14 •
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E. Planning Sedimentbemonstering

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

80 M c-La ren Gehele W esterschelde O

81 " Slikken Everingen 

H ooge Platen O o

82 sedim entsam enst

in te rge tijde

geb ied

bij m ic ro fy tobe n tho s -p lo tjes  

(30  raaien) • • • • • • • • • • •

F. Planning Overige Fysische Metingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

9 0 w a te rtanden W esterschelde 10  m inu ten  bestanden

91 zou t W esterschelde 10  m inu ten  bestanden

92 bagger-

hoeveelheid

W esterschelde (m aandelijkse) opgave  België
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G. Planning Biologische Metingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

100 BOD Schaar van O uden  Doei , 

V lissingen, Terneuzen, H answeert

6  to t  2 6  X per jaar

101 DO C, POC Schaar van O uden  Doei, 

Vlissingen, Terneuzen, H answeert

6  to t  2 6  X per jaar

110 fy to p la n k to n Schaar van O uden  Doei, 

H answ eert, V lissingen

april-sept.: 1x per 14 d g n  o k t-fe b r.: 1x per m aand

111 ch lo ro fy l-a Vlissingen, H answ eert, 

Schaar van O uden  Doei

18 to t  26  X per jaa r

112 lich tinstra ling V lissingen dagelijks

113 dóó rz ich t 8 locaties in  W ’schelde 12 to t  18 X per jaar

114 extinctie Schaar van O uden  D o e i,  

V lissingen, Terneuzen, Hansweert 6  to t  18  keer per jaar

120 fy tobe n th os in te rge tijdegeb ied  - 30  raaien m aandelijks

130 m acro

zoobenthos p lo t 1,2 &  3
2x  pe r ja a r (a p ril/m e i en se p t/o k t)

131 m acro

zoobenthos p lo t 4

2x  pe r jaa r (a p ril/m e i en se p t/o k t)

132 m acro 

zoobenthos In te rge tijdegeb ied  - 1 3  raaien 2x per jaar

140 garnaal, vis geu len a d u lt, juven ie l 1x per jaa r

141 hyperbenthos schorkreken en nevengeulen 12x 12x

150 steltlopers,

broedvogels

p laten, s likken en schorren 1x per maand

160 schorvegetatie karte ring : alle schorren 

succesie: w a ard e  15, selena 25

karte ring : 1 9 9 8 /2 0 0 3 ; successie: 1x per jaar

170 ecotopen O O O
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H. Planning Chemische Metingen

Meetnr. Omschr. lokatie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

200 ve ro n tre in ig in g  

in w a te rbod em 30 b a g g e r/s to rt lokaties

O O O O O O O O O O O

201 bodem m onsters

intergetijdegebied

ca. 3 0  lokatie  op platen 

en slikken (con fo rm  1995)

O O

202 ve ro n tre in ig in g  

in w aterfase

7 lokaties verdeeld 

over leng tepro fie l

6  to t  18 X p e r ja a r

203 ve ron tre in ig ing  

in w a terfase en 

zw evend  s to f

Schaar van O uden Doei 13 o f  26  X per jaa r

204 ve ron tre in ig ing  

in zw evend s to f

V lissingen, Terneuzen, 

W ie lingen

4  keer pe r jaar
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Plaaterosie
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Bijlage 3: Begrippenlijst

A r a i

Begrippenlijst
A-Biotisch

Areaal geul 

Areaal ondiep water 

Areaal plaat

Areaal schor

Areaal slik 

Biota

Bodemgemeenschap 

Deelgebieden 

...Oostelijk deel 

...Westelijk deel 

...Middendeel 

...Mond 

Dynamiek

Ecoseries

Ecosysteem

Ecotopen

Alle niet levende zaken , tegenovergesteld aan biotisch. A-biotische factoren 
die het leven bepalen zijn o.a. tem peratuur, saliniteit en bodemsamenstelling.

Buitendijkse gebieden die dieper gelegen zijn dan NAP - 5 meter.

Buitendijkse gebieden die gelegen zijn tussen NAP - 2 m eter en NAP - 5 meter.

Buitendijkse gebieden die hoger gelegen zijn dan NAP -2 meter, n iet begroeid 
zijn en niet grenzen aan oevers.

Buitendijkse gebieden die begroeid zijn en hoger gelegen zijn dan NAP - 2 
meter. De begroeiingsgrens is vaak een steilrand. Indien geen k lif aanwezig is 
w o rd t ais grens een bedekkingspersentage van 50 % aangehouden.

Buitendijkse gebieden die hoger gelegen zijn dan NAP -2 meter, niet begroeid 
zijn en grenzen aan oevers.

Alle leven, c.q. alle planten en dieren uit een bepaald gebied.

Het geheel van organismen die in en op de bodem samen voorkomen.

Het gebied dat va lt binnen de vaklodingsbladen 1 en 2 (zie bijlage F1)

Het gebied dat va lt binnen het vaklodingsbladen 4, 5 en 6 (zie bijlage F1)

Het gebied dat valt binnen het vaklodingsblad 3 (zie bijlage F1)

Het gebied dat valt binnen de vaklodingsbladen 12 t /m  19 + 44 (zie bijlage F1

M ate van veranderlijkheid van de ligging en vorm van platen en geulen in de 
tijd.

Een ruim telijke eenheid die homogeen is ten aanzien van conditionerende 
om gevingsfactoren en daarmee to t op zekere hoogte homogeen is ten aanzien 
van de ecologische leefgebieden die er binnen voorkomen. Voorbeelden: geu
len, slikken, platen.

Het interactieve geheel van een biologische gemeenschap en haar niet-levende 
omgeving. Bijvoorbeeld: bos, koraalrif, estuarium.

Een ecologisch leefgebied ais een ruim telijk begrensde eenheid waarvan de 
samenstelling en on tw ikke ling  w o rd t bepaald door a-biotische en biotische 
condities.

Fourageren Voedsel zoeken.
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Fytoplankton

Geomorfologie

Getij

Getijvolume

Geulen

...Hoofdgeulen

...Nevengeulen

...Vloedgeulen

...Ebgeulen

...Kortsluitgeulen

Geulwandverdedlging

Habitat 

ínhoud platen 

Inscharing

Kinderkamer

Komberging

Macrozoöbenthos

Microphytobenthos

: Het plankton om vat alle drijvende, zwevende o f zwak zwemmende organis
men die worden "gedragen" o f en verspreid door strom ingen in het water. 
Fytoplankton om vat alle plantaardige vormen die daaraan voldoen.

: De zichtbare vormen in het landschap

: Gemiddeld getij (over 10 jaar)

: De som van het vloedvolum e en het ebvolume

: Geulen in de Westerschelde die worden gebruiktals hoofdvaarwater. Deze zijn: 
Scheur - W ielingen - Honte - Pas van Temeuzen - Gat van Ossenisse - O ver
loop van Hansweert - Zuidergat - O verloop van Valkenisse - Nauw van Bath - 
Pas van Rilland - Schaar van O uden Doei.

: Alle geulen die geen hoofdgeul zijn.

: Geulen die gedomineerd worden door de vloedstroom (vloeddebied gro ter dan 
ebdebied).

: Geulen die gedomineerd worden door de ebstroom (ebdebied groter dan 
vloeddebied).

: Geulen die de verbinding vorm en tussen de ebgeulen en de vloedgeulen.

: Harde constructie ter bescherming van de oevers m et aanliggende 
slikken/schorren. Deze constructie gaat verdere u itbochting van de geul tegen. 
De constructie w o rd t aangelegd van NAP -2 m to t de geulbodem. Tevens 
w o rd t ca 10 m van de geulbodem bestort.

: Typische w oon- o f verblijfplaats van plante- o f diersoort.

: De zandinhoud van de platen boven NAP -2m.

: Het proces van u itbochting van de geul, waarbij de geul zich richting oever 
verplaatst.

: Een gebied heeft een kinderkamer functie, wanneer bijvoorbeeld vissen (een 
deel van) hun opgroei tijd  er doorbrengen.

: W aterinhoud van de schijf tussen gemiddeld hoogwater en 
gemiddeld laagwater

: Alle dierlijke organismen die m et het blote oog zichtbaar zijn 
en op o f in de bodem leven.

: Alle microscopische kleine planten die op de bodem leven
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Mineralisatie

Plaatcomplexen

Populatie

Primaire productie

Slib

Stortlokatie 

Toetsbare hypothese

Vegetatiezone

Voedselweb/
voedselketen

Vogelfunctie

: Het overgaan van organisch naar anorganisch materiaal door chemische e n /o f 
biologische activiteit.

: Een stelsel van platen

: Een groep organismen van dezelfde soort, die op een bepaald ogenblik een 
bepaalde ruim te bewonen.

: De produktie van biomassa u it zonne (licht) energie. Het vo rm t de eerste stap 
in de voedselketen

: Sediment m et een korreldiameter kleiner dan 63mm.

: Een in de besluitwet aangegeven stortplaats voor het storten van baggerspecie.

: Hypothese die veranderingen van meetbare parameters t.o.v. een TO situatie 
éénduidig beschrijft en waarmee trendbreuken kunnen worden geconstateerd.

: Gebiedsdeel m et een karakteristieke vegetatietype.

: Een serie van organismen die eikaars voedsel vormen.
Hierbij w o rd t vaak gestart bij het fy top lankton en geëindigd 
bij de gro te vleeseters.

: Geschiktheid ais fourageer-, rust- e n /o f broedgebied voor vogels.
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Trace verdieping

= Schaar van de Noord 
= Schaar van Waarde 
= Platen van Ossenisse(o.zijde) 
= Gat van Ossenisse 
= Ebschaar naar de Everingen 
= Everingen
= Schaar van Spijkerplaat 
= W2
= Biezelingsche Ham 
= Ellewoutsdijk 
= Schoone Waardin 
= Kust Zeeuws-Vlaanderen 
= Kust Vlissingen
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Indicatief overzicht van de uitvoering van de verdieping
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