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1 Introductie

Aanleiding tot de kwaliteitstoets

Naar aanleiding van een pilotstudie naar het fysisch functioneren van het Schelde-estuarium 
is door de beheerder van de Westerschelde, de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat, aan het 
Rijksinstitnut voor Kust en Zee (RIKZ) gevraagd de resultaten van de pilotstudie verder uit 
te werken. In Bijlage 1 zijn de vragen van de Directie Zeeland voor een dergelijke vervolgstu
die gegeven.

Om deze vragen te beantwoorden ís in vervolg op de pilotstudie Oostwest, in samenwerking 
met Directie Zeeland, door het RIKZ het project Oostwest gestart. Van Vlaamse zijde heeft 
het Instituut voor Natuurbehoud aan een aantal onderzoeken deelgenomen. Inmiddels nadert 
dit project zijn einde. In een tweetal publikaties worden de resultaten van de studies die in 
het kader van Oostwest zijn uitgevoerd, samengevat (Lit. 27 en 28, zie Bijlage 2).

Op dit moment wordt door het RIKZ gewerkt aan een eindrapport waarin aan de Directie 
Zeeland verslag wordt gedaan van de resultaten van het onderzoek, en wel op de volgende 
punten:

inhoudelijke resultaten van het onderzoek;
stand van zaken basiskennis functioneren Schelde-estuarium;
consequenties voor de hypothesen en oplossingsrichtingen uit de pilotstudie;
consequenties voor het beleid;
perspectief voor de toekomst;
vervolgonderzoek.

De vraagstelling

De kwaliteitstoets heeft tot doei een oordeel te geven over de interpretatie van de inhoudelijke 
resultaten zoals vastgelegd in het eindrapport en de publikaties. Tevens wordt ten aanzien 
van enkele aspecten een 'expert judgement’ gevraagd.

Daartoe is bij opdrachtbon 42960127 d.d, 1 februari 1996 van RIKZ aan het Waterloopkundig 
Laboratorium opdracht verleend tot het verzorgen van de volgende activiteiten:

a. Samenstelling commissie van experts.
Oostwest heeft, gezien het feit dat de problematiek samenhangt met het vaarweg- 
beheer, een sterke morfologische inslag. Deze discipline zal dan ook nadrukkelijk 
vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast dienen hydraulica en ecologie vertegen
woordigd te zijn.
Bij de laatste discipline is kennis van vogels essentieel. Over de samenstelling van 
het team vindt overleg plaats met RWS voordat aan de volgende activiteiten wordt 
begonnen.

b, Organisatie van een startbijeenkomst met de leden van het team en medewerkers van 
RWS. Op deze bijeenkomst wordt de opdracht nader toegelicht.
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c. Begeleiding en facilitering van kwaliteitstoets.
Er wordt vanuit gegaan dat elk lid van de commissie maximaal 15 dagen besteedt aan 
de kwaliteitstoets.

d. Organisatie en verzorging van de eindrapportage.
De resultaten dienen schriftelijk te worden vastgesteld. De kwaliteitstoets dient op 
zo kort mogelijke termijn te worden voltrokken en de rapportage dient uiterlijk 15 
maart 1996 gereed te zijn.

De vraagstelling voor de commissie van experts is gericht op de volgende twee hoofdonder
werpen:

- Basiskennis en Processen, met daarbij de volgende aandachtspunten:
verlanding
invloed baggeren en storten op het fysisch functioneren 
invloed baggeren en storten op de ecologie

Oplossingsrichtingen, met de aandachtspunten:
ontpolderen
verder weg brengen van baggerspecie en zandwinning.

In Bijlage 1 is de vraagstelling in detail verwoord.

Samenstelling van de expertcommissie.

De expertcommissie bestond uit de volgende personen:

Prof.dr.ir. H.J. de Vriend hydro-morfologie/slibtransport, Universiteit Twente
Prof.dr.ir. J. Berlamont hydro-morfologie/slibtransport, Universiteit Leuven
Prof.dr.ir. C. Heip ecologie, NIOO Yerseke
Dr.ir, Z.B. Wang hydro-morfologie/slibtransport, WL Delft
Drs, J.J. Brinkman ecologie, WL Delft
Ir. A.G, van Os procesleiding expertcommissie, WL Delft
Ir. A. Roelfzema projectleiding/eindrapportage, WL Delft

Contactpersoon bij RIKZ was Ir. J. Vroon (RIKZ Middelburg).

De startbijeenkomst werd gehouden op 11 januari 1996 in Middelburg. Daarbij werd door 
diverse medewerkers van RIKZ toelichting verstrekt op het uitgevoerde onderzoek en werden 
de voor de kwaliteitstoets te bestuderen stukken uitgereikt. Tevens werd naar aanleiding van 
vragen van de expertcommissie de vraagstelling aangescherpt. De aangepaste vraagstelling 
werd op 18 januari 1996 aan de expertcommissie toegestuurd. De expertcommissie heeft 
gewerkt via het "rapporteur/provocateur"-systeem, hetgeen inhoudt dat één van de experts 
een specifieke vraag voor zijn rekening nam en een concept antwoord formuleerde. Deze 
antwoorden zijn aan alle experts toegestuurd. Op 27 februari 1996 zijn de experts in Delft 
bij elkaar gekomen voor de eigenlijke audit. Daarbij lichtte de "primaire auditor" zijn concept 
antwoord toe, waarna de andere experts zijn antwoord aanvulden, dan wel bestreden, ais zij 
een afwijkende mening hadden. Tenslotte is op basis van deze discussie een gezamenlijk 
antwoord geformuleerd. Dit gezamenlijke antwoord is in deze rapportage weergegeven.
De rapportage van de expertcommissie is gestructureerd volgens de gestelde twee hoofdvragen 
en in de hoofdstukken 3, respectievelijk 4 neergelegd.
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2 Algemene beoordeling en Samenvatting

Vraagstelling

Aan de commissie is door RIKZ de volgende algemene vraag voorgelegd:

" Zijn op basis van de beschikbare ruwe resultaten de juiste conclusies getrokken? 
Hebben we resultaten laten liggen? Zijn er dwarsverbanden tussen deelresultaten, 
die relevant zijn maar die we niet hebben gezien? Zÿn er conclusies getrokken die 
niet gerechtvaardigd zijn op grond van het voorliggende feitenmateriaal? Het gaat 
hier dus om: hebben we uit de gegevens gehaald wat er inzit en hebben we dat goed 
gedaan?

I I

Oordeel van de commissie

De studie is sterk multidisciplinair opgezet. De integrale aanpak spreekt de commissie zeer 
aan. De nadruk van de studie ligt op de disciplines morfologie en ecologie, waar de commis
sie volledig achter staat. Vooral de koppeling tussen deze twee disciplines is belangrijk en 
de commissie is van mening dat onderdelen van het werk, uitgevoerd in de studie, behoren 
tot pionierswerk.

De commissie is onder de indruk van de aanzienlijke hoeveelheid werk die is verzet en in 
het bijzonder de grote hoeveelheid data die werden verzameld en geanalyseerd. Zo is de 
onderwerp gerichte informatie, vermeld in "Het Schelde-estuarium beheren of beheersen?" 
(Lit.2), een mooie, duidelijke en interessante synthese van de pilot-studie, De commissie is 
ervan overtuigd dat de studie van de historische ontwikkelingen van het Schelde-estuarium 
een zeer goed overzicht biedt van de vroegere en huidige situatie. De in de studie verzamelde 
data en de geformuleerde (kwalitatieve) hypothesen bieden een goede basis voor verdere 
kwantitatieve studies die de beperkingen van de empirische aanpak kunnen opheffen.

Er wordt wel veel naar elkaar gerefereerd in de diverse rapporten, hetgeen een vals gevoel 
van zekerheid kan geven.
De commissie heeft wat dat betreft de indruk dat niet altijd gekeken is naar de "state of the 
art" m.b.t. estuarina processen zoals die in de internationale literatuur te vinden is en via op 
het juiste moment inschakelen van erkende deskundigen (bijv. Prof. K. Dyer, Plymouth, maar 
ook de deskundigen in Nederland op dit gebied) operationeel gemaakt kan worden. De 
commissie beveelt ook aan om nauwer aan te sluiten bij lopende en nog te starten onderzoek 
programma’s, zoals LWI (Lit.31), ECOFLAT, INTRMUD, KUST2000.

De vergelijkingen met de estuaria in Europa zijn in aanzet interessant. De ervaringen van 
elders verdienen echter nadere beschouwing.
De commissie stelt het ook op prijs dat terdege rekening gehouden werd met de aanbevelin
gen van de internationale commissie ("Een internationale blik op het Schelde-estuarium" (Lit. 
11) en "Het Schelde-estuarium voor verbetering vatbaar" (Lit. 10)).
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Via de studie is een samenhangend beeld ontstaan van de historische ontwikkeling van de 
Westerschelde. De verwerkte gegevens vormen een goede basis voor de verdere ontwikkeling 
van morfologische voorspellingsmethoden. Echter, de uitgevoerde balansstudies zijn noodzak
elijk, maar niet voldoende voor de verklaring van het waargenomen systeemgedrag.

De commissie stelt vast dat de studie klaarblijkelijk nog niet afgerond is. Voor verschillende 
aspecten wordt verwezen naar nog aan de gang zijnde onderzoek, of naar toekomstig onder
zoek bijv. m.b.t. morfologisch gedrag van drempels, uit te voeren in 1996 (Bundeling 
discussiestukken met betrekking tot de effecten van kombergingsvergroting, Lit. 18). Het is 
voorts niet duidelijk wat al gerealiseerd is van het "projectplan Oostwest (fase 1993- 1994)", 
Lit. 3. Verschillende rapporten zijn slechts voorlopig (bijvoorbeeld "Residuele zandtransporten 
in de Westerschelde", Lit. 13). De commissie hoopt dat de studie uiteindelijk zal worden 
afgerond met een globaal, synthetisch en alles omvattend rapport.

De commissie stelt verder vast dat veel vaststellingen of beweringen eerder kwalitatief en/of 
speculatief zijn dan kwantitatief. Er zijn veel waardevolle data verzameld, maar er is weinig 
of geen nieuwe theoretische kennis bijgekomen. De analyse van de data en de verklaringen 
van de ontwikkelingen zijn vooral gebaseerd op empirische theorie, extrapolaties en bureau 
studies. De analyses zijn meer op verschijnselen en waarnemingen gericht dan op processen 
en mechanismen.

Deze pragmatische aanpak heeft geleid tot een aantal hypothesen betreffende het functioneren 
van het fysisch systeem en een aantal oplossingsrichtingen. De commissie is van mening dat 
ook de vragen die geformuleerd zijn en de problemen die blootgelegd zijn waardevolle 
resultaten van de studie zijn. Zo is er bijv. duidelijk geworden waar onze kennis nog tekort 
schiet en waar verder onderzoek nodig is.

Het gebruik van de empirische relaties is een effectieve en pragmatische manier van werken 
in morfologisch onderzoek van estuaria. Bij de huidige stand van de kennis is werken met 
deze relaties noodzakelijk, omdat de op fysische wetten gebaseerde deterministische modellen 
nog onvoldoende ontwikkeld zijn om alle praktische problemen op te lossen. De empirische 
aanpak kan echter wel aangevuld en onderbouwd/ondersteund worden door het gebruik van 
meer geavanceerde mathematisch-fysische modellen.

De interpretatie van de morfo-dynamiek is nu te veel gebaseerd op puntbeschouwingen en 
empirische evenwichtsrelaties. Zo wordt vrijwel volledig voorbijgegaan aan de mogelijke 
discrepantie tussen het voorspellen van de geul doorsnede en de sturing van het baggerwerk 
op vaargeuldiepte,
In het estuarium vinden bovendien voortdurend grote ingrepen plaats, zodat er nauwelijks 
sprake kan zijn van een natuurlijk systeem in evenwicht. Eerder zal er sprake zijn van 
langzaam door het estuarium bewegende erosie- en sedimentatiegolven. Daarom is het niet 
erg waarschijnlijk dat de geuldoorsnede op een bepaalde plaats in evenwicht is met het daar 
optredende getijvolume. Ook de ontwikkeling in de tijd is complexer dan het simpele 
exponentiële uitdempingsproces waarvan in de studie wordt uitgegaan,
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In het algemeen wordt bij de analyse en de voorspelling van het morfologische gedrag 
onvoldoende gebruik gemaakt van wiskundige morfologische modellen. Deze zouden niet 
zozeer moeten worden ingezet voor het "naspelen" van het systeemgedrag in zijn geheel, ais 
wel voor het analyseren van het waargenomen gedrag, het identificeren van effecten van 
bepaalde activiteiten en het voorspellen van de effecten van voorgenomen maatregelen.
De commissie is daarom van oordeel dat nog kwantitatieve kennis ontbreekt m.b.t. bepaalde 
morfologische processen en dat zorgvuldig uitgevoerde en goed begrepen numerieke model
studies meer kwantitatief inzicht zouden kunnen geven. "Expert judgement" moet door 
onderzoek onderbouwd worden.
De rapportage "Autonome ontwikkeling Westerschelde 1995 - 2010" (Lit. 7) is bijvoorbeeld 
een interessant werkstuk. De gehanteerde methode van "extrapolatie van trends uit het 
verleden" is wel voor de hand liggend en misschien op korte termijn de enig mogelijke, maar 
verhult toch in zekere mate ons gebrek aan kennis van de fysische (morfologische) processen.

De morfologische voorspellingen worden te veel geconcentreerd op de geulen alleen, zonder 
voldoende rekening te houden met uitwisselingsprocessen tussen platen en geulen.
Doordat de platen ais sedimentbuffer fungeren, is het bijvoorbeeld zeer wel denkbaar dat 
verder wegbrengen van de baggerspecie nauwelijks leidt tot vermindering van het baggerbe- 
zwaar, maar slechts tot een reductie van het intergetijde-areaal.

Bij alle terechte aandacht voor morfologie in relatie tot de ecologie moet niet vergeten 
worden, dat de overgang van zoet naar zout sterk bepalend is voor de vormen van leven die 
zich op een bepaalde locatie kunnen ontwikkelen. De zoutgradiënten zullen van plaats en van 
’vorm’ veranderen bij vaargeul verdieping.

De commissie mist duidelijke concrete, scherpe doelstellingen, zoals bijvoorbeeld: Welk land 
van Saeftinge moet behouden worden (cfr. "Een internationale blik op het Schelde- estuarium" 
(Lit. 11); Welke besparing op de baggerkosten kan gerealiseerd worden; Welke milieu 
doelstellingen wil men realiseren. De commissie mist een inschatting van bijv, de meerkosten 
van het verder naar het Westen brengen van de baggerspecie.

Bij de studie van de effecten van bepaalde ingrepen wordt slechts bij uitzondering en dan 
nog heel summier, aandacht besteed aan de stijging van de hoogwaters en stormpeilen te 
Antwerpen en het mogelijk toenemende overstromingsrisio stroomopwaarts van Antwerpen. 
De consequentie van elke voorgestelde ingreep moet in dit licht nagegaan worden.

Ais eindresultaten worden een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd. In de studie zijn 
ze nog niet concreet uitgewerkt. Daarom zijn de effecten van de voorgestelde maatregelen 
en de invloed er van op het estuariene systeem nog niet bepaald. Duidelijk is dat hiertoe 
vervolgonderzoek nodig is.
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Samenvatting per onderwerp

Verlanding en Invloed van baggeren en storten op het fysisch systeem.

Het bagger- en stortbeleid is van grote invloed op de verlanding, doordat stortlokaties dicht 
bij belangrijke verlandingsgebieden liggen en doordat vrijwel de volledige doorsnede onder 
laagwater in één geul geconcentreerd wordt.

De sedimentuitwisseling tussen platen en geulen en de daarmee samenhangende regulerende 
mechanismen moeten beter worden onderzocht alvorens verantwoorde lange-termijn voorspel
lingen mogelijk zijn.

De netto sediment-import via de monding van het estuarium ís niet verwaarloosbaar ten 
opzichte van de interne herverdelingsstromen. De mechanismen die leiden tot deze netto 
import moeten dan ook beter bestudeerd worden om lange-termijn voorspellingen te kunnen 
doen.

In de hoeveelheid te baggeren sediment speelt slib waarschijnlijk een betrekkelijk onbelang
rijke rol. Maar voor het ecosysteem is de bodemsamenstelling (slibgehalte) erg belangrijk. 
Ruimtelijke segregatie van slib en zand is een nog onopgelost probleem. Ook hierover wordt 
aanbevolen uitgebreide studie te doen.

De vorming en gedrag van drempels worden geanalyseerd in bureau-studies. Aanbevolen 
wordt meer theoretische en model-studies hierover uit te voeren wegens de belangrijkheid 
van het onderwerp: het meeste baggerwerk vindt immers plaats bij drempels.

Gezien het gebrek aan kennis is het aan te bevelen de invoering van de voorgestelde maatreg
elen te begeleiden door voldoende monitoring om de effecten (zowel positief ais negatief) 
ervan goed te kunnen volgen. Dit stelt ons in staat tijdig, zonodig, bij te sturen.

Invloed van baggeren en storten op de ecologie.

De Westerschelde is een kraamkamer voor een aantal demersale en pelagische vissoorten en 
epibenthische soorten waarvan het belang zeker voor de lokale voedselketens gedurende een 
deel van het jaar groot is.

Indien verstandig wordt omgegaan met storten van baggerspecie, is de beïnvloeding van het 
bodemleven slechts beperkt.
Hoe de kraamkamerfunktie door de verdiepingswerken beïnvloed wordt, is op basis van de 
huidige gegevens onduidelijk al valt wel een positief effect te verwachten van de verhoogde 
zuurstofconcentraties ais gevolg van het sneller doordringen van het getij (en de langzame 
verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde), Negatieve effecten zouden kunnen 
optreden door de vermindering van het oppervlakte aan lage slibrijke gebieden, die niet 
volledig gecompenseerd kan worden door de toename aan hogere slibrijke gebieden omdat 
de foerageertijd voor vissen beperkt is.
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Veranderingen in de morfologie van de platen en zeker ook de plaathoogte, moeten getoetst 
worden aan de onbekende relaties tussen vissen en garnalen en hun voedsel (meio- en 
macrobenthos) ais functie van hun levenscyclus. Het gaat daarbij om lokale processen, zoals 
die ook in het kader van onderzoekprogramma’ s ais MICROMACRO (BEON), ECOFLAT 
en INTRMUD (EU) en LWI-Westerschelde aan de orde zijn. Veldstudies acht de commissie 
een wezenlijk element.

Ontpolderen

Op basis van bij eerdere gelegenheden uitgevoerde getijberekeningen en de nu uitgevoerde 
analyses wordt geconcludeerd dat ontpolderen een gunstige invloed heeft op de stormvloed- 
standen bovenstrooms van de plaats van ontpolderen. De door de DUFLOW-berekeningen 
gesuggereerde benedenstroomse invloed lijkt echter minder aannemelijk. Wél aannemelijk 
is dat de effecten van ontpolderen op de waterbeweging (bijv. getijvolume) slechts in de 
directe omgeving van belang zijn.

Voor het bereiken van de natuurontwikkelingsdoelstelling is nodig dat het getij regelmatig 
en in voldoende mate de ontpolderde gebieden binnendringt. Daarvoor is een infrastructuur 
van voldoende ruime geulen nodig, die waarschijnlijk alleen tot stand kan worden gebracht 
via afgraving van de polders tot het gemiddelde watemiveau of nog lager. De studie verschaft 
geen informatie over dit niveau van ontgraven, waardoor een afweging van kosten (ontgraven, 
herinrichting waterkering) en baten moeilijk wordt.

De effecten van ontpolderen op het baggerbezwaar zijn het minst duidelijk, zoals ook blijkt 
uit de diverse discussiestukken. Daarin vindt voortdurend een vermenging plaats van argumen
ten die betrekking hebben op de evenwichtstoestand van natuurlijke geulen (doorsnede 
evenredig met het getijvolume, dus grofweg met de grootte van het transport) en argumenten 
die betrekking hebben op de initiële respons (morfologische veranderingen evenredig met 
transportgradiënten). Overgangsprocessen op middellange termijn (sedimentatie- en erosiegol- 
ven die zich door het estuarium verplaatsen) worden niet of nauwelijks in beschouwing geno
men, Gevoegd bij het feit dat het nu beoogde totale te ontpolderen areaal slechts omstreeks 
1 % bedraagt van het komberend oppervlak van het estuarium betekent dit dat de verwachting
en t.a.v. de effecten van ontpolderen op het baggerbezwaar discutabel zijn.

Om de effecten van ontpolderen op het baggerbezwaar te kunnen schatten, zou meer gebruik 
moeten worden gemaakt van wiskundige morfologische modellen, 1-D zowel ais 2-D.

De discussie zou zich meer moeten richten op de belangrijkste oorzaak van het baggerbe
zwaar, nl. verondieping van de vaargeul, in plaats van op de ontwikkeling van de totale 
geuldoorsnede.

Verder weg brengen van de baggerspecie; Zandwinning.

Er zullen in de toekomst, zeker met het oog op de geplande verdieping, andere stortstrate- 
gieën bedacht moeten worden. Wij adviseren dat dit geleidelijk gebeurt en dat men de 
evolutie van de toestand zorgvuldig blijft monitoren.
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Grondig, kwantitatief onderzoek is nodig naar de 3D interactie (sediment-uitwisseling) tussen 
platen, drempels en geulen. Hierbij moet in detail naar de processen zelf gekeken worden. 
De te baggeren hoeveelheden zijn veel kleiner dan de heen en weer bewegende hoeveelheden 
maar wel van dezelfde orde ais de residueel getransporteerde hoeveelheden. Dit roept de vraag 
op of ’gemiddeld over het systeem’ een significante reductie van baggerbezwaar wel mogelijk 
is.

Er moet een keuze gemaakt worden ’Welk Land van Saeftinge men wenst te behouden’.

Het lijkt duidelijk dat baggeren en storten in de buurt van de lokaties 7, 8 en 9 inderdaad 
niets anders is dan rondpompen van zand, waarbij in de bolle oever gebaggerd wordt en in 
de holle oever gestort wordt. De stortingen op de plaatsen 8 en 9 hebben allicht een zeer 
negatieve invloed op de verdere verlanding van het land van Saeftinge (toevoer van fijne 
sedimenten tijdens de vloed).
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3 Basiskennis en Processen

3.1 Verlanding

Vraagstelling

Aan de commissie werden de volgende vragen voorgelegd:

Is (..) het concept van "de verlanding" (of kombergingsafname) voldoende en 
correct uitgewerkt om hiermee de ontwikkeling in de toekomst te vóórspellen? 
Zo niet, waarom niet en hoe zou het wel moeten?

- Wat zijn op basis van expert judgement uw verwachtingen voor de toekomst?

Analyse en beoordeling.

B egripsdefinitie;
het begrip "verlanding" wordt hier, in navolging van Lit. 28, geïnterpreteerd ais de afname 
van het getijvolume in het estuarium.

Belangrijke bronnen van informatie zijn Lit. 12 em Lit. 28. Blijkbaar is de netto sedimentim- 
port van dezelfde orde van grootte ais de interne herverdelingsstromen, c.q. de via baggeren 
en storten verplaatste sedimenthoeveelheden. Echter, uit de analyses in Lit. 28 blijkt dat de 
twee methoden van synchronisatie leiden tot verschillen in de netto transporten van dezelfde 
orde van grootte ais deze transporten zelf. Daardoor worden conclusies en extrapolaties alleen 
op basis van deze gegevens dubieus. Alvorens uitspraken te doen, zou meer inzicht moeten 
bestaan in de mechanismen die deze netto transporten veroorzaken.

Een complicerende factor is, dat de accumulatie van sediment zeer ongelijkmatig over het 
gebied verdeeld is, met het Land van Saeftinge ais onbetwiste koploper (Lit. 1: sinds 1880 
van 68 naar 8 Mm3 vloedvolume!). De natuurlijke variatie wordt daarbij nog eens versterkt 
door het stortingsbeleid. Zo moeten de zeer aanzienlijke stortingen op de lokaties 7 en 8 
(bijlage 9a in Lit. 5) aanleiding geven tot versnelde verlanding van het Land van Saeftinge, 
Het documentatiemateriaal bevat echter weinig materiaal dat dit kwantitatief aantoont. In het 
algemeen zou ter onderbouwing van het stortingsbeleid meer duidelijkheid moeten komen 
over de effecten van individuele stortlokaties.

De studie besteedt weinig aandacht aan natuurlijke reguleringsmechanismen, zoals de afname 
van de getij-asymmetrie (dus het sedimentimporterend vermogen) bij een toename van het 
aaneengesloten intergetijdeareaal. Ais gevolg van het baggeren en storten zijn de nevengeulen 
vrijwel verdwenen en zijn er grote, aaneengesloten stukken intergetijdeareaal ontstaan. Via 
het zogenaamde hypsometrie-effect moet dit hebben bijgedragen tot de waargenomen 
vermindering van de getij-asymmetrie. In principe kan dit tot een evenwichtstoestand leiden, 
maar hoe dit evenwicht er voor de Westerschelde (inclusief baggeren) uitziet is niet onder
zocht.
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De interactie tussen platen en geulen is onvoldoende bestudeerd. Deze wisselwerking speelt 
een essentiële rol in het verlandingsproces.
Platen fungeren ais sedimentbuffer voor uit hun evenwicht gebrachte geulen. Gezien de kleine 
transportafstand is deze sedimentbron al gauw maatgevend voor de verondieping van 
uitgebaggerde geulen, zeker ais het gebaggerde materiaal verder weg gebracht wordt.
De mechanismen van sedimentuitwisseling tussen platen en geulen zijn nog slechts gedeel
telijk bekend, en dan nog vooral voor natuurlijke systemen. Wel is echter duidelijk dat golven 
(lokaal opgewekte windgolven, scheepsgolven) een belangrijke rol spelen bij het reguleren 
van de hoogte van de platen. De studie verschaft echter geen informatie over de optredende 
golfcondities.

Samenvatting en conclusies.

• De studie verschaft uitermate nuttige informatie over de verlanding van de Westerschelde 
in het verleden, maar de analyse van de daaraan ten grondslag liggende processen en 
mechanismen is onvoldoende om daarop zinvolle voorspellingen van de toekomstige 
ontwikkeling te kunnen baseren.

• In de studie is onvoldoende gebruik gemaakt van wiskundige morfologische modellen 
ais middel voor proces- en gevoeligheidsanalyse.

• Het bagger- en stortbeleid is van grote invloed op de verlanding, doordat stortlokaties 
dicht bij belangrijke verlandingsgebieden liggen en doordat vrijwel de volledige doorsne
de onder laagwater in één geul geconcentreerd wordt. Het vermogen de toekomstige 
morfologische ontwikkeling te voorspellen hangt dan ook in belangrijke mate af van het 
vermogen het baggeren en storten te voorspellen.

• De sedimentuitwisseling tussen platen en geulen en de daarmee samenhangende regule
rende mechanismen moeten beter worden onderzocht alvorens verantwoorde lange-termijn 
voorspellingen mogelijk zijn.

• De netto sediment-import via de monding van het estuarium is niet verwaarloosbaar ten 
opzichte van de interne herverdelingsstromen. De mechanismen die leiden tot deze netto 
import moeten dan ook beter bestudeerd worden om lange-termijn voorspellingen te 
kunnen doen.
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3.2 Invloed van baggeren en storten 
op het fysisch functioneren

Vraagstelling

Aan de commissie werd de volgende vraag voorgelegd:

(...) is gebaseerd op empirische relaties. Kloppen die relaties met uw kennis en 
ervaring en zijn ze consistent met fysische inzichten? M.a.w. zijn de veranderin
gen aannemelijk en verklaarbaar?

Analyse en beoordeling.

Over het algemeen zijn de empirische relaties, zoals de relatie tussen de getijvolume en 
oppervlakte van dwarsprofielen, in veel estuaria en zeegaten geldig. De geldigheid van dit 
soort relaties in de Westerschelde is ook aangetoond in de literatuur en door de resultaten 
van deze studie. Er zijn wel een aantal opmerkingen te maken over deze relaties:

In een lang estuarium als de Westerschelde, is het getijvolume duidelijk verschillend 
van het getijprisma. In de relaties mag het getijvolume níet vervangen worden door 
het getijprisma.
Hoewel de vorm van de relaties dezelfde is voor de meeste gebieden, kunnen de 
coëfficiënten in de relaties wel verschillend zijn. Dit duidt er ook op dat, wanneer 
er bijvoorbeeld grote veranderingen optreden met betrekking tot het getij, de voor
spellende waarde van de relaties beperkt is,
Ook kunnen de relaties verschillend zijn op verschillend niveau van aggregatie. De 
relatie voor het dwarsprofiel van het hele estuarium kan anders zijn dan die voor de 
individuele geulen.

- Op het niveau van individuele geulen is het systeem sterk verstoord door onder 
andere baggeren en storten. De empirische relaties zijn in het algemeen bedoeld voor 
evenwichtssituaties. Op het niveau van individuele geulen is voorzichtigheid geboden 
bij de toepassingen van de relaties.
De evenwicht-relaties hebben betrekking op de oppervlakte van dwarsprofielen. Zij 
zeggen in principe weinig over de vorm ervan en dus ook weinig over de diepte. 
De relaties zeggen niets over de tijdschalen van de veranderingen in het geval dat 
de werkelijke situatie afwijkt van de evenwichtssituatie, zoals in geval van baggeren. 
Dit betekent dat de relaties weinig kunnen zeggen over het baggerbezwaar.
In de studie zijn verschillende hydrodynamische parameters gebruikt, getijvolume, 
dominant getijvolume en de dominantie factor. Een relatie met de dominantie factor 
kan alleen voor een bepaald gedefinieerd gebied gebruikt worden en niet voor andere 
gebieden of een geheel estuarium.

Het baggerbezwaar in de toekomst wordt voorspeld aan de hand van een relatie tussen de 
overdiepte en het baggervolume zoals afgeleid uit de gegevens in het verleden. Een dergelijke 
relatie is geen algemeen geldige empirische relatie; de geldigheid hiervan buiten het data- 
bereik is twijfelachtig.
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Verder worden de volgende opmerkingen gemaakt.

De toename van baggerhoeveelheid bij het vergroten van overdiepte is een gecombi
neerd effect van ’baggeren op meerdere plaatsen’ en ’meer baggeren op zekere 
lokaties’. Dit betekent dat een eenvoudig relatie tussen de hoeveelheid baggerwerk 
en de vereiste diepte waarschijnlijk niet bestaat. Extrapolatie van een dergelijke relatie 
is dus gevaarlijk.
Dat de hoeveelheid baggerwerk explosief toeneemt bij verdere verdieping geeft aan 
dat de plaat-geul uitwisseling van sediment waarschijnlijk een belangrijke rol speelt. 
(Ais immers het sediment alleen via de geul aangevoerd zou worden, zou de toename 
bij verdieping op een bepaald moment geremd worden wegens de beperkte beschik
baarheid van sediment.)
Ook de relatief kleine morfologische tijdschaal bij de baggerlocaties (terugvullingstijd 
van ongeveer 1 jaar) duidt hierop. Er is een groot gebrek aan kennis over de plaat- 
geul uitwisseling.
Het zal beter zijn om de relatie per bagger locatie te bekijken. Dus eerst extrapoleren 
per locatie en pas later weer sommeren om de totale hoeveelheid baggerwerk te 
bepalen.

Verder volgen hieronder nog een aantal opmerkingen met betrekking tot de waarnemingen 
en conclusies:

Er zal zeker sprake zijn van retourstroom tussen stort- en baggerlocaties vanwege 
de kleine afstanden ertussen. M aar het is nog niet goed bekend in hoever deze retour
stroom de baggerhoeveelheid beïnvloedt. Het is niet aangetoond dat, ais de retour
stroom er niet is, de beschikbaarheid van sediment beperkend zou zijn. 
Verschillende betekenissen worden toegekend aan het begrip "dominantie". Soms 
wordt er mee bedoeld de mate van verschil tussen eb- en vloedvolume in een 
bepaalde geul, soms de verhouding tussen het getijvolume in de hoofdgeul en dat 
in de kleine geulen. Hoewel uit de context meestal wel duidelijk is wat bedoeld 
wordt, is het aan te bevelen om consistent te blijven ten aanzien van de gebruikte 
begrippen.
Blijkbaar wordt de hoogte van platen sterk beïnvloed door storten. Het zal dus 
moeilijk zijn om uit de veld-data enige empirische relatie af te leiden voor de 
plaathoogten.
De gepresenteerde resultaten zijn meer kwalitatief dan kwantitatief.

Aanbevelingen

Een algemene aanbeveling is, om meer onderzoek te doen op proces-niveau teneinde de 
mechanismen achter ontwikkelingen te begrijpen en de hypothesen te onderbouwen, Hierbij 
kunnen de wiskundige modellen, inclusief de 2D- en 3D-modellen, ais hulpmiddelen gebruikt 
worden. Hoewel de meeste van deze modellen op dit moment nog niet geschikt zijn voor 
lange termijn voorspellingen, zijn zij wel geschikt om inzicht te geven in de mechanismen 
en om het relatieve belang van de verschillende processen vast te stellen.
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• Een belangrijk proces waar nog weinig kennis over is, is de uitwisseling van sediment 
tussen plaat en geul. Om dit goed te begrijpen is waarschijnlijk uitgebreide studie nodig. 
Het is aan te bevelen hierbij samenwerking te zoeken met de universiteiten en andere 
onderzoeksinstituten (bijv. NCK).

• In de hoeveelheid te baggeren sediment speelt slib waarschijnlijk een onbelangrijke rol. 
Maar voor het ecosysteem is de bodemsamenstelling (slibgehalte) erg belangrijk. Ruimte
lijke segregatie van slib en zand is een nog onopgelost probleem. Ook hierover wordt 
aanbevolen uitgebreide studie te doen.

• De vorming en gedrag van drempels worden geanalyseerd in bureau-studies. Aanbevolen 
wordt meer theoretische en model-studies hierover uit te voeren wegens de belangrijkheid 
van het onderwerp: het meeste baggerwerk vindt immers plaats bij drempels.

• Het verdient aanbeveling gedetailleerde metingen en model-studies rondom een van de 
baggerlocaties uit te voeren. Het doei is, de invloeden van verschillende factoren op de 
hoeveelheid baggerwerk goed te begrijpen.

• Monitoring. Vanwege het gebrek aan kennis is het aan te bevelen de invoering van de 
voorgestelde maatregelen te begeleiden door voldoende monitoring om de effecten (zowel 
positief ais negatief) ervan goed te kunnen volgen. Dit stelt in staat tijdig, zonodig, bij 
te sturen.
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3.3 Invloed van baggeren en storten 
op de ecologie

Vraagstelling

Aan de commissie zijn in dit verband de volgende vragen voorgelegd:

In hoeverre geeft de ecotopenbenadering voldoende inzicht in de veranderingen 
in het ecosysteem o.i.v. vaargeulhandhaving?
Zijn de juiste conclusies getrokken over de doorwerking van de veranderingen 
in ecotoop-oppervlakten op de vestigingsmogeljjkheden van bodemdieren?

- Idem voor steltlopers, eenden en ganzen
In hoeverre heeft de achteruitgang van het oppervlakte ondiep water en laaggele
gen slibrijke ecotopen grote gevolgen voor de kinderkamerfunctie van het ooste
lijk deel van de WS?
In hoeverre is het handhaven en bijstellen van de hypothesen correct en welke 
alternatieven of aanvullende hypothesen stelt u eventueel voor?

Deze vragen worden hieronder achtereenvolgens besproken. Daarbij is vooral uitgegaan van 
Lit. 13, 15, 22, 23, 24 en 28 alsook van "Effecten van morfologische ingrepen in estuaria 
op foerageermogelijkheden van vogels.", D. Bos; Lit. 29. (in de literatuurlijst van Bijlage 
2 opgenomen onder de kop "aanvullende stukken").

Analyse en beoordeling.

In hoeverre geeft de ecotopen benadering voldoende inzicht in de veranderingen in 
het ecosysteem o.i.v. vaargeulhandhaving.

De problematiek van de inschatting van effecten van vaargeulverdieping op het ecosysteem 
wordt sterk vernauwd naar effecten op de bodemfauna en de daarvan geheel of gedeeltelijk 
afhankelijke vissen en vogels. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de natuurfuncties en veel 
minder op het functioneren van het estuariene ecosysteem. Hierdoor worden belangrijke 
ecologische processen ais primaire produktie in het water en op de platen of de bacteriele 
mineralisatie niet behandeld. Ook worden belangrijke verbanden, zoals tussen vertroebeling 
van het water en primaire produktie of veranderende residentietijden en mineralisatie ais ook 
tussen verdieping en eutrofiëring en/of produktiviteit, ofwel summier ofwel helemaal niet 
behandeld.
In de ecologische benadering ontbreken ook de sedimentatie en transportprocessen van 
partikels, bijv. vanuit de rivier en de zee of tussen platen en geulen.

De gekozen methodiek lijkt veel op de methodiek zoals die is toegepast voor de Oosterschelde 
(maar dat is nergens vermeld), In de Oosterschelde is uitgebreid onderzoek gedaan aan 
onderliggende processen en procesdynamiek in relatie tot de technieken zoals die ook in de 
Westerschelde zijn toegepast.
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Men zou daarom verwachten dat in het Westerschelde onderzoek veel wordt teruggegrepen 
en verwezen naar het basisonderzoek van de Oosterschelde. Dat gebeurt echter vrijwel 
nergens. Vergelijk van de resultaten van de Westerschelde met de resultaten van de Ooster
schelde zal een veel bredere basis aan de gebruikte technieken geven. Indien relaties hetzelfde 
blijken, kan direct door worden geredeneerd naar andere componenten van het ecosysteem 
Indien belangrijke relaties verschillen dient het onderzoek zich te verdiepen en antwoord te 
geven op de vraag: ''waarom?".

Met andere woorden, de gekozen en gepresenteerde technieken kunnen zeer zeker een 
overzicht geven van het functioneren van een groot deel van het ecosysteem, mits de relaties 
ais gevonden in de Oosterschelde toepasbaar zijn en toegepast worden. Indien dit niet het 
geval blijkt, dient ook voor de Westerschelde in veel meer detail gekeken te worden naar 
processen en de dynamiek. Het is op basis van de huidige gegevens niet duidelijk waar en 
in welke mate er sprake is van voedsellimitatie voor specifieke vogelsoorten. Een dergelijk 
onderzoek heeft echter plaatsgevonden in het onderzoek "Verkenning van de effecten van 
vaargeulverdieping in de Westerschelde op de morfologische en ecologische ontwikkelingen 
(Rapportage LWI/E&K fase 1B Werkpakket 6)",Lit,31. In dit onderzoek worden modellen 
gebruikt om de huidige situatie te kunnen beschrijven en de toekomstige situatie te proberen 
te voorspellen. Dit type model onderzoek zou in de toekomst kunnen worden gecombineerd 
met het type onderzoek zoals geevalueerd in deze kwaliteitstoets en het onderzoek zoals 
plaatsgevonden in de Oosterschelde.

De beperkte benadering die werd gekozen, namelijk de studie van zogenaamde ecotopen 
waarin een reeks kenmerken van sedimenten, van bodemfauna en van vogels of vissen worden 
gecorreleerd met geomorfologische eigenschappen is op zich correct en wordt ook consistent 
toegepast.
Basis Ís, dat uitspraken over geomorfologische veranderingen ais gevolg van vaargeulverdie
ping gekwantificeerd kunnen worden en dat, hiermee gecorreleerd, ook uitspraken kunnen 
worden gedaan over de te verwachten veranderingen in bodemfauna. Het is correct dat heel 
dikwijls statistische significante relaties worden gevonden en dat zogenaamde bodemdierge- 
meenschappen met objectieve statistische methoden kunnen worden onderscheiden die 
voornamelijk met eenvoudige sedimentkarakteristieken zoals mediane korrelgrootte of 
percentage slib zijn gecorreleerd.
Wel zijn deze karakteristieken gekenmerkt door een grote variabiliteit zodat categorisering 
dikwijls niet lijdt tot significante relaties. Dit is ook hier het geval. Verder moet duidelijk 
zijn of de geomorfologische basis van het geheel voldoende sterk is en bruikbaar voor 
predictie.

Zijn de juiste conclusies getrokken over de doorwerking van de veranderingen in
ecotoop-oppervlakten op de vestigingsmogelijkheden van bodemdieren?

Habitats worden door Huijs in Lit. 22 gedefinieerd ais de soortspecifieke levensruimte van 
een plant of dier. Deze definitie impliceert dat er zoveel habitats zijn ais soorten. En hoewel 
habitats dan in min of meerdere mate kunnen overlappen, is deze definitie vanwege de 
veelvoud aan soorten dus niet operationeel bruikbaar.
De de facto gehanteerde definitie steunt op een karakterisatie aan de hand van abiotische 
gegevens en is dus soort-onafhankelijk. Gezien het belang van het begrip habitat, zie bijvoor
beeld ook de studies in het BEON-kader, vindt de commissie een duidelijke en algemeen 
geaccepteerde definitie noodzakelijk.
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De grootschalige morfologische veranderingen worden door Huijs goed weergegeven, maar 
een aantal figuren in dit rapport zijn onleesbaar. De gevolgde methodiek, gebaseerd op 
interpretatie van luchtfoto’s, is nauwkeurig en kritisch toegepast.
De onderverdeling in hoogdynamisch en laagdynamisch is volgens het rapport gemakkelijk 
te maken. Megaribbels van verschillende golflengte kunnen goed onderscheiden worden. Het 
is wel lastig om slibrijke en slibarme laagdynamische gebieden te onderscheiden,
Huijs concludeert dat het slikareaal is afgenomen met 30 % sinds 1931 ten gevolge van 
inpolderingen en uitbreiding van het schor. Het totale plaatareaal is over de hele periode 
toegenomen, vooral in het oostelijk deel, maar neemt na 1977 opnieuw af. De platen hogen 
ook op en de gemiddelde plaathoogte ligt voor de meeste platen boven NAP.
In de periode 1965-1977 worden de hoogdynamische gebieden relatief talrijker in het oostelijk 
deel van de Westerschelde, in de periode 1970-1877 nemen in het westelijk deel de laagdyna
mische gebieden relatief toe. Vanaf 1977 blijft de verhouding constant.

De gegevens van Huijs en de beide rapporten over de historische evolutie van de vogelstand 
vormen de basis voor het concept-artikel van Coosen et al. (Lit. 27). Hierin wordt de vraag 
gesteld hoe menselijke activiteit de natuurlijke habitats van het ecosysteem hebben veranderd. 
Hieraan gekoppeld is de vraag of de functie van deze habitats voor benthische invertebraten 
en watervogels veranderd is.

Hiertoe werden 109 stations bemonsterd (ligging?) in september 1990, waarbij soorten-samen- 
stelling van de macrofauna, densiteit en biomassa en een aantal abiotische parameters werden 
bepaald (hoe?). De data werden verwerkt door middel van analyse (TWINSPAN en CANO- 
C O ).

De studie is gebaseerd op een koppeling van de benthosgegevens aan de sedimentgegevens, 
een inschatting van de evolutie van de sedimenten en een toetsing met de vogelgegevens. 
De onnauwkeurigheid in deze benadering is vrij groot.
Op de eerste plaats zijn de gegevens voor september waarschijnlijk niet representatief voor 
een gemiddelde jaarlijkse toestand. De dynamiek van het estuariene benthos is aanzienlijk 
en het voornaamste gebruik ervan door vogels valt niet in de zomer. Het is verder niet 
duidelijk waar de stations gesitueerd zijn ten opzichte van de zoet-zout gradiënt die belangrijk 
is voor de soortensamenstelling. Uit de analyse komen vier soortengroepen naar voren.

De biomassa-data werden gerangschikt in drie habitat-types en naargelang de hoogteligging. 
De biomassa is, zoals meestal in benthos-gegevens, erg variabel. Er zijn geen gegevens over 
slibrijke gebieden lager dan NAP, die voor het foerageren van vissen waarschijnlijk van groot 
belang zijn. Het onderscheid tussen wat precies gebieden met hoge en met lage dynamiek 
zijn is niet duidelijk.

Terugrekenen naar het verleden heeft alleen zin wanneer ook de gegevens die gebruikt worden 
voor de toetsing van de hindcast adequaat zijn. Dit is hier niet het geval. Hierdoor blijft de 
zin van deze oefening beperkt.
Het laat ondermeer niet toe om na te gaan of op deze manier voorspellingen naar de toekomst 
mogelijk zijn.
Dat biomassa’s het hoogst zijn in de slibrijke, laagdynamische gebieden komt overeen met 
de verwachtingen.
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Potenties voor steltlopers, eenden en ganzen

Op basis van literatuurgegevens werd getracht een beeld te schetsen van de water- en 
broedvogelbestanden in de Westerschelde vanaf 1900. De vroegste gegevens komen uit het 
boek van Quinet (1897). Een tweede bron wordt vermeld als IKC van NBLF, zonder 
verklaring van deze acroniemen, en kon daardoor niet gecontroleerd worden. De waarnemin
gen van Maebe en Van der Vloet rond Saeftinge vanaf 1948 mogen ais zeer betrouwbaar 
worden aangemerkt (persoonlijke ervaring C. Heip). Sinds 1972 wordt regelmatig geteld, sinds 
1989 zelfs maandelijks.

Op grond van deze onvermijdelijk fragmentarische gegevens wordt een aantal conclusies 
geformuleerd. Het vroeger talrijk voorkomen van duikeenden lijkt te wijzen op belangrijke 
bestanden van schelpdieren die nu niet meer aanwezig zijn. Hetzelfde zou kunnen gelden voor 
het verminderen van visetende soorten in het oostelijk deel van het bekken. Steltlopers zijn 
waarschijnlijk steeds vooral doortrekkers en slechts in beperkte mate overwinteraars geweest. 
In het rapport wordt weinig aandacht besteed aan het voedsel van de behandelde soorten, wat 
in een aantal gevallen nuttige informatie zou zijn voor fluctuaties van het benthos.

De meest betrouwbare gegevens betreffen de periode 1960 tot nu. Duidelijke veranderingen 
in die periode zijn de spectaculaire vooruitgang van de grauwe gans en de achteruitgang van 
de pijlstaart en de zilverplevier (in het voorjaar). De zilverplevier zou toegenomen zijn in 
de periode 1960-1980 in het oostelijk deel ais gevolg van de toename van de prooisoorten 
Corophium volutator en Nereis diversicolor. Over de periode 1980-1990 wordt er niets over 
het oostelijk deel gezegd en wordt alleen het hele Westerschelde-verloop gegeven.

Ook de drieteenstrandloper neemt toe (het rapport Lit. 22 spreekt op pagina 40 van afname 
maar zowel de tabel ais de figuur tonen een toename). Er wordt hiervoor geen verklaring 
gegeven.

Uit deze gegevens kan men afleiden dat er weinig tot geen spectaculaire veranderingen zijn 
opgetreden die gebaseerd zouden zijn op veranderingen in het benthos. De enige hint hiertoe 
voor de zilverplevier lijkt nader te toetsen, al lijkt een toename van Corophium en Nereis, 
samenhangend met verhoogde invoer van zwevend materiaal, plausibel en bovendien in 
overeenstemming met de afname van viseters in het oostelijk deel ais gevolg van toegenomen 
troebelheid. Zelfs het verdwijnen van zeegrassen kan hiermee in verband worden gebracht. 
De interessantste verandering is ongetwijfeld het verdwijnen van de duikeenden uit het 
westelijk deel maar dit ís gebeurd lang voordat een duidelijke menselijke invloed aangetoond 
kan worden. Een hypothese om deze kwalitatieve shift te verklaren wordt niet gegeven.

Wat broedvogels betreft zijn een duidelijke toename van de meeuwen en de grote stem en 
een afname van de strandplevier en de andere stemachtigen de duidelijkste trends.
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Meeuwen zijn cultuurvolgers. Strandplevier en dwergstem zijn bijzonder gevoelig voor 
verstoring van hun broedhabitat (stranden, duinen). Nergens wordt in het rapport gezinspeeld 
op mogelijke veranderingen in voedselaanbod voor deze soorten ais mogelijke verklaring van 
de fluctuaties in hun bestanden en wellicht is de impliciete conclusie dat deze veranderingen 
vooral het gevolg zijn van menselijk ingrepen en de geschiktheid van het broedbiotoop ook 
de juiste. Dit neemt niet weg dat voor een aantal soorten, waarvoor de Westerschelde een 
rol ais kraamkamer kan vervullen, wellicht nader onderzoek over de variatie in het voedsel
aanbod nuttig is. Hierbij wordt vooral aan de sternen, de strandplevier en de kluut gedacht.

Om na te gaan of de geplande verdieping ook invloed kan hebben op de vogelstand, hetzij 
ais doortrekker of overwinteraar, hetzij ais broedvogel, kunnen de vroegere verdiepingen niet 
ais voorbeeld dienen. De gepubliceerde gegevens laten niet toe om hierover uitspraken te 
doen. De vaargeulverdieping vanaf 1970 heeft dus geen duidelijke invloed op de vogelstand 
gehad. Voor geen enkele soort wordt een verband tussen verdieping van de vaargeul en de 
aantallen en het verloop ervan aangetoond,

In het rapport van Bos (Lit. 29) worden de effecten van morfologische ingrepen op foerageer- 
mogelijkheden van vogels besproken. Het is een excellent rapport dat een heel goed overzicht 
geeft van de problematiek en enkele goede suggesties doet over lacunes en toekomstig 
onderzoek. In de analyse wordt het probleem erkend dat het estuarium verschillende functies 
kan verzorgen (bescherming, voortplanting) maar dat ook factoren elders (bijv. broedsucces) 
een rol kunnen spelen.
Voedselopname wordt ais een centraal proces beschouwd, Omdat het Westerschelde-estuarium 
voor een aantal vogelsoorten van internationale betekenis is lijken de relaties tussen voedsel 
en vogels nader onderzoek te rechtvaardigen. Een gedeelte van deze voedselopname hangt 
samen met benthos, maar een ander gedeelte niet (bijv, vissen voor duikers en sternen, en 
indirect de aasgamalen die een zeer belangrijke voedselbron zijn voor een aantal vissoorten. 
Over het algemeen kan trouwens gesteld worden dat aan vissen en indirecte voedselbronnen 
weinig aandacht wordt besteed.

Bos citeert Piersma (1987) die concludeert dat het aantal vogels in een estuarium op lange 
termijn door de produktie van de prooi biomassa wordt gereguleerd. Onderzoek van o.a. 
Lambeck en Meire in de Oosterschelde voor de Oosterschelde en de Grevelingen toont echter 
aan dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Ook voor de Westerschelde lijkt dit op grond 
van de gegevens van Stuart et al. ( 1990) niet steeds het geval te zijn. Deze auteurs berekenden 
dat in de Westerschelde ongeveer 4.5 g adwt.m-2 per jaar wordt verbruikt door vogels. Voor 
de Westerschelde wordt de gemiddelde biomassa opgegeven ais 13 g adwt.m-2 (d.i. organi
sche stof), maar waarop dit gegeven gebaseerd is, is onduidelijk. Verder is deze biomassa 
zeer ongelijk verdeeld in tijd en ruimte en is niet iedere biomassa-bron even beschikbaar voor 
iedere vogelsoort. De relatie benthos-vogels in de Westerschelde vergt zeker nog nader 
onderzoek.

Toch zou ook een biomassa van 13 g adwt een produktie van enkele tientallen grammen 
organische stof pér jaar toelaten, dus veel meer dan nodig voor de vogels. Het is dus niet 
duidelijk dat het benthos inderdaad de vogelstand reguleert.

Verder komt volgens Stuart et al. (1990) ongeveer 80 % van de consumptie op rekening van 
slechts vier soorten, met de scholekster ais voornaamste.
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De tellingen yan Berrevoets & Strucker (1995) leverden voor januari 1990 een zeer groot 
verschil op in aantallen scholeksters, maar ook bonte strandlopers en wulpen, in de drie 
onderzoeksgebieden. De aantallen in het oosten (ongeveer 20 vogels per km2) lijken uit 
persoonlijke ervaring (C. Heip) zeer laag en bovendien worden de oostelijke platen door 
andere soorten bezocht. Met de huidige gegevens is het onmogelijk het belang van de factoren 
prooidichtheid en biomassa, oppervlakte van het foerageergebied, hoogteligging en substraat 
in te schatten, zie ook Bos, Lit. 29,

Om de geschiktheid van het gebied voor benthos te beoordelen zijn factoren zoals de 
hoogteligging en de dynamiek van cruciaal belang, maar het begrip dynamiek wordt nergens 
rigoureus omschreven. De relatie tussen dynamiek en voedselvoorziening van benthos wordt 
vrijwel genegeerd, en er is geen inzicht in processen ais sedimentatie ais functie van Iokatie, 
plaat-geul uitwisseling, primaire produktie elders en in situ, afbraak van organisch materiaal 
in de waterkolom.
Verder blijft ook de vraag wat het benthos reguleert, van groot belang. Bos geeft een goed 
overzicht van wat hierbij een rol speelt. Heip et al. (1995) en Heip & Herman (1995) hebben 
de literatuur hierover samengevat en een groot aantal estuaria vergeleken. Uit deze vergelijk
ing komt naar voren dat de primaire produktie de biomassa op systeemniveau verklaart maar 
dat de lokale biomassa door de lokale hydrodynamica wordt gereguleerd. Ook hier moet nog 
veel onderzoek gebeuren

In hoeverre heeft de achteruitgang van het oppervlakte ondiep water en laaggelegen 
slibrijke ecotopen grote gevolgen voor de kinderkamerfunctie van het oostelijk deel 
van de Westerschelde?

Waar de relatie tussen benthos en vogels nog onderzoek vergt is dit des te meer het geval 
voor de kraamkamerfunctie van de Westerschelde. Hierover bestaan slechts een beperkt aantal, 
meestal fragmentarische gegevens, met uitzondering van een halfjaarlijkse en later jaarlijkse 
survey van demersale vissen van het RIVO. Daarnaast bestaat visonderzoek van de UIA en 
de KUL in België. Vooral het onderzoek van de RUGent in samenwerking met het NIOO- 
CEMO is relevant voor de kraamkamerproblematiek, In dit onderzoek werd naar de schorren 
van Saeftinge en Waarden gekeken, naar de hoofdgeul in de Westerschelde en naar de platen 
van Valkenisse.

De Westerschelde werd in haar geheel maandelijks bemonsterd door Hostens in 1988-1989, 
De garnaal Crangon is de dominante soort in de Westerschelde en neemt toe naar het oosten. 
Het te lage zuurstofgehalte vanaf ongeveer de Belgisch-Nederlandse grens maakt een abrupt 
einde aan het voorkomen van vissen en epi- en hyperbenthos, alhoewel zeer recent ook 
opnieuw vissen bij Antwerpen werden waargenomen. Tot aan de grens blijft de biomassa en 
de aantallen hoog en het estuarium is dan ook visrijk.

De platen worden vooral gebruikt door jonge schollen, terwijl jonge tongen die in grote 
aantallen de Westerschelde binnenkomen, vooral in de diepere geulen blijven.

Het voorkomen is duidelijk aan het seizoen gekoppeld: de schol is vooral talrijk (een honderd
tal individuen per 1000 m2) in de herfst en winter, net zoals de schar, terwijl de bot meer 
gespreid over het jaar voorkomt.
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Tong komt eveneens het hele jaar door voor, met pieken in het voorjaar. Een andere benthi- 
sche soort is de slakdolf. Daarnaast fungeert de Westerschelde ook ais kraamkamer voor een 
reeks pelagische vissoorten, zoals haring, sprot en zeebaars.

Het belang van de schorren van Saeftinge en Waarde werd door Cattrijsse onderzocht. 
Postlarvale garnalen trekken in grote getale het schor binnen en blijven er tot ze een lengte 
van ongeveer 1 cm bereikt hebben. In de nazomer en de herfst wordt er door de binnentre
kkende zeebaars en grondel meer predatie uitgeoefend. Het belang van de schorren voor het 
Noordzeegebied is niet duidelijk, maar naar schatting verbleven in 1990 ongeveer 600 miljoen 
garnalen in het schor van Saeftinge, die wanneer ze allemaal zouden opgroeien tot adulten 
een totaalproduktie van ongeveer 500 ton zouden opleveren, dit is evenveel ais de totale 
Belgische gamaalvisserij.

De plaat van Valkenisse is het enige plaatgebied dat tot nog toe goed onderzocht werd. De 
soorten diversiteit is er het hoogst in april en september. De voornaamste soort is de garnaal 
Crangon met een gemiddelde densiteit van 3400 individuen per 1000 m2. Ook grondels zijn 
zeer talrijk, met een gemiddelde densiteit van 1200 individuen per 1000 m2. Platvissen nemen 
ongeveer 14 % in van de biomassa met de schol ais belangrijkste soort, maar ook bot en tong 
komen talrijk voor. Deze eerste gegevens wijzen er toch op dat het plaatmilieu voor garnalen 
en vissen belangrijk is maar de methodiek (boomkorvisserij) laat niet toe de invloed van fijne 
verschillen in substraat na te gaan, wat het uiteraard moeilijk maakt voorspellingen te doen 
samenhangend met de te verwachten veranderingen o.i.v. de verdieping.
Er werd weinig verschil geconstateerd tussen de op de plaat voorkomende gemeenschappen 
en evenmin tussen de zachthellende zuidkant en de steilere noordkant.

Samenvatting en conclusies.

• De commissie is van oordeel dat de ecotopen benadering slechts een beperkt inzicht in 
de verandering in het ecosysteem mogelijk maakt.

• Ten aanzièn van de doorwerking van verandering in ecotoop-oppervlakten op vestigings- 
mogelijkheden van bodemdieren zijn, kwalitatief, de juiste conclusies getrokken.

De verbanden die tussen de gegevens over verschillende onderwerpen (changes in 
intertidal habitats, changes in benthic biomass in relation to the environment, develop
ments in bird numbers) worden gemaakt, zijn allen reëel (bijvoorbeeld relatie tussen 
afname van een areaal en gelijk blijven populatie van een bepaalde soort vogel). Echter 
of er een causaal verband is tussen de gegevens is niet bewezen. Het aangeven van 
causale verbanden is in de studies vooral gebaseerd op "common sense". Inderdaad lijken 
de conclusies logisch; dat hoeft echter niet zo te zíjn.

Het bovenstaande kan met een voorbeeld over veranderingen in voedselareaal op het 
voorkomen van aantallen vogels uit Coosen et al. (Lit. 27.) geïllustreerd worden, In de 
abstract staat in de laatste alinea "The spectacular increase in wintering Greylag Goose 
numbers was caused by a combination of a general increase of the northwest-European 
population, and a substantial increase in suitable habitat in the eastern part of the 
Westerschelde (Scirpus marshes)."
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is de toename van deze ganzen door de combinatie van een grotere aanvoer van 
vogels en een toename van areaal veroorzaakt?
is het voorkomen van meer vogels mede een gevolg van het grotere areaal of 
waren bij gelijk areaal en de grotere noordwest-Europese populatie dezelfde 
hoeveelheden vogels gekomen?
is het voorkomen van meer vogels een gevolg van de grotere noordwest-Europese 
populatie of waren bij gelijke grootte van de populatie en het groter worden van 
het areaal dezelfde hoeveelheden vogels gekomen? 
is de toename ergens anders door bepaald?

• Er is nader onderzoek nodig naar de relatie tussen voedsel (o.a. benthos) en vogels 
alvorens gefundeerde kwantitatieve uitspraken te kunnen doen over de potentie van het 
Westerschelde-gebied voor vogels.

• De Westerschelde is een kraamkamer voor een aantal demersale en pelagische vissoorten 
en epibenthische soorten waarvan het belang zeker voor de lokale voedselketens geduren
de een deel van het jaar groot is. Of er ook voor de Noordzee of voor de commerciële 
visserij in de Schelde een belangrijke functie is valt te betwijfelen, alhoewel voor de 
garnaal en de zeebaars dit niet uitgesloten lijkt,

• Hoe de kraamkamerfunktie door de verdiepingswerken beïnvloed wordt is op basis van 
de huidige gegevens onduidelijk al valt wel een positief effect te verwachten van de 
verhoogde zuurstofconcentraties ais gevolg van het sneller doordringen van het getij (en 
de langzame verbetering van de waterkwaliteit van de Schelde). Negatieve effecten zou
den kunnen optreden door de vermindering van het oppervlakte aan lage slibrijke gebie
den, die niet volledig gecompenseerd kan worden door de toename aan hogere slibrijke 
gebieden omdat de foerageertijd voor vissen beperkt is.
Voor de kraamkamerfunctie zijn de geulen zélf naar de mening van de commissie niet 
van groot belang,

• De literatuur over dit onderwerp is vrij beperkt (Waddenzee, Zweden) en is op veel 
punten onvoldoende vergelijkbaar met de toestand in het oostelijk deel van de Wester- 
schelde. Veranderingen in de morfologie van de platen moeten getoetst worden aan de 
onbekende relaties tussen vissen en garnalen en hun voedsel (meio- en macrobenthos) 
ais functie van hun levenscyclus. Daartoe moet de verspreiding van deze groepen beter 
in kaart worden gebracht en moeten gerichte processtudies voor een aantal representatieve 
platen worden uitgevoerd.
Bovendien is er een relatie met het foerageren op platen van vogels, die voor wat het 
macrobenthos betreft in competitie leven met de vissen.

• Een doei van de vervolgstudie was het nader onderzoeken en aantonen of verwerpen van 
de relatie tussen ecologisch functioneren en het vaargeulonderhoud.

Een hypothese in de pilotstudie was:
de oppervlakten en vorm van geschikte ecotopen geven een kwantitatieve maat 
voor de aanwezigheid van steltlopers, eenden en ganzen,
In het eindrapport blijft deze hypothese gehandhaafd.

waterloopkundig laboratorium  I WL 3  —  13



Kwalllteltstoets OOSTW EST; W esterschelde VR1247.96/Z1021 M aart 1996

Verder worden de volgende in de pilotnota gestelde hypothesen genuanceerd:
naast vervuiling en 0 2-tckorten veroorzaakt het continue baggeren en storten van 
zand een verlaging van soortenaantal en biomassa van de bodemfauna. 
wordt:
het continue baggeren en storten van zand veroorzaakt op de platen geen verla
ging van soortenaantal en biomassa van de bodemfauna. 
de voedselbeschikbaarheid voor steltlopers in het oostelijk deel van de Wes- 
terschelde is afgenomen door afname van het areaal laagdynamisch getij degebied 
met gunstige habitatvoorwaarden. 
wordt:
de voedselbeschikbaarheid voor steltlopers in het oostelijk deel van de Wes- 
terschelde is op de platen niet verminderd doordat naast de afname van het areaal 
laagdynamisch getijdegebied met gunstige habitatvoorwaarden het ontstaan van 
hooggelegen, slibrijke gebieden de voedselbeschikbaarheid heeft doen toenemen.

De commissie kan zich vinden in deze handhaving resp. aanpassingen, waarbij ze 
ais haar opvatting geeft dat het systeem een grote veerkracht heeft.

• Verder wil de commissie nog wijzen op een tegenstelling tussen een van de gehanteerde 
stellingen (Bijlage 1) en onderzoekinterpretaties ais gegeven in het artikel van Coosen 
et al. (Lit. 27). Het betreft de "Invloed storten van gebaggerd materiaal op populatiegroot- 
te".
In het artikel staat "The extra amount of dredged material, dumped near the flats of 
Saeftinge, changing it into a less favourable habitat for benthos, may have added to that". 
Waarbij "that" slaat op een "limited food supply after a series of three severe winters" 
die gevolg werd door "a clear decline of Dunlin". Hierbij is dus sprake van invloed van 
het storten van gebaggerd materiaal en dat is in tegenspraak met de stelling: "Het 
continue baggeren en stortten van zand heeft geen invloed op de aanwezigheid van 
steltlopers in het intergetijdegebied van het oostelijk deel van de Westerschelde,"

waterloopkundig laboratorium I WL 3 —  14



Kwalilteltstoets OOSTW EST; W esterschelde VR 1247,96/21021 Maart 1996

4 Oplossingsrichtingen

4.1 Vraagstelling

Citaten uit Bijlage 1:
Een doei van de vervolgstudie OOSTWEST was het nader onderzoeken en aantonen of 
verwerpen van de volgende hypothesen op het gebied van het minimaliseren van de bag- 
geromvang:

het verder weg brengen van de baggerspecie leidt tot vermindering van de baggerom- 
vang.
het zandwinnen in het gebied waar het meeste sediment wordt "rondgepompt" ten 
gevolge van een relatief sedimentoverschot leidt op langere termijn tot vermindering 
van de baggeromvang.
ontpolderen leidt op de lange termijn tot een vermindering van de baggeromvang.

Met de resultaten van deze vervolgstudies is de kennis verder vergroot.
Echter: de kennis is nog te beperkt om de hypothesen te verwerpen of aan te tonen. Naar de 
mening van de commissie blijven de hypothesen de beste uitgangspunten voor beleid om de 
baggeromvang te minimaliseren.

Aan de commissie zijn in dit verband de volgende vragen voorgelegd:

- In hoeverre is dit naar uw mening correct en welke alternatieve of aanvullende 
hypothesen stelt u eventueel voor op grond van 1) de resultaten van de vervolg
studie en 2) expert judgement.
Zijn er andere of betere hypothesen te formuleren met betrekking tot de mini
malisering van de baggeromvang?
Hoe kan de problematiek rond het minimaliseren van de baggeromvang door 
middel van ontpolderen en de mogelijke neveneffecten die hierbij optreden het 
beste verder worden onderzocht (lit. 18).
Bovenstaande gaat uit van een streven naar minimalisering van de baggerom
vang. De baggeromvang wordt gezien ais een maat voor menselijke verstoring. 
Hoe groter de baggeromvang, hoe groter de verstoring en de kans dat de natuur 
op een negatieve manier wordt beïnvloed. In hoeverre is naar uw mening de 
baggeromvang een juiste stuur parameter. Zijn er andere, meer geschikte, para
meters?

De commissie geeft in onderstaande haar mening over de gestelde vragen. Zij heeft haar 
antwoord beschreven in een tweetal paragrafen: ’Verder wegbrengen van baggerspecie; 
Zandwinning’ en ’Ontpolderen’.
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4.2 Verder weg brengen van de baggerspecie;
Zandwinning

Analyse en beoordeling.

Gesteld wordt door de onderzoekers:
Het verder wegbrengen van baggerspecie en zandwinning in het oostelijk gedeelte van de 
Westerschelde leidt tot vermindering van de baggerinspanning.

De commissie is van oordeel dat het verder naar het Westen brengen van de baggerspecie 
hetzelfde effect heeft op de evolutie van het estuarium ais zandwinning in het oostelijk 
gedeelte van de Westerschelde (zonder dat dit laatste evenwel de nadelige gevolgen heeft 
op de stortlocaties van het verder naar het Westen storten van baggerspecie), en wenst 
dan ook beide onderwerpen samen te behandelen.

Volgens "Het Schelde-estuarium beheren of beheersen? (Lit. 2) is de huidige stortstra- 
tegie zelfs bij de huidige omvang niet meer efficiënt (de nevengeulen zijn vrijwel vol, 
de buitenbochterosie wordt niet tot stilstand gebracht, rondpompen van baggerspecie) en 
zal ze zeker ontoereikend zijn om de gewenste verdieping te realiseren, terwijl de 
ongewenste neveneffecten meer uitgesproken zullen zijn. Dit betekent dat er in de 
toekomst, zeker met het oog op de te realiseren verdieping, andere stortplaatsen zullen 
moeten gekozen worden.

M.b.t. de stortstrategie wordt in de Pilot-studie (1991) gesteld dat indien er minder sediment 
voor handen zal zijn, dan ook de nodige bagger-intensiteit zal verminderen. Daarom wordt 
voorgesteld:

meer gebaggerd zand in het Westelijk deel te storten en in de buurt van de baggerlocaties 
zand te winnen (Oostelijk gedeelte), om het relatieve "overschot" aan sedimenten 
geleidelijk aan weg te werken. Volgens "Het Schelde-estuarium voor verbetering vat- 
baar"(Lit. 10), zal dat vanaf 1995 geleidelijk ingevoerd worden.

Deze hypothese (indien er minder sediment voor handen is dan zal de nodige bagger-intensi
teit ook verminderen) is zuiver intuïtief en gebaseerd op het handhaven c.q. herstellen van 
een evenwichtstoestand.

De toestand van de Schelde, met een geul, die meters dieper is dan wat overeenkomt met 
de evenwichtstoestand is helemaal geen evenwichtstoestand, maar integendeel kunstmatig 
in stand gehouden door de baggerwerken.

De gevoerde redenering is altijd statisch of quasi-statisch, waarbij men voorbij gaat aan 
het feit dat men eigenlijk te maken heeft met een heel sterk dynamisch systeem .
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Alle informatie, verkregen met de verschillende methodes is echter essentieel Euleriaans. 
Dit geeft wel een aanduiding maar geen uitsluitsel.
Men zou met behulp van de residuele transportsnelheden (hoeveelheden per eenheid van 
oppervlak) Lagrangiaanse transportpaden kunnen vinden. Voorts is ook het ogenblik 
waarop gestort wordt (tijdens de tijdcyclus) mogelijk van groot belang. Het kan best zijn 
dat een storting tijdens eb totaal verschillende transportpaden tot gevolg heeft dan tijdens 
vloed. Hieraan werd geen aandacht geschonken.

Bovendien schijnt men ervan uit te gaan dat indien er (in het Oostelijk gedeelte) tenge
volge van minder storten van bagger of door zandwinning minder sediment beschikbaar 
is, ook de baggerbehoefte voor het handhaven van de diepte van de geulen zal verminde
ren. Dit is zeker niet vanzelfsprekend. De gevolgde redenering is immers essentieel één
dimensionaal: in een kanaal met geulen en drempels wordt het gat gauw opnieuw gevuld, 
met het teveel van de (overgangs-)drempels.

De mechanismen van sediment uitwisseling die zich afspelen in de geul en op de platen is 
echter essentieel drie-dimensionaal (wat erkend wordt door de herhaalde verwijzing naar de 
hélicoïdale stromingspatronen (Peters en Sterling 1976), o.a. in "Residuele zandtransporten 
in de Westerschelde" (Lit. 13). Dit mechanisme is thans nog onvoldoende gekend. Dit volgt 
ook uit "Een internationale blik op het Schelde-estuarium" (Lit. 11): Probleem hierbij is de 
gebrekkige kennis omtrent het morfologisch gedrag van drempels.

Er moet dus duidelijk uitvoerig onderzoek verricht worden naar de interactie tussen platen 
en geulen, en drempels en geulen. In "Bundeling discussiestukken van 9.1,96" (Lit. 18) wordt 
voor 1996 dan ook verder onderzoek aangekondigd naar het gedrag van drempels. Dit 
onderzoek moet kwalitatief en kwantitatief de interacties onderzoeken tussen geulen, drempels 
en platen, rekening houdend met een gedetailleerde beschrijving van de stroming en het 
sedimenttransport (samenwerking met de Universiteiten lijkt hier aangewezen: promotie
onderzoek). Dit kan in grote mate gebeuren met beschikbare 3D-mathematische modellen, 
op voorwaarde dat men die gebruikt om meer inzicht te krijgen in het proces, en de invloed 
van de verschillende parameters op het proces, eerder dan om in het concrete geval van de 
Westerschelde definitieve, lange termijn voorspellingen te doen (wat inderdaad met de huidige 
stand van de mathematische modellen niet kan, zoals ook volgt uit "Een internationale blik 
op het Schelde-estuarium" (Lit. 11).

Meer kennis van de fysische processen zelf is ook nodig: de complexe morfologische processen
worden in de huidige wiskundige modellen nog onvolmaakt weergegeven. Bijgevolg is er 

ook praktijkervaring nodig: de (onvermijdelijke) veranderingen in bagger- en stortstrategie 
moeten geleidelijk aan ingevoerd en zorgvuldig gemonitord worden. Het is beter één deelge
bied (bijvoorbeeld: Konijneschor / drempel van Valkenisse en Bath; cfr, Residuele zand
transporten in de Westerschelde (Lit. 13)) intensief te bestuderen, dan ineens het geheel te 
willen begrijpen, Vastgesteld wordt dat gedacht wordt aan zorgvuldige monitoring en 
voortzetting van de studies ("Het Schelde estuarium voor verbetering vatbaar", Lit. 10),

Het conceptrapport "Residuele zandtransporten in de Westerschelde" (Lit. 13), is dus welis
waar een goede start voor de studie van het mechanisme van het rondpompen van bagger, 
het opbouwen van platen, enz., maar die studie moet verder doorgezet worden.
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In feite is het die informatie die nodig is, om tot een duidelijke uitspraak te kunnen komen 
m.b.t. de gestelde vraag, en ook om te kunnen antwoorden op de kwantitatieve vraag: hoeveel 
bagger mag in welke tijdspanne waar gestort worden, De verschillende methodes: McLaren, 
stromingsmodellen en sonarwaamemingen geven allemaal kwalitatief althans hetzelfde 
resultaat, nl, dat er in de ebgeulen hoofdzakelijk transport is naar zee, en in de vloedgeulen 
stroomopwaarts. Dat was natuurlijk wel te verwachten.

Wat betreft de redenering ’Indien er minder sediment voor handen is, dan zal de nodige 
bagger-intensiteit ook verminderen’ loont het ook de moeite te kijken naar de relatieve 
hoeveelheden baggertransport (hoeveel kunstmatig verplaatst zand) ten opzichte van de 
hoeveelheden sediment die van nature, t.g.v, de getij werking (en stormen) in beweging 
zíjn. Het lijkt erop dat de hoeveelheden zandtransport ten gevolge van baggeren/ storten 
veel kleiner zijn (minstens een orde van grootte) dan de hoeveelheden sediment die 
normaal in beweging zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de stabiliteit van geulen/ 
drempels/ platen niet noemenswaardig beïnvloed wordt door het al of niet verder weg
brengen van baggerspecie, of van zandwinning. Het ziet er ook naar uit dat, door het 
verder naar het Westen brengen van bagger, de baggerbehoeften ook naar het Westen 
verplaatst zullen worden (dit nadelig aspect treedt uiteraard niet op bij zandwinning in 
het Oostelijk gedeelte van de Westerschelde).

Het valt op dat in de verschillende rapporten totaal verschillende tijdschalen en lengte- 
schalen worden gehanteerd, en dat alles door elkaar gemengd wordt. Met betrekking tot 
de verschillende tijdschalen zou het o.a. interessant zijn te weten wat de bijdrage is, tot 
sedimenttransport c.q. morfologische veranderingen, van (extreme) stormen en/of spring
tijen, in vergelijking met het dagelijks getij. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat 
(bijvoorbeeld zoals in het geval van kuststabiliteit) de extreme toestanden erg belangrijk 
zijn ("La catastrophe est l’essentiel du système" Chabert d ’Hières, over de Noordzee). 
Aan de andere kant is het ook interessant om te weten hoe snel een mogelijk catastrofale 
verandering door de natuur hersteld wordt.

Wat de doelstelling behoud van het land van Saeftinge betreft, moet aangestipt worden, 
dat eerst en vooral zou moeten uitgemaakt worden wélk land van Saeftinge men wenst 
te behouden: de huidige situatie? die van tien jaar geleden, van twintig jaar geleden...(zie 
ook: "Een internationale blik op het Schelde-estuarium" (Lit, 11),

Hoe dan ook, het lijkt duidelijk dat baggeren en storten in de buurt van de lokaties 7, 8 en 
9 inderdaad niets anders is dan rondpompen van zand, waarbij in de bolle oever gebaggerd 
wordt en in de holle oever gestort wordt. De stortingen op de plaatsen 8 en 9 hebben 
waarschijnlijk een zeer negatieve invloed op de verdere ver landing van het land van Saefting- 
he (toevoer van fijne sedimenten tijdens de vloed).

Het lijkt dan ook duidelijk dat het beste niet meer (geleidelijk aan minder) gestort wordt
- bij boei 63/ Konijneschor: toch inefficiënt
- in het gat van Ossenisse.

Daar storten blijkt immers (baggertechnisch) zeer inefficiënt te zijn (wat trouwens kennelijk 
al lang bekend is) en is een belangrijke oorzaak van de versnelde verlanding van het Land 
van Saeftinge.
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In het rapport "Autonome ontwikkeling Westerschelde 1995 - 2010" (Lit. 7) wordt voor 
het eerst gewaarschuwd voor het feit dat het "behoud" van het "Land van Saeftinge" door 
minder te storten mogelijk een doorbraak van de Schaar van Valkenisse zou kunnen 
veroorzaken met zeer nadelige gevolgen voor het vaarwater! Dit is mogelijk een toch wel 
ernstig gevaar, dat zeker beter ingeschat moet worden. Het brengt inderdaad een belang
rijk beleidsvoorstel nl. niet meer storten ter hoogte van het Land van Saeftinge in het 
gedrang. Ook hier lijkt het aangewezen om niet plots te stoppen met bijv. daar te storten, 
maar dat geleidelijk aan te doen, gepaard gaand met monitoring. Men zou er ook voor 
kunnen kiezen in eerste instantie alleen het (t.g.v. de verdiepingswerken) extra volume 
bagger verder naar het Westen brengen.

Verschillende keren wordt ook de aandacht gevestigd op het feit dat, ais het systeem 
uiteindelijk (bij gelijkblijvende situatie binnen 10 jaar?) een nieuwe evenwichtssituatie 
heeft verkregen, door baggeren/storten/zandwinning, mogelijk een permanent zandtekort 

. zal ontstaan voor de zee-arm, hetgeen kan leiden tot kust-erosie.

Hierbij is de sedimentbalans aan de monding van het estuarium zeer belangrijk. Het blijkt 
dat deze sedimentbalans zeer onnauwkeurig bekend is: het hanteren van verschillende 
interpolatietechnieken (trend-analyse vs. lineaire interpolatie, zie "Resultaten zandbalans 
Westerschelde 1955 - 1993", Lit. 12) geeft totaal verschillende resultaten (netto in tegenover 
netto uit ), Daar bij de berekeningen vanaf bovenstrooms gestart wordt, planten alle fouten 
zich stroomafwaarts voort, en Ís het resultaat aan de monding hoogst onzeker.

Enkele bijkomende opmerkingen:

Economie
Het minimaliseren van de baggerhoeveelheden is zowel van groot economisch ais van 
ecologisch belang. Men kan ook zinvol de baggervolumes minimaliseren door de "toesla
gen" die uit veiligheid en onwetendheid toegepast worden, te minimaliseren ("Een inter
nationale blik op het Schelde-estuarium" (Lit. 11).

Kwaliteit van het Scheldewater
Negatieve aspecten van het meer naar het Westen wegbrengen van de baggerspecie zijn 
(en blijven): de meerkosten en de verontreiniging van de Westerschelde, zolang de kwa
liteit van het Scheldewater niet merkbaar verbetert.

Samenvatting en conclusies.

Aanbevelingen en suggesties voor verder onderzoek

• Er zullen duidelijk in de toekomst, zeker met het oog op de geplande verdieping, andere 
stortstrategieën bedacht moeten worden, De commissie adviseert dat dit geleidelijk 
gebeurt en dat men de evolutie van de toestand zorgvuldig monitort, om het systeem te 
begrijpen en eventueel te kunnen bij sturen. Hierbij kan men best locatie per locatie 
afzonderlijk bekijken.
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• Grondig, kwantitatief onderzoek is nodig naar de 3D interactie (sediment-uitwisseling) 
tussen platen, drempels en geulen. Hierbij moet naar de processen zelf gekeken worden. 
Wiskundige modellen kunnen van groot nut zijn. Wat het monitoren betreft, wordt 
gewezen op het nut van globale metingen, gebruik makend van moderne remote sensing 
technieken (Wensink, Lit. 30).

• Er moet een keuze gemaakt worden ’Welk Land van Saeftinge men wenst te behouden’,
• Het lijkt duidelijk dat baggeren en storten in de buurt van de lokaties 7, 8 en 9 inderdaad 

niets anders is dan rondpompen van zand, waarbij in de bolle oever gebaggerd wordt en 
in de holle oever gestort wordt. De stortingen op de plaatsen 8 en 9 hebben allicht een 
zeer negatieve invloed op de verdere verlanding van het land van Saeftinge (toevoer van 
fijne sedimenten tijdens de vloed).
Het ziet er dan ook naar uit, dat het beste geleidelijk aan minder gestort kan worden:

- bij boei 63/ Konijneschor: toch inefficiënt
- in het gat van Ossenisse.

Daar storten blijkt immers (baggertechnisch) zeer inefficiënt te zijn en het is een belang
rijke oorzaak van de versnelde verlanding van het Land van Saeftinge.
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4.3 Ontpolderen

Analyse en beoordeling:

Ontpolderen heeft drie belangrijke doelstellingen, nl.
verhoging van de veiligheid tegen overstroming,

- uitbreiding van het areaal aan zilt natuurgebied, 
beperking van het baggerbezwaar.

Of een en ander maatschappelijk en economisch haalbaar is, wordt hier buiten beschouwing 
gelaten.

Op basis van bij eerdere gelegenheden uitgevoerde getijberekeningen en de nu uitgevoerde 
analyses wordt geconcludeerd dat ontpolderen een gunstige invloed heeft op de stormvloed- 
standen bovenstrooms van de plaats van ontpolderen. De door de DUFLOW-berekeningen 
gesuggereerde benedenstroomse invloed lijkt echter minder aannemelijk. Wél aannemelijk 
is dat de effecten van ontpolderen op de waterbeweging (bijv. getij volume) slechts in de 
directe omgeving van belang zijn.

Dat de aanleg van de potpolders Bazel/Kruibeke een effect zouden hebben van 15-20 cm. 
(voor de storm van 1990) op het hoogwaterpeil te Antwerpen kan niet juist zijn! Ook elders 
in het dossier wordt dit vermeld, zoals in de Pilot-studie (1991) = Lit. 1 ??: "...gecontroleerde 
overstromingsgebieden, die... ter plaatse en stroomopwaarts de hoogwaterstanden reduceren". 
Andere simulaties (Multi- en interdisciplinaire evaluatiestudie betreffende de stormvloedkering 
te Antwerpen, K.U.Leuven, 1982) hebben uitgewezen dat er voor de honderdjarige storm in 
Antwerpen slechts een effect is van 2 cm! Wat is de betrouwbaarheid van die simulaties?

Voor het bereiken van de natuurontwikkelingsdoelstelling is nodig dat het getij regelmatig 
en in voldoende mate de ontpolderde gebieden binnendringt. Daarvoor is een infrastructuur 
van voldoende ruime geulen nodig, die waarschijnlijk alleen tot stand kan worden gebracht 
via afgraving van de polders tot het gemiddelde watemiveau of nog lager. De studie verschaft 
geen informatie over dit niveau van ontgraven, waardoor een afweging van kosten (ontgraven, 
herinrichting waterkering) en baten moeilijk wordt.

De effecten van ontpolderen op het baggerbezwaar zijn het minst duidelijk, zoals ook blijkt 
uit de diverse discussiestukken. Daarin vindt voortdurend een vermenging plaats van argumen
ten die betrekking hebben op de evenwichtstoestand van natuurlijke geulen (doorsnede 
evenredig met het getijvolume, dus grofweg met de grootte van het transport) en argumenten 
die betrekking hebben op de initiële respons (morfologische veranderingen evenredig met 
transportgradiënten). Overgangsprocessen op middellange termijn (sedimentatie- en erosiego/- 
ven die zich door het estuarium verplaatsen) worden niet of nauwelijks in beschouwing geno
men. Gevoegd bij het feit dat het nu beoogde totale te ontpolderen areaal slechts omstreeks 
1% bedraagt van het komberend oppervlak van het estuarium betekent dit dat de effecten van 
ontpolderen op het baggerbezwaar discutabel zijn.

Om te komen tot een heldere discussie over de korte-, middellange- en lange-termijn effecten 
van ontpolderen op het baggerbezwaar zou meer gebruik gemaakt moeten worden van 
wiskundige morfologische modellen (ook 2-D), al was het maar voor geschematiseerde 
situaties.
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De studie maakt niet duidelijk tot welk niveau de polders moeten worden ontgraven,
a) om de natuurontwikkelingdoelstellingen te bereiken,
b) om de beoogde effecten op het baggerbezwaar te realiseren.

De kosten van deze afgraving zijn daardoor niet bekend, evenmin ais de kosten van herin
richting van de waterkeringen.

De morfologische processen die het gevolg zullen zijn van ontpolderen zijn te complex voor 
een kwalitatieve discussie op basis van summiere empirische relaties, zelfs ais een helderder 
scheiding zou worden aangebracht tussen processen op korte, middellange en lange termijn.

De conclusies uit een vergelijkende studie tussen een box-model en het 1-D model Estmorf 
zijn op zijn minst voorbatig, omdat Estmorf ten tijde van deze studie nog niet was afgeregeld. 
De bruikbaarheid van 2-D morfologische modellen is überhaupt niet onderzocht.
De discussie rond ontpolderen in relatie tot het baggerbezwaar concentreert zich op de 
effecten op de geuXdoorsnede, waarbij sterk wordt geleund op het empirische verband tussen 
geuldoorsnede en getij volume. Of dít verband ook geldt voor kunstmatig op diepte gehouden 
geulen wordt echter nergens aangetoond (pogingen daartoe voor de huidige situatie leidden 
veeleer tot de conclusie dat de correlatie zwak is).

Voor de geulen in de Westerschelde is wèl duidelijk aangetoond (Lit. 1, Fig. 3.4) dat zij een 
natuurlijke neiging vertonen zich op te splitsen ais de doorsnede een bepaalde grenswaarde 
overschrijdt. Een toename van de doorsnede is dus allerminst synoniem met een toename van 
de vaardiepte, c.q. een afname van het baggerbezwaar. Of meerdimensionale wiskundige 
modellen hier uitkomst bieden is nog niet duidelijk, maar is zeker het onderzoeken waard.

Samenvatting en conclusies.

• Hoewel er nog enkele onduidelijkheden resteren, heeft de studie voldoende aangetoond 
dat ontpolderen een effectief doch beperkt middel is voor de verlaging van stormvloed- 
standen, zij het in een beperkt gebied bovenstrooms van de plaats van ontpolderen,

• De studie maakt niet duidelijk tot welk niveau de polders moeten worden ontgraven,
a) om de natuurontwikkelingdoelstellingen te bereiken,
b) om de beoogde effecten op het baggerbezwaar te realiseren.

• De kosten van deze afgraving zijn daardoor niet bekend, evenmin ais de kosten van 
herinrichting van de waterkeringen. Zolang deze gegevens ontbreken is de economische 
haalbaarheid van ontpolderen niet te becijferen.

• De morfologische processen die het gevolg zullen zijn van ontpolderen zijn te complex 
voor een kwalitatieve discussie op basis van summiere empirische relaties, zelfs ais een 
helderder scheiding zou worden aangebracht tussen processen op korte, middellange en 
lange termijn.
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• Om de effecten van ontpolderen op het baggerbezwaar te kunnen schatten, zou meer 
gebruik moeten worden gemaakt van wiskundige morfologische modellen, 1-D zowel 
ais 2-D, Deze modellen zouden primair moeten worden ingezet ter vergroting van het 
inzicht in mechanismen en processen, meer dan om de werkelijkheid in al haar complexi
teit "na te spelen".

* De discussie zou zich meer moeten richten op de belangrijkste oorzaak van het baggerbe
zwaar, nl. verondieping van de vaargeul, in plaats van op de ontwikkeling van de totale 
geuldoorsnede.
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Bijlage 1 Kwaliteitstoets Oostwest; 
(bijgestelde) vraagstelling
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De door de directie Zeeland gestelde vragen, zie bijlage, vormen het 
uitgangspunt voor de'hierna geformuleerde vraagstelling, In totaal zijn 
7 vragen gesteld. Bij de audit gaat het om de vragen onder de punten 1 
en 2. De beantwoording zal voor een deel moeten gebeuren op basis van 
expert judgement.

1. Basiskennis en processen.

Zijn op basis van de beschikbare ruwe resultaten de juiste conclu
sies getrokken? Hebben we resultaten laten liggen? Zijn er dwarsver
banden tussen deelresultaten, die relevant zijn maar die we niet 
hebben gezien? Zijn er conclusies getrokken die niet gerechtvaardigd 
zijn op grond van het voorliggende feitenmateriaal? Het gaat hier 
dus om: hebben we uit de gegevens gehaald wat er inzit en hebben we 
dat goed gedaan?

Aandachtspunten hierbij zijn:

Verlanding.

De invloed van menselijk handelen over de afgelopen 60 jaar (inpolde
ringen, vaargeulverdieping, -onderhoud, en zandwinning) en zeespiegel- 
rijzing op het proces van de verlanding (komberging) is vastgelegd 
(lit. 28, tabel onder "tidal storage").
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Is hiermee het concept van "de verlanding1' (of komberglngsafname) voldoende 
en correct uitgewerkt om hiermee de ontwikkeling in de toekomst te voor
spellen? Zo niet, waarom niet en hoe zou het wel 
moeten?

Wat zijn op basis van expert judgement uw verwachtingen voor de toe 
komst?

Invloed baggeren en storten op het fysische functioneren (lit. 28, 13).

Geconstateerd wordt dat bet vaarwegbeheer in het oostelijk deel leidt 
tot :

Retourstroom tussen stort-en baggerlokatie;
Ophoging platen en dynamiek van de bodem.
Zachte regulering. De verdeling van het water over de individuele 
geulen is over het algemeen gewijzigd ten gunste van de hoofdgeul. 
De dominantie van de hoofdgeul is toegenomen.
Een afname in het verschil tussen vloed- en ebvolume voor de indivi
duele geulen.
Toename tijverschil Bath,

Voor het middendeel wordt geconstateerd dat de ontwikkeling eveneens wordt 
gestuurd door baggeren en storten, maar met name ook door natuurlijke processen 
(lit.15).

Het voorgaande is gebaseerd op empirische relaties. Kloppen die relaties 
met uw kennis en ervaring en zijn ze consistent met fysische inzichten? 
M.a.w. zijn de veranderingen aannemelijk en verklaarbaar?

Invloed baggeren en storten op de ecologie. 

lit. : 22, 26

In hoeverre geeft de ecotopen benadering voldoende inzicht in de verande
ringen in het ecosysteem o.i.v. vaargeulhandhaving?

lit.: 24, 26, 27

Zijn op basis van de ruwe resultaten de juiste conclusies getrokken over 
de doorwerking van de veranderingen in ecotoop-oppervlakten (geomorfologi- 
sche habitats) op de vestigingsmogelijkheden voor bodemdieren?
Evenzo de doorwerking op de potenties voor steltlopers, eenden en ganzen? 
Zo niet welke kennis dient nog te worden verworven?
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Lit. : 8

In hoeverre heeft de achteruitgang van het oppervlakte ondiep water en laag 
gelegen slikrijke ecotopen grote gevolgen voor de kinderkaxnerfunctie van 
het oostelijk deel van de Westerschelde? (Expert Judgement).

Toelichting.
Ondiep watergebieden zijn potentiële kinderkamers voor platvissen en 
garnalen. Vooral naar de brakke zone toe is er veel voedsel aanwezig in 
de laag-dynamische slibrijke ondiep water gebieden. Jarenlange meetreeksen 
van het RIVO (DYFS) wijzen uit dat het oostelijk deel van de Westerschelde 
een rijk gebied voor jonge garnaal is; wel is de omvang van de populatie 
afhankelijk van de intrek uit de Noordzee.

Ook voor jonge platvis zoals tong en schol vervult de Westerschelde een 
belangrijke rol ais opgroeigebied. Zowel de RIVO-monitoring ais recent 
onderzoek van de Universiteit van Gent (K. Hostens) heeft dat aangetoond. 
Uit de OOSTWEST studie fase II blijkt dat tussen 1960 en 1990 het areaal 
ondiep water in de hele Westerschelde met meer dan 1400 ha is afgenomen. 
In het oostelijk deel is de afname 45% (van 1514 ha naar 830 ha). Daarbij 
komt nog de afname van het areaal slibrijk, laagdynamisch intergetijdege- 
bied beneden NAP (van ca 250 ha naar 50 ha).

Een doei van de vervolgstudie was het nader onderzoeken en aantonen of verwerpen 
van de relatie tussen ecologisch functioneren en het vaargeulonderhoud. Een 
hypothese in de pilotstudie was :

- de oppervlakten en vorm van geschikte ecotopen geven een kwantitatieve 
maat voor de aanwezigheid van steltlopers, eenden en ganzen;

In het eindrapport blijft deze hypothese gehandhaafd.

Verder worden de volgende in de pilotnota gestelde hypothesen genuanceerd:

1/ - naast vervuiling en 02-tekorten veroorzaakt het continue baggeren
en storten van zand een verlaging van soortenaantal en biomassa van 
de bodemfauna;

wordt

- het continue baggeren en storten van zand veroorzaakt op de p l a t e n  
geen verlaging van soortenaantal en biomassa van de bodemfauna;
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toelichting bij 1/:

er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal laterale slikken (langs de dijk en 
voor de schorren gelegen) o.i.v. veranderde stromingspatronen, die weer ver
oorzaakt zijn door volstorten van nevengeulen, een versnelde erosie kennen. 
Daarbij komt vaak de harde onderlaag (klei of veen) bloot. Vestigingsvoorwaarden 
voor bodemdieren zijn daardoor ongunstig geworden.

2/ - de voedselbeschikbaarheid voor steltlopers in het oostelijk deel
van de Westerschelde is afgenomen door afname van het areaal laagdy
namisch getijdegebied met gunstige habitatvoorwaarden;

wordt :

- de voedselbeschikbaarheid voor steltlopers in het oostelijk deel 
van de Westerschelde is op de p l a t e n  niet verminderd doordat naast 
de afname van het areaal laagdynamisch getijdegebied met gunstige 
habitatvoorwaarden het ontstaan van hooggelegen, slibrijke gebieden 
de voedselbeschikbaarheid heeft doen toenemen.

In hoeverre is het handhaven, bijstellen en toevoegen van de hypothesen 
naar uw mening correct en welke alternatieve of aanvullende hypothesen 
stelt u eventueel voor op grond van 1) de resultaten van de vervolgstudie 
en 2) expert judgement.

2. Oplossingsrichtingen.

Een doei van de vervolgstudie OOSTWEST was het nader onderzoeken en aantonen 
of verwerpen van de volgende hypothesen op het gebied van het minimaliseren 
van de baggeromvang:

- het verder weg brengen van de baggerspecie leidt tot vermindering van de 
baggeromvang.

- het zandwinnen in het gebied waar het meeste sediment wordt 11 rondgepompt " ten 
gevolge van een relatief sedimentoverschot leidt op langere termijn tot verminde
ring van de baggeromvang.

- ontpolderen leidt op de lange termijn tot een vermindering van de baggeromvang. 

Toelichting (lit. 1 en 2).
Ais drempels in de hoofdvaargeul door baggeren op een grotere diepte 
worden onderhouden, nemen ook de aangrenzende geuldelen een groter 
profiel aan. De hiermee gepaard gaande volumevergroting kan een omvang
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hebben van orde tienmaal de initieel aangebrachte en onderhouden volumever- 
groting op de drempel. Door te baggeren op de drempels wordt dus ais het ware 
een "gat”, de totale volumevergroting, onderhouden ten opzichte van een zeke
re "evenwichtsbodemligging" (een ligging zonder baggeren) van het betreffende 
deel van het systeem. Dat er sprake is van een afwijking van een evenwichts- 
ligging blijkt uit het feit dat er gebaggerd moet blijven worden om het "gat" 
te onderhouden. Gesteld mag dus worden dat met het verdiepen door baggeren 
ter plaatse een sedimenttekort wordt onderhouden (tekortgebieden). Het sys
teem tracht het sedimenttekort teniet te doen door toevoer van sediment naar 
deze tekortgebieden waar het aanzandt op de drempels.

De hoeveelheid sediment die vrij komt bij volumevergroting wordt elders in 
het systeem teruggestort, zodat daar ter plaatse sedimentoverschotten ten 
opzichte van een zekere evenwichtsbodemligging ontstaan (overschotgebieden). 
Op dezelfde manier ais op de drempels, waar het systeem door sedimentatie de 
evenwichtsverstoring ongedaan tracht te maken en waardoor er gebaggerd moet 
blijven worden, probeert het systeem op de stortlokaties het gestorte materi
aal weer op te ruimen door erosie en terug te voeren naar de tekortgebieden.

Het gegeven dat de baggerintensiteit gelijk is aan de aanzandingssnelheid ter 
plaatse van de drempels vormt het aanknopingspunt voor de in de pilotstudie 
geformuleerde oplossingsrichtingen. Voor de aanzandingssnelheid, en dus de 
baggeromvang, zijn de volgende met elkaar samenhangende factoren belangrijk:

* de grootte van de verstoring uit het "evenwicht", ofwel de overdiepte,
ofwel het verschil tussen de natuurlijke diepte en de onderhouden diep
te;

* de beschikbaarheid van sedimentatiemateriaal;
* de transportcapaciteit naar het sedimentatiegebied.

Om de beschikbaarheid van sedimentatiemateriaal te verminderen, is 
aanbevolen het relatieve overschot, dus het uit de verdieping en aangrenzende 
geuldelen vrijgekomen materiaal, geleidelijk aan uit het systeem te verwijde
ren door de zandwinning in hetzelfde gebied te concentreren, namelijk in het 
oostelijk deel. Daarnaast is aanbevolen de overschot- en tekortgebieden ver
der uit elkaar te halen door het gebaggerde materiaal verder weg van de bag- 
gerlokaties te storten, namelijk in het westelijke deel. Hiermee wordt de 
beschikbaarheid van sediment in de naaste omgeving van de drempels minder, 
alsmede de transportweg tussen overschot- en tekortgebied.

In het westelijk deel is bovendien het overschot relatief kleiner en wordt 
met het vervangen van zandwinnen door storten voorkomen dat het westelijk 
deel op de duur een tekortgebied wordt en zand gaat importeren uit het mon- 
dingsgebied. Kombergingsvergroting is erop gericht de overdiepte ofwel de 
grootte van de verstoring uit het "evenwicht" te verminderen. Het is een zeer 
significant en consistent fenomeen bij morfologische processen, dat de ero
sie- of sedimentatie snelheid, ais reactie op een verstoring, groter is naar
mate de verstoring groter is. Het vergroten van het getijvolume door de kom
bergingsvergroting: moet de natuurlijke diepte doen toenemen, waardoor het 
verschil met de onderhouden diepte en daarmee in feite de
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grootte van de verstoring kleiner wordt, hetgeen weer moet resulteren in een 
lagere aanzandingssnelheid.

Het aantonen dat deze redenatie fysisch correct is vereist zeer veel kennis 
van de morfologische processen op verschillende tijd- en ruimteschalen. In 
vervolgstudies is getracht de redenatie op onderdelen te specificeren en 
kwantificeren. Zo is studie verricht naar:

- significante inhoudsveranderingen van delen van het systeem en uitwisseling 
van sediment tussen deze delen (grootschalige sedimentverplaatsingen vastge
legd met zandbalansen) (lit.12, 13).

- maatgevende transportprocessen. Hoe verlopen de residuele sedimenttranspor- 
ten en wat zijn de drijvende krachten (lit. 13).

- functioneren drempels (lit.13, 18).

Met de resultaten van deze vervolgstudies is de kennis verder vergroot. 
Echter: de kennis is nog te beperkt om de hypothesen te verwerpen of aan te 
tonen. Naar onze mening blijven de hypothesen de beste uitgangspunten voor 
beleid om de baggeromvang te minimaliseren.

In hoeverre is dit naar uw mening correct en welke alternatieve of aan
vullende hypothesen stelt u eventueel voor op grond van 1) de resulta
ten van de vervolgstudie en 2) expert judgement.

Zijn er andere of betere hypothesen te formuleren met betrekking tot de 
minimalisering van de baggeromvang?

Hoe kan de problematiek rond het minimaliseren van de baggeromvang dmv 
ontpolderen en de mogelijke neveneffecten die hierbij optreden het bes
te verder worden onderzocht (lit. 18).

Bovenstaande gaat uit van een streven naar minimalisering van de bag
geromvang. De baggeromvang wordt gezien ais een maat voor menselijke 
verstoring. Hoe groter de baggeromvang, hoe groter de verstoring en de 
kans dat de natuur op een negatieve manier wordt beïnvloed. In hoeverre 
is naar uw mening de baggeromvang een juiste stuurparameter. zijn er 
andere, meer geschikte, parameters?

Aanvulling.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat naast beïnvloeding van de na
tuur ook economische aspecten een rol spelen. Nederland heeft België 
lange tijd verboden verder weg westelijker te storten. Dit om de ver
vuiling ruimtelijk te beperken. In de pilotstudie is de mogelijkheid 
geformuleerd dat ook de totale baggerkosten beperkt zouden kunnen wor
den, ais het zeer dicht bij elkaar baggeren en storten zou worden be
ëindigd (langere transportweg, maar kleiner baggervolume met netto la
gere totaalkosten).
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schelde. Aanbevelingen van een reviewteam 
en conclusies van Rijkswaterstaat.



bijlage 1

ONDERZOEKSVRAGEN VAN DIRECTIE ZEELAND VOOR PROJECT OOSTWEST 

doelstelling:
Doei van het project Oostwest is om meer inzicht in werkzame proces
sen van het systeem te verkrijgen en op basis daarvan op korte ter
mijn afwegingen te kunnen maken voor
- een duurzame wijze van vaarwegbeheer,
- inpassingsmogelijkheden voor nieuwe ingrepen en
- herstelmaatregelen voor de ecologie.

Aan bet eind van het project moet voldoende kennis aanwezig zijn om 
de volgende rapporten te kunnen opstellen:
1. Een beieidsanalytische studie, waarin verschillende wijzen van 
vaarwegonderhoud onderling vergeleken worden wat betreft effectivi
teit, kosten, duurzaamheid en effecten op ecologie.
2. Een zodanige procesbeschrijving dat gevolgen van nieuwe ingrepen op 
de hydraulica, de zand- en slibhuishouding en de ecologie kunnen worden 
ingeschat.
3. Een plan van aanpak voor ecologisch herstel (in relatie tot saner
ing) .

Vragen vanuit beheer van de Westerschelde:
1, nader uitwerken van basiskennis
1.1 proceskennis gericht op het kunnen inschatten van de invloed

van ingrepen op zandhuishouding en morfologie, getij, slibhuis
houding en zoutgehalte

stap 1: -reconstructie van historische ontwikkelingen 
stap 2 : -beschrijving van huidige processen

1.2 verlanding
In de pilotstudie is het concept geponeerd dat estuaria van 
nature neigen naar verlanding en dat dit proces door ingrepen 
in het systeem kan worden versneld. Ook in de Schelde-estuarium 
zou dit risico aanwezig zijn.

stap 1: -Hoe verloopt het verlandingsproces in het Schel
de-estuarium bij gelijkblijvend beheer (rekening 
houdend met de zeespiegelstijging)? 

stap 2\ -Wordt het verlandingsproces aanmerkelijk versneld
door ingrepen zoals vaarwegonderhoud, verdieping, 
Westerschelde oeververbinding etc.? 

stap 3: -Hoe kan de verlandingssnelheid worden afgeremd
door optimale inpassing van ingrepen?



1.3 streefbeeld ecologie
Centraal in het ecologische streefbeeld staat het voorkomen van 
complete reeksen van habitattypen, die kenmerkend zijn voor 
overgangen van zoet naar zout, hoogdynamisch naar laagdynamisch 
en van hoog naar laag. Hoe ziet een realistisch streefbeeld 
voor het Schelde-estuarium eruit?

stap 1: -reconstructie van habitattypen in b.v. 1900
stap 2: -wat is een realistisch streefbeeld binnen de hui

dige mogelijkheden?

2. oplossingsrichtingen vaarwegonderhoud
Bij het beheer van de Westerschelde staat voorop dat economie en eco
logie op elkaar afgestemd moeten worden. Dit betekent concreet dat de 
vaarweg zo natuurlijk mogelijk moet worden beheerd en dat gestreefd 
moet worden naar methoden die zo weinig mogelijk kunstmatige zandver- 
plaatsingen tot gevolg hebben. In de pilotstudie zijn 4 oplossings
richtingen verkend, te weten 1) effectievere stortlokaties, 2) meer 
zand winnen ten oosten van Hansweert, 3) meer kombergingsgebieden en 
4) verdere regulering. De laatste oplossing, verdere regulering door 
de aanleg van leidammen of het hoger opvullen van nevengeulen, wordt 
in de pilotstudie sterk afgeraden. De eerste drie oplossingen behoe
ven nadere onderbouwing. Bij het uitwerken moet steeds van twee sce
nario's worden uitgegaan: onderhoud van de huidige vaarwegdiepte en 
uitvoering van het verdiepingsprogramma 48'/43'.

2.1 effectievere stortstrategie
Deze oplossing houdt in dat baggerspecie op grotere afstand van 
de baggerlocaties wordt gestort dan in de huidige situatie,

stap 1: -hoe ziet de meest effectieve stortstrategie
eruit, ervan uitgaande dat de kwaliteit van de 
specie geen belemmering vormt voor de te kiezen 
lokaties?

stap 2: -wat is de winst van deze optimale situatie voorhet
vaarwegonderhoud (in geld) en voor de eco
logie (mogelijkheden voor herstel)? 

stap 3: -hoe kan deze stortstrategie, rekening houdend met
kwaliteitsaspecten, gefaseerd ingevoerd 
worden?
-hoe ziet het kosten/baten plaatje voor vaar 
wegonderhoud en ecologie er in dat geval uit?

2.2 zandwinning

stap 1: -wat zijn de onder- en bovengrenzen voor zand
winning ais beheersinstrument: Hoeveel zand 
moet minimaal gewonnen worden om effectief bij te 
dragen aan vermindering van de baggeromvang.
Hoeveel zand mag maximaal uit het systeem gewonnen 
worden zonder dat negatieve (lange termijn) effec
ten te verwachten zijn?



stap 2: -wat zijn de meest effectieve lokaties voor zand
winning en hoe is zandwinning het beste in te pas
sen in de bagger- en stortstrategie zoals bij 2.1 
beschreven?

2 .3 kombergingvergroting

stap 1: -wat is het effect van kombergingvergroting op
getijvolumen en stroomsnelheden in het Schelde- 
estuarium?
-wat zijn ondergrenzen (minimum areaal i.r.t. 
hoogteligging en lokatie) voor effectiviteit en 
eventuele bovengrenzen voor negatieve effecten?
-hoe verhouden deze begrenzingen zich tot het 
areaal potentiële kombergingsgebieden? 

stap 2; -in welke mate kan uitbreiding van kombergings
gebieden de baggeromvang doen verminderen? Wat 
is de winst voor vaarwegonderhoud en voor eco
logie, ook in combinatie met de andere oplos- 
sings-richtingen?
-wat is het effect van uitbreiding van kombergings
gebieden op de slibgehalten (verandering aanslib- 
snelheid van schorren en troebelheid t.o.v. huidige 
situatie) in Westerschelde en Zeeschelde?
-wat is het effect van uitbreiding van komber
gingsgebieden op de verdeling tussen marien en flu- 
viatiel slib (ontwikkeling bodemkwaliteit schorren 
en waterbodem t.o.v. huidige situatie) in Wester
schelde en Zeeschelde?
-wat is het effect van uitbreiding van kombergings
gebieden op zoutgehalten (vegetatie-patronen 
t.o.v. huidige situatie) in Westerschelde 
en Zeeschelde?
-hoe snel slibben de nieuwe kombergingsgebieden 
aan en wat is de herkomst van het slib? 

stap 3: -wat is de meest ideale locatie, hoogteligging
en inrichting van een nieuw kombergingsgebied 
voor optimaal effect op baggeromvang, slibhuis- 
houding en ecologie?

3. verdieping
3.1 nadere uitwerking uitgangspunten verdiepingsprogramma

stap 1; -wat is de omvang van hoeveelheden baggerspe
cie, benodigde stortcapaciteit en effecten op 
oevers en schorren bij uitvoering van het verdie
pingsprogramma? 

stap 2: -wat is het effect van uitvoering van de ver
dieping op slibgehalten (aanslibsnelheden van 
schorren en kombergingsgebieden), verdeling van 
fluviatiel en marien slib (kwaliteitsontwikkeling 
van schorren en kombergingsgebieden) en op



zoutgehalten (vegetatie-ontwikkeling schorren) 
langs het estuarium?

2 uitwerking voorstellen oever- en schorverdedigingen i.v.m- ver
dieping

stap 1: -hoe groot is de noodzaak van schorverdedi
gingen

stap 2 : -nadere uitwerking van voorstellen voor metho
den voor oever- en schorverdedigingen

Land van Saeftinge

1 afweging van oplossingsrichtingen

stap 1: -wat zijn functies, problemen en oplossings- rich
tingen voor Land van Saeftinge? 

stap 2 : -plan van aanpak

2 nader onderzoek stortplaats Konijnenschor

stap 1: -wat is het effect van (stoppen van) storten op
de oevererosie en de verlanding van Saeftinge?

stap 2: -wat zijn eventuele effecten op een alternatieve
stortlokatie
-wat zijn kosten en baten voor het in gebruik 
nemen van een alternatieve lokatie?

beieidsanalytische studie vaarwegonderhoud

stap 1: -opstellen van verschillende scenario's
stap 2: -beschrijving effectiviteit, kasten, duurzaam

heid en effecten op ecologie per scenario 
stap 3: -selecteren van voorkeursscenario's

procesbeschrijving Schelde-estuarium

stap 1: -procesbeschrijving huidige situatie
stap 2i -beschrijving effecten van ingrepen op processen

herstelplan ecologie
stap 1: -beschrijving pakket van maatregelen en doelstel

lingen (geoptimaliseerd vaarwegbeheer/zandwinning, 
maatregelen voor ontwikkeling van ontbrekende habi 
tats, maatregelen voor behoud van bestaande habi
tats, inrichting Saeftinge) 

stap 2 : -kosten
stap 3: -volgorde van uitvoering i.r.t, kwaliteitontwikke-

ling



Kwalllteltsloets OOSTW EST; W esterschelde VR1247.96/Z1021 Maart 1906

Bijlage 2 Kwaliteitstoets Oostwest; 
documenten, literatuur

waterloopkundig laboratorium I WL L — 1



OVERZICHT STUKKEN AUDIT.

De documenten 1 t/m 6, 10 en 11 zijn achtergrond- en basisinformatie, lit.
27 en 28 geven een synthese van de resultaten en de overige documenten be
handelen meer specifieke onderwerpen.

Resultaten pilotstudie.

1. Het Schelde-estuarium, méér dan een vaarweg.
Nota GWWS-91.081.

2. Het Schelde-estuarium, beheren of beheersen?
Rapport DGW-93.032. Resultaten pilotstudie. 1993

Algemeen.

3. Projectplan Oostwest; fase 1993-1994 (1993).

4. Geef de Schelde ruimte, tijd en dynamiek.
Van een anthropocentrische naar een ecocentrische benadering 
H.L.F. Saeijs, S.A. de Jong, E. Turkstra.
Tekst van de lezing gehouden op het 3de Internationale Schelde Sympo
sium, op 6-7 december 1995 te Antwerpen; Thema Perspectieven voor de 
Schelde.

5. De Westerschelde; een resultaat van menselijke ingrepen.
Rapport RIKZ-95.030.

6. Typologie van estuariene systemen: geografische referenties voor het 
Schelde-estuarium. RIKZ rapport RIKZ 94.048

7. Autonome ontwikkeling Westerschelde 1995-2020 
Svasek bv, juli 1995.

8. Natuurstreefbeeld Schelde-estuarium 
Werkdocument RIKZ/AB-95.813x

9. Het Verdronken Land van Saeftinge: schor onder druk?
Nota AX 94.018 en rapport RIKZ 94.033.
Niet verspreid, eventueel opvraagbaar.

10. Het Schelde-estuarium: voor verbetering vatbaar.
Conclusies van Rijkswaterstaat naar aanleiding van een review. (199?)

11. Een internationale blik op het Schelde estuarium.
Verslag van een studie van een reviewteam, bestaande uit 7 deskundigen 
uit Belgie en Nederland, betreffende studies van Rijkswaterstaat naar 
nieuwe beheerswijzen voor het Schelde estuarium. (199?)



M orfologie

12. Resultaten zandbalans westerschelde, 1955-1993.
Rapport R 95-08, universiteit Utrecht.
Toelichting: studie naar de opgetreden grootschalige sedimentverplaat 
singen in het estuarium vanaf ca. 1960 met behulp van vernieuwde zand 
balansen

13. Residuele zandtransporten in de Westerschelde. RIKZ document concept. 
Toelichting: studie naar de mechanismen welke verantwoordelijk zijn 
voor het transport van sediment door het estuarium. (Maart 1995)

14. Morfologisch modellen: een vergelijking.
De bruikbaarheid van Estmorf en  Memo-se voor het voorspellen van mor
fologische ontwikkelingen, Universiteit Utrecht, december 1994.

15. Verklaring voor de veranderingen in de grootschalige zandbalans van
het gebied rond het Middelgat. Concept document directie Zeeland.

16. Verklarend onderzoek drempels Westerschelde.
Rapport Svasek bv, januari 1994.
N i e t  v e r s p r e i d ,  e v e n t u e e l  opvraagbaar.

17. Het gedrag van drempels in de westerschelde. Een verkennende studie.
Drs. F.T.G Tank, Universiteit Utrecht. IMAU Rapport R 95-18, augustus
1995 .
N i e t  v e r s p r e i d ,  e v e n t u e e l  opvraagbaar.

18. Bundeling van discussiestukken met betrekking tot de effecten van kom 
bergingsvergroting. Werkdocument RIKZ/AB-96.804x.
(Januari 1996; 9.1.96)

Getij, zout en slib.

19. Bundeling getijberekeningen met het 1D waterbewegingsmodel Duflow. 
Werkdocument RIKZ/AB-96.803x.

20. Zeespiegelrijzing, getijverandering en deltaveiligheid
Rapport RIKZ -94.026. Rapport verschenen in het kader van het RIKZ 
project TCRAND.

21. Zout-zoet in het Schelde estuarium.
Werkdocument RIKZ/AB 95.867x



E co lo g ie

22. Geomorfologísche ontwikkeling van het intergetijdegebied in de Wester 
schelde, 1935-1989. Rapport R 95-3, universiteit 'Utrecht. Drs. S.W. E 
Huijs.

23. Kustbroedvogels langs de Westerschelde 1900-1993: een reconstructie. 
Bureau Waardenburg Rapport 94.41. Rapport RIKZ-95.001. F.A. Arts & P. 
Meininger,

24. Watervogels in de Westerschelde 1900-1990: een reconstructie.
Bureau Waardenburg Rapport 94.42. Rapport RIKZ-95.002. F.A. Arts &
P.Meininger.

25. Potenties en maatregelen voor terugkeer van trekvissen ín het Schelde 
stroomgebied. Werkdocument RIKZ/AB-95.840x.
N i e t  v e r s p r e i d ,  e v e n t u e e l  opvraagbaar.

26. Relaties tussen benthos, bodemkenmerken en hydrodynamiek.
Bundeling van stukken

Publicaties (in voorbereiding).

27. Use of intertidal habitats in the Westerschelde (SW Netherlands) by 
benthos and birds: understanding the past through the present?.
J. Coosen, P. Meininger, P Meire, T. Ysebaert & E. Stikvoort.
Concept januari 1996.

28. Morphological changes in the Westerschelde as a result of channel dee 
pening. Relevace of Estuarine Management.
C. Storm, J. Vroon, L.A. Uit den bogaard & S.W.E. Huijs.
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Aanvullende stukken

29. Effecten van morfologische ingrepen in estuaria op foerageermogelijk- 
heden van vogels. Probleemschets, relevante processen en onderzoels-
richting. Delta, Uitvoering van Milieuprojecten; D. Bos; Januari 1996.

30. ERS-1 SAR survey Plaatgat using optical satélite data.
Brochure ARGOSS.

31. Wang, Z.B., H. Duel & P.G.G. Glas, 1995, Verkenning naar de effecten
van Vaargeulverdieping in de Westerschelde op de ecologische en morfo
logische ontwikkelingen, rapportage LWI/E&K, fase 1B, Werkp.6.
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