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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding
De slibtoestand in de Westerschelde krijgt een toenemende 
aandacht. Men is geïnteresseerd in de bodemsamenstelling 
en het sedimentatiegedrag in het bekken en in de aanlig
gende havens.
Een belangrijk aspect dat samenhangt met de slibtoestand 
is de vervuiling van de Westerscheldebodem. Vervuilende 
stoffen hechten zich aan slib. Het slib dat uit de Schelde 
in de Westerschelde stroomt is sterk vervuild vanwege lo
zingen van vervuilende stoffen in het stroomgebied. Door 
inzicht in het verspreidingspatroon van slib, is ook in
zicht te verkrijgen in het verspreidingspatroon van de ver
vuilende stoffen.
Recent is een multidisciplinair studieproject " Westerschel- 
de Studies" gestart waarin de Dienst Getijdewateren van de 
Rijkswaterstaat tesamen met de Rijks Universiteit utrecht 
en enkele andere onderzoeksinstellingen met een wetenschap
pelijke visie onder andere greep probeert te krijgen op de 
fysische transporttoestand in de Westerschelde. Dit rapport 
kan een bijdrage zijn in het voorbereidende stadium van deze 
uitgebreide studie en van andere studies die er op volgen.

1.2 Probleemstellina

Om een inzicht te verkrijgen in het resulterend slib
transport inhet bekken worden verschillende oorzaken 
( mechanismen ) voor resulterend slibtransport behan
deld. Met behulp van informatie over de slibafvoer uit 
zee en uit de Schelde en het aanwezige slib in het bekken 
in suspensie en in de bodem worden afschattingen gemaakt 
voor de slibbalans. Resultaten en berekeningsmethoden van 
andere onderzoekers worden becommentarieerd. Ais voorbe
reiding op de beschrijving van de mechanismen voor re
sulterend s/ibtransport en de slibbalans wordt ingegaan 
op de gebiedsbeschrijving van de Westerschelde. Deze 
informatie is behulpzaam bij de verdere analyse.
De beschikbare tijd voor het onderzoek was vier maanden.
Een langere tijd was nodig om het overzicht te krijgen.
De studie is beknopt gehouden. Alleen zeer eenvoudige 
rekenmethoden leken adequaat in dit stadium van het 
onderzoek.
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2 * Gebledsbeschri j ving-

De aspecten die van belang zijn voor de beschrijving van de 
slibtransporttoestand en de analyse van de slibbalans zijn 
beknopt behandeld. Informatiebronnen zijn vermeld.

2.1. Geometrie
Het onderwerp van studie is de Westerschelde aan de monding 
van het Scheldeëstuarium ( zie bijlage 1). De Westerschelde 
is afgebakend door de lijn tussen Vlissingen en Breskens aan 
de westelijke zijde en de Nederlands-Belgische grens aan de 
oostelijke zijde. De trechtervormige voordelta, de Scheldemond, 
tussen de kust van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen is voorname
lijk ondiep. Alleen het smalle Oostgat aan de Walcherse kust 
en het brede Wielingen/Scheur aan de Zeeuwsvlaamse zijde bie
den de scheepvaart toegang vanuit de Noordzee.
De Schelde in België is een middelgrote rivier. Het traject
tot de stuw bij Gentbrugge met een lengte van + 105 km wordt
door het getij beïnvloed. Het oppervlak van het stroomgebied 

2is _+ 22 .000 km . Belangrijke havens en industrieën langs de 
rivier in onder andere Antwerpen en Gent bepalen mede het 
belang van de Westerschelde ais internationale scheepvaartweg.
De lengte van de Westerschelde, gemeten langs de hoofdscheep-
vaartgeul is 67 km. Het buitendijkse oppervlak van de Wester-

2schelde is 330 km . In het bekken zijn geulen, platen,slikken 
en schorgebieden te onderscheiden. Er wordt een oostelijk 
deel en een westelijk deel van de Westerschelde onderscheiden 
met de tussengrens bij Hansweert omdat in beide delen de ver
houding tussen de vier genoemde typen bekkende1en aanzienlijk 
verschilt. ín het westelijke bekkendeel zijn er brede paral
lelle geulen en is het plaat- en schoroppervlak relatief ge
ring. In het oostelijke deel is er duidelijker één hoofdgeul 
te onderscheiden en zijn de plaat- en schorgebieden in ver
houding veel omvangrijker.
De breedte van het bekken loodrecht op de hoofdscheepvaartgeul 
varieert globaal tussen 5 en 8 km. Bij de grens neemt de 
breedte snel af ais de Westerschelde overgaat in de Beneden 
Schelde. Ondanks de weinig veranderende bekkenbreedte neemt 
in oostelijke richting het stroomvoerend oppervlak gelijkma
tig af ten gevolge van de toenemende plaat- en schorbreedte.
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Deze afname is in overeenstemming met de afname van het getij - 
volume en van het kombergend oppervlak. In bijlage 2 zijn de 
breedtes en de oppervlakten van de stroomvoerende dwarsdoor
sneden weergegeven op de lokaties van de zogenaamde debiet- 
meetraaien. Geulen, platen, slikken en schorgebieden zijn 
onderscheiden in bijlage 3. De hoofdvaargeul is gestippeld 
aangegeven. In tabel 1 is het totaaloppervlak van geulen, 
platen, slikken en schorgebieden in het oostelijke en weste
lijke bekkendeel opgesomd. Er wordt nader ingegaan op de vier 
typen bekkendelen.

Geulen

De voornamelijk alluviale bodem van het estuarium laat de 
vorming van geulen toe. Door de geulen vindt voornamelijk 
het transport van water en gesuspendeerd slib plaats. De 
geulen meanderen in sterke mate. Deze meandering past bij 
het verloop van de oeverlljn. De meandering van de geulen 
is sterk bepalend voor het diepteverloop van de geul in 
zowel lengte- ais in dwarsrichting. De vooroevers van de dij
ken aan de buitenzijde van de geulbochten zijn diep uitge
sleten door de spiraalvormige stroomlijnen. De binnenbochten 
gaan dikwijls over in platen en hebben een flauw talud. Dit 
sterke diepteverloop treedt niet op bij de bochtovergangen.
De geuldiepten op deze overlopen of drempels zijn veel ge
ringer dan ter plaatse van de buitenbochten en variëren ook 
veel minder in de dwarsrichting. De drempels vormen een 
belemmmering voor de diepst stekende schepen. De drempels 
worden daarcm op diepte gehouden door regelmatig baggeren. 
Door het ingrijpen in het natuurlijke regiem zet zich er na
melijk kontinu sediment af. In bijlage 3 is hefc verloop van de 
de diepte van de hoofdgeulen in de lengterichting van de 
Westerschelde geschetst. De plaatsen waar gebaggerd wordt, 
zijn aangegeven. Tevens zijn twee dwarsdoorsneden van een 
geul in een bocht en op een overloop geschetst.
De bochtige oeverlijn is aanleiding voor een gedifferentieerd 
geulenstelsel bestaande uit zogenaamde eb- en vloedgeulen/scha- 
ren. Mede door de traagheid van het water in het meanderende 
bekken gaat door de eb- en vloedgeulen bij de tegengestelde 
stroomrichting in de eb- en vloedfase niet hetzelfde volume 
water. In de ebgeulen is het doorgestroomde watervolume bij 
eb { ebvolume ) kleiner dan bij vloed.
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Het vloedgeul- of ebgeulkarakter van de verschillende geulen 
is door middel van pijlen aangegeven in bijlage 3 ( vloed- 
geulen hebben een pijl in de vloedrichting). De restvolumen 
( verschil tussen eb- en vloedvolume) in de parallel gelegen 
eb- en vloedgeulen is aanleiding voor een horizontale circu
latie van water en slib zoals zal blijken in hoofdstuk 3.
De ebgeulen zijn in het a.lgemeen dieper dan de vloedgeulen 
en worden benut ais hoofdscheepvaartweg. Ten gevolge van 
het verdiepen van de drempels trekken ze aanzienlijk meer 
water dan het vloedgeulenstelsel.

Platen
Platen liggen per definitie boven de laagwaterlijn ( 60% 
van het plaatoppervlak ligt op een peil boven N.A.P.).
Veelal liggen de platen tussen parallelle geulen of anders 
in de binnenbochten van de grote geulen. Het bodemoppervlak 
heeft een convexe vorm. Kleine prielen vervullen een functie 
bij de afstroming.
In het westelijke bekkendeel zijn de platen voor de slib- 
huishouding van een betrekkelijk gering belang. In het o^s- 
telijke bekkendeel is door het grotere oppervlak, de stroom- 
en slibvoerende functie groter. Via een v.loedschaar, de Schaar 
van Waarde wordt veel water naar en over de Platen van Val- 
kenisse en Walsoorden geleid.

De platen liggen meestal in de binnenbochten van de meande
rende geulen. Ten gevolge hiervan is de afgelegde weg tussen 
twee doorsneden van het bekken bij stroming over de platen 
korter *3an bij stroming door de geulen.
In het westelijke bekkendeel is de verhouding van het water- 
volume boven platen en in geulen bij de hoogwaterkentering 
ongeveer *07 . I n  het oostelijke bekkendeel Is dit .15 .

Er is slechts transport over de platen tijdens een periode 
met hoog water. Bij platen op N.A.P. is dit + 50 % van de 
tijd. Er is meer transport over de platen bij vloed dan bij 
eb ten gevolge van de gemiddeld hogere waterstand en de 
grotere vloedsnelheden in de vloedfase.
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Ten gevolge van de hoge stroomsnelheden die op de platen op
treden bij vloed is op de lagere platen het slibpercentage 
in de bodem gering. Alleen op hogere platen ( hoger dan 1 à 
2 m + N.A.P.), op de plaatsen waar de stroomsnelheid en de 
golflnvloed geringer zijn treden grotere slibpercentages op.
Het slibgehalte in de bodem kan sterk variëren in de doodtij - 
springtij cyclus. Ook de seizoenswisseling is van invloed.

Schorgebieden en slikken

Schorgebieden en slikken bevinden zich langs de Westerschelde- 
dijken. De schorren liggen het dichtst aan de dijk. Naar de 
dijk toe neemt de schorhoogte en het lutumgehalte toe ( het 
lutumgehalte is het gewicht van de slibfractie van 0 - 2  pm 
in procenten van het totale gewicht). Door de sterk vertakte 
kreken in de schorgebieden wordt zwevend ( gesuspendeerd) se
diment aangevoerd. In de kreken, met grotere stroomsnelhe
den, is het afgezette sediment zanderiger. De slibfractie 
wordt over de oeverwallen naar de schorren zelf getranspor
teerd en gedeeltelijk blijvend afgezet in de periode rond de 
hoogwaterkentering. Over het percentage afgezet slib is 
nauwelijks iets bekend. In 4.2 worden hiervoor schattingen 
gemaakt.
De lager gelegen slikken die M j  laagwater droog vallen vor
men dikwijls de overgang van de schorgebieden naar de zanderige 
platen of naar de geulen. De bovenste bodemlaag van de slik
ken bestaat meestal uit slibhoudend zand ( lutumgehalte tus
sen 0% en Q% ). Dit is een milieu waarin een rijke bodemfauna 
zich kan ontwikkelen. Veel steltlopers fourageren bij laag
water op de slikken. De slibgehalten in de slikbodem kunnen 
snel veranderen. Bij springtij of bij een storm gaat een be
langrijk deel van het slib in de bovenste bodemlaag weer in 
suspensie ten gevolge van de toegenomen stroomsnelheid en 
de golfinvloed.
Ais een slik of een schorgebied ]angs een geul is gelegen, be
staat de kans op afkalving bij een zijdelingse geulverplaatsing. 
Dit gebeurde recent met het slik aan de rand van het verdronken 
Land van Saeftinge. Bij de voorgenomen verdieping van de hoofd- 
scheepvaartgeul wordt een versterking van dit proces ver
wacht. Maatregelen zullen worden genomen ( T.S.C., 1984).



Van oudsher bestaat de neiging om volgroeide schorren in te 
polderen. De laatste 100 jaar is ongeveer 120.000 ha gebied 
afgescheiden van de Westerschelde. In het oostelijke bekken
deel resteert nog één groot schorgebied, het Verdronken Land 
van Saeftinge. Dit gebied is vanwege de waarde van het natuur
lijk milieu en de afzetting van een deel van het ( vervuilde) 
Scheldeslib van belang in verband met de slibhuishouding.
Uit tabel 1 is af te leiden dat: het gebied een oppervlakte 
heeft van 20% van het oostelijke bekkendeel en van 6% van 
het totale oppervlak van het Westerscheldebekken. De hoogte- 
verdeling over het schorgebied is weergegeven in bijlage 5.
De functie van de schorren en slikken voor de vocalstand is 
aangegeven in bijlage 4. De oppervlakten van ingepolderde 
schorgebieden en zijtakken staan aangegeven in tabel 2 .

2.2 Bodem

22.1. Samenstelling bodemsedlment

De samenstelling van het bodemsediment is plaatsafhankelijk.
In de diepste geulgedeelten zijn ook vroegere geologische 
afzettingen van belang. Op de meeste plaatsen spelen alleen 
recente morfologische invloeden een rol. Golven en stroming 
bepalen voornamelijk de beddingvorm, de gemiddelde sediment- 
korreldiameter en het slibgehalte in de bovenste bodemla a g.
De bodem is te beschouwen ais een bergingsplaats voor slib. 
Afhankelijk van de plaats zal meer of minder uitwisseling van 
slib tussen bodem en water plaatsvinden. Op platen met opwas, 
op de hoger gelegen schorren en in geulen met aanzanding 
wordt slib voor een. lange termijn ('blijvend') geborgen.
Op de lagere platen en op de slikken wordt slib in een kor
tere tijdsperiode afgezet en geërodeerd { tijdelijke berging). 
Tijdelijke berging vindt ook plaats op de drempels en in de 
havens. Door middel van baggeren vindt hier kunstmatige re- 
suspensie plaats van het afgezette materiaal.
Ten gevolge van afkalvende oevers in de scheepvaartgeul in 
de trajecten tussen de uitgebaggerde drempels komt in be
perkte mate ook slib vrij.

In de meeste geulen bezinkt nauwelijks slib. Vooral in de 
buitenbochten is de gemiddelde sedimentkorreldiameter groot.
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Het slibpercentage en de gemiddelde korreldiameter op de in- 
tergetijdegebieden is aterk afhankelijk van de positie. In 
het algemeen neemt het slibpercentage met de hoogte van 
de plaat of het slik toe. Uit de bodemkaarten van de Looff(1978, 
198 0) is ook af te leiden dat op plaatsen die beschut zijn 

tegen de golfinvloed ( bij voornamelijk westenwind) zowel 
het slipercentage toeneemt ais de gemiddelde zandkorreldia
meter afneemt.
Op de bodemkaarten van de Looff is de bodemsamenstelling van 
de bovenste bodemlaag van de Westerschelde weergegeven.( De 
Looff, 1978, 1980). De bodemmonsters die ten grondslag liggen 
aan de kaarten werden genomen met de van Veen-grijper. Alleen 
de bovenste 10 cm van de bodem werd op deze wijze bemonsterd.
De monâters werden genomen zonder acht te slaan op de getij- 
fase. Bij de analyse werd het percentage zand, slib, humus 
brganische stof) en kalk bepaald. De methode van bemonsteren 
met de {ran Veen-grijper geeft de mogelijkheid dat een deel 
van de fijne slibfractie uitspoelt bij de monstername. De 
geanalyseerde slibpercentages zullen een benedengrens zijn 
van het slibaandeel in de natuur.
Bij de analyse werd de grens tussen zand en slib gelegd bij 
een diameter van 16 pm. De keuze van de bovengrens voor de 
de diameter van de slibfractie is van belang bij de analyse 
van de getransporteerde slibhoeveelheden in de slibbalans.
Bij een deeltjesgrootte van 16 m kan globaal de beneden
grens gelegd worden van het sediment dat uit zand bestaat.
De kleinere fractie bestaat voornamelijk uit de zeer kleine 
kleimineralen met deeltjesgroottes van enkele micrometers.
Door samenklontering ( flocculeren) in het zoute milieu 
kunnen de vlokken met kleideeltjes de valeigenschappen krijgen 
van grotere deeltjes.

Slib bezinkt in vergelijkbare mate ais organisch materiaal. 
Tesamen vormen ze de bestaansbron voor het leven in het wa
ter en in en op de bodem. Vervuilende stoffen hebben de nei
ging om zich aan het slib te hechten. Dit is in sterke mate 
het geval met het Scheldeslib. De vervuiling van het slib 
wordt dus in sterke mate bepaald door de herkomst uit de rivier 
of uit zee en de mate waarin de vervuiling aan het slib ge
bonden is gebleven in de saliene omgeving. Salomons besteedde 
veel aandacht de relatie van slib en de anorganische vervui
ling. ( Salomons et al, 1981a).
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Het aandeel van zeeslib ( marien slib) en rivierslib ( fluvia- 
tiel slib) in een bodem- of watermonster is niet eenvoudig te 
bepalen. Een onderzoeksmethode, gebaseerd op analyse van 
isotopen van koolstof wordt de laatste tijd het meest gebruikt.
( zie Salomons et al, 1981b). In bijlage 6 is het gehalte 
van zee- en rivierslib in suspensie onderscheiden. ( naar 
Salomons et al, 1981c). > De aandelen van zee- en rivierslib 
in de slibfractie zullen in het water en in de bodem verschil
lend zijn. Het sediment in de havens bestaat voornamelijk uit 
slib dat van oorsprong in het bekken in suspensie werd getrans- 
norteerd. Analvse van de slibsamenstelling op de drempels en 
in de havens geeft een indruk van de verspreiding van het 
Scheldeslib en van de vervuilingsgraad van het slib. In bij
lage 7 zijn metaalgehalten in de Westerschelde in kaart ge
bracht. De grafiek vertoont pieken doordat ook bemonstering in 
havens plaatsvond. De koncentraties van zware metalen nemen 
in westelijke richting sterk af.

•

De afgezette kleimineralen op de schorgebieden bestaan voor
namelijk uit smectiet ( montmorilloniet) en illiet en in min
dere mate uit chloriet en kaoliet. Volgens Reynders verandert 
de samenstelling weinig van oost naar west. ( Reynders, 1985). 
In hetzelfde rapport zijn de lutumgehalten alsmede de gehalten 
aan zware metalen en andere verontreinigingen voor de inter- 
getijdegebieden in de Westerscheldegebieden in kaart gebracht 
en gekwalificeerd. Vooral op de hogere lutumrijke delen van 
de schorren van het Verdronken Land van Saeftinge is de vervui
ling groot.

2.2.2Sedimentverplaatsing en morfologie

Morfologische processen in de Westerschelde kunnen worden on
derscheiden op basis van de oorzaak en de tijdschaal waarmee 
de morfologische processen plaatsvinden. De oorzaak is niet 
altijd duidelijk aan te geven. Het verloop van de ontwikke
lingen is meestal alleen globaal te voorspellen.. ' De beheer
der kan problemen in verband met scheepvaart of dijkstabili- 
teit dikwijls alleen voorkomen door allert te reageren.

Een aantal morfologische ontwikkelingen worden hierna opgesomd. 
In hoofdstuk 4 komen ze opnieuw aan de orde in verband met 
de analyse voor de slibbalans.



natuurlijke ontwikkeling

- dijkdoorbraken en afdammingen van schorren en zijtakken kun
nen lokaal een snelle morfologische verandering tot gevolg 
hebben. Voorbeelden zijn een geuluitschuring na de dijkdoor
braak in Kruiningen in 1953 en geulverlegging na de afdamming 
van de Braakman in 1952/1976.

- ais gevolg van het meanderen verplaatst de geul soms zijde
lings. Op enkele plaatsen lijkt er sprake van een periodiek 
terugkerende zijdelingse beweging. De morfologische verande
ring is meestal •traag en van weinig belang voor de slibhuis- 
houding. ingrepen zijn noodzakelijk ais de scheepvaart te zeer 
wordt belemmerd. Voorbeelden van zijdelingse geulverplaatsing 
zijn de situatie bij de Schaar van de Spijkerplaat, de vloed- 
geulen op de Platen van Valkenisse en de Overloop van Hansweert.

- een eerst onbelangrijke vloedgeul over een plaatgebied in 
de binnenbocht van een meander van een hoofdgeul kan door» 
breken en in snel tempo verruimen door het aantrekken van 
veel water. Dit snel ontwikkelende proces is meestal maar 
tijdelijk. Door de sterke dwarsstroming kan-de scheepvaart 
grote hinder ondervinden. In de zeventiger jaren gebeurde dit 
bij het Nauw van Bath toen de Zimmermangeul over de Platen 
van valkenisse doorbrak.

- In de periode van de vijftiger tot de zeventiger jaren vond 
een aanzienlijke ophoging plaats van het plaatnivo tot soms 
2m + N.A.P. . Veel sediment dat in deze periode door natuur
lijk effect in de Westerschelde werd aangevoerd vanuit zee 
werd afgezet op de platen. ( De Looff, 1983).

Er zijn ook morfologische veranderingen in het bekken die het 
gevolg zijn van menselijk ingrijpen in de natuurlijke situ
atie. Hierna zijn baggerwerkzaamheden, speciestorting en 
zandwinning onderscheiden.

ba ggerwe rkzaamheden

De baggerwerkzaamheden zijn de laatste 100 jaar geleidelijk 
geïntensiveerd en van grote invloed op de morfologische ont
wikkeling van Het Westerscheldebekken.
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Faggerwerkzaamheden in de scheepvaartgeulen en in de havens
nmoeten onderscheiden worden omdat de samenstelling van het 

gebaggerde sediment afkomstig van deze lokaties aanzienlijk 
verschilt. Op de drempels bestaat de baggerspecie hoofdzake- 
kelijk uit zand en in de havens hoofdzakelijk uit slib.
Ten behoeve van de scheepvaart worden momenteel alle drempels 
in de hoofdscheepvaartgeul onderhouden op een diepte van onge
veer g.l.l.w.s. -120 dm ( g.l.l.w.s. is een referentiepeil voor 
de scheepvaart en ligt op ongeveer 2.5Üm - N.A.P.). Er zijn ver
gevorderde plannen voor een verdere verdieping in 1990. De 
plaatsen van drempels en stortplaatsen voor de opgebaggerde 
specie alsmede de onderhoudsdieptes in de huidige en de toekom
stige situatie staan aangegeven in bijlage 6 .
Voor het op diepte houden van de scheepvaartgeulen zuigen 
kontinu drie sleephopperzuigers op de Westerschelde. Het bag- 
gerwerk op de drempels wordt gefinancieerd door de Antwerpse /rZeediensten. Tot 1980 werd jaarlijks gemiddeld ongeveer 15.103m sediment verplaatst. Deze hoeveelheid is de laatste 5 jaar 
door zorgvuldiger baggeren teruggebracht tot ongeveer 10.10 
m /jr. Volgens een eerste schatting kan de hoeveelheid bag- 
gerwerk in de Westerschelde na de voorgenomen verdieping toe -£ 3nemen tot 22.10 m /jr { T.5.C., 1984). Dit is een aanzienlij
ke toename ten opzichte van de huidige situatie.
In de Wielingen en het Scheur in de Scheldemond worden veel 
grotere hoeveelheden specie gebaggerd voor de verdieping en 
het onderhoud van de vaarweg. De baggerspecie wordt gestort 
aan de zeezijde van de Vlakte van Raan. Het gaat hier om dik
wijls vrij slibrijk sediment.

6 3Tot 1982 werd gemiddeld 2.4.10 m /jr gebaggerd in de Bel
gische Beneden Schelde. Hiervan werd volgens opgave 2.10®3m /jr aan land gebracht.

6 3Per jaar wordt gemiddeld 3.5.10 m voornamelijk zeer slib
rijk sediment dat bij elk hoogwater in de havens wordt afgezet, 
retour gestort in de Westerschelde. Bij het klappen blijft 
het slib in suspensie en wordt het onderhevig aan de mecha
nismen voor slibtransport.
De baggerhoeveelheden voor de grote havens staan aangegeven in 
tabel 3 .

I



speciestorting

Grote speciestortingen vinden plaats in de Westerschelde bij 
de uitvoering van grote infrastructurele werken aan de oevers 
of op land ( aanleg van havens en industriegebieden op voor
malige schorren en verbreden van kanalen). De vrijgekomen spe
cie is op land niet bruikbaar en bevat meestal veel klei en 
veen. Tot heden ging het steeds om grote hoeveelheden specie 
die in betrekkelijk kort tijdsbestek op bepaalde locaties wer
den gestort. De totale hoeveelheid specie bedroeg de laatste

6 3 625 jaar ongeveer 22.10 m . Dit is gemiddeld ongeveer 10 m3/jr

De gestortte hoeveelheden specie vanaf land gedurende de laat
ste 25 jaar zijn verzameld in tabel 4
De invloed van de speciestortingen op de slibbalans is moeilijk 
vast te stellen omdat veel specie uit kleibrokken bestaat. Zo 
het niet door zand wordt afgedekt, komt' alleen door erosie 
en dus sterk vertraagd slib vrij.

zandwinning

Plaatzand en zand van de drempels wordt gebruikt bij wegenaan
leg, ophogingswerkzaamheden en recent bij dijkverzwaring tot 
deltahoogte. In de periode van 1971 tot 1980 werd door de Do-¿rmeinen zandwinningsconsessies verleend voor gemiddeld 3.2.10 
m /jr. De zandwinningslocaties worden met zorg gekozen, opdat 
de gezogen gaten in de platen niet worden opgevuld met slib.
De afgevoerde slibhoeveelheid in het gezogen zand sal zijn te 
verwaarlozen voor de sllbhuishouding.

2.2.3.Getallen voor slibverplaatsing

Hiervoor zijn invloeden van ’natuurlijk effect’ en menselijk 
ingrijpen onderscheiden. De Looff bepaalde het natuurlijk 
effect met behulp van inhoudsberekeningen. De bekende getal
len voor het menselijk ingrijpen ( baggeren, speciestorting 
en zandwinning) werden afgetrokken van de totale inhouds- 
verandering. In werkelijkheid zal menselijk ingrijpen ook 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het hatuurlijk effect' 
Een van de duidelijkste voorbeelden van de afhankelijkheid is 
de profielverruiming van de gehele hoofdscheepvaartgeul in 
de Westerschelde ais gevolg van het op diepte baggeren van



de drempels. De hydraulische situatie in het gehele bekken 
verandert hierdoor aanzienlijk.
Informatie over de kunstmatige sedimentverplaatsing is onder 
andere afgeleid uit de bevaarbaarheidsnota1 s ( o.a. van Malde- 
gem, 1983), de W.V.O.-vergunningen voor het storten van ha- 
venslib en de verzamelde informatie van de Looff ( de Looff, 
1983). De sedimenthoeveelhéden werden genoemd in de vorige §.
De getallen zijn verzameld in tabel 8 .

De Looff bepaalde dat in de periode van 1955 - 1971/1972
door 'natuurlijk effect' een sedimenttoename optrad in het

6 3Westerscheldebekken van 2.10 m /jr en in de periode van
6 31971/1972 - 1980 een gemiddelde afname van -.6.10 m /jr.

( De Looff, 1983). Doordat het verschil aan Ínhoud aan het
begin en het eind van het tijdsinterval is bepaald zijn alleen
gemiddelde waarden te bepalen. Met de hoeveelheid aangevoerd
sediment in de eerste periode is vooral het plaatnivo opgehoogd.
Sedimentaanvoer vond plaats vanuit zee. Tot de aanleg van de
leidam op de Ballastplaat bij de Nederlands-Belgische grens

6 3in 197 0 werd ongeveer 10 m fijn zand per jaar over de 
grens in de Beneden Schelde getransporteerd. Na de aanleg 
was het transport nihil ( De Looff, 1983).

Om de slibverplaatsing te bepalen moet het slibgehalte in 
het getransporteerde sediment worden bepaald.

De volgende slibpercentages zijn aangehouden:

W.s. west W.s. oost Ben. Schelde
drempels 1 5 10
platen afgezet 5 5 20
gestortte specie 25 25
afgevoerd zand .5 .5 5
havenslib 100 100
afzetting op schorren 100 100
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2.2.4 Actueel onderzoek naar slifverspreidinq

Een aantal processen met betrekking tot de slibtoestand krij
gen nauwlettende aandacht van de Directie Zeeland van de 
Rijkswaterstaat. Behalve de vanzelfsprekende continue aandacht 
voor de morfologische ontwikkeling van het bekken welke mid
dels intensief peilen op peil wordt gehouden/ doet men onder
zoek naar de volgende ontwikkelingen:
- het gevolg voor het milieu en voor de morfologie van het 
bekken van het transport van onderhoudsbaggerspecie afkom
stig van de drempels in het oostelijke bekkendeel naar meer 
westelijk gelegen stortlocaties/ hetgeen noodzakelijk is 
bij intensivering van de baggerwerken na de voorgenomen 
verdieping in 1990. Slib met een hogere vervuilingsgraad 
wordt in westelijke richting gebracht naar een stortlocatie 
waar van oorsprong een geringere vervuiling is. De mate van 
resuspensie van het slib en de resulterende verplaatsing na 
een lange tijdsperiode is bepalend voor het milieubezwaar.

6 3- de verspreiding van 8.10 m specie die op korte termijn 
vrijkomt bij werkzaamheden aan het Kanaal van 2uid-Beveland 
en in het platengebied van het oostelijke bekkendeel moet 
worden gestort,

2.3.Sedimenttransport in suspensie

Natuurlijk transport van slib in het bekken gebeurt in sus
pensie. Om de resulterende slibmassa in suspensie te bepalen 
is veel en gedetailleerde kennis vereist over de waterbeweging, 
de zouttoestand , over het samenklonterings-(flocculatie-) 
gedrag in relatie met het zoutgehalte alsmede Over het af- 
zettings- en erosiegedrag van slib. Een aantal meer algemene 
aspecten worden in het kader van langdurende onderzoeksprojek- 
ten .onderzocht ( zie o.a. van Leussen, 1981 - heden).

Verschillende onderzoekers beschreven mechanismen voor 
resulterend slibtransport naar de Beneden Schelde en slib- 
afzetting in de Beneden Schelde. De geschetste situatie komt 
in grote lijn overeen met de situatie die bijvoorbeeld in 
de Nieuwe Waterweg optreedt. Volgens de beschrijving is er 
sprake van slibaccumulatie en van slibafsetting in de omge
ving van het zogenaamde turbiditymaximum ( troebelheidsmax- 
imum). Een verticale stromingscirculatie ten gevolge van



dichtheidseffecten en flocculatie van slib liggen ten grona- • 
slag aan dit verschijnsel. Metingen tonen aan dat er wel
iswaar sprake is van verhoogde slibconcentraties in een 
z&ne van de Beneden Schelde. Van blijvende afzetting in dit 
gebied zal echter veel minder sprake zijn omdat de stroom
snelheden in de geul erg groot zijn ( tot meer dan 2 m/s) 
zodat er geen afzetting plaats kan vinden. Op de intergetijde- 
gebieden vindt ook nauwelijks afzetting plaats omdat ze klein 
van omvang zijn.

Het flocculeren van slib gebeurt in een traject van de Be
neden Schelde met zoutgehalten tussen 1 °^°° en 5°^°°. Door 
de flocculatie wordt de valsnelheid van het slib vergroot.
In bijlage 9 is het mechanisme van verticale circulatie en 
afzetting in beeld gebracht. De slibvlokvorming treedt ook 
in de Westerschelde op.
Bijlage 10 toont metingen naar het verloop van de slibconcen
tratie in de Beneden Schelde. Bijlage 11 toont het effekt van 
floccculatie op de bezinksnelheid van slib. Voor het bepalen 
van de transporteigenschappen van slib is de bezinksnelheid
van de vl'okken een belangrijk gegeven. Het is daarom gebrul-r 
kelijk om aan de slibvlok een equivalente korreldiameter toe 
te kennen. Dit is de diameter van een zandkorrel met dezelfde 
valsnelheid.

In bijlage 12 is de valsnelheid van slibvlokken in de 
Thames weergegeven. De valsnelheidmetingen zijn verricht 
met de zogenaamde Owen-tube. De vlokgrootte hangt af van de 
mineralogische samenstelling van het slib, het zoutgehalte, 
de temperatuur van het water, de slibconcentratie en de tur- 
bulentiegraad. De meeste van deze parameters veranderen in 
de plaats en de tíjd. Ook de hechting van anorganische ver
vuilende stoffen en van organische microörganismen zal van 
invloed zijn op het flocculatiegedrag.
In Salomons et al (1981a) zijn aspecten van het fysisch- 
chemisch gedrag van slib in de Westerschelde beschreven.
Voor het bepalen van de valsnelheid is meer onderzoek nood
zakelijk.
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over de slibconcentratie in suspensie is eigenlijk weinig
bekend. Er is een uitgebreide analyse gedaan naar de concen
tratie van fijn zwevend materiaal in de Westerschelde in de 
tijdsperiode van 1970 - 1980. ( Swart, 1982). De deeltjes- 
fractie kleiner dan 50 p m werd bepaald. De variatie van 
de zwevende stof concentratie per maand, per seizoen en 
per jaar werd in beeld gebracht. Correlaties zijn gelegd 
tussen de deeltjesconcentratie en de beïnvloedende factoren 
watertemperatuur ( invloed op de valsnelheid en de floccu
latie), weersinvloeden ( invloed op de opwoeling) en de ri- 
vierafvoer.
De watermonsters voor Swart's analyse werden regelmatig gedu
rende 10 jaar aan het wateroppervlak genomen door het Loods
wezen. In de geanalyseerde fractie kleiner dan 50 p m  werd 
geen onderscheid gemaakt tussen het aandeel van zand, slib 
ideelties kleiner dan 16 y m), kalk en humus ( organische 
stof ) .

Het is niet mogelijk om uit de informatie van Swart het ge
wicht spercen tage van de deeltjesfractie kleiner dan 16 p m 
af te leiden omdat het slibaandeel in de massa gesuspendeer
de stof slechts klein is. Een betere indicatie voor het slib- 
gehalte is wellicht de troebelheid van het water. De troebel
heid van het water wordt voor een belangrijk deel door het 
slib bepaald. ( ín de zomer ook door u/ganlsch materiaal) .
Trobelheidsmetingen tonen aan dat de troebelheid in het oos
telijke gedeelte aanzienlijk hoger is dan in het westelijke 
bekkendeel. In de wintermaanden is de troebelheid aanzien
lijk hoger dan in de zomermaanden.
Een andere indicatie wordt verkregen door het meten van de 
aanslibbing in de havens. De aanslibbing gebeurt bijna uit
sluitend in de wintermaanden.
Uit Swart's analyse volgde een verschil in deeltjesconcentra
tie in zomer en winter van ongeveer een factor 2. Vlakbij 
de grens was de deeltjesconcentratie globaal een factor 2 
groter dan in het westelijke deel. Voor het slib zullen de 
verhoudingen groter zijn.

Op basis van Swart's informatie en de overige informatiebron
nen wordt nu geconcludeerd dat in het oostelijke deel van 
het bekken vooral de rivierafvoer een belangrijke invloed 
zal hebben op het slibgehalte. Weersinvloeden beïnvloeden



de opwoeling van slib en de slibconcentratie in de Schelde- 
mond en in het westelijke deel van het Westerscheldebekken.
Dit leidt tot hogere slibconcentraties in de winter in het 
oostelijke bekkendeel ten gevolge van de aanzienlijk grotere
Scheldeslibafvoer ( de slibafvoer kan in de zomer en winter 
een factor 6 verschillen). Het zwaardere golfklimaat in het 
winterseizoen veroorzaakt een grotere opwoeling van fijn ma
teriaal op de ondiepe plaatsen en daardoor grotere slibcon ■- 
centraties in het westelijke deel. Beide genoemde beïnvloe
dende factoren zullen zeker ook . invloed hebben in de an
dere bekkendelen.
Er kan worden geconcludeerd dat het gehalte aan gesuspendeerd 
slib varieert met de positie, de getij fase, de doodtij-spring
tijcyclus, het seizoen en zelfs het jaar, Swart's informatie 
voor de deeltjes met een diameter kleiner dan 50 ^ m moet om
zichtig worden toegepast bij de analyse van de slibtoestand.

Swart constateerde een toename van de jaargemiddelde concen
tratie van de fijne deeltjes in de periode 1974 - 1980 in 
het oostelijke bekkendeel. De consequenties van deze ontwik
keling voor de slibtoestand zijn geanalyseerd in 4.4.
Het verloop van de concentratie van fijne deeltjes langs 
de Westerschelde in het zomer-en winterseizoen is weergege
ven in bijlage 13. De jaargemiddelde concentratie in de ver
schillende meetpunten is weergegeven in bijlage 13a.
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2.4, Waterbeweging

In getijgebieden is vooral het detail van de waterbeweging 
van belang voor het resulterend slibtransport in een getij - 
cyclus. Niet alleen het verschil tussen vloed- en ebvolume 
( totale rivierafvoer in een getijperiode) in samenhang met 
het concentratieverschil bij eb en vloed zijn van belang 
voor het resulterend slibtransport doch ook de circulatie- 
stromingen in het brede bekken met de variërende waterdiep
te in de dwarsdoorsnede. Een gedetailleerde analyse van de 
ongelijke waterbeweging bij eb en vloed is noodzakelijk 
om de resulterende slibmassa met enige nauwkeurigheid te 
voorspellen.

De waterbeweging in de Westerschelde wordt beheerst door de 
verticale getijbeweging in de Noordzee ( westelijke randvoor
waarde) en de rivierafvoer in de Schelde ( oostelijke rand
voorwaarde) . De relatief kleine Scheldeafvoer beïnvloedt de 
eb- en vloedbeweging in het bekken slechts in beperkte mate. 
Het getij beïnvloedt de waterbeweging tot ver in de Schelde. 
Bij een gesloten stuw in Gentbrugge is het gemiddelde getij- 
verschil ( verschil tussen de hoog- en laagwaterstand) op 
100 km van de grens nog 1.70 m. Zout water dringt bij een 
lage Scheldeafvoer tot ongeveer 60 km door in de Beneden 
Schelde.
De waterstandvariaties in het bekken, het gemiddelde getij- 
volume aan de oostelijke en westelijke begrenzing van de 
Westerschelde en de Scheldeafvoer zijn weergegeven in tabel 5. 
De toestand van de rivierafvoer van de Schelde is weergegeven 
in bijlage 14.
Om inzicht te krijgen in de resulterende slibmassa in een 
getij cyclus in een breed estuarium ais de de Westerschelde 
moet de variatie van de stroomsnelheden in de dwarsdoorsne
de en in de tijd nauwkeurig worden beschouwd. Swart ont
leedde in navolging van Fisher de situatie van de waterbewe
ging in een aantal componenten. ( Swart, 1984 naar Fisher, 
1972). De onderscheiden componenten voor de waterbeweging 
zi jni
-bovenafvoer ( = rivierafvoer al dan niet geïntegreerd

over een getij cyclus)
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T afwijking van het momentane getijdebiet in een dwars
doorsnede van het debiet bepaald uit de restafvoer ( ef
fect van de getijoscillatie)

- afwijking van de momentane snelheid op elke positie 
in de dwarsdoorsnede van het bekken van de gemiddelde 
snelheid in de doorsnede

Het is gebruikelijk om de laatste component door middel 
van integraties te bewerken tot componenten voor 1 hori
zontale' en Verticale' stroomcirculatie. Beide stroomcir- 
culaties zijn van groot belang voor de resulterend getrans
porteerde slibmassa in een getij cyclus. De ontleding van 
het snelheidsveld in componenten is weergegeven in bijlage 
2 4 .
In de bovenstaande ontleding van het snelheidsveld is 
een extra component in te voegen ais onderscheid wordt 
gemaakt tussen de gemiddelde stroomsnelheden in parallelle 
stroomvoerende bekkendelen ( geulen en stroomvoerende platen)

In de literatuur zijn de effecten van alle genoemde compo
nenten, behalve de restafvoer verzameld onder de term 
dispersieve waterbeweging. Het stoftransport in suspensie 
ten gevolge van de dispersieve waterbeweging wordt d.i sper- 
sief stoftransport genoemd.

De volgende bijlagen en tabellen met betrekking tot de wa
terbeweging kunnen dienen ais ondersteuning bij de beschou
wing van het resulterend slibtransport in hoofdstuk 3:
? stroomsnelheden bij de grens, bijlage 15
- stroomsnelheden en sedimentconcentraties in de Pas 

van Terneuzen, bijlage 16
- snelheidsverloop gedurende de getij cyclus, bijlage 17
- maximale eb- en vloedsnelheden bij springtij, bijlage 18
- getijvolume, stroomvoerend profiel en gemiddelde snelheid; 

stroomvoerend profiel en maximale stroomsnelheden bij
eb en vloed, bijlage 19

De snelheidsverticaal verschilt in de eb- en de vloed- 
periode. Bij vloed ligt het zwaartepunt van het profiel 
hoger dan bij eb. Een verticale slibcirculatie is hiervan 
het gevolg bij een verticale slibconcentratiegradiënt.
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In bijlage 16 is de faseverschuiving tussen bet de- 
bietverloop en het waterstandsverloop aangegeven. Op 
het moment van de maximale stroomsnelheid is de water
stand bij vloed Itger dan bij eb. Bij vloed wordt 
meer slib getransporteerd over de platen dan bij eb.
Mede oorzaak hiervan is het ongelijke snelheidsverloop 
bij vloed en bij eb, zoals blijkt uit bijlage 17.
Bij vloed is er op elke plaats in het bekken een dui
delijke snelheidspiek aan het eind van de fase bij de 
hoogste waterstand. In de ebfase is deze piek niet aan
wezig.
Uit bijlage 18 blijkt dat de maximale snelheid in de 
geulen niet sterk varieert langs de as van het bekken.
Meer naar het oosten nemen de maximale snelheden iets 
af, zoals ook is af te lezen uit bijlage 19.

De waterbeweging wordt beïnvloedt door wind en golven. Het 
effect is van dispersieve aard. Wind leidt tot verticale en 
horizontale stroomcirculaties in de bekkendoorsneden zoals 
weergegeven in bijlage 20. Golven hebben vooral een aandrij
vende invloed op ondiepe plaatsen ( vooral op de platen en 
in ondiepe geuldelen). Retourstroming vindt plaats in de 
diepere delen van de geulen. Ten gevolge van de oost-west 
oriëntatie van het bekken en de overheersende wind uit wes
telijk richting, kunnen de horizontale en verticale stroom
circulaties ten gevolge van wind en golven een aanzienlijke 
invloed hebben op de jaarlijkse resulterende slibmassa.

voor de analyse van de waterbeweging zijn meerdere hulpmid
delen beschikbaar. Er zijn IMPLIC- en WAQUA- modellen op
gesteld voor de Westerschelde. Hierin wordt de waterbeweging 
tot respectievelijk een één en twee-dimensionale beweging 
geschematiseerd.
Aan het WAQUA-model is een dispersiemodel gekoppeld. De ad- 

vectie van de deeltjes wordt berekend, uitgaande van de be
rekende stroomsnelheden in het WAQUA-model. Een dispersieve 
beweging wordt toegevoegd, uitgaande van een dispersiemodel 
met enkele dispersiecoëfficiënten ais parameters. De detail
lering van deze modellen is op dit moment te beperkt om een 
resulterend slibtransport ten gevolge van .de dispersieve wa
terbeweging te kunnen voorspellen.
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Van belang voor de concentratieverdeling in de dwarsdoorsnede 
van een geul is de laterale dispersie. Door de sterke spiraal- 
stroming in de relatief smalle bochtige geulen zal de vloei- 
stofuitwisseling in de dwarsdoorsnede groot zijn. De concen
tra tiever schillen in de dwarsdoorsnede zijn klein. Tussen de 
parallelle geulen zullen er wel verschillen bestaan. Het een 
en ander is afhankelijk van het concentratieverloop langs de 
bekkenas, het verschil in looptijd in de parallelle geulen 
en de menging in de delen van het bekken waarin de parallelle 
geulen samen komen.
De waterbeweging verschilt per getij cyclus. Weersinvloeden, 
de Scheldeafvoer en vooral de grootte van de waterstandsvari- 
atie aan de ze^rand zijn de voornaamste oorzaken van de va
riatie. Deze aspecten zullen ook een aanzienlijke variatie 
van het resulterend slibtransport per getij cyclus tot gevolg 
hebben. De waterstandsvariatie in de doodtij-springtijcyclus 
in verschillende doorsneden is aangegeven in tabel S .

Door Zimmerman en Dronkers werden twee maten gedefinieerd 
in verband met periode van aanwezigheid van een hoeveelheid 
stof in een getijwater ( Zimmerman en Dronkers, 1984) . 
Namelijk:
- de leeftijd ('age') van een waterdeeltje of gesuspendeerd 

deeltje. Dit is de tijdsduur dat een deeltje op een bepaal
de plaats op een bepaald tijdstip zich reeds binnen de gren
zen van het bekken bevindt.

- de verblijftijd ( 'resident time*)van een deeltje. Dit is 
de tijdsduur dat een deeltje op een bepaalde plaats op 
een bepaald tijdstip zich nog binnen de grenzen van het 
bekken zal bevinden na het tijdstip van monstername.

Het getij en de dispersieve waterbeweging in het brede bek
ken compliceren de bepaling van de verblijftijd en van de 
leeftijd van een stofdeeltje.De twee maten kunnen slechts 
in statistische zin gehanteerd worden.
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2 •5 «Zouttoestand

In het Westerscheldebekken vindt menging plaats van het 
zoute zeewater en het zoete rivierwater. De verticaal 
gemiddelde zoutconcentratle bij de hoog- en de laag- 
waterkentering, bij een hoge en een lage rivierafvoer 
voor het Scheldeëstuarium is weergegeven in bijlage 21.
Het Scheldeëstuarium wordt wel verdeeld in drie zónes 
met een verschillende zouttoestand. De zóne "indeling is 
aangegeven in bijlage 21 . zóne 1 in de bovenrivier is 
grotendeels zoet. In zóne 2 gaat de stroomsituatie over 
van een bijna stratificatietoestand bovenstrooms naar 
een volledig gemengde toestand benedenstrooms in de 
Westerschelde. In het traject wordt de zouttoestand aan
geduid met gedeeltelijk gemengd ( partly mixed).
Het verschil in zöutconcentratie tussen bodem en opper
vlak is maximaal + 2 mg NaCl/1. < zie bijlage 22).
Zóne 3 in het westelijke deel van de Westerschelde is 
goed gemengd ( well mixed). Alleen in de winter bij een 
grote Scheldeafvoer zijn er geringe verschillen in 
zoutconcentratie tussen bodem en oppervlak.
De verticale zoutgradiënt in zóne 2 heeft een invloed 
op de verticale circulatie van water en slib met een
resulterende stromingsrichting aan de bodeto in stroom- 

opwaar tse richting en fcan het oppervlak in stroomafwaart
se richting. De ongelijkgevormde snelheidsprofielen bij 
eb en vloed in bijlage 15 zullen onder andere door dit effect 
worden veroorzaakt.

Zout beïnvloedt de flocculatie van het slib dat door de 
rivier wordt afgevoerd. Onderzoek heeft aangetoond dat 
de meest intensieve samenvlokking plaatsvindt bij een 
zoutgehalte tussen \°/°° en s°^°°. De positie van het 
flocculatietraject verschilt afhankelijk van de getij- 
situatie en de rivierafvoer. Het een en ander werd reeds 
aangegeven in bijlage 9 .

De zoutconcentratie heeft ook invloed op de hechting van 
zware metalen en organische mlcroörganismen aan het slib.
( zie Salomons, 1981a).
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2.6.Natuurlijk milieu

De kwaliteit van het natuurlijk milieu in en rond de Wes
terschelde wordt bepaald door een groot aantal factoren 
die in het algemeen weer met elkaar samenhangen. Belang
rijke factoren voor de aard van het natuurlijk leven zijn het 
het voedselaanbod, het zuurstofgehalte in het water, het 
zoutgehalte, de troebelheid van het water, de overstromings- 
duur bij de intergetijdegebieden en de vervuilingsgraad van 
het water en van de bodem.
De wisselende combinatie van factoren, afhankelijk van de 
plaats in de Westerschelde en het tijdsstip is de basis voor 
een vrij uniek milieu. De toestand van het variërende mi
lieu in oost-west richting zal veel aandacht krijgen in de 
het kader van de eerder genoemde Westerschelde Studies.

Biologische factoren hebben indirect ook invloed op de mor
fologie van het bekken en meer in het bijzonder op de slib- 
balans. De consumptie van aan slib gehechte voedingstoffen 
(o.a. plankton) en de afscheiding van de pseudofaeces door 
worm- en schelpsoorten op de bodem van Intergetijdegebieden 
in de warmere jaargetijden, leidt tot een coherentere struc
tuur van het bodemsediment en zo tot een geringere resus- 
pensie van het slib. Op platen met een nivo van meer dan 1 m 
+ N.A.P. begint in het algemeen de eerste begroeiing met 
Spartinagras. Ook hierdoor wordt slib vastgehouden en vindt 
een versnelling van de opwas plaats.

De invloed van het slib in de bodem pp het milieu is niet 
eenvoudig te bepalen. Ook in het oostelijke bekkendeel is 
het slibpercentage in het bodemsediment en het slibgehalte 
in suspensie in het algemeen nog vrij gering. De vervuilings
graad van het Scheldewater en dus ook van het Scheldeslib is 
echter aanzienlijk. ( Zie ook de vergelijking met de toe
stand in de andere West-Europese rivieren in tabel 6).

Voor de organismen die de aan de slibfractie gehechte voe
ding selecteren voor consumptie zal het milieu in de Wes- 
terschelde in bepaalde mate toxisch kunnen zijn. Uit de 
veldmetingen van Reynders blijkt dat de intergetijdege
bieden in het oostelijke bekkendeel aanzienlijk meer ver
vuild zijn dan die in het westelijke bekkendeel.(Reynders, 1985)
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3. Slibtransport

Het resulterend slibtransport kan worden uitgedrukt in het 
volume of de massa slib dat geïntegreerd over een of meer
dere getijcycli in een dwarsdoorsnede wordt getransporteerd.
Dit kan de dwarsdoorsnede zijn van een geul of zoals in de 
situatie van de Westerschelde met meerdere parallelle stroom- 
voerende delen, de dwarsdoorsnede van het gehele bekken.
De resulterende slibmassa kan door middel van integraties 
in de dwarsdoorsnede en over de getij cyclus worden afgeleid 
uit de plaats- en tijdsafhankelijke slibflux, het product 
van de stroomsnelheid en de slibconcentratie in een punt van 
de doorsnede. De slibflux kan door middel van metingen bepaald 
worden.
De verschillende oorzaken voor resulterend slibtransport 
zijn in dit hoofdstuk ais tnechanismen voor resulterend slib
transport' aangeduid. Ze zijn zoveel ais mogelijk in relatie 
met de toestand in de Westerschelde beschreven. Er zijn drie 
hoofdgroepen voor het resulterend slibtransport te onderscheiden.
Namelijk resulterend slibtransport ten gevolge van de b o-' 

venafvoer. Dit transport is altijd in de richting van de 
zee gericht. Een tweede belangrijke hoofdgroep van mecha
nismen voor resulterend slibtransport is die ten gevolge 
van de dispersieve waterbeweging. De derde groep zijn de 
mechanismen ten gevolge van de relatieve beweging van water 
en slib.Onder de relatieve beweging wordt verstaan het uit
zakken, niet bewegen tijdens de periode van afzetten en 
tot het moment van eroderen.
Voor het bepalen van het resulterende slibtransport ten 
gevolge van de bovenafvoer, wordt de bovenafvoer in een 
tijdsperiode vermenigvuldigd met een gemiddelde waarde voor 
de slibconcentratie over de dwarsdoorsnede en in de tijds
periode. Dit mechanisme spreekt voor zich en wordt verder 
niet behandeld.
De mechanismen voor resulterend slibtransport, behorend 
bij de twee andere hoofdgroepen worden apart behandeld.
Soms veroorzaken belden typen oorzaken gecombineerd een re
sulterend slibtransport en doet de scheiding in twee groe
pen wat gekunsteld aan.
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De uiteenzetting van de voorkomende mechanismen voor re
sulterend slibtransport in de Westerschelde wordt vooraf
gegaan door een behandeling van het slibtransportgedrag.
Erna in 3.3 worden de verschillende mechanismen die voor
komen in de Westerschelde geïntegreerd beschouwd.

Doordat nog nauwelijks specifiek onderzoek naar de mechanis
men voor resulterend slibtransport is gedaan, is het niet mo
gelijk om getalsmatig de grootte ervan aan te geven. In 3.3 
worden de belangrijkste aangegeven. Ais voorbereiding voor 
het opzetten van rekenmodellen en het uitvoeren van meetcam- 
pagnes ken een opsomming van de mechanismen voor resulterend 
slibtransport die kunnen voorkomen in de Westerschelde van 
nut zijn.

3.1. Slibtransportgedrag in estuaria

Slib wordt getransporteerd door het water. Stroming ten 
gevolge van wind en golven vult afhankelijk van de weers
omstandigheden de getij stroming aan. Beide invloeden op het 
slibtransport worden hierna gescheiden behandeld.

slibtransport ten gevolge van getijstroming

Voor de Westerschelde geldt dat het slibpercentage in zo
wel suspensievorm ais de bodem in het algemeen gering is.
Het slib in suspensie is vrij gespreid over de verticaal.
Aan de bodem is er nergens sprake van een slibdeken. Het 
slib in de bodem komt voor in de vorm van kleine slibvlok- 
ken of eventueel in de vorm van dunne sllblensjes. Alleen 
op de hogere plaatsen van de intergetijdegebiéden kunnen 
de slibpercentages oplopen tot meer dan 10% en kan de sa
menhang van de subdeeltjes erosie vertragen. Daar waar 
het slibpercentage geringer is, sal het slib in suspensie 
gaan ais het zich aan het oppervlak van de bedding bevindt. 
Dit is van belang voor de wijze waarop het slib gedurende 
de getij fase wordt getransporteerd.
Een getij cyclus wordt doorlopen, startend bij de laagwater- 
kentering. Ten gevolge van de lage waterstand is er alleen, 
gesuspendeerd slib in de geulen. Net na de kentering is het
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zwevende slib over een bepaalde hoogte uitgezakt ten gevolge 
van de afgenomen opwerveling door de stroming. De uitzakhoog- 
te is afhankelijk van de valsnelheid van de slibvlokken. De val
snelheid zal niet groter zijn dan .0003 m/s.Dit betekent dat 
het slib in een uur ongeveer een meter uitzakt. In de diepe 
geulen zal zich op de bodem slechtseen kleine, weinig viskeu
ze sliblaag afzetten. De samenhang van het afgezette slib is 
gering en vormt nauwelijks een beletsel bij de resuspensie 
na de kentering. Er worden erosiesnelheden voor niet gecon
solideerd slib genoemd van ongeveer .10 m/s ( Waterloopkun
dig Laboratorium, 1984). Door de aanwezigheid van beddingvor- 
men kan resuspensie lokaal worden vertraagd of verhinderd 
ais sllblaagjes ( sliblensjes) in de troggen van de bed-
dingsvormen nog niet geërodeerd zijn ais het zand over de 
kammen wordt getransporteerd. Zandkorrels beginnen te bewe
gen bij snelheden van ongeveer .25 m/s.
Bij de aanvang van de vloedstroming bevindt zich dus nog 
een groot deel van de slibinhoud van voor de laagwaterkentering 
in suspensie. Tijdens ' de gehele vloedperiode wordt
de gesuspendeerde slibhoeveelheid aangevuld met slib uit de 
bodem van de geulen dat aan het bodemoppervlak komt ten ge
volge van het transport van zandkorrels waardoor het is af
gedekt. Bij het stijgen van het waternivo worden geleidelijk in
tergeti jdegebieden overstroomd. Slib uit de bovenste laag 
van de bodem van de intergetijdegebieden kan worden vrijge
maakt en in suspensievorm aan het transport gaan deelnemen. 
Vooral tegen het eind van de vloedperiode zijn de snelheden 
groot en wordt een grote hoeveelheid slib toegevoegd aan 
de in suspensie getransporteerde hoeveelheid slib.
Aan het eind van de vloedperiode heeft elk slibdeeltje 
een vloedweg afgelegd. Deze weg wordt bepaald door 'toe
vallige' omstandigheden en is voor elk deeltje uniek. Er 
vindt spreiding plaats van de populatie deeltjes met een
zelfde beginpositie tijdens de voorgaande laagwaterkente
ring. Alle deeltjes op een positie bij de hoogwaterkentering 
hadden een verschillende positie bij de voorgaande laagwa
terkentering .
Tijdens de hoogwaterkentering kan zich op de intergetijde- 
gebieden een hoeveelheid slib' afzetten. De platen zíjn veel 
ondieper dan de geulen zodat relatief een veel groter deel 
van de slibhoeveelheid op de bodem wordt afgezet dan in de 
geulen het geval is.
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De mate van resuspensie in de ebperiode wordt bepaald door 
een aantal aspekten. De aanwezigheid van een reeds slibrij- 
kere bodem en een beperkte begroeing op de hogere platen kan 
de erosie beperken. Golfinvloed heeft invloed op de structuur 
van de sliblaag net boven de bodem. Bij grotere golven blijft 
het slib bij de bodem in beweging. Wellicht het belangrijk
ste aspect is dat de stroomsnelheden op de platen bij eb 
niet zo groot worden dan bij vloed. ( Bij platen op N.A.P 
is de maximale stroomsnelheid bij vloed van de orde grootte 
1.20 m/s en bij eb .90 m/s. Net ais in de vloedperiode zal 
ook in de ebperiode geleidelijk een hoeveelheid slib uit 
de bodem van de geulen worden vrijgemaakt en in suspensie 
worden getransporteerd. Tot kort voor de laagwaterkentering 
zal de slibconcentratie blijven toenemen. Bijlage 23 toont 
ais voorbeeld het verloop van de slibconcentratie in een 
punt van de Oosterschelde.
Aan het eind van de ebperiode heeft elk slibdeeltje een eb- 
weg afgelegd. Er is sprake van resulterend slibtransport 
ais de ebweg van de populatie slibdeeltjes in statistische 
zin afwijkt van de vloedweg.

Met Lagrangiaanse modellen is de verplaatsing van de slib
deeltjes weer te geven. De statistische bewerkingen zijn in
gewikkeld en moeten met zorg worden uitgevoerd, (zie o.a. 
Dronkers, 1984).

slibtransport ten gevolge van wind en golven
De invloed van golven en wind op het resulterend slibtrans
port is voor het bekken van dispersieve aard omdat re
sulterend geen water wordt getransporteerd. De geometrie 
van het bekken ( verdeling in diepere en ondiepere delen) 
bepaalt in belangrijke mate de aard en de grootte van de 
verticale en horizontale stroomcirculaties en het disper- 
sieve slibtransport ten gevolge hiervan. Het water wordt aan
gedreven in de ondiepe delen en stroomt retour in de diepere 
geulgedeelten.
In stormsituaties varieert de windrichting meestal tussen 
zuidwest en noordwest.Ten gevolge van de oriëntatie van het 
bekken kunnen zowel het waternivo bij de hoog- en laagwater
kentering ais de maximale stroomsnelheden in het Westerschel- 
debekken aanzienlijk toenemen. In het verleden afgezet slib 
in de bodem van ondiepe gedeelten kan worden vrijgemaakt.
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Het effect van een storm uit westelijke richting zal zijn 
dat op schaal van het west-oost geörienteerde bekken water 
over de platen ( alleen bij hoge waterstand) en in de boven
ste waterlaag in geulen in oostelijke richting wordt aange
dreven en in de onderste waterlaag in de geulen in de wes
telijke richting retourstroomt. Het resulterend slibtrans
port is afhankelijk van de slibconcentratieverdeling in de 
dwarsdoorsnede in de eb- en vloedfase.
De concentratie van de deeltjes kleiner dan 50 jj m neemt 
in de geulen naar de bodem toe ( zie o.a. bijlage ).
Bij een overheersende wind uit westelijke richting zal deze 
concentratieverdeling in de geulen leiden tot een resulte
rend transport op jaarbasis in de richting van de zee.
Voor de concentratieverdeling van het slib met deeltjes klei 
ner dan 16 jjm zal er een andere verdeling zijn in de dwars 
doorsnede van het bekken. Ten gevolge van de geringe invloed 
van de valsnelheid zal het slib meer gelijkmatig over de 
stroomverticaal in de geulen verdeeld zijn.
Op ondiepe plaatsen wordt bij stormomstandigheden veel slib 
uit de bodem losgewoeld ten gevolge van de golfinvloed op 
de bodem. Door dit effect zal tijdens een storm en in een 
periode erna meer slib in suspensie zijn dan in een perio
de met geringe windsnelheden.

3.2.Oorzaken voor resulterend slibtransport in de Westerschelde

In de literatuur worden verschillende oorzaken ( mechanismen 
voor resulterend slibtransport genoemd. Ze hebben betrekking 
op situaties in andere getijwateren, vooral in de Waddenzee. 
Zorgvuldigheid is vereist bij de interpretatie voor de situa 
tie in de Westerschelde omdat subtiele verschillen in de 
transporttoestand bij eb en vloed leiden tot een resulterend 
getransporteerde* slibmassa die niet meer bedraagt dan en
kele procenten van de hoeveelheid die bij vloed en bij eb 
wordt getransporteerd. De transportsituatie in verschillende 
getijwateren behoeft niet dezelfde te zijn.
Mechanismen ( oorzaken) voor resulterend slibtransport ten 
gevolge van de dispersieve waterbeweging en de relatieve 
beweging van slib en water worden hierna behandeld.
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3.2.1 Resulterend slibtransport ten gevolge van de dispersieve 
waterbeweging

ín 2.4 werden twee componenten genoemd voor de dispersieve 
waterbeweging in een dwarsdoorsnede van het bekken. De com
ponent ten gevolge van de getijoscillatie is een gemiddelde 
waarde in de dwarsdoorsnede ten gevolge van het snelheids- 
verloop gedurende de getij cyclus. De andere component is 
ten gevolge van de -snelheidsverdeling in de dwarsdoorsnede.

De snelheidscomponent ten gevolge van de getijoscillatie 
leidt na vermenigvuldiging met een gemiddelde waarde voor 
de slibconcentratie in de dwarsdoorsnede tot het advectief 
slibtransport. Het resulterend slibtransport in een getij- 
cyclus wordt bepaald door het verschil van het geïntegreer
de advectieve slibtransport in de vloed- en de ebfase. Voor 
de grootte en richting hiervan zijn dispersieve processen 
aan weerszijden van de meetraai bepalend. Effecten van geul- 
splitsingen, eb- en vloedgeulen, schor- en plaatgebieden 
spelen een rol.
Het resulterende debiet ten gevolge van de snelheidsvariatie 
in de dwarsdoorsnede is op elk moment gelijk aan 0. Bij aan
wezigheid van een slibconcentratieverdeling in de dwarsdoor
snede is er op elk tijdstip wel een slibtransport in de door
snede ten gevolge van deze component. De grootte en richting 
van dit zogenaamde resttransport wordt op elk moment bepaald 
door de samenhang van de verdeling van de snelheid en de 
slibconcentratie in de dwarsdoorsnede.
Door middel van integraties in de dwarsdoorsnede en in de 
getij cyclus is het resttransport te onderscheiden in een 
component ten gevolge van de horizontale en verticale stroom- 
circulatie. Beide componenten worden respectievelijk het 
horizontale en verticale resttransport genoemd.
De ontleding van resulterend slibtransport in componenten 
staat schematisch aangegeven in bijlage 24 . zie voor een 
uitvoeriger behandeling Swart (1982).
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Een veel gebruikte modellering voor resulterend slibtrans
port ten gevolge van de dispersieve waterbeweging is een 
één-dimensionaal 'quasi-stationair' gradiënt“type disper- 
sief transportmodel. De dispersiecoëfficiënt wordt dan 
afgeleid uit het dispersieve transport van zout.
( Zie o.a. Salomons, 1981a en Wollast en Peters, 1979).
Dronkers gaf de voorwaarden aan waaronder dispersief zout

transport in een getijwater beschouwd mag worden volgens 
een dergelijk dispersiemodel. ( Dronkers, 1982).
In het model is een getij gemiddelde waarde voor de longi
tudinale concentratiegradiënt de fysische parameter waar
van het transportproces afhankelijk is. De dispersieco- 
efficiënt is alleen afhankelijk van de longitudinale men
ging van het water en niet van concentratiegradiënten in 
de dwarsdoorsnede.
Kritische analyse is noodzakelijk om te kunnen beoorde
len of de modellering volgens het bovenstaande dispersieve 
model tot voldoende nauwkeurigheid leidt. De volgende vra
gen dienen te worden gesteld:
- in hoeverre speelt de slibconcentratieverdeling in de 

dwarsdoorsnede van het brede bekken een rol bij de lon
gitudinale dispersie

- in hoeverre wijkt de dispersiecoëfficiënt voor slib af 
van die voor zout indien beide dispersieve transporten 
volgens hetzelfde model worden geschematiseerd

- in hoeverre spelen de ongelijke randvoorwaarden voor 
slib en zout een rol bij de aard van het dispersieve 
transport ( voor zout is er een vaste concentratie aan 
de zeezijde en voor slib is er een variërende aanvoer 
aan de rivierzijde)

- in hoeverre speelt de relatieve beweging van slib en wa
ter een rol bij de bepaling van de dispersiecoëfficiënt.

In 3.3 wordt nader ingegaan op de modellering.
Hierna zijn mechanismen ten gevolge van horizontale en ver
ticale circulatie onderscheiden. Een aantal mechanismen zijn 
overgenomen van Dronkers en Zimmerman (1984).
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horizontale circulatie
Er treedt'horizontale circulatie op in een enkele geul en 
op schaal van het gehele bekken in de parallelle geulen en 
stroomvoerende platen. De volgende oorzaken voor horizonta
le circulatie van water en slib zijn te onderscheiden.
- snelheidsverschillen in de dwarsdoorsnede bij een variabele 

geuldiepte -
In de ondiepe en diepe delen van het bekken verschillen in 
het algemeen de stroomsnelheden. Bij de aanwezigheid van 
een longitudinale concentratiegradiënt schuiven watervolu- 
mes met een verschillende slibconcentratie langs elkaar in
dien de laterale dispersie gering is. Dit effect kan optre
den ten gevolge van de getijstroming, wind en een longitudi
nale dichtheidsgradiënt.
- tijdelijke berging op intergetijdegebieden en in grote neren
Op platen, slikken en schorren wordt bij hoog water een wa- 
tervolume met gesuspendeerd slib geborgen. Er vindt men
ging plaats. Na de hoogwaterkentering is er bij de afstro
ming een slibkoncentratieverschil met de passerende vloei
stof door de geul. Soms kunnen door de onregelmatige geome
trie van de geulen gebieden met neren ontstaan. Omdat al
leen concentratiewijziging in de neren ontstaat ten gevolge 
van turbulente diffusie aan het raakvlak, verschillen de 
concentraties. Dit effect wordt 'trapping' genoemd,

- differentiatie geulenstelsel-
De horizontale stromingscirculatie in de parallelle geulen en 
( bij hogere waterstand) stroomvoerende platen in de Wester- 
schelde zijn aanleiding voor een horizontaal resttransport.
In de dwarsdoorsnede zijn parallel stroomvoerende bekkendelen 
te onderscheiden met een restvolume in de vloed- of ebrichting 
Zoals uit bijlage 3 is af te leiden snijden de parallelle geu
len elkaar op een afstand die in het algemeen kleiner is dan 
de weg die een deeltje in de eb- of vloedfase aflegt. In de 
knooppunten vindt in bepaalde mate menging plaats van het 
water dat er uit de parallelle bekkendelen samenkomt.
De looptijden in de parallelle bekkendelen zullen verschillend 
zijn ten gevolge van de verschillende lengten en stroomsnelhe-
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den. Bij de aanwezigheid van concentratieverschillen in de 
lengterichting van het bekken ontstaat ten gevolge van de onge- 
lijke looptijden in de parallelle geulen en de vermoedelijk 
onvolledige menging in de knooppunten een ingewikkelde verde
ling van de slibconcentratie en een moeilijk te voorspellen 
horizontaal resttransport.

De aanwezigheid van het gedifferentieerde geulenstelsel zal 
de longitudinale dispersie en dus het resttransport aanzien
lijk versterken. De eb- of vloedweg die deeltjes met eenzelfde 
beginpositie volgen kan sterk verschillen, afhankelijk van de 
weg die elk deeltje volgt.
Ten gevolge van de aaneengesloten vloedgeulen kan een hoe
veelheid zeewater met zeeslib in een betrekkelijk korte tijd 
tot in het oostelijke deel doordringen. Rivierslib kan via het 
systeem van ebgeulen in betrekkelijk korte tijd naar zee worden 
afgevoerd. De menging die in de knooppunten plaatsvindt, kom- 
pliceert dit mechanisme. Ten gevolge van de tegengestelde lon
gitudinale concentratiegradiënt zal de richting van het re
sulterend slibtransport van zeeslib en rivierslib in elke 
doorsnede tegengesteld zijn.

verticale circulatie

In bijlage 15 en 16 zijn snelheidsprofielen aangegeven voor 
geuldoorsneden bij de Nederlands-Belgische grens en bij de 
Pas van Terneuzen. Op beide locaties zijn de snelheidspro
fielen bij eb en vloed van een vergelijkbare vorm. De pro
fielen zijn bij eb en vloed verschillend. Bij vloed is het 
zwaartepunt van het snelheidsprofiel meer naar het opper
vlak verschoven ten opzichte van de situatie in de ebperi
ode. Indien nu bij eb en vloed de slibconcentratieverticaal 
een gelijke vorm heeft, leidt dit verschijnsel van de snel
heids verticaal tot een resulterend slibtransport.
Het verticale resttransport hangt nauw samen met de beschouw
de deeltjesfractie. De deeltjesconcentratie voor de sediment- 
fractie kleiner dan 50 m neemt in het algemeen toe naar 
de bodem. ( Zie ais voorbeeld de toestand in de Pas van 
Terneuzen, bijlage 16). Er wordt daarom een verticaal rest
transport in stroomopwaartse richting verwacht ten gevolge
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van de ongelijke snelheidsverticaal bij eb en vloed. Voor 
het slib zal de concentratieverdeling over de verticaal veel 
gelijkmatiger zijn omdat de valsnelheid veel geringer is. zon
der nadere analyse van de concentratieverticaal is weinig te 
zeggen over het verticale resttransport.
Het verticale resttransport kan eigenlijk niet Ios worden be
schouwd van het bezinken van slib. Wollast en Peters (1979) 
noemen de verticale stroomcirculatie in combinatie met het 
flocculeren en bezinken van slib naar de onderste waterlaag 
ais een van de dominante mechanismen voor resulterend slib
transport in stroomopwaartse richting in de Beneden Schelde. 
Ten gevolge van dit mechanisme zou een grote hoeveelheid van 
het Scheldeslib in de Beneden Schelde blijven en er worden 
afgezet. Bovendien zou zeeslib en fijn zand uit de Wester- 
schelde worden aangevoerd. Het mechanisme werd reeds uitge
beeld in bijlage 10.
Drie belangrijke oorzaken voor een verticale stroomcircula
tie zijn wind ( en golven), een verticale dichtheidsgradiënt 
en een longitudinale dichtheidsgradiënt.

De dichtheidsgradiënten hebben een invloed op de verticale 
stroomcirculatie die overeenkomt met de circulatie die wordt 
gemeten. De stroomcirculatie die wordt veroorzaakt door de 
wind is afhankelijk van de windsnelheid en de windrichting. 
Bij de overheersende wind uit westelijke richting is de 
stroomcirculatie tegengesteld aan die ten gevolge van de 
dichtheidsgradiënten. Aan het oppervlak is er aandrijving 
in oostelijke richting en aan de bodem in westelijke rich
ting. De stroomcirculatie ten gevolge vin wind en golven 
is weergegeven in bijlage 20.

3.2.2.Resulterend slibtransport ten gevolge van de relatieve 
beweging van slib en water.

In de literatuur worden een aantal mechanismen genoemd 
voor resulterend slibtransport, waarvoor de oorzaak gezocht 
moet worden in het uitzakken en afzetten van gesuspendeerd 
slib in de periode rond de hoog- en laagwaterkentering 
en het eroderen bij grotere stroomsnelheden in kombina-



- 33-

tie met een ongelijke stromingssituatie bij eb en vloed.
Twee ais belangrijk aangeduide mechanismen voor resulte
rend slibtransport in de Waddenzee lijken van minder be
lang voor de situatie in de Westerschelde s

- Postma ( 1968) noemt de ongelijke toestand voor het 
afzetten en eroderen van een slibdeeltje bij de hoog- 
en laagwaterkentering ten gevolge van een afnemende 
maximale en gemiddelde stroomsnelheid in de kustwaartse 
richting ais een belangrijke oorzaak voor resulterend 
slibtransport in kustwaartse richting in de Waddenzee.
Het mechanisme is in beeld gebracht in bijlage 25,
In de Westerschelde is er stroomopwaarts geen significan
te afname van de stroomsnelheid. Het 'scourlag-settlinglag 
mechanisme lijkt van geringe invloed.

- Groen { 1967) gaf ook voor de situatie in de Waddenzee 
een mechanisme aan voor resulterend slibtransport ten 
gevolge van een ongelijk snelheidsverloop rond de hoog- 
en laagwaterkentering. Bij hoog water is de periode 
met stroomsnelheden beneden de kritische snelheden voor 
achtereenvolgens uitzakken/afzetten en eroderen langer 
dan bij de laag waterkantering. Dronkers beschreef een 
tegengestelde situatie voor de Oosterschelde {Pronkers,
1984! * In de Westerschelde lijkt dit specifieke aspect 
van een geringe betekenis omdat het verloop van de snel
heid in de periode rond de hoog- en laagwaterkentering 
vrijwel gelijk is. Ook zakt het slib in de betrekke
lijk korte periode rond de kenteringen slechts over een 
zeer kleine afstand uit.(Zie voor snelheidsprofielen bijl. 17).

Mogelijke andere mechanismen voor resulterend slibtrans
port ten gevolge van het uitzakeffect zijn de volgende!

- Ongelijke waterdiepte bij de hoog- en laagwaterkentering -

Postma noemt dit aspect. ( postma, 1968). Bij de hoogwater
kentering is weliswaar aanzienlijk meer water in het bekken 
dan bij de laagwaterkentering, de intergetijdegebieden zijn 
echter bij de hoog waterkentering ook bedekt. Vooral voor 
het oostelijke gedeelte van de Westerschelde geldt dat
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door de aanwezigheid van relatief diepe, smalle geulen en 
grote plaatoppervlakten de gemiddelde waterdiepte kleiner 
is bij de hoogwaterkentering. Van de hoeveelheid slib in 
suspensie zal nu bij de hoogwaterkentering een groter deel 
afgezet worden dan bij de laagwaterkentering. De afzetting 
op de platen en slikken kan uiteraard worden beperkt door 
de aanwezigheid van golfslag.
Vooral op de hogere' platen en slikken met een reeds slib- 
rijkere bodemsamenstelling kan het slib bij eb vertraagd of 
niet in suspensie gaan. Het effect leidt tot een resulte
rend slibtransport in stroomopwaartse richting. De grootte 
van het effect wordt bepaald door het verschil in gemid
delde geuldiepte bij de hoog- en laagwaterkentering.

Indien slib bij de hoogwaterkentering bezinkt op de schorren 
dan is de kans klein dat het nog wordt opgepikt. Dit geldt 
bij elk getij weer voor een hoeveelheid slib. Het slib 
blijft in de doorsnede van het bekken tot waar het met de 
vloedstroming is gekomen.

- ongelijke snelheden in de eb- en de vloedfase-

De grootte van de maximale stroomsnelheid bij eb en vloed 
kan ook een rol spelen voor het resulterend slibtransport. 
Zoals reeds in 3.1 werd behandeld, bepalen de stroomsnel
heden in de vloed- en ebfase, welke hoeveelheid slib uit de 
bodem wordt vrijgemaakt en aan de hoeveelheid slib in sus
pensie wordt toegevoegd. In de situatie van de Westerschel- 
de is er bij vloed een snelheidspiek ( Zie ook bijlage 17 ) 
Kort voor de stroomkenterlng van vloed naar eb wordt dus 
een aanzienlijke hoeveelheid slib uit de bodem vrijgemaakt. 
Dit effect wordt versterkt doordat de platen en slikken zijn 
ondergelopen. Dit heeft invloed op een aantal aspecten met 
betrekking tot het resulterend slibtransport!
- de hoeveelheid slib die aan het eind van de vloedfase 

op de platen en slikken wordt vrijgemaakt wordt toege
voegd aan de hoeveelheid slib in suspensie in de doorsne
de van het bekken ( geulen en intergetijdegebieden samen). 
Bij de stroomkentering bevindt zich een deel het gesuspen
deerde slib verder bovenstrooms boven de intergetijdeyebie
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den. Een deel zal bezinken en een deel zal met de ebstro- 
ming retour stromen. De afgezette hoeveelheid slib is af nan 
kei ijk van de verhouding van het oppervlak van plat.en en 
geulen ( de gemiddelde waterdiepte). De situatie in de 
Westerschelde met een afnemende gemiddelde waterdiepte in 
stroomopwaartse richting zal leiden tot een beperkt resul
terend transport stroomopwaarts,
door de hoge slibconcentratie aan het eind van de vloed
periode, is ook de hoeveelheid afgezet slib op de 
schorren groot.

3.3 Integrale beschouwing- van het resulterend slibtransport 
in de Westerschelde
In de vorige paragraaf zijn een aantal mechanismen voor re
sulterend slibtransport genoemd. Voor de meeste kon een 
richting voor het resulterende transport worden bepaald. 
Omdat het effect van de afzonderlijke oorzaken niet apart 
is te meten en omdat er teveel onbekende factoren zijn om 
nauwkeurig te kunnen modelleren, is echter over de grootte 
weinig te zeggen.
In theorie zou het resulterend slibtransport ten gevolge 
van alle mechanismen tesamen door middel van transportme- 
tingen in doorsneden van het bekken bepaald kunnen 
worden. De resultaten van de meetcampagnes zullen ech
ter vermoedelijk zeer onnauwkeurig zijn. In de eerste plaats 
is de toestand van het slibtransport sterk veranderlijk in 
plaats en tijd. In de tweede plaats zullen meetfouten bij 
de bepaling van het slibtransport bij vloed en bij eb 
sterk doorwerken in de waarde van het relatief geringe 
verschil van beide.
Om deze reden namen onderzoekers hun toevlucht tot disper- 
siemodellen, waarin de longitudinale siubconcentratiegra- 
diënt de enige fysische parameter is en de menging van wa
ter in longitudinale richting wordt gerepresenteerd door een 
dispersiecoëfficiënt.
Het doei van de opsomming van de mechanismen voor resulterend 
slibtransport is daarom beperkt. Het dient enerzijds om het 
inzicht in de transportprocessen te vergroten en anderzijds
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om een oordeel te kunnen geven of een modellering volgens 
een één-dimensionaal gradiënt-type dispersief model adequaat 
is.
Het horizontale resttransport ten gevolge van de restvolumen 
in de parallelle eb- en vloedgeulen van het gedifferenti
eerde geulenstelsel in het bekken is vermoedelijk belang
rijk voor het resulterend transport van slib in het bekken.
De longitudinale dispersie wordt aanzienlijk versterkt door 
de langs elkaar bewegende watermassa's . Een deel van het 
rivierslib kan door de aaneengesloten ebgeulen in een aan-

. getijden naar de Scheldemond worden getransporteerd. 
Hetzelfde geldt voor het transport van slib uit zee naar 
het oostelijke bekkendeel.
Een tweede mechanisme dat wellicht een rol speelt is het 
verticale resttransport ten gevolge van de verticale stroom*-- 
circulatie. Bij het oppervlak is de restsnelheid in de rich
ting van de zee gericht en bij de bodem in de richting van 
de Schelde. Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden naar 
de concentratieverticalen voor de slibdeeltjes om het re
sulterend transport te kunnen bepalen. Aangezien voor het 
slib de valsnelheden gering zijn, wordt een vrij. gelijkma
tige verdeling over de verticaal verwacht. In de Beneden 
Schelde, waar de slibconcentraties groter zijn, is er 
wel een duidelijk verticaal resttransport. Er treedt accu
mulatie op bij het turbiditymaximum.
De effecten van de andere genoemde mechanismen . zijn vermoe
delijk een orde kleiner dan die van de beide hierboven ge
noemde. Het effect van de valsnelheid is klein, slechts 
zeer beperkte hoeveelheden slib zullen worden afgezet.
Voor de beide hierboven genoemde meehanismen wordt nu na
gegaan of modellering volgens een één-dimensionaal disper
sief model mogelijk is.

Bij het horizontale resttransport ten gevolge van het gedit- 
ferentieerde geulenstelsel speelt de longitudinale gradiënt 
van de gemiddelde concentratie in de dwarsdoorsnede een rol. 
De stroming in de eb- en vloedgeulen bevordert de menging in 
longitudinale richting,. In een één-dimensionaal gradiënttype- 
model voor het horizontale resttransport zal de disper^sie- 
cofefficiënt echter behalve van de longitudinale menging van
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water tevens afhangen van de sllbconcentraties in de paral
lelle bekkendelen. De dispersiecoëfficiënt kan niet uit de 
toestand van de zoutconcentratie worden afgeleid.
Voor het verticale resttransport speelt alleen de verticale 
slibconcentratiegradiënt een rol. Een modellering met een 
longitudinale slibconcentratiegradiënt is niet passend. 
Modellering volgens een één-dimensionaal dispersief model 
lijkt in principe mogelijk omdat het horizontale resttrans
port overheerst. De dispersiecoëfficiënt moet echter afge
leid worden uit metingen naar de slibtoestand. Nadere ana
lyse is noodzakelijk om te kunnen bepalen in hoeverre de 
dispersiecoëffciënten van zout en slib van elkaar afwijken.

Van het slib dat aan de randen van het bekken wordt aange
voerd, wordt een deel in het bekken afgezet en een deel 
naar de andere rand getransporteerd. Het horizontale 
resttransport is er mec'.e de oorzaak van dat de grote 
hoeveelheid Scheléeslib door het bekken in de richting van 
de 2ee wordt getransporteerd en er slechts een beperkt 
deel hiervan wordt afgezet. Momenteel vindt er reeds af
zetting plaats in de secundai're geulen, waaronder het 
Middelgat. Het is niet uitgesloten dat door het verder 
verdiepen van het stelsel van scheepvaartgeulen de hori
zontale stroomcirculatie.en daarmee het horizontale rest
transport wordt verminderd. De ebgeulen die functioneren 
ais scheepvaartgeul zullen steeds meer water aantrekken.
In de vloedgeulen die steeds meer een secundair karakter 
krijgen zal het slib dat niet getransporteerd kan worden 
door de afnemende capaciteit tot resulterend slibtrans
port, worden afgezet. Een toenemende hoeveelheid Schelde- 
slib zal dan in het bekken blijven.
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4. Slibbalans

4.1. Problematiek bij het bepalen van een slibbalans

Voornaamste doei van het maken van een slibbalans is het 
voorspellen van de morfologische Ontwikkeling in het getij- 
bekken op een termijn van jaren. Kennis over de morfolo
gische ontwikkeling in het verleden kan behulpzaam zijn 
bij de voorspelling van de ontwikkeling in de toekomst.
Ook kan modellering van de transporttoestand en meetgege
vens over het transport van slib in suspensie informatie 
verschaffen over slibtransport in doorsneden en over 
afzetting in de vakken tussen de doorsneden.
voor de Westerschelde geeft de informatie over de morfolo
gische ontwikkeling in het verleden slechts een beperkt 
inzicht omdat de laatste 100 jaar in toenemende mate ver
anderingen hebben plaatsgevonden in de geometrie en dien 
ten gevolge in de nydraulische toestand en slibtransport- 
toestand in het bekken. Er zijn twee belangrijke typen in
grepen. Grote schorgebieden en zijarmen van de Westerschel- 
de werden van het getijbekken afgescheiden en reduceerden 
het gerijvolume in de doorsneden. Door het steeds verder 
verdiepen van de scheepvaartgeul vooral in het recente 
verleden werd ook aanzienlijk ingegrepen in het hydrauli
sche regiem. Uit de geringe slibpercentages die op de 
meeste plaatsen in de Westerscheldebodem voorkomen zou 
kunnen worden afgeleid dat jaarlijks weinig slib in het 
bekken blijvend sedimenteert. De huidige morfologische 
ontwikkeling kan echter aanzienlijk afwijken van die in 
het verleden.
In 3.2 werd reeds aangegeven dat bepaling van de slibba
lans door middel van metingen van het resulterend slibtrans
port onnauwkeurig zal zijn omdat de modellering van het fy
sisch transportproces te globaal is en het aantal en de 
nauwkeurigheid van de meetgegevens te gering.
Recent werden een aantal onderzoeken uitgevoerd waarin de 
slibbalans bepaald is op basis van meetgegevens voor de 
slibtoestand •. De resultaten worden in het kort behandeld.
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Door analyse van de slibhoeveelheden in de bodem van bet 
bekken, de Scheldeslibafvoer en de gesuspendeerde hoeveel
heid slib wordt in dit rapport getracht een beeld te vor
men van de belangrijkste factoren in de slibbalans. Er 
kan alleen een analyse plaatsvinden op basis van orde van 
grootte schattingen.

4.2. Resultaten van bestaande onderzoeken

Er zijn slibbalansen opgesteld voor de Westerschelde door 
Wollast en Peters (1979) en door Salomons et al (1981a).
Zij bepaalden een jaargemiddelde slibbalans voor alle se
diment in suspensie voor het gehele Scheldeëstuarium. In 
het model voor de slibbalans werd de gehele West.erschelde 
ais één vak beschouwd. Bakker (1975) berekende de jaarge
middelde afvoer van fijn zwevend sediment met deeltjes
grootte kleiner dan 50 m aan de Nederlands-Belgische 
grens. De resultaten van de drie onderzoeken staan aange
geven in tabel 7 en bijlage 27 - Voor zover onderscheid 
is gemaakt tussen zeeslib en rivierslib, is dit aangegeven.

De resultaten voor de Scheldeslibafvoer van Wollast en Pe
ters en van Salomons et al verschillen weinig. Beide zijn 
van de orde grootte 10^ ton/jr. Andere onderzoekers maak
ten schattingen die varieerden van .1 - 1.42.10^ ton/jr 

Voorzichtigheid is derhalve geboden bij de keuze van 
de Scheldeslibafvoer.
Wollast en Peters en Salomons et al schematiseerden de 
transportsituatie in het Scheldeëstuarium tot een één
dimensionaal gradiënttype dispersief model met een dis
persiecoëf ficiënt gelijk aan die voor zout. Wollast en 
Peters hebben gedurende meerdere jaren in verschillende 
fasen van de doodtij-springt!j cyclus gemeten naar de 
toestand van concentraties van zout en slib alsmede 
naar de hydraulische parameters. Salomons et al gingen 
uit van een meting voor een situatie met gemiddelde ri
vierafvoer.

In 3.2.iwerd reeds ingegaan op de foutenbronnen die gepaard 
gaan met de schematisering van de drie-dimensionale getij- 
afhankelijke transporttoestand tot een één-dimensionale 
quasi-stationaire transporttoestand. Daarnaast zal de ge
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meten informatie nooit een volledig beeld geven van de 
fluctuerende transportsituatie'die afhankelijk van de 
doodtij-springtij cyclus, het seizoen en het jaar optreedt.
Bakker (1975) bepaalde voor zijn modellering een fout voor 
de schatting van de Scheldeafvoer die van dezelfde orde 
grootte was ais de Scheldeslibafvoer zelf. Voor de béide 
andere analyses zal met eenzelfde fout rekening gehouden 
moeten worden. De grote fout van de schattingen rechtvaar
digt de analysemethode die hierna wordt behandeld. De re
sultaten worden met elkaar vergeleken.

4 .3 Analysemethode

De interesse gaat vooral uit naar de morfologische veran
deringen in het bekken op een tijdschaal van meerdere jaren. 
Ook wordt aandacht besteed aan de verandering van de trans
portsituatie met de seizoenen.
Bij de analyse is gekozen voor een methode die zoveel ais 
mogelijk aansluit bij eerder bepaalde waarden voor:
- de verandering van de sedimentinhoud in het bekken en
- de slibconcentraties in de bodem en in suspensie

In 2.2 werd de verandering van de sedimentinhoud onderschei
den in gevolg van natuurlijk effect en gevolg van specie- 
storting en zandwinning. Bij de analyse wordt onderscheid 
gemaakt tussen blijvende afzetting van slib en tijdelijke 
afzetting van slib. Blijvende afzetting treedt op ais 
slib wordt ingesloten bij zandafzetting en bij afzetting 
op schorren. Tijdelijke afzetting treedt op in de bovenste 
bodemlaag van platen en slikken en in havens en op drempels. 
De tijdelijke afzetting is van belang bij de analyse van de 
toestandverandering met de seizoenen, voor de blijvende 
en tijdelijke berging worden in de volgende paragraaf schat
tingen gemaakt.
Met de geschatte waarden van de sedimentinhoud in het bek
ken en kennis van de transporten wordt een balans bepaald.
Er zal blijken dat zowel de schattingen voor de sedimenta
tie ais voor de slibconcentraties betrekkelijk onnauwkeu
rig zijn. De doelstelling van de analyse moet daarom be
perkt worden tot:
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- het doen van een orde van grootte schatting voor de verschil
lende factoren die de slibbalans bepalen

- het vormen van een beeld, hoe het Scheldeslib door het bekken 
gaat en hoeveel in de bekkendelen wordt afgezet

- het vergelijken van de resultaten van de berekeningen met re
sultaten van andere onderzoekers

- het aangeven van de hiaten in de kennis, die kunnen worden 
aangevuld met toekomstig onderzoek

,Een slibbalansmodel waarin de verschillende elementen voorkomen,' 
is in bijlage 28 weergegeven . De mogelijke slibtransporten zijn 
met pijlen aangegeven.

4.4.Schattingen voor sllbhoeveelheden en analyse

De analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de antwoorden op 
vragen die hierna worden gesteld. De basisinformatie ten aan
zien van slibhoeveelheden en slibconcentraties is afkomstig 
uit de volgende bronnen:

Slibpercentages in de bodem - De Looff ( 1978, 1980 )
slibpercentages in suspensie - Swart ( 1982 )
verplaatste hoeveelheden sediment - De Looff ( 1983 ).

Bijlage 13 en 13a zijn afkomstig uit Swart*s analyse. De ver
plaatste hoeveelheden sediment volgens de Looff (1983) zijn 
weergegeven in bijlage 29. De oppervlakten vaa de bekkendelen in 
het westelijke en het oostelijke deel van de Westerschelde zijn 
weergegeven in tabel 1.
In tabel 8 zijn de antwoorden op de vragen verzameld. Naast een 
beste schatting is ook een boven- en een benedengrensschetting 
gemaakt omdat de basisinformatie en de aannamen onnauwkeurig zijr,.
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De vragen luiden ais volgt:

vraag 1: Hoeveel slib kan tussen water en bodem worden 
uitgewisseld?

vraag 2: Hoeveel slib wordt jaarlijks definitief op de 
bodem van het bekken afgezet? 

vraag 3: Hoeveel slib bevindt zich zomer en winter in 
suspensie?

vraag 4: Hoeveel slib wordt aan de rivierzijde toegevoerd?
vraag 5: Hoeveel slib wordt aan de zeezijde toegevoerd?
vraag 6 : Hoeveel slib word:, in het bekken g ebracht of uit

het bekken verwijderd?

vr. 1 Uitwisseling van slib met de bodem
De hoeveelheid slib in de bodem van het gehele estuarium, 
maar vooral in die van de intergetijdegebieden wisselt kon- 
tinu. De doodtij-springtijcyclus en de weersomstandigheden 
zijn de belangrijkste beïnvloedende factoren. De wisseling 
per seizoen ten gevolge van het veranderde weerklimaat wordt 
afgeschat. Verondersteld wordt dat een bodemlaagdikte van 
.5 m wordt omgewoeld en dat het verschil in slibpercenta
ge in zomer en winter 1 % is ( gewichtsprocent). De getal
len zijn geschat op basis van de bekende duinhoogte en de 
bestaande slibpercentages in de bodem ( De Looff, 1978,1980).
Een tweede type uitwisseling van slib tussen water en bodem 
vindt regelmatig over het gehele jaar plaats bij het bagge
ren en storten van baggerspecie van de drempels en uit de 
havens. De hoeveelheden baggerspecie en de slibpercentages 
zijn genoemd in 2.2.3.
Dit leidt tot de volgende resultaten voor de drie vakken:
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tijdelijke afzetting van slib minimum gemiddeld maximum 
uitwisseling bodem ( ton'

Westerschelde west 
Westerschelde oost 
Beneden Schelde

450.000 1125.000 2250.000
140.000 350.000 700.000
480.000 960.000 2400.000

drempels ( ton/jr )

Westerschelde west 
Westerschelde oost 
Beneden Schelde

60.000 300.000 600.000
225.000 1150.000 2250.000
240.000 480.000 720.000

havens ( ton/jr)
Westerschelde west 
Westerschelde oost

1300.000
120.000

vr.2 Blijvend afqezet slib aan de bodem

Het blijvend afgezette slib wordt in drie groepen ingedeeld:

- het slib dat op de schorren achterblijft
- het slib dat ten gevolge van aanzanding op andere inter

geti jdegebieden met opwas wordt ingesloten
- het slib dat wordt afgezet in geulen met verontdieping

Op de schorgebieden wordt slib vooral afgezet op de hoger 
gelegen schorren en ín veel mindere mate in de kreken.
Niet alle slib dat in suspensievorm boven de schorren is 
bíj de hoogwaterkentering, zal er worden afgezet. Schat
tingen worden gemaakt voor het volume water boven de 
schorren bíj de hoogwaterkentering, het slibgehalte en 
het percentage slib uit de verticaal dat wordt afgezet.
De schoroppervlakten zijn weergegeven in tabel 1.
Een bovengrens voor het slibgehalte is bepaald uit de in
formatie van Swart (1982). Zie bijlage 13 enl3a •
Het percentage afgezet slib uit de verticaal is aangehou
den op 20%. Deze schatting is niet gebaseerd op bestaande 
meetgegevens.
In de periode van 1955 - 1971/1972 vond de aanzanding in 
het Westerscheldebekken vooral plaats door opwas van de
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platen ( De Looff, 1983 ) . In de periode erna -werd ontzanding 
geconstateerd in de Westerschelde. Momneteel vindt aanzandig 
plaats van de Ballastp!aat bij de Appelzak. Voor de aanzanding 
wordt een afschatting gemaakt van .05 m/jaar met een slibpercen
tage van 10 %.
In de Beneden Schelde is de opwas op de intergetijdegebieden 
maximaal in de orde van een tot enkele cm*s per jaar. De inge
sloten hoeveelheid slib wordt geschat op 20%.

In de secundaire geulen vindt momenteel afzetting plaats van 
slibrijk sediment. De snelste verontdieping vindt plaats bij 
het Middelgat bij Hoedekenskerke. De slibpercentages kunnen ho
ger zijn dan 30 %. Bij de analyse is een schatting gemaakt van 
een maximale aanwas van .05 m/jaar.

De berekeningen leiden tot de volgende resultaten:

blijvend afgezet slib (- ton/jr) minimum gemiddeld maximum 

schorren
Westerschelde west 7.500 29.500 75.000
Westerschelde oost 21.500 85.500 215.000

platen/ slikken

Westerschelde west 18.000 90.000
Westerschelde oost 24.000 112.000

secundaire geulen
Westerschelde west 100.000 200.000 300.000
Westerschelde oost 40.000 70.000 100.000

schattingen voor totaal vran afzetting in de Beneden Schelde

eigen berekening 120.000 240.000 1200.000
Wollast en Peters 1200.000
Salomons 660.000
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vr*  ̂ Hoeveelheid slib in súspensie

De volumes water in de twee vakken van de Westerschelde 
zijn afgeleid uit berekeningen van Hengst (1979). De 
slibgehalten zijn afgeleid uít swart (1982). De gesuspen
deerde stibhoeveelheden zijn bepaald voor het zomer- en 
het winterseizoen.
Swart deed de analyse voor zwevend materiaal met een deel
tjesgrootte kleiner dan 50 |¿m. Deze getallen zijn aange
houden ondanks dat de slibfractie hiervan slechts een 
gedeelte is.
Voor de Schelde werd het watervolume bepaald op basis van 
geometrische gegevens. De slibgehalten zijn afgeleid uit 
bijlage 10 . ( Naar Salomons, 1981a).
De berekeningen leiden tot de volgende getallen:

slib in suspensie ( ton ) zomer winter verschil

Westerschelde west 42.500 85.000 42.50C
Westerschelde oost 8.500 25.000 16.500
Beneden Schelde 10.000 25.000 15.000

vr. 4 Invoer var. Scheldesllb in de Beneden Schelde

In 4.1 werd uiteengezet dat de schattingen voor de Schelde
slibafvoer van verschillende onderzoekers aanzienlijk ver
schillen. Uit de analyse zal blijken dat de Scheldeslib
afvoer groot is in verhouding tot de andere slibhoeveel- 
heden die in dit hoofdstuk berekend worden. Een nauwkeu
rige bepaling is voor de analyse van de slibbalans noodza
kelijk. Bij de analyse worden de slibhoeveelheden welke 
zijn genoemd door Wollast en Peters(1979) en Salomons 
et al (1981a) aangehouden. (Zie bijlage 27 ).

Uitgaande van een verschil in Scheldeafvoer in zomer en 
winter van een factor 2 en een verschil in sii©concentra
tie van een factor 3, is het verschil in slibafvoer uit 
de Schelde in de zomer en de winter een factor 6 .

Salomons et al berekenden een afvoer van Scheldeslib naar 
de Beneden Schelde van 800.000 ton/jr. Wollast en Peters
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berekenenden een afvoer vanuit de Schelde van 970.000 ton/jr
en een afvoer van elders van 550.000 ton/jr. Bij de analyse
is uitgegaan van een afvoer van slib naar de Beneden Schelde 

£van 10 ton/jr.

De sliblast vanuit de Schelde zal door natuurlijke invloe
den niet snel wijzigen. Twee aspecten dJe van invloed kun
nen zijn, zijn de dijkverhogingen die het laatste decennium 
plaatsvonden in België. Door het ophogen van de zomerdijken 
wordt geen slib meer op deuiterwaarden afgezet en wordt dus 
naar de Beneden Schelde getransporteerd. Door verontreiging 
van het Scheldewater met zouten, zal een deel van de sliblast 
reeds in de bovenrivier worden afgezet en dus niet naar de 
Beneden Schelde worden getransporteerd.

vr. 5 Invoer van zeeslib in het Westelijk deel van de 
Westerschelde

Terwindt schatte de slibinvoer vanuit zee op 10^ ton/jr 
( Terwindt, 1976) . Salomons et al noemen eenzelfde hoeveel
heid. Op zich is de gesuspendeerde slibhoeveelheid in de 
Scheldemond voldoende groot om voor een dergelijk grote 
slibinvoer zorg te dragen. De slibhoeveelheden in het 
bekken die berekend zijn in vraag 1 zijn echter van de
zelfde orde ais de aangegeven slibinvoer. Wellicht was 
de ingevoerde hoeveelheid uit zee in het verleden zo 
groot, toen er aan de randen van het bekken nog voldoende 
afzettingsmogelijkheden waren. ín de huidige configuratie 
van het bekken zijn de afzetmogelijkheden echter aanzien
lijk gereduceerd en zal de hoeveelheid slib die uit zee 
wordt aangevoerd met het getijvolume en bij de hoogwater- 
kenterlng in het bekken bezinkt, aanzienlijk geringer zijn.
Ontwikkelingen die. momenteel plaatsvinden kunnen hiervan 
afwijken. Het is ook mogelijk dat er per seizoen fluctu
aties optreden, die elkaar op tijdschaal van een jaar op
heffen .
Bij de analyse van de slibtoestand in de Westerschelde 
wordt nader ingegaan op de slibaanvoer vanuit zee, uitgaan
de van de afzettingsmogelijkheden in de Westerschelde.
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vr. 6 Ingébrachte en verwijderde hoeveelheid slib

Er zijn twee ingrepen door mensenhand die een blijvend ef
fect hebben op de slibinhoud van het bekken, namelijk spe- 
ciestorting vanaf Land en zandwinning vanaf de platen of 
van de drempels. In 2.2.3 zijn de bekende getallen voor 
de jaarlijkse hoeveelheden van beide genoemd. Over de si
tuatie in de Beneden schelde is minder bekend dan over de 
situatie in de Westerschelde.
Voor de êeneden Schelde is globaal bekend hoeveel bagger
specie van de drempels tot 1982 is afgevoerd naar land. 
Daarnaast wordt ook op de platen zand gezogen. Deze hoe
veelheden zijn niet bekend.

Het slibpercentage van de gestortte specie, afkomsWg van 
binnendijkse baggerwerken is geschat op 25 %. Omdat de spe
cie vooral in de vorm van grote kleibrokken wordt geklapt, 
zal een groot deel niet of in elk geval sterk vertraagd in 
suspensie komen en aan het transportproces gaan deelnemen.
Bij het proces van zandwinnen zal een redelijk grote hoe
veelheid van het fijne slib uitspoelen en in het systeem 
blijven. Het slibpercentage zal daardoor kleiner zijn dan 
in het niet geroerde zand. Het slibpercentage van het gewon
nen zand is voor de Westerschelde aangehouden op .5 % en voor 
de Beneden Schelde op 5 %.
De geschatte hoeveelheden verwijderd slib worden hiermee:

verwijderd slib ( ton/jr) minimum gemiddeld maximum

Westerschelde 16.000
Beneden Schelde 100.000 200.000 300.000
Twee dingen vallen op bij de voorgaande berekeningen:
- de Scheldeslibafvoer is een sterk dominante factor en
- er is een sterke variatie van de gesuspendeerde hoeveelheid 

slib in de seizoenen.
Dit is reden om bij de analyse de verandering van de slibtoe- 
stand met de seizoenen te betrekken en om de analyse eerst uit 
te voeren voor de Beneden Schelde en vervolgens voor het ooste
lijke en westelijke deel van de Westerschelde. De analyse wordt 
hierna uitgevoerd.
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Beneäen Sehe"de

Beschouwing van de situatie in de Beneden Schelde is vooral 
van belang in verband met de mogelijkheid van áfzetten van 
Scheldeslib. Afzetting van Scheldeslib in de Beneden Schelde 
reduceert de afvoer naar de Westerschelde.
In 4.2 werd re eels de spreiding van de schattingen voor de 
Scheldeafvoer aangegeven. De analyse is gemaakt met een 
waarde van IO6 ton/jr.
Er zijn verhoudingen bepaald van de Scheldeslibafvoer en de 
berekende slibhoeveelheden voor de Beneden Schelde in tabel S. 
Omdat de geschatte waarden onnauwkeurig zijn, zijn tevens bo
ven- en benedengrenzen bepaald.
In de onderstaande opsomming zijn orde van grootte schat
tingen gemaakt voor de verhoudingen. Scheldeslibafvoer is 
afgekort tot Sch. sl. afv.

min. gern. max.
Sch. sl. afv. : blijvend afgezet slib - 10 ; 1 5 : 1

" : verwijderd slib 1 0 : 1  5 * 1 3 : 1
" : uitwisseling bodem 1 : 2  1 : 1 2 : 1
" : slib in suspensie zomer ^qq . j

winter
Uit de getallen volgt; 40 : 1

De schatting voor de hoeveelheid s I . ’ . d  dat in de Beneden Schelde
blijft is respectievelijk: minimum - 10 % { 100.000 ton/jr )

gemiddeld- 30 % ( 300.000 ton/jr )
maximum - 50 % ( 500.000 ton/jr )

De afgezette hoeveelheid slib zal bestaan uit zeeslib en ri
vierslib. Salomons berekende een jaarlijks transport van zee
slib naar de Beneden Schelde van 200.000 ton. Indien het aft¡,_- 
ZS.lte, sediment voor een deel uit zeeslib bestaat, is de 
afvoer van Scheldeslib naar de Westerschelde kleiner dan 
uit de bovenstaande berekening is af' te leiden.
Salomons berekende een afzetting van zeeslib en rivierslib 
tesamen van 660.000 ton/jr { 460.000 ton/jr rivierslib eu
200.000 ton/jr zeeslib ). Wollast en Peters berekenden een 
hoeveelheid van 650.000 ton/jr alleen voor rivierslib.
De berekende schattingen van beiden zijn hoger dan de ei
gen berekeningen.
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Wollast en Peters noemen ook een hoeveelheid van 800.000 ton/jr 
fijn sand dat getransporteerd wordt uit de Westerschelde en in 
de Beneden Schelde wordt afgezet* Volgens de Looff (1983) gold 
dit voor de situatie voor de aanleg van de leidam op de Ballast- 
plaat in 1970 , erna zou het transport nihil zijn.

Bij een afzetting van 300.000 ton/jr wordt 700.000 ton/jr 
doorgevoerd naar de Westerschelde.
De hoeveelheid s?ib.in suspensie is klein in relatie tot de 
Scheldeafvoer. De hogere slibconcentratie in de winter is 
geen oorzaak van tijdelijke berging van Scheldeslib in de 
Beneden Schelde, De slibcor.eentratie in de Beneden Schelde 
volgt de afvoer van Scheldeslib. Door de grotere slibcon- - 
centrât;e in de.winter wordt.de longitudinale slibconcentra- 
tiegradiënt groter en daarmee tevens het slibtransport naar 
de Westerschelde. De slibconcentratie .stelt zich zodanig in 
dat de Scheldeslibafvoer wordt getransporteerd naar de Wes- 
terschelde. ( Voor zover geen afzetting plaatsvindt).
In de bodem is er gelegenheid tot tijdelijke berging van 
slib. De capaciteit is van gelijke orde grootte ais de Schel
deafvoer. Het is niet duidelijk aan te geven of in een jaar
getijde Scheldeslib tijdelijk wordt geborgen. De verschillen
de oorzaken die in par, 2.2 bij vraag 1 werden genoemd heb
ben een tegengesteld effect op de tijdelijke berging in de 
bodem.
De omvang van de Scheldeslibafvoer is te kontroleren met be
hulp aan informatie over de rivierafvoer en de slibconcen-3tratie. De gemiddelde rivierafvoer is ongeveer 100 m /s en

—6 3de gemiddelde slibconcentratie is ongeveer 55.10 ton/m .
De waarden voor de ri”ierafvoer en de slibconcentratie zijn 
gecorreleerd. Bij een hoge rivierafvoer is de slibconcentra
tie hoog. Rekening houdend met de verdeling over het jaar is

CLde Scheldeslibafvoer op deze wijze globaal .3.10 ton/jr.
Dit is aanzienlijk kleiner dan de aangenomen 10 ton/jr. 
Dispersieve effecten ten gevolge van de getijinvloed kunnen 
een effect hebben.
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nn.q-fpl i ik deel van de Westerschelde

Er vindt transport van Scheldeslib plaats door het oostelijke 
deel van de Westerschelde. Voor een deel wordt dit afgezet. 
Tevens moet rekening gehouden worden met de aanvoer van zee
slib. Hiervan wordt een klein deel doorgevoerd naar de Bene
den Schelde.
De schattingen voor de aanvoer van Scheldeslib uit de Bene
den Schelde verschillen. Wollast en Peters en Salomons ko
men tot de laagste schatting omdat ze een- grote afzetting 
in de Beneden Schelde berekenden. De belangrijkste schattin
gen zijn hieronder aangegeven:

Wollast en Peters 320.000 ton/jr
Salomons et al 34 0.000 ton/jr
Bakker 750.000 ton/jr
eigen berekening 700.000 ton/jr
Hierna zijn verhoudingen bepaald van de be.rekende slibhoe- 
veelheden in tabel 6 met de eigen berekening voor de aanvoer 
van slib uit de Beneden Schelde.

min. gern. max.
slibaanvoer B.S. : afzetting op schorren 40 : 1 10 : 1 3 : 1

" : insluiting op platen - 1C' : 1 6 : 1
" : afvoer bij zandwinning 45 : 1
" ï slib in suspensie zom. 7 : 1

win. 15 : 1
" : uitwisseling bodem 2 : 1  1 : 1  1 : 2
" : resuspensle drempels 3 : 1  1 : 2  1 : 3
" : afzetting havens 5 : 1

In overeenstemming met bijlage é> naar Salomons (1981c ) 
wordt verondersteld dat het aandeel van rivierslib en zee
slib in het afgezttte sediment in het oostelijke bekkendeel 
ongeveer gelijk is. Met behulp van de orde van grootte schat
tingen zijn nu de hoeveelheden afgezet Scheldeslib in het 
oostelijk bekkendeel te bepalen ais percentage van de aan
gevoerde hoeveelheid Scheldeslib uit de Beneden Schelde.
Er worden waarden genoemd die volgen uit de gemiddelde 
schattingen en waarden die volgen uit de maximumschattingen.



5 % van het aangevoerde Scheldeslib wordt op de schorren ge
borgen. De maximumschatting is 15 %.
5 % van het aangevoerde Scheldeslib wordt op de platen ge
borgen. De maximumschatting is 10%. Momenteel vindt de voor
naamste opwas plaats op de Ballastplaat bij de Appel zak. Er 
zijn alleen globaal getallen bekend. Een nadere beschouwing 
is zinvol.
De afvoer van slib bij zandwinning is verwaarloosbaar.
Een factor waarover weinig bekend is, is de afzetting die 
de laatste jaren plaatsvindt in de secundaire geulen. Een 
bovengrens voor de slibinsluiting is 10 % van de aangevoerde 
slibhoeveelheid uit de Schelde.
Uit de bovenstaande berekeningen volgt voor de gemiddelde 
en de maximale afzetting van aangevoerd Scheldeslib uit 
de Beneden Schelde:
gemiddeld 20% 140.000 ton/jr
maximaal 35% 245.000 ton/jr

De afzetting kan vergeleken worden met de berekende aanvo^r 
door de verschillende onderzoekers.

aanvoer afzetting in % doorvoer naar W.S.west 
(ton/ji) gern. max. gem. max.

Wollast en Peters 320.000 43 77 180.000 75.000
Salomons 340.000 41 72 200.000 95.000
Bakker 750.000 19 33 610.000 505.000
eigen berekening 700.000 20 35 560.000 455.000

Uitgaande van de schattingen van Wollast en Peters en van 
Salomons is het percentage afgezet sediment twee keer zo 
groot ais bij de zelf berekende waarde.

De heeveelheid slib in suspensie is een orde kleiner dan de 
Scheldeslibafvoer. In het water van het oostelijke bekkendeel 
bestaat er dus slechts een geringe bergende capaciteit voor 
het Scheldeslib. Dit volgt ook uit de analyse van Swart,
Het concentratieverloop in het oostelijke bekkendeel reageert 
met een kleine vertraging op de Scheldeslibafvoer in de Bene
den Schelde met het verloop van de seizoenen.
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De capaciteit voor tijde!ijke berging in de bodem van platen 
en slikken is van dezelfde orde grootte ais de Scheldeslibaan- 
voer. Afzetting van sediment zal vooral plaatsvinden in bet 
voorjaar en in de zomer ten gevolge van bet rustiger weerkli- 
maat en de biologische aktiviteit in het water en in de bodem. 
In het najaar en in de winter zal dit slib weer in resuspensie 
gaan. De mate waarin dit proces plaatsvindt is onbekend. De 
schatting is een bovenschatting.
De afgezette hoeveelheid s ib op de drempels is groot. Doordat 
het slib echter regelmatig sedimenteert en middels baggeren 
wordt geresuspendeerd, is er geen grote invloed op de slibba- 
lans op langere termijn beschouwd.
In de havens wordt 's winters een hoeveelheid slib ter grootte 
van 20 % van de aangevoerde slibhoeveelheid uit de Beneden 
Schelde afgezet. In het voorjaar en in de zomer wordt dit se
diment gebaggerd en opnieuw in het systeem gebracht. In de win
ter zal globaal 10 % van de Scheldeslibafvoer worden geborgen.

Westelijk deel Westerschelde
Door het Westelijke bekkendeel stroomt Scheldeslib in de 
richting van de zee en zeeslib in de richting van het oos
telijke bekkendeel. Van beide zal een gedeelte worden afge
zet. De schatting van het aangevoerde Scheldeslib vertoont 
een grote marge. Volgens eigen berekening is dit 560.000 ton/jr. 
Voor de aanvoer vanuit zee geven Terwindt (1976) en Salomons 
et al( 1981S ) een waarde van 10^ ton/jr.

Er vindt afzetting van slib plaats op de platen, slikken 
en schorren. De hoeveelheid is geschat op gemiddeld 
47.500 ton/jr en maximaal op 165.000 ton/jr 
Verder vindt in de secundaire geul het Middelgat beneden 
Hansweert de laatste jaren een aanzienlijke veron dieping 
plaats. Het slibpercentage bedraagt op plaatsen meer 
dan 30 %. Bij een geschatte veron dieping van .05 m/jr 
wordt hier 200.000 ton/jr geborgen.
In het totaal kan 365.000 ton slib/jr blijvend geborgen 
worden. Volgens bij lage 12 is de verdeling van de afgezette 
hoeveelheid slib in rivierslib en zeeslib globaal 20% om
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80%.(Het Middelgat is een ebgeul, vermoedelijk is hier de 
afzetting van rivierslib groter).In het westelijke bekken
deel kan dus maximaal 73^.000 ton/jr rivierslib worden ge
borgen en 292.000 ton/jr zeeslib. De getallen voor aanvoer 
afzetting en doorvoer zijn in de onderstaande tabel geplaatst.

aanvoer W.S.-oost afzetting doorvoer Scheldemond 
rivierslib 560.000 73.000 487.000

alle waarden in ton/jr.

Door de onzekerheid over de schatting van de aanvoer 
van rivierslib uit het oostelijke bekkendeel loopt de schatting 
voor afvoer van Scheldeslib naar de Scheldemond uiteen van bijna 
0 tot bijna de helft van de Scheldeslibafvoer. Hieruit kunnen 
nauwelijks conclusies worden getrokken.
Eerder was berekend dat in het oostelijke bekkendeel 
maximaal 245.000 ton/jr aan zeeslib kan worden afgeeet. De 
bertekende doorvoer van zeeslib naar het oostelijke deel van 
de Westerschelde kan er dus niet worden geborgen. Er moet 
geconcludeerd worden dat een aanvoer van IO6ton zeeslib per 
jaar vermoedelijk een te hoge schatting is.

Uitgaande van de mogelijkheid tot afzetten van zeeslib be
draagt de jaarlijks aangevoerde hoeveelheid zeeslib maximaal
500.000 ton/jr. Dit is de helft van de door Terwindt en Salo
mons geschatte hoeveelheid. Nadere analyse van de afzettingen 
in vooral de secundaire geulen is gewenst.
In het westelijke bekkendeel kan een aanzienlijke hoeveelheid 
slib tijdelijk worden geborgen.

aanvoer Scheldemcnd afzetting doorvoer W.S.-oost
zeeslib 1.000.000 292.000 708.000

zomer winter
in suspensie(ton/jr) 42.500 85.000

verschil
42.500

minimum gemiddeld maximum
bodem bekken(ton/jr) 450.000 1125.000
drempels (ton/jr) 60.000 300,000

2250.000
600.000

Verder wordt in de havens 13 00.000 ton/jr aan slib afgezet.



De tijdelijke berging van slib in suspensie is een orde kleiner 
dan de mogelijkheid tot tijdelijke berging in de bovenste bodem
laag. Volgens verwac hting zal in de bovenste bodemlaag in de 
zomer een hoeveelheid slib worden afgezet; in de winter zal 
dit ten gevolge van de weersomstandigheden weer resuspenderen.
De tijdelijke berging van slib in de havens is van gelijke or-' 
de grootte ais de bergingscapaciteit in de bovenste bodemlaag. 
Een hoeveelheid slib zal in de winter uit de bodem van het bek
ken resuspenderen en naar de havens worden getransporteerd.
In de zomer ais het havenslib gebaggerd wordt en wordt gestort 
in de westerschelde, vindt een omgekeerd transport plaats.
De afzetting en resuspensie van slib op de drempels vindt 
regelmatig plaats. Dit is van minder belang voor de slibbalans.
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5. Konklusies en aanbevelingen

Er is nog slechts op beperkte schaal onderzoek gedaan naar 
het resulterend slibtransport, de afzettingen en de slib
balans 'jin de Westerschelde. Het blijkt in de praktijk bij) zon
der * moeilijk te zijn om een nauwkeurige analyse uit te voe
ren. De transportomstandigheden zijn sterk veranderlijk en het 
resulterend slibtransport is een relatief klein verschil van 
de getransporteerde slibmassa’s bij eb en vloed.
Verticale stroomcirculatie ten gevolge van dichtheidsstromen 
en horizontale stroomcirculatie in de parallelle stroomvoe- 
rende bekkendelen spelen een belangrijke rol bij het disper- 
aievë slibtransport. De verticale stroomcirculatie wordt voor
al veroorzaakt door dichtheidseffeeten. In stormomstandighe- 
den hebben ook wind en golven een belangrijke invloed. Bij 
de horizontale stroomcirculatie spelen de meanderende geo
metrie in combinatie met de tegengesteld gerichte eb- en 
vloedstroming in de parallelle geulen een voorname rol.

Ten gevolge van de horizontale stroomcirculatie in de paral
lelle bekkendelen wordt het transport van rivierslib naar zee 
en het transport van zeeslib in bovenstroomse richting ver
sterkt in vergelijking met de situatie met een enkelvoudige 
geul. Transport van het rivierslib gaat door de ebgeulen 
en het transport van zeeslib door de vloedgeulen.

Voor het horizontale resttransport van rivierslib en van 
zeeslib spelen de longitudinale slibconcentratiegradienten 
een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook de slibconcentratie- 
gradiënten in de dwarsdoorsnede van invloed op de longitudi
nale dispersie. Bij het verticale resttransport speelt vooral 
de verticale slibconcentratiegraditfnl eer. rol.

Het karakter van beide mechanismen bepaalt mede de nauw
keurigheid van de slibtransportberekeningen die worden uit
gevoerd met een schematisering van het fysisch transportme- 
chanisme volgens een één-dimensionaal quasi-stationair 
gradiënttype dispersief transportmodel met een disper. e- 
coëfficlënt die is afgeleid van de zouttoestand. Berk m i n 
gen met dit model zijn uitgevoerd door Wollast en peters 
(1979) en Salomons et al (1981a).
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Ten gevolge van de modellering worden fouten geïntroduceerd 
omdat het slibtransport gelijk wordt verondersteld aan het 
product van de longitudinale slibconcentratiegradiïnt en 
een dispersiecoëfficiënt voor zout.
Omdat het■horizontale resttransport dominant is, is de lon
gitudinale slibconcentratiegradiënt voor zeeslib en rivier-* 
slib een belangrijke bepalende factor voor het dispersieve 
transport. Omdat echter de slibconcentratie in de dwarsdoor
snede mede bepalend is voor het slibtransport in de lengte
richting en het slib in de getij fase ook ten dele kan wor
den afgezet, wordt de dispersiecoëffciënt voor slib niet 
alleen door de waterbeweging bepaald zoals dit bij zout 
het geval is. Bij de keuze van de dispersiecoëfficiënt voor 
20ut kan een grote fout geïntroduceerd worden bij het be
palen van het slibtransport.
De dispersiecoëfficiënt voor slib zou moeten worden bepaald 
door middel van metingen in het bekken. Omdat de transport- 
toestand zowel in tijd en plaats zo verander lijk is , is 
een nauwkeurige bepaling van het slibtransport en dus van 
de dispersiecoëfficiënt een moeilijke zaak. Een fout van 
dezelfde orde grootte ais de meetresultaten moet verwacht 
worden. Het is zinvol op basis van metingen van de variatie 
van de slibconcentratie en de transporten in de parallelle 
geulen afschattingen te maken voor de nauwkeurigheid van 
de schattingen.
Door afschatting van de slibafvoer vanuit de Schelde, de 
sLibaanvoer vanuit zee, de tijdelijke en blijvende berging 
van slib in de bodem van het bekken en de hoeveelheid slib 
in suspensie zijn ook afschattingen gemaakt voor de slibba- 
lans. De resultaten van de analyse hebben ook slechts een 
beperkte naukeurigheid. De onderstaande conclusies hebben 
dan ook slechts een globaal karakter.

Schatting van het afgezette en verwijderde slib in de Bene
den Schelde leidt tot een hoeveelheid slib die in de Bene
den Schelde blijft, die een factor 2 küeiner is dan de hoe
veelheid die door Wollast en Peters en door Salomons et al 
werd berekend.

Volgens de berekening blijft 30 % van het Scheldeslib in 
de Beneden Schelde en gaat 70 % door naar de Westerschelde. 
Een bovengrens voor de schatting is 50 %. Maximaal 25 % van
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het Scheldeslib blijft in het oostelijke deel van de Wester
schelde. De afzetting in het westelijke deel van de Wester- 
sche de is moeilijk te schatten. Zeer globale berekening 
leidt tot een orde grootte schatting van 10 %. In de drie" 
vakken wordt dus in totaal 65 % van het ’̂Scheldeslib afge
zet.

- In de Westerschelde wordt op de Schorren weinig slib afge
zet. De laatste 100 jaar is het schoroppervlak door inpol
deringen dterk afgenomen. Ook op de platen is de afzetting 
gering omdat deze grotendeels reeds een grote hoogte heb
ben bereikt. De voornaamste afzetting in de Westerschelde 
vindt plaaats op de Ballastplaat bij de Appelzak vlakbij 
de Belgische grens en in de secundaire geulen, 2oals de 
Zimmermangeul, de Schaar van Valkenisse en het Middelgat.
Nadere analyse van de snelheid van aanzanden en het slib
percentage in de huidige toestand is gewenst. In de toe
komst kan het tempo van aanzanden in de secundaire geulen
aanzienlijk toenemen ais de hoofdscheepvaartgeul wordt 
verdiept. Gedetailleerd onderzoek lijkt gewenst.

- De bodem van het bekken kan worden beschouwd ais een locatie 
voor tijdelijke berging. Het slib komt in de bovenste boven 
laag in het algemeen fijn verdeeld voor in het zand. Onder 
invloed van stroming en golven kan het in suspensie gaan.
De capaciteit voor tijdelijke berging in de seizoenen is 
groot, het is echter onbekend, hoeveel in de zomermaanden 
wordt afgezet en in de wintermaanden wordt geresuspendeerd.

-in de havens van het westelijke deel van de W esterscheide wordt
t

; in de wintermaanden een hoeveelheid slib afgezet die van 
gelijke orde grootte is ais de totale afzetting in het 
westelijke bekkendeel. De havens fungeren ais een belangrijke 
slibvang.
Uitgaande van de mogelijk heid tot afzetten, wordt de slib 
aanvoer vanuit zee naar de Westerschelde geschat op maximaal
500.000 ton/jr. Dit is de hëlft van de hoeveelheid die 
door Terwindt en Salomons werd genoemd.

Het verdient aanbeveling om de volgende aandachtspunten in 
beschouwing te nemen bij toekomstig onderzoek:

- Het maken van een nauwkeurige schatting van de slibafvoer 
uit de Schelde. Tot heden is er vrij veel verschil in de
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schattingen. Ten gevolge van de grote omvang is de Schelde
slibafvoer van groot belang voor de aanslibbing van de - .
Westerschelde.

Het nagaan wat het effect is van de verdieping van de scheep- 
vaartgeul op het longitudinale dispersieve slibtransport. 
Indien de horizontale stroomcirculatie wordt gereduceerd, 
bestaat de kans dat een'.toenemende hoeveelheid slib in 
de secundaire geulen wordt afgezet.

Het analyseren van de slibconcentraties en slibtransporten 
in de parallelle geulen en het effect van menging in de knoop 
punten, teneinde de lóoge lijkheid van het schematiseren van 
de transportsituatie tot een één-dimensionaal model te kunnen 
beoordelen.
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Tabel 1¡ Verdeling oppervlakte Westerscheldebekken.

gebied oppervlak (km2) percentage totaal (%)

totaal 324/344* 100/100
westelijk deel 241/241 74/70
oostelijk deel 83/103 26/30

westelijk deel
geulen 191.2 79.5
platen 35.7 15.0
schorren/slikken 13.1 5.5

240.7 100.0

oostelijk deel
geulen 47.1/47.1 57/46
platen 25.0/25.0 30/24
schorren/slikken 10.7/30.7 13/30

82.8/102.8 100/100

Opmerkingen!

* Bij het tweede getal is het oppervlak van het Verdronken Land van 
Saeftinge (lager dan 3 m + N.A.P.) toegevoegd.



Tabel 2: Ingepolderde schorgebieden en zijtakken.

'schorrengebied jaartal laatste 
afdamming

ingepolderd oppervlakte 
vanaf 1850 (km2 )

Saeftinge - 1850-1931 9
Hellegat 1926 1850-1926 4
Braakman 1952 1850-1952 37

in 1952 20
Sloe 1962 1B71-1962* 7

in 1962 2
Schorren bij Bath 1973 1867-1973** 22
(Schorren van Ossendrecht) in 1973 2

totaal 103 km2

Opmerkingen;

* 1871 - aanleg sloedam
** 1867 - aanleg Kreekrakdam

Zie voor nadere informatie T.S.C., 1984, dl. 1 blz 13 en Wilderom, 19.., 
19..



Tabel 3 _ Baggerhoeveelheden voor de grote havens (aanvraag WVO- 
vergunningen 1985-1989).

lokatie jaarlijkse hoeveelheden (m3 in situ)

Buitenhaven vlissingen 290.000
Haven Vlissingen-Oost 1.000.000
Havens Breskens 490.000
Braakmanhaven 1.000.000
Havens Terneuzen 500.000
Oostelijke havens 312.000

totaal 3.592.000

Opmerking:

Het slibpercentage in de baggerspecie uit de havens is nagenoeg 100%.



Tabel 4: Grote speciestortingen in de Westerschelde vanaf 1960 (globale ge
tallen) .

herkomst stortperiode stortplaats hoeveelheid
*10&m3

hoeveelh 
*106m3 *

. slib 
106ton

Kanaalwerken 
Gent-Terneuzen

1961-1969 Pas van 
Terneuzen

10 2 4

Sloehaven 1961-19?8 Honte 16 3 6

Braakmanhaven 1965-1966 pas van 
Terneuzen

4 1 2

Kanaalwerken 
Zuid-Beveland

1984-198. Schaar van 
Waarde 
zimmerman- 
geul
Kapellebank

3 0.6 1.2

Spuikanaal
Bath

1984-1985 Appelzak 1 0.2 0.4

totaal 34 6.8 13.6

Opmerkingen;

De specie bevat in het algemeen een groot percentage klei/veen. Hoeveelheid 
specie kleiner dan 16 m voor alle storten geschat op 20% droge stof.
S.m. slib = 2 ton/m3. Een nauwkeuriger schatting is zinvol.



Tabel .y ; Waterstanden, getijverschillen, vloedvolumes, rivierafvoeren.

Vlissingen Bath Zandvliet Antwerpen

waterstanden in m t.o.v N.A.P., getijverschillen in m

gemiddeld tijverschil 3.85 4.75 4.85 5.14
laagwaternivo gern. -2.03 -2.43 -2.56 -2.64
hoogwaternivo gern. 1.82 2.32 2.30 2.50
tijverschil springtij 4.49 5.36 5.47 5.75
tijverschil doodtij 3.05 3.95 4.06 4.35

gem. vloedvolume in itv* 1050.106 165.106 110.10® 60.10®

rivierafvoer in een getijperiode (m-Vgetij)

gemiddeld 4.4.10® 4.4.10® 4.4.10® 4.4.10®
droogste maand 2.2.10® 2.2.10® 2.2.10® 2.2.10®
natste maand 8.10® 8.10® 8.10® 8.10®

verhoudingen rivierafvoer/vloedvolurne

gemiddeld .0042 .027 .04 .073
droogste maand .0021 .013 .02 .036
natste maand .0076 .046 .070 .13

Opmerking;

Gegevens waterstanden voor periode 1971-1980 (T.5.C., 1984, bijlage 4.1.2.)«



Tabel fa Afvoer van slib en zware metalen in Westeuropese rivieren.

rivier waterafvoer
(*109m3/jr)

s1ibafvoer 
(*10®ton/jr

slibgehalte 
{ton/m3 )

afvoer zware metalen/gehalte zware metalen 
{ton/j r) / (ton/m3)

Cu Wi Zn Pb Cd Cr Met

Schelde 3.2 1 .31 270/84.4 130/40.6 1430/447 400/125 56/17.5 390/122 2675/836

Maas 10.3 .7 .068 144/14.0 70/6.8 2821/274 466/45.2 57/5.53 186/18.1 3743/363

Rijn 69.4 3.4 .049 884/12.7 391/5.63 4845/69.8 1547/22.3 120/1.73 1870/26.9 9657/139

Eems 3.2 -07 .022 6/1.88 3/.94 41/12.8 6/1.88 .2/.06 8/2.5 63/19.7

Weser 11 .37 .034 - - - - - - -

Elbe 22.5 .8 .036 288/12.8 68/3.0 2000/88.9 208/9.2 14/.62 296/13.2 2874/127.8

Opmerkingen t
Informatie overgenomen uit Salomons, 1981b.



Tabel 7; Resultaten voor slibbalansberekeningen (waarden in ton/jr).

onderzoek materiaal rivierafvoer afzetting
Schelde

transport
grens

afzetting
WS

transport
Vlissingen

Wollast, Peters zwevend fluviatiel 
fijn zand

<570.000 (f 550000J 1.2 0 0 ,00 0  
800.OOft

320.000
-800.000

2 00 .00 0 120.000

Salomons et al zwevend fluviatiel 
zwevend marien 
gekorabineerd

800.000
0 ,0 0 0

800-000

460.000
2 0 0 .00 0  
660,000

340.000 
-2 0 0 .0 0 0
140.000

240.000
730.000
970.000

100 .000
-930.000
-830.000

Bakker 1e methode (kleiner dan 50 pm) 
2e methode (kleiner dan 50 pm)

750.000
600.000



rubriek opmerkingen oost / west W.S. Ben. Schelde
s1ibhoeveelheden 
W.S. west

3X 10 ton ( ton/jr) 
•W.S. oost ben. Schelde

1. tliofcliike afzettinq *
. uitwisseling bodem . slibgehalte 1% 10)6, 20%. 50)6 450» 1125; 2250 140; 350; 700 480; 960; 2400

. bodemlaagdikte .1. .25. .5 m -2m
w

. drempels 301 . slibgehalte 1)6. 5 %, 10 % 5)6, 10%, 15% 60; 300; 600 225; 1150» 2250 240; 480; 720

. havens . in havens 100 % slib XXX 1300 120

2. blijvende afzetting
. schorren . perc. afgezet uit vert. 5%, 20 %, 50 % 50% 7.5; 29.5; 75 21.5; 85.5; 215 120; 240; 1200

. slibgehalte .Olm, .02m, .lm
. insluiting 1%, 5% Wollast&Peters 10» 90 24; H 2 1200 *m

Salomons 660
3. in suspensie

zomer; winter; verschil w . 20 mg/l, 40 mg/1 42.5, 85; 42.5 8.5; 25; 16.5 10; 25; 15
o. 20 mg/1, 60 mg/1

4. invoer vanuit oosteliik
gerecjen . bekkendeel

ilzWol last en Peters . zwevend sed. fluviatiel i 320 *** 970
. Salomons et al . fluviatiel lf);marien lm) f; 340; m;—200 800
. Bakker . zwevend sed. d 50 m - 750 -
. anderen f

- - 100 - 1420
5. invoer vanuit westeliik 1

gelegen bekkendeel
. wollast en Peters . zwev. sed. fluv. 120 » 320
. Salomons et al . fluviatiel (f); marien Cm) £i 100; m_930 - f; 340; m;—200
. Bakker . zwevend sed. d 50 m - - 750
. Terwindt -1000 - -
. anderen - - -
6. inqebracht slib
. speciestorten
. zandwinning . slibpercentage .5 % 2.5%, 5%, 7.5% 16 100; 200; 300

opmerkingen:
X 

XX  

X X X

xxxx

de naar verwachting beste schatting is onderstreept 
hoeveelheden baggerspecie volgens bevaarbaarheidsnota's 
positief slibtransport in zeewaartse richting 
de getallen vin vollist en tetera en Jilomons -‘Oden 
voor het tot i tl v m  if^ttin^en

tabel 8 Getallen voor al ihhoeveaTheuon in het ocheldeSatu irima



S" * ï** s  •
c. i »m ® ®s  3 »2- » oTJ S' O 0

^ à  00

mw

c3
cr
tx
0
«T3W

GRENS TUSSEN OOSTELIJK 
EN WESTELIJK BEKKENDEEL

* * * * *
GRENS AAN RIVIERZIJDE 

z a n d v l ie t

3! ~oio re
§ « - 5Ul I»3

Ul
n

*o' -4 O*

O<0
- ica03O
30
<o

0ta0

W E S T K A P E L L E

ZV"GRENS AAN ZEEZIJDE
VUSSffiNGENkm 0 h a n s w e e r t  

/
ELLEWOUTS- 

DUK b a t h

/
WALS
OORDEN

b a a lh o e k  V.AH1 vv iS»AF7WPE ■§
WEDW1ÓÁ 

POLDER' DOEL
TERNEUZEN

HEIST

■Sv̂x
van C A U W E L A E P T S L U 15 

A N T W E R P E N
LIMITE APPROXIMATIVE DE 
L" ESTU A I PE DE L'ESCAUT *

* * * * * *
MARIE

O O S T E N D E fc&tJEDÈ 
«SC.V4H.Ut 

HOBOKENI SCHELLE! 

TEMSEI SCHELLE S e c t io n  de Jaugeage m  la q u e lle  
le *  d e b i t *  d 'a m o n i de l'e s iu a ire  
«ont e s t im is  A p a r t ir  des d ib i t *  
d e *  a f f lu e n t *  non soum is à m a r ie

DURME

GENTBRUGGE 

EtS! ENDERMONDE

E a u i s o u m is e * 4  m a r ie  

Eau« non s o u m ise* 4  m a r ie

_l 10 km



1

#0000-r

---------------»troeotvoorond prohoi bij Iw
 — ttrM«vMf«nd prof M bíj n.».p

— ------ ftreoMvoerond profiel bíj h.w

50000 •

:vyi»t* ngrn

4
ftrtik tM

# 00C ro

km 6&- 66 ¿sy'sj!

I

I I ftulbreedte 

ploetbreedte 

m i l  schor / rifcbreedte I tonder Seeftinç« )

bijlage 2 I 
informatie overgenomen van : ]

westerscheide 
slibtransport en slibbalans
geometrie bekken



N A  P

» 4-

•40

dioptfclijn l*ngs ti« hooftig tu í tt.o .v, N.A.P.)

tHtaiwtai in *

i i  I tfstwdin In m
s i l l

• »s
S M
I S
H

F T\ A . » f van \V y « H orden \

doorsnede 2 ( ra i i  S) 
luidergit

doorsnede 1 (raai 7) 
pas van terneuien

w estersche lde  

s lib tran s p o rt en s libbalans

geulen , platen , schorren en slikken

b ijlage  3
in fo rm atie  overgenomen van



F»*'
'v * ft y  ê t  ft 0  H j i * « •

* 4iv"
14 0 ib. *¿ . . « ¡ M *«V 4»*

O^pr r ^ P« <■ u

******

. .if’i„¡*».■’*■■ " ¿ h iu ujrirbi<** * — ~—« -• V»
lyn5>i*H'r«»* 1.

hpj M # u  íV^  «i»'/*»***»*'

i h D' *mr>* £ « i f wX ^  X  ^

p jg' Fí0«p*fítOJp

oppen lakte

2800 - -HOD
tum. per nivo

2400 i •1200
Cha) I t ia )

2000 . -1000

1800 - 800

1200 • 600

800 - 400

400 - ■200

4

situatie 1970 
situatie 1980-

o p p e r v la k te 0 -  1 .00 ♦ N . A . P . =  240 ha
o p p e r v la k te 0 -  2 .0 0 * N . A . P . =  SIO ha
o p p e r v la k te 0 -  2 .5 0 ♦ N . A . P . =  1080 ha
o p p e r v la k t e 0 -  3 .0 0 4 N . A . P . s  1640 ha
gem. d ie p te 0 •  4 .0 0 ♦ N .A .P .  1970 ; 2 .10m
gem. d ie p t e 0 -  4 .0 0 ♦ N .A .P .  1980 ; 2 .36m
gem. aanzan d ing 0 -  4 .0 0 ♦ N . A . P . =  0 ,26m

**1 4 0  ha -|-

ef /A[cumulatief 
1970

umulatief 
1980

per nivo ; 
1970 ¡

i
per nivo

bodemnivo t.o.v. N.A.P. in m

b i j la g e  U
in f o r m a t ie  o ve rg e n o m e n  van :

w e s te r s c h e ld e
G.P. Bollebakker , concept 1985

s l ib t  r e n s p o r t  en s l ib b a la n s

hoogteverdeting Verdronken Land van Saeftinge



e

o

5!o

bijlage 5
in form atie  overgenomen van

Stronkhorst , 1983 ; 

figuur 29
w estersche lde  

s iib tra n s p o rt en s libbalans  

fourageergebieden , broedplaatsen en

hoogwatervluchtpiaatsen voor vogels



4

io . .

Bath grani Antwarpan Candar

120100

60"

40-

*
Salomons , 1981*b

1 0 0 -

80-
%  -s 16(jm

20 J

S tronkhorst , 1984

w esterscheide  

s lib tran sp o rt en s llb ba lans

a. verdeling rivierslib en zeestib in het Schetdeestuarium

b. percentage slib in zwevend sediment

bijlage 6
in form atie overgenomen van 

Salomons , 1981 a , figuur 
Salomons t 1981 b , figuur 
Stronkhorst , 1984 , figuur

1



NOQRO'6EYELANO

Zt/IQ .BEVCIAND

rEEVWS-VtAAMOfflEK

1»Qr«ík«ní 

2*S lo*ncv*n  
3« COW¿•Stkwouttôjk

6»íjp-fra
7« Hortjivs-tart 

a* Ptrfcpattítf9i3aciho*K
12« Soudewijntkus 15« Antwerpen 
l3*Kfcnktioonpctcef îfi*mjûtimor\di{\g

«WOn

175

105
TOO-

Westerschelde Beneden Schelde
iC0km

i ;T U « 16

w esterschelde  

s lib tran s p o rt en s lib ba lans

a. lozingspunten in de Westerschelde

b. gehalte zware metalen ín suspensie

bijlage  7
in fo rm atie  overgenomen van

Stronkhorst , 1965 ; 

figuur 6 

T.S.C. , 1984 ; 

bijlage 4.6.4.



I 3
00

(3
0

I

lOPClftU

Ovtrl T Hansweert 
NAP -  143 dm 
N AP .  160 da

Dr ? Hansveert 
NAP - U3 dm 
NAP -  160 dm

Dr. v Vaïkemsse 
NAP -  146 dm 
NAP -  159 dm

Dr v. Batn 
NAP -  14« 
NAP -  150 dm

Or. van Borsseie 
NAP -  145 dm 
MA P -  165 dm

KaUIHlMGt*voJ r»0M»r

lovisrit
it /

** *t * / '  w Piseftr

'f. " ̂ O . i ̂
-r—'N Hootf* Ptat*f*\ N'

J 1 1 M
'■-■m.

«/(wNfí V«i*aef \W6U 1* r̂ S"~' ;c V  V rJ s;' .fc % V
A  % d V a l L u > < ua roi*rrtrû 
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snelheidsprofiel in drsn. y
u(x,y, z,t): momentane snelheid 
u^íx) : sn.comp. bovenafvoer

w'v u'(x, t) : s.c. getijosciiiatie
I Iu . (x,y/t): s.c. hor. circulatie

U i" u v (x,y,z,t)ï s.c. vert. circ.

 -^-7— y

snelheidscomponenten horizontale en verticale stroomcirculatie 

In de bovenstaande figuren is het snelheidsveld ais volgt ontleed :

-  U^ X) + u' U b - )  +u"(
=  ut (M  + u' ( * , t  ) t u j (  x,y,b) + u U

i
wnet v̂ '1 ( u ’1 ^

Hiermee wordt het getijgemiddeld transport ais volgt ontleed, 
r PubCo +  < ft Û O  *> +<A >  C.

+■ C f l  H C >  4  >  4-

1. 2, 3. V'
1. : slibtransport ten gevolge van de bovenafvoer
2, i advectlef slibtransport
3.4: respectievelijk horizontaal en verticaal resttransport

b ijlage  24
in fo rm atie  overgenomen van ;

w estersche lde

s lib tra n s p o rt en s libba lans
verdeling resulterend slibtransport in
componenten
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