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K a d e r 1: In le id in g

In de afgelopen ja ren  is in het kader van het project LTV- 
toeganke lijkhe id  gew erkt aan de on tw ikke ling  en toepassing van een 
slibm odel voor het Schelde-estuarium . Het project is een 
samenwerkingsverband tussen Deltares u it Nederland en het 
W aterboukundig Laboratorium  u it Vlaanderen.

Vanaf 2006 is in eerste instantie  met name gew erkt aan een 
lite ra tuurstud ie , gegevensanalyse, systeem beschrijving en 
m odelopzet. Op basis hiervan z ijn  c rite ria  opgesteld waaraan het 
slibm odel u ite inde lijk  zou moeten voldoen. In latere ja ren  is het 
zwaartepunt verschoven naar m odelontw ikke ling, kalibratie , validatie  
en toepassing. In 2009 is het pun t bereikt dat het model voldoet aan 
alle voora f gestelde criteria . Dit w il na tu u rlijk  niet zeggen dat het 
model perfect is en vo lled ig  u iton tw ikke ld , maar wel dat met model op 
realistische w ijze de grootschalige dynam iek van slib  in het estuarium  
reproduceert en inzetbaar is om effecten van autonom e 
ontw ikke lingen o f menselijke ingrepen op de slibdynam iek te 
kwantificeren.

Figuur 1: Bodem van slibm odel (m). De roosterresolutie  is circa 300 m 
in de kustzone, 150 m in de Westerschelde en 50 m bij Cent.
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Figuur 5: Berekende slib fractie  ( -)  in de bodem. Hoogdynamische 
gebieden zoals stroom geulen bestaan voornam e lijk  uit zand, 
laagdynamische gebieden zoals (sommige) platen en havenbekkens 
hebben een s lib rijke  bodem.

K a d e r 3: T o e p a s s in g  v o o r  s c e n a r io ’s

Het s libm odel is al toegepast voor diverse beheervragen zoals 
o Wat is de invloed van de verspre id ing van baggerspecie uit 

havens?
o Wat is de invloed van de aanwezigheid van (nieuwe) 

havenbekkens op de slibdynamiek? 
o Wat is de invloed van de tweede vaarwegverruim ing? 
o Wat is de invloed van de bovenafvoer van de Schelde op de 

slibdynamiek?

Uit F iguur 6 b lijk t dat de ligg ing van het zwaartepunt van het 
troebe lingsm axim um  gevoelig is voor de plaats waar havenspecie 
w ordt verspreid. Een verplaatsing van de stortlocatie  in zeewaartse 
r ich ting  resulteert in een aanm erkelijke s libconcentratieverhoging 
zeewaarts en in een verlaging landwaarts. D it b iedt perspectieven voor 
optim alisa tie  van specieverspreiding. A fhanke lijk  van de actuele 
zoetwater afvoer is de netto trans port r ich ting  zeewaarts dan wel 
landwaarts.

Het s libm odel levert ook  belangrijke invoer voor het m odelleren van de 
ecologische effectketen, variërend van modellen voor prim aire 
productie to t habitatgeschiktheidskaarten.

Figuur 2: Berekend zoutgeha lte (ppt) en s libconcentratie (m g/L) langs 
de hoofdgeul van de Schelde voor hoog rivierafvoer (283 m 3/s). 
V lissingen =  0 km, Antwerpen =  90 km. Het troebe lingsm axim um  bij 
Antwerpen is d u id e lijk  zichtbaar.

From 01-0ct-2006 lo 01-J*n-2007

Figuur 6: Effect van het verplaatsen van een stortlocatie  voor 
bij Antwerpen op de slibconcentratie in de waterkolom  (%).
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K a d e r 2: N a tu u r l i jk e  d y n a m ie k

Een verge lijk ing  tussen rem ote-sensing waarnem ingen en 
m odelu itkom sten toon t aan deze in veel gevallen goed gelijkende 
verpre id ingspatronen laten zien. D it w o rd t geïllustreerd in F iguur 3 
voor (rustig  weer, dood tij) en (storm achtig  weer).

De seizoensdynamiek in 2006 is niet zo sterk  ais voor het langjarige 
gem iddelde. Zo is de slibconcentratie in de herfst een tijd lang  erg 
laag. Deze periode kenm erkt zich to t eind november door het 
ontbreken van storm en en een hoge zoetwaterafvoer (F iguur 4). Dit 
suggereert een belangrijke invloed van deze twee parameters. Het 
model onderbouwt deze hypothese. Begin april en eind mei, wanneer 
een hoge rivierafvoer samenvalt met harde w ind, w o rd t ju is t een erg 
hoge slibconcentratie waargenom en én berekend.

Figuur 8: Het slibm odel levert ook  belangrijke in form atie  toe aan het 
lu ik  N atuurlijkheid.

K a d e r 4: R e fe re n tie s

Deze poster b iedt een zeer beknopt overzich t van het slibm odel. Via 
de Scheldemonitor (http ://w w w .sche ldem on ito r.be /LTV .php) is veel 
meer in form atie  v r ij toeganke lijk . O ok z ijn  de resultaten inm iddels 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijd schriften .
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Figuur 4: Berekende (blauw) en gemeten (g ro en /roo d /zw art) 
s libconcentratie bovenin de waterkolom  b ij Terneuzen in 2006.
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Figuur 3: Berekende (links) en met rem ote-sensing waargenomen 
(rechts, bron: IVM) verdeling van de slibconcentratie (m g/L, logschaal) 
op 16 ok tober 2006 om 11:30 (dood tij, rustig  weer, boven) en op 17 
november 2006 om  11:30 (storm achtig  weer, onder).
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