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Inleiding 

Door de verruiming van de Westerschelde worden zowel het fysische, chemische als het 
biologische systeem van de Westerschelde beïnvloed. Om de gevolgen van de verruiming te 
Ieren kennen en (indien nodig) het huidige beheer te kunnen aanpassen, is een omvangrijk 
monitoringsprogramma opgezet, namelijk "MOnitoring VErruiming Westerschelde 
(MOVE)" genaamd. 
De meetresultaten van MOVE worden gebruikt, om de verwachte veranderingen (hypothesen) 
te toetsen zoals deze gesteld zijn in het plan van aanpak (lit.7). De meetresultaten worden in 
een jaarlijkse voortgangsrapportage weergegeven. De eerste voortgangsrapportage is 
verschenen in april 1999. (lit.4) 
Aan deze voortgangsrapportage liggen vier werkdocumenten ten grondslag, waarin dieper op 
ontwikkelingen wordt ingegaan: 

Werkdocument met betrekking tot chemie en biologie 
Werkdocument met betrekking tot getij en zout 
Werkdocument met betrekking tot baggeren en storten 
Werkdocument met betrekking tot morfologie 

In dit werkdocument m.b.t. morfologie worden de ontwikkeling van arealen, inhouden en 
bodemsamenstelling in de Westerschelde nader bekeken. 
Het werkdocument is in twee delen verdeeld. Het eerste deel beschrijft de ontwikkelingen van 
arealen en inhouden terwijl deel twee de bodemsamenstelling beschrijft. 

Leeswijzer: 

Deel 1: 	"Arealen en inhouden van de Westerschelde" 

In hoofdstuk 1 wordt een algemeen beeld geschetst van de verruiming van de Westerschelde. 
In hoofdstuk 2 worden methodieken beschreven uitgewerkt. De nauwkeurigheid van de 
resultaten wordt in hoofdstuk 3 aangegeven. In hoofdstuk 4 wordt iets over de hypotheses 
verteld, terwijl in hoofdstuk 5 de uiteindelijke resultaten worden omschreven. 

Deel 2: 	"Bodemsamenstelling van de Hooge Platen en de Slikken van Everingen" 

In hoofdstuk 1 wordt in het algemeen de bodemsamenstelling van de Westerschelde 
behandeld aan de hand van de Hooge Platen en de Slikken van Everingen . In hoofdstuk 2 
wordt de bemonsteringsmethocle beschreven en in hoofdstuk 3 de komt de nauwkeurigheid 
van de meetgegeven ter sprake. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 4 de stand van zaken gegeven 
en wordt iets gezegd over de hypotheses gezegd. 

Tot slot volgt er nog een literatuurlijst en een aantal bij lagen van deel 1 en 2 als aanvulling op 
de tekst. 



Werkdocument m.b.t. Morfologie, notitie NWL-99.18 

Deel 1: 
"Arealen en Inhouden 

van de 
Westerschelde" 
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Algemeen 

In een dynamisch watersysteem zoals de Westerschelde zorgen de natuurlijke processen, de 
bagger- en stortactiviteiten en de zandwinning voor veranderingen in bodemligging. 
De waterinhoud van de Westerschelde neemt toe als gevolg van een toename van de 
getijdoordringing. Deze sterkere getij doordringing is een reactie op het dieper en breder 
worden van de hoofdgeulen en bij een verdergaande verdieping van de vaarweg zal dit proces 
zich waarschijnlijk voortzetten. Als gevolg van import van sediment uit de voordelta zal deze 
inhoudstoename van de hoofdgeulen echter wel minder zijn. 
Door verruiming de hoofdgeulen komt het sediment uit deze geulen weer terecht in de 
nevengeulen, ondiepwatergebieden, platen, schonen en slikken. 
De ondiep watergebieden zijn overgangsgebieden tussen geulen en platen. Uiteindelijk nemen 
de ondiep watergebieden weer af in areaal en inhoud, waardoor de platen waarschijnlijk weer 
toenemen in areaal en inhoud. 
Veranderingen in arealen en inhouden van deze morfologische eenheden (geulen, platen e.d.) 
zullen effect hebben op het functioneren van de Westerschelde. Ieder type heeft weer zijn 
eigen functie. Zo zijn platen, schonen en slikken van groot belang voor het ecologisch 
functioneren, terwijl de scheepvaart gebruik maakt van de diepe geulen en de zandwinning 
hoofdzakelijk plaatsvindt tot NAP -12,5 m. 
In dit deel van het werkdocument wordt ingegaan op de ontwikkelingen van arealen en 
inhouden van geulen, ondiep water gebieden, platen, schonen en slikken. 
Over de ontwikkelingen van arealen en inhouden voor wat betreft slikken en schonen kan 
alleen maar uitspraak worden gedaan t.o.v. 1997 over de areaal veranderingen van het totale 
intergetijde gebied langs de dijken (schonen en slikken samen). 
De bodemsamenstelling van de Westerschelde wordt in het tweede deel van dit 
werkdocument besproken. 

Methodiekbeschrij vingen 

2.1 Algemeen 

Om de effecten van de verruiming op het fysisch, chemisch en het biologisch systeem van de 
Westerschelde goed te kunnen beschrijven wordt gebruik gemaakt van meetresultaten van 
diverse metingen. Deze zijn speciaal geinitieerd voor dit doel maar veelal ook vanuit of ten 
behoeve van andere doelstellingen. Om de meetdata te kunnen gebruiken voor analyses 
dienen deze verwerkt, bewerkt en op de juiste wijze opgeslagen te worden. In schema ziet 
deze procesgang er als volgt uit: 
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Toelichting: 
Na het meten dienen de meetdata gecontroleerd en gevalideerd te worden. Tevens dienen deze in een zodanig format geplaatst te worden 
dat verdere bewerkingen mogelijk zijn. Deze werkzaamheden worden omschreven als verwerking. Ze worden veelal verricht door de 
organisatie of afdeling die de metingen ook uitvoert. De meetdata worden na verwerking opgeslagen als primaire data. 

Om analyses, toetsingen en overige berekeningen met deze primaire data te kunnen uitvoeren zullen bewerkingen uitgevoerd worden. 
Deze worden veelal verricht door diegene die ook de analyses en de toetsingen uitvoeren. De resultaten van de bewerkingen worden 
opgeslagen als secundaire data. Naast parameters voor analyses kunnen dat ook berekeningsresultaten zijn. 

In deze notitie worden analyseresultaten van inhouden, arealen en bodemsamenstelling 
beschreven. In de volgende paragraaf zal nader ingegaan worden op de voomoemde stappen 
in de procesgang. 
Daarnaast zullen methodieken van berekeningen en presentaties beschreven worden. 

Voor inhouden en arealen zijn de meetgegevens van vaklodingen en waterpassingen gebruikt. 
Bijlage 1 geeft een overzicht van de vaklodingen 1 t/m 6 in de Westerschelde (zie bijlage 
la).Voor bodemsamenstelling zijn dat de meetgegevens van bodembemonsteringen die door 
het RIKZ Middelburg geanalyseerd worden. De vaklodingen worden door de Meetdienst 
Zeeland uitgevoerd, terwijl de waterpassingen door de Meetkundige Dienst worden gedaan. 

2.2 Verwerking 

meetgegevens vaklodingen: De controle /validatie van de gegevens is uitgevoerd door de 
Meetdienst Zeeland. De meetgegevens worden omgezet in een rwslod format (xyz) en 
opgeslagen. 
meetgegevens waterpassingen: De Meetkundige Dienst is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de controle en validatie. 
De gegevens worden opgestuurd naar de Meetdienst Zeeland en daar opgeslagen in een 
rwslod format. 
meetgegevens bodemsamenstelling: De bodemmonsters worden geanalyseerd en 
vervolgens gevalideerd en gecontroleerd door het laboratorium van het RIKZ Middelburg. 
De gegevens worden vervolgens opgestuurd naar de afdeling NWL van de Directie 
Zeeland. 

2.3 Bewerking 

meetgegevens vaklodingen en waterpassingen: Deze worden samengevoegd tot een 
totaalbestand per vakblad. Vervolgens worden de rwslod gegevens met behulp van het 
interpolatieprogramma DIGIPOL (lit. 8) bewerkt en omgezet tot grids. Dit geschiedt per 
vakblad en met een ceigrootte van 20x20 meter. De bewerking is uitgevoerd door de 
Meetdienst Zeeland en door de afdeling NWL van de Directie Zeeland. De grids worden 
omgezet in ARCINFO(GIS) format en vervolgens opgeslagen door de Meetdienst Zeeland 
en de afdeling NWL. 
meetgegevens bodemsamenstelling: De analyseresulaten waren reeds geschikt voor 
verdere berekeningen. Bewerkingen waren in dit geval niet meer nodig. 

2 
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2.4 Berekeningsmethodieken 

2.4.1 Berekening inhouden en arealen 

De benodigde grids per vakblad (in ARCINFO format ) worden in een directory bij elkaar 
gezet. Omdat de gegevens ook voor evaluatiestudies geschikt moeten zijn, betreft het 
gegevens tussen 1955 en 1998 van de vakbladen 1 tlm 6. 
Na dit groeperen worden alle gnds gelijkgemaakt dwz. het aantal gridcellen met meetdata 
wordt dan voor alle grids gelijk gemaakt. Gridcellen die nog leeg zijn, worden volgemaakt 
met een gevulde cel van een voorgaand of een jaar daarna. Het dichtstbijzijnde jaar waarin de 
desbetreffende cel wel gevuld is, wordt hiervoor gebruikt. Dit is noodzakelijk om 
berekeningen te kunnen uitvoeren mbt. verandering in arealen en inhouden in de loop der 
jaren. Het "gelijkmaken" (aanvullen) wordt gerealiseerd met de GIS-macro: "AanvuLami". 

De inhouden en arealen worden berekend met de GlSmacro Vakgis. Hiervoor zijn twee 
kaarten nodig tw.: 
* een kaart van de schematisatie van geulen en ondiepwater : geulschematisatie (zie bijlage 
2a) 
* een kaart van de schematisatie van platen, slikken en schonen.: plaatschematisatie (zie 

bijlage 2b) 
In de schematisaties worden per morfologische eenheid(geul, ondiepwater, plaat, slik/schor) 
polygonen onderscheiden waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd. Hierdoor is het 
mogelijk om veranderingen per polygoon in de tijd te volgen. Hierin is ook onderscheid 
gemaakt tussen de systeemdelen oost, midden en west (zie bijlage ib). 
In de kaarten worden de randen van de Westerschelde bepaald door de dijken, 
systeemgrenzen, de grens met Belgie en de lijn Vlissingen/Breskens. Deze laatste lijn valt 
samen met de westelijke begrenzing van vakblad 6. De dijkbegrenzing is uniform met de 
dijklijnenkaart "dijk90", die ook als begrenzing voor eerdere berekeningen heeft gediend (lit. 
9). Dit geldt ook voor de grens van Belgie, alhoewel hier in het verleden niet altijd eenduidig 
gebruik van is gemaakt.Voor de systeemgrenzen tenslotte zijn de begrenzingen van vakblad 3 
gebruikt. 

Bij de bepaling van de grenzen van polygonen is rekening gehouden op welke niveaus en 
voor welke morfologische eenheid de berekeningen moeten worden uitgevoerd. 
Een voorbeeld: 
De geulschematisatie wordt gebruikt voor berekeningen van inhouden en arealen van het 
ondiepwater en de geulen. Hierbij moet het watervolume berekend worden beneden NAP - 
2m en NAP -5m. De schematisatie heeft "vaste" grenzen dwz. dat de grenzen van polygonen 
voor de berekende jaren niet veranderen. De Westerschelde is echter een dynamisch 
watersysteem waarbij platen, geulen en slik/schor in tijd en ruimte verschuiven . Wanneer de 
grenzen van de polygonen te dicht bij de NAP -2m en NAP -5m lijn gekozen zouden zijn, dan 
kunnen interpretatieverschillen ontstaan: polygonen voor geulen bevatten slikken en 
andersom. 

Zonder al te diep in te gaan op de totstandkoming van de schematisaties kan in het algemeen 
opgemerkt worden dat bij plaatschematisaties de grenzen in de geulassen zijn aangehouden 
en bij de geulschematisaties de grens vaak in het midden van plaatcomplexen zijn gelegd. 

3 
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Het zal duidelijk zijn dat een "vaste" schematisatie geschikt is voor een beperkt aantal jaren. 
Bij de bepaling van de effecten van de verdieping wordt een periode van 10 tot 15 jaar 
beschouwd. Daarvoor is de schematisatie veelal goed bruikbaar. Voor evaluatiestudies met 
perioden van 40 tot 50 jaar moet men alert zijn op de mogelijke interpretatieverschillen ten 
gevolge van voornoemde verschuivingen. 

Voor de berekening van inhouden van geulen worden de watervolumes beneden NAP - 5m 
bepaald. De inhouden van platen worden bepaald door bij de plaatpolygonen de 
watervolumes beneden NAP +3,5m en NAP -2m van elkaar af te trekken. 

Voor de berekening van arealen van geulen en ondiepwater worden watervolumes op de 
niveaus NAP -2m en -5m bepaald. Als schematisatie wordt de geulschematisatie gebruikt. 
Voor areaalberekeningen van platen en slik/schor worden watervolumes berekend op de 
niveaus NAP +3,5m, -2m en -5m. Als schematisatie wordt de plaatschematisatie 
aangehouden. 

De resultaten van alle berekeningen worden door de GIS macro Vakgis in een asciibestand 
gezet. Dit wordt vervolgens ingelezen in een EXEL spreadsheet, waarna verdere analyse en 
berekeningen kunnen plaatsvinden. 

2.4.2 Grafieken 

In EXEL worden de berekeningen per schematisatie in drie bestanden geplaatst, voor het 
oostelijk, midden en westelijk deel van de Westerschelde. Uiteindelijk hebben we zes 
bestanden, twee voor Oost, twee voor Midden en twee voor West. 

Westerschelde deel Geulschematisatie Plaatschematisatie 
West Westgeul Westplaat 
Midden Middengeul Middenplaat 
Oost Oostgeul Oostplaat 

De berekeningen worden voor arealen in hectaren (ha) en voor inhouden in miljoenen 
kubieke meters (1.000.000 m3  ) uitgedrukt. 
De arealen en inhouden van geulen en ondiep watergebieden worden berekend met de 
geulschematisatie; de arealen en inhouden van platen, slikken en schonen worden berekend 
met de plaatschematisatie. 
Een geul is dat deel van de bodem (van bijv. De Westerschelde) gelegen beneden de 
NAP -Sm lijn. Geulen worden ook nog verdeeld in hoofd- en nevengeulen. 
Een ondiepwatergebied is dat deel van de bodem wat tussen de NAP -5m en NAP -2m ligt en 
onderdeel uitmaakt van een geul. 
Een plaat is het deel van de bodem gelegen boven de NAP -2m lijn en volledig omgeven is 
door water. 
Slikken en schonen zijn die delen van de bodem hoger dan NAP -2m en grenzend aan een 
dijk. 
Over geul inhoud en geulen areaal kan nog wel eens verwarring ontstaan. 
Met de inhoud van geulen wordt bedoeld, de inhoud van de geul die zich beneden NAP -2 m 
bevindt. Terwijl het geulen areaal zich onder NAP -5 m bevindt en het ondiep water areaal 
zich tussen de NAP -2m en NAP -5 m bevindt. 

ru 
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Voor de presentatie van de ontwikkelingen van arealen en inhouden is gebruik gemaakt van 
de gegevens uit de periode van 1990 tim 1997. 
Om een zo reëel mogelijk beeld te kunnen scheppen over de ontwikkeling van arealen en 
inhouden, worden er gemiddelde lodingsdata voor Oost, Midden en West berekend en 
uitgedrukt in dagen t.o.v. de eerste loding in 1990. 
Om de gemiddelde opname datum van Oost, Midden en West per lodingsjaar te bepalen, 
moeten de begin en de eind opnamedata van de vaklodingen binnen de systeemdelen Oost, 
Midden en West bekend zijn. 

Systeemdeel Oost bevat de vaklodingen van de vakken 1 en 2. 
Systeemdeel Midden bevat de vaklodingen van vak 3. 
Systeemdeel West bevat de vaklodingen van de vakken 4,5 en 6 van de Westerschelde. 

Om de methodiekbeschrijving goed uit te kunnen leggen volgt hieronder een voorbeeld 
berekening voor de gemiddelde opnamedatum van een systeemdeel per jaar. 

Voorbeeld: 
De gemiddelde opname datum van vak Oost voor 1990 wordt als voigd berekend: 

Vak Begin opnamedatum Eind opnamedatum 
1 
2 

23-07-1990 
23-04-1990 

26-07-1990 
27-04-1990 

Begin opnamedatum van Oost is nu: 23-04-1990 
Eind opnamedatum van Oost is nu: 26-07-1990 

Van deze begin en eind datum wordt vervolgens de gemiddelde opname datum berekend met 
de volgende formule: 

Gemiddelde opnamedatum = [(eind opnamedatum - begin opnamedatum)/2] + begin 
opnamedatum 

nu wordt: [(26-07-1990 - 23-04-1990)/2] +23-04-1990= 09-06-1990 

De eerste gemiddelde opnamedatum van 1990 voor de vakken Oost, Midden en West is 
tijdstip 0 in dagen. De daarop volgende gemiddelde opnamedata worden in dagen t.o.v. de 
eerste gemiddelde opnamedatum van 1990 uitgedrukt (zie tabel) 

91 
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Tabel: Opnamedata van systeemdeel Oost 

begin 
datum 

eind 
datum 

gemiddelde 
datum 

tijdstip 
(dagen) 

23-04-90 26-07-90 9-06-90 
16-01-91 5-06-91 27-03-9 29 
28-0 1 -92 18-02-92 7-02-92 60 
8-03-93 14-04-93 26-03-93 1021 
4-10-93 27-10-93 15-10-93 122 

22-02-94 30-03-94 12-03-94 137 
3-01 -95 27-01 -95 15-01 -95 1681 
2-01-96 22-01-96 12-01-96 204 

30-10-96 28-11-96 13-11-96 234 
24-03-97 20-05-97 21-04-97 2508 
14-10-97 10-02-98 12-12-97 274 
12-05-98 15-06-98 29-05-98 2911 

1-01-22 1152 

In de grafieken worden vervolgens de arealen en inhouden uitgezet tegen de tijd (in dagen). 
De grafieken tonen tevens de voorspelde ontwikkelingen zoals deze gesteld zijn in de 
verschillende hypothesen over 15 en 25 jaar. 

Hypothesen 

Voor arealen en inhouden en bodemsamenstelling van de Westerschelde zijn verschillende 
hypothesen opgesteld. 
Voor arealen en bodemsamenstelling geven deze hypotheses een voorspelling over 25 jaar. 
Voor inhouden zijn deze opgesteld voor 15 jaar. 
De hypothesen staan bij de betreffende paragrafen in deel 1 en 2 weergegeven. 

Nauwkeurigheid 

Door het gebruik van grote aantallen dieptegegevens per lodingsvak wordt de variabele 
lodingsfout bij berekening van de inhouden en de arealen geëlimineerd. In een loding kunnen 
ook systematische fouten voorkomen ten gevolge van menselijke fouten, welke niet te 
achterhalen zijn. Deze fouten kunnen invloed hebben op de uiteindelijke resultaten. 

De verwachtingen van de areaal- en inhoudsontwil&elingen zijn in de vorm van hypothesen 
weergegeven. De hypothesen zijn zo concreet mogelijk verwoord. Overigens worden de 
ontwikkelingen in de hypothesen lineair gesteld, terwijl de daadwerkelijke ontwikkelingen 
mogelijk niet lineair verlopen. 
In deze hypothesen is, waar mogelijk met behulp van bandbreedtes, kwantitatief aangegeven 
welke ontwikkeling wordt verwacht. De ontwikkelingen en bandbreedtes worden mede 
bepaald door de verwachtingswaarden (de verwachte toekomstige ontwikkelingen) die 
gesteld zijn in eerder verschenen literatuur. De bandbreedtes zijn afhankelijk van deze 
voorspelnauwkeurigheid. 
De ontwikkelingen van inhouden en arealen van de Westerschelde zijn afhankelijk van 
verschillende variabelen, waarvan de omvang een aanzienlijke mate van onzekerheid 
vertoont. De verwachtingen van de arealen en inhouden hebben dan ook een ruime 
bandbreedte. (lit. 3 en 9) 
Voor de arealen wordt daarom ook een bandbreedte voor over 25 jaar gehanteerd van ± 50 
ha. 



Werkdocument m.b.t. Morfologie, notitie NWL-99.18 

De bandbreedtes rond de eerste loding van 1997 die in dit werkdocument worden vertoond, 
worden m.b.v. een trendlijn over de periode 1990 tlm de eerste loding van 1997 bepaald. 
Vervolgens wordt per loding berekend wat de afwijking is t.o.v. de trendlijn. Uit deze 
verschillen wordt een standaard deviatie berekend. 
Deze standaard deviatie bepaalt vervolgens voor de arealen de boven- (eerste loding van 1997 
+ stand. dev.) en ondergrens (eerste loding van 1997 - stand. dev.) van de bandbreedte bij de 
eerste loding van 1997. 

7 



ONTWIKKELING AREALEN GEULEN WESTELIJK DEEL 	 Figuur 1 
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5. 	Rekenresultaten 

De resultaten van arealen en inhouden staan per systeemdeel aangegeven. Te beginnen vanuit 
het westelijk deel via het midden naar het oostelijk deel. Als eerste worden de arealen 
behandeld met daarop volgend de inhouden. Overigens worden voor de ontwikkelingen voor 
wat betreft de inhouden alleen de geulen beschreven. De overige inhoudbeschrij vingen 
worden niet verder besproken wegens gebrek aan informatie. 
Voor plaats aanduidingen (namen van polygonen zoals de Drempel van Everingen) wordt bij 
geulen en ondiepwater zowel voor inhouds- als voor areaalberekeningen, verwezen naar de 
geulschematisatie in bijlage 2a. Voor platen, slikken en schonen is dit de plaatschematisatie 
in bijlage 2b. 

	

5.1 	Westelijk deel van de Westerschelde 

Voor een overzicht van het oppervlakte van het westelijk deel van de Westerschelde wordt 
verwezen naar bijlage 1h: Verdeling Westerschelde 

5.1.1 Arealen van het westelijk deel van de Westerschelde 

5.1.la Geulen areaal west 

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

Toelichting op de hypothese: 
De huidige trend is een verruiming van de geulen in het westen. Deze verruiming zal worden 
tegengewerkt door stortingen in dit gebied. Verwacht wordt dat er netto geen verandering zal optreden. 
Door natuurlijke fluctuaties kan wel toe en afiame van 50 ha optreden. 

Het oppervlakte aan geulen in het westelijk deel van de Westerschelde is in 1998 in 
vergelijking met 1997 afgenomen met 23,3 ha. Voor een overzicht zie figuur 1: 
"Ontwikkeling arealen geulen westelijk deel". 

Geulen areaal Geulen areaal Verschil geulen areaal 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal geulen areaal 
west 10.802,9 10.779,6 - 23,3 

De grootste afname aan areaal in het westelijk deel is geconstateerd bij de Drempel van 
Everingen (15,1 ha) en Zuid Everingen (8,7 ha).(zie bijlage 3a) Hiermee kan gesteld worden 
dat de afname aan geulen areaal in het Westen voornamelijk in de nevengeulen plaats vindt. 
Verder valt op dat de ontwikkeling aan geulen areaal in het westen van de Westerschelde 
volgens de gestelde prognose verloopt. Ondanks de sterke afname aan areaal blijft de 
ontwikkeling nog binnen de gestelde bandbreedte (zie bijlage 6a). 



ONTWIKKELING AREALEN ONDIEP WATER WEST 	 Figuur 2 
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5.1.lb Ondiep water areaal west 

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

Toelichting op de hypothese: 
Door de toename van stortingen van baggerspecie zullen in het westen grotere en hogere plaatcomplexen 
ontstaan. Dit gaat ten koste vna het areaal ondiep water. 

Het oppervlakte aan ondiepwater areaal in het westelijk deel van de Westerschelde is in 1998 
in vergelijking met 1997 toegenomen met 42,0 ha. Voor een overzicht zie figuur 2: 
"Ontwikkeling arealen ondiep water west". 

Ondiep water areaal Ondiep water areaal Verschil Ondiep 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) water areaal (ha) 

Totaal Ondiep water 
areaal West 1.595,3 1.637,3 42,0 

Deze toename vindt voornamelijk plaats bij de Drempel van Everingen (20,3 ha), Zuid 
Everingen (14,6 ha) en bij het Vaarwater langs Hoofdplaat c.a. (10,0 ha). Er vindt ook een 
geringe afname van areaal plaats bij de Schaar van Spijkerplaat (8,3 ha).(zie bijlage3b) 
Over het algemeen kan gezegd worden dat deze ontwikkeling van ondiepwater areaal 
(toename) niet volgens de gestelde prognose (afname) verloopt. (zie bijlage 6b) 
Wellicht betreft het hier een proces, waarbij geulareaal kleiner wordt a.g.v. sedimentatie en 
uiteindelijk zal veranderen in plaat areaal. Aangezien ondiep water gedefinieerd wordt als een 
gebied tussen plaat en geul, kan dit proces voor een tijdelijke toename van het ondiep 
watergebied tot gevolg hebben. 
De verwachting is voorlopig dan ook dat na enige tijd het ondiepwater areaal wel zal gaan 
afnemen. Wel dient deze ontwikkeling kritisch gevolgd te worden voor eventuele 
bijstellingen van de te verwachte ontwikkelingen. 



Slikken Platen 

1 slik breskens terneuzan 
2 slik terneuzen hellagat 	

7 hoogeplaten complex 
8 middelpiaten complex 

3 slik hellegat knuiterehoek  
4 slik vlissingen ellewoutsdljk 9 rug van beerland complex 
5 slik ellewoutsdijk baarland 
6 slik baarland hansweert 
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ONTWIKKELING AREALEN PLATEN WESTELIJK DEEL 
	

Figuur 3 
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5.1.lc Platen areaal west 

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

Toelichting op de hypothese: 
Door toename van het storten van baggerspecie in het westelijk deel wordt een toeneme van het plaatareaal 
verwacht. 

Het areaal aan platen in het westelijk deel van de Westerschelde is in 1998 t.o.v. 1997 
afgenomen met 11,7 ha. Voor een overzicht zie figuur 3: "Ontwikkeling arealen platen 
westelijk deel". 

Platen areaal Platen areaal Verschil platen areaal 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal platen areaal 
west 2.476,7 2.465,0 - 1127 

Deze afname heeft voornamelijk plaats gevonden bij het Middelpiaten complex (12,2 ha). 
(zie bijlage3c) 
De afname aan areaal loopt niet volgens de verwachting (toename) maar valt nog binnen de 
gestelde bandbreedte van de verwachtingswaarde. Het verdient aanbeveling om deze 
ontwikkeling kritisch te blijven volgen. (zie bijlage 6c) 

5.1.ld Schorren en slikken areaal west 

Het areaal aan schonen en slikken in het westelijk deel van de Westerschelde is in 1998 t.o.v. 
1997 afgenomen met 7,1 ha. 

Schonen en slikken Schonen en slikken Verschil schonen en 
areaal mei 1997 (ha) areaal april 1998 (ha) slikken areaal (ha) 

Totaal schonen en 
slikken areaal west 1.077,0 1.069,9 - 7,1 

De grootste afname aan areaal is opgetreden bij het slik Ellewoudsdijk Baarland van 7,3 ha. 
Tevens heeft er een afname plaats gevonden van 1,5 ha bij slik Terneuzen Hellegat. (zie 
bijlage 3c) 
Een aanzienlijke toename heeft echter plaats gevonden bij het slik Vlissingen Ellewoudsdijk 
van 1,2 ha. 
Voor wat betreft de ontwikkelingen van arealen schor en slik afzonderlijk zoals deze gesteld 
zijn in de hypotheses, kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 
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5.1.2 Inhouden van het westelijk deel van de Westerschelde 

5. 1.2a Geulinhoud hoofdeulen westelijk deel 

Hypothese 14: 
Het watervolume onder NAP -2m in de hoofdgeul in het westelijk deel van de Westerschelde 
zal toenemen met 8 tot 28 Mm3. 

Toelichting van de Hypothese: 
Hoewel geen veranderingen in areaal geul in het westelijk deel wordt verwacht, wordt dor verdieping van de 
geul (en eventueel verlenging) toch een toename van de geulinhoud verwacht. 

De geulinhoud van de hoofdgeulen in het westelijk deel van de Westerschelde is in het 
afgelopen jaar toegenomen met 4,1 Mm3. 

Hoofdgeulen Hoofdgeulen Verschil hoofdgeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
hoofdgeulen west 784,1 788,2 491 

Deze inhoudstoename vindt voornamelijk plaats bij de Honte (1,7 Mm3) en de Pas van 
Terneuzen (1,2 Mm3).(zie bijlage3d) 
De grootste veranderingen zijn opgetreden in de Honte in de hoofdgeul van het gebied tussen 
de Sloehaven en de Buitenhaven van Vlissingen.(zie bijlage 5 profiel 1) 
Op deze plaats zien we een erosie en een sedimentatie van ongeveer 2 m naast elkaar 
voorkomen. Deze erosie en sedimentatie zou het gevolg kunnen zijn van een plaatval. (zie 
bijlage 4a) 
Dit houdt in dat de plaat steeds hoger en steiler wordt waardoor er op een gegeven moment 
een kritieke situatie ontstaat en de rand van de plaat instabiel wordt. Deze instabiele situatie 
zorgt uiteindelijk voor het wegzakken van de plaatrand waardoor het plaatzand in de geul 
terecht komt. De verwachting is dat het zand dat in de geul is terecht gekomen, snel zal 
verdwijnen. 
Tevens zien we dat op de plaats van de Drempel van Borssele erosie heeft plaats gevonden 
t.o.v. 1997. Deze erosie is het gevolg van baggerwerkzaamheden op de drempel van Borssele 
voor een betere doorgang van de scheepvaart. 
Deze inhoudsontwikkeling loopt volgens de verwachting zoals deze gesteld is in de 
hypothese. Het valt echter wel op dat de toename aan inhoud van de hoofdgeul buiten de 
aangegeven bandbreedte loopt. Maar het is tot op heden nog moeilijk om daar nu al enige 
uitspraken over te doen. (zie bijlage 6d) 
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5.1.2b Geulinhoud neven jeulen westelijk deel 

Hypothese 15: 
Het watervolume onder NAP -2m in de nevengeulen in het westelijk deel van de 
Westerschelde zal afnemen met 22 tot 52 Mm3. 

Toelichting op de hypothese: 
In de kortsluit- en nevengeulen in het westelijk deel zal in de toekomst meer worden gestort. Dit zal tot afname 
van de inhoud leiden. 

De totale inhoud van de nevengeulen in het westelijk deel van de Westerschelde is in 1998 
ten opzicht van 1997 afgenomen met 3,5 miljoen m3. 

Nevengeulen Nevengeulen Verschil Nevengeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
Nevengeulen West 706,0 702,5 - 3,5 

De grootste afname van inhoud heeft plaats gevonden bij de Schaar van Spijkerplaat (1,8 
Mm3) en de Everingen (1,5 Mm3). (zie bijlage 3d) 
In het hele gebied van de Schaar van Spijkerplaat vinden enorm veel veranderingen plaats die 
ook gevolgen hebben op de inhoud van de Schaar. Deze ontwikkelingen in en om de Schaar 
van Spijkerplaat worden beschreven in het NWL-rapport van P.Bollebakker (zie lit. 1). Deze 
ontwikkelingen staan overigens los van de verruiming van de Westerschelde en waren reeds 
voor de aanvang van de verruimingswerken al geconstateerd. 
De afname van de geulinhoud bij de Everingen valt te verklaren door het feit dat er bij 
Ellewoutsdijk en de Everingen zandstortingen verricht zijn in verband met de verruiming van 
de Westerschelde. (zie bijlage 4a) 
De inhoudsontwikkelingen voor wat betreft de nevengeulen in het westelijk deel van de 
Westerschelde lopen tot op heden nog volgens de gestelde verwachtingen. (zie bijlage 6d) 

12 



ONTWIKKELING AREALEN GEULEN MIDDENDEEL 

geulen 1997-1 998 

verdwenen geul tussen 1997 en t 

bijgekomen geul tussen 1997 en 1 

geul zowel in 1997 als in 1998 

Figuur 4 

1 

4 

Hootdgeulen 	 Nevengeulen 

1 gat van Ossen isse 	5 pat van ba 
2 overloop van hansweart 6 mlddelgat 
3 drempel van hansweert 7 schaar van 
4 zuldergat 

sie 



Werkdocument m.b.t Morfologie, notitie NWL-99.18 

5.2 	Middendeel van de Westerschelde 

Voor een overzicht van het oppervlakte van het middendeel van de Westerschelde wordt 
verwezen naar bijlage 1h: Verdeling Westerschelde 

5.2.1 Arealen van het middendeel van de Westerschelde 

5.2.la Geulen areaal midden 

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

Toelichting op de hypothese: 
In het middendeel van de Westerschelde is in de laatste decennia verruiming opgetreden. Gezien de laatste 
ontwikkelingen in debietverdeling en debietveranderingen én de toekomstige toename van stortingen, wordt 
geen verdere verruiming verwacht. Door natuurlijke fluctuaties kan er wel een toe of afname van 50 ha optreden. 

Het oppervlakte aan geulen in het midden deel van de Westerschelde is in 1998 in 
vergelijking met 1997 toegenomen met ongeveer 3,8 ha. Voor een overzicht zie figuur 4: 
"Ontwikkeling arealen geulen midden deel". 

Geulenareaal Geulenareaal Verschil geulenareaal 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal geulenareaal 
midden 3.19099 3.194,7 3,8 

De grootste toename van in het midden deel is waargenomen in de Overloop van Hansweert 
(9,0 ha). (zie bijlage 3a) 
De grootste afname aan areaal in het midden deel is geconstateerd bij het Middelgat (6,1 ha). 
Samenvattend nemen de hoofdgeulen in het midden deel toe met 14,0 ha terwijl de 
nevengeulen afnemen met 10,2 ha. 
Verder valt op dat de ontwikkeling aan geulen areaal in het midden van de Westerschelde 
volgens de gestelde prognose verloopt. De ontwikkeling blijft binnen de gestelde bandbreedte 
(zie bijlage 6a). 
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5.2.lb Ondiep water areaal midden 

Hypothese A8: 
Het areaal ondiep water in het middendeel van de Westerschelde zal afnemen met 25 tot 125 
hectare. 

Toelichting op de hypothese: 
Door de toename van stortingen van baggerspecie, zullen in het middendeel grotere en hogere plaatcomplexen 
ontstaan. Dit gaat ten kosten van het areaal ondiep water. 

Het ondiep water areaal in het midden van de Westerschelde van 1998 is t.o.v. 1997 
afgenomen met 6,8 ha. Voor een overzicht zie figuur 5: "Ontwikkeling arealen ondiep water 
midden deel". 

Ondiep water areaal Ondiep water areaal Verschil ondiep water 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) areaal (ha) 

Totaal ondiep water 
areaal midden 8094 80294 - 6,8 

Deze afname heeft voornamelijk plaats gevonden op de Drempel van Hansweert (6,0 ha) en 
bij de Schaar van Ossenisse (3,9 ha). 
Verder zien we een geringe toename aan ondiep water areaal bij de Middelgat (2,8 ha) en bij 
het Gat van Ossenisse (2,7 ha).(zie bijlage 3b) 
Over het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkeling van ondiep water areaal in het 
middendeel van de Westerschelde de trend volgt zoals deze gesteld is in de hypothese.(zie 
bijlage 6b) 
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Figuur 6 
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5.2.lc Platen areaal midden 

Hypothese All: 
Het areaal platen in het middendeel van de Westerschelde zal toenemen met 25 tot 125 
hectare. 

Toelichting op de hypothese: 
Door toename van het storten van baggerspecie in het middendeel, wordt een toename van het plaatareaal 
verwacht. 

Het areaal aan Platen in het midden deel van de Westerschelde is in 1998 in vergelijking met 
1997 toegenomen met 3,8 ha. Voor een overzicht zie figuur 6: "Ontwikkeling arealen platen 
midden deel". 

Platen areaal Platen areaal Verschil platen areaal 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal platen areaal 
midden 1.337,9 1.341,7 3,8 

Deze toename heeft plaats gevonden bij de Plaat van Ossenisse (3,9 ha). (zie bijlage 3c) 
De ontwikkeling loopt volgens de gestelde Hypothese. (zie bijlage 6c) 

5.2.ld Schorren en slikken areaal midden 

Het areaal aan schonen en slikken in het midden deel van de Westerschelde is in 1998 t.o.v. 
1997 afgenomen met 2,0 ha. 

Schonen en slikken Schonen en slikken Verschil schonen en 
areaal mei 1997 (ha) areaal april 1998 (ha) slikken areaal (ha) 

Totaal schonen en 
slikken areaal midden 514,8 512,7 - 2,0 

De grootste afname aan areaal is opgetreden bij het slik Hellegat Knulterhoek 4,2 ha. 
Tevens heeft er een toename plaats gevonden bij het slik Hansweert Waarde van 2,5 ha. (zie 
bijlage 3c) 
Voor wat betreft de ontwikkelingen van arealen schor en slik zoals deze gesteld zijn in de 
hypotheses, kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 
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5.2.2 Inhouden van het midden deel van de Westerschelde 

5.2.2a Geulinhoud hoofdgeulen midden 

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

Toelichting van de Hypothese: 
Momenteel is er sprake van enige verruiming. Door stortingen in het middendeel zal deze verruiming worden 
tegengewerkt. Hierdoor wordt geen verdere verruiming meer verwacht. Door natuulijke fluctuatie kan nog wel 
toe- en afname optreden van ca. 7 Mm3. 

De geulinhoud van de hoofdgeulen in het middendeel van de Westerschelde is in het 
afgelopen jaar toegenomen met 3,5 miljoen m3. 

Hoofdgeulen Hoofdgeulen Verschil hoofdgeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
hoofdgeulen midden 238,7 242,2 3,5 

De grootste toename van inhoud heeft plaats gevonden bij de Overloop van Hansweert van 
1,5 Mm3. Verder zien we een toename van inhoud bij het Gat van Ossenisse van 1,2 
Mm3.(zie bijlage 3d) 
In een dwarsprofiel van het middendeel is duidelijk waar te nemen dat de Overloop van 
Hansweert in diepte is toegenomen wat heeft geleid tot een inhoudstoename van het 
watervolume.(zie bijlage S profiel 2) 
Deze inhoudsontwikkeling loopt volgens de verwachting zoals deze gesteld is in de 
hypothese. Het valt echter wel op dat de geringe toename aan inhoud van de hoofdgeul buiten 
de aangegeven bandbreedte loopt. (zie bijlage 6d) 
Dit zou het gevolg kunnen zijn van de natuurlijke fluctuaties in dit gebied. 
Maar het is tot op heden nog moeilijk om daar nu al enige uitspraken over te doen. 
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5.2.2b Geulinhoud nevengeulen midden 

Hypothese 17: 
Het watervolume onder NAP -2m in de nevengeulen in het midden deel van de Westerschelde 
zal afnemen met 3 tot 17 miljoen m3. 

Toelichting op de hypothese: 
Door toename van de stortingen in het middendeel van de Westerschelde zal de inhoud van de nevengeulen 
afnemen. 

De totale inhoud van de nevengeulen in het midden deel van de Westerschelde is in 1998 ten 
opzicht van 1997 afgenomen met 3,0 miljoen m3. 

Nevengeulen Nevengeulen Verschil nevengeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
nevengeulen midden 151,4 148,4 - 3,0 

De grootste afname aan inhouden hebben plaats gevonden bij het Middelgat van 3,0 Mm3. 
(zie bijlage 3d) 
Deze afname aan inhoud zou een gevolg kunnen zijn van het storten in het stortvak voor de 
Biezelingse Ham. (zie bijlage 4b) 
Toch kan gezegd worden dat deze inhoudsontwikkeling loopt volgens de verwachting zoals 
deze gesteld is in de hypothese. Het valt echter wel op dat de geringe toename aan inhoud van 
de nevengeul buiten de aangegeven bandbreedte loopt. (zie bijlage 6d) 
Maar het is tot op heden nog moeilijk om daar nu al enige uitspraken over te doen. 
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5.3 	Oostelijk deel van de Westerschelde 

Voor een overzicht van het oppervlakte van het oostelijk deel van de Westerschelde wordt 
verwezen naar bijlage ib: verdeling Westerschelde 

5.3.1 Arealen van het oostelijk deel van de Westerschelde 

5.3.la Geulen areaal oost 

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

Toelichting op de hypothese: 
De drempels in het oosten zullen worden verlaagd. Dit zal tot toename van het getijvolume leiden. De geul zal 
zich gaan verruimen totdat er een nieuw evenwicht wordt bereikt. Hierdoor zal de geul zich gaan verruimen 
totdat weer een evenwichtssituatie is ontstaan. 

Het oppervlakte aan geulen is in 1998 in vergelijking met 1997 toegenomen met 4,7 ha. Voor 
een overzicht zie figuur 7: "Ontwikkeling arealen geulen oostelijk deel". 

Geulenareaal Geulenareaai Verschil geulenareaal 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal geulenareaal 
midden 3.221,8 3.226,5 427 

De grootste toename van in het oostelijk deel van de Westerschelde is waargenomen in de 
Schaar van Valkenisse (5,9 ha) en het Nauw van Bath (4,9 ha). 
De grootste afname aan areaal in het oostelijk deel is geconstateerd op de Overloop van 
Valkenisse (7,7 ha) en de Schaar van Noord (3,6 ha).(zie bijlage 3a) 
Over het algemeen genomen zien we in de hoofdgeulen een afname van areaal met 1,4 ha 
terwijl er in de nevengeulen een toename van 6,1 ha plaats vindt. 
Verder valt op dat de ontwikkeling aan geulen areaal in het oosten van de Westerschelde 
volgens de gestelde hypothese verloopt. De ontwikkeling blijft binnen de aangegeven 
bandbreedte. (zie bijlage 6a) 
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5.3.lb Ondiep water areaal oost 

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

Toelichting op de hypothese: 
Na de vergroting van de hoofdgeul zullen door erosie de plaatranden steiler worden en ondiepwater verloren 
gaan. 

Het oppervlakte aan ondiep water areaal is in 1998 ten opzichte van 1997 toegenomen met 
14,9 ha. Voor een overzicht zie figuur 8: "Ontwikkeling arealen ondiep water oostelijk deel". 

Ondiep water areaal Ondiep water areaal Verschil ondiep water 
mei 1997 (ha) april 1998 (ha) areaal (ha) 

Totaal ondiep water 
areaal oost 718,1 733,0 1499 

De toename vindt voornamelijk plaats bij de Overloop van Valkenisse (16,8 ha) en bij de 
Schaar van Valkenisse (9,0 ha). We zien ook een afname aan areaal bij het Nauw van Bath 
(6,2 ha) en de Zimmermangeul (8,1 ha), maar deze weegt niet op tegen de grootte toename bij 
Valkenisse. (zie bijlage 3b) 
Als we deze toename aan ondiep water areaal vergelijken met de gestelde prognose (een 
afname aan areaal) wijkt deze af. De ontwikkelingen vallen nog wel binnen de gestelde 
bandbreedte. (zie bijlage 6b) 
Een verklaring voor deze tegengestelde ontwikkeling zou kunnen zijn dat tijdens de 
verdieping gedurende korte tijd sprake is van een morfologische aanpassingen die 
tegengesteld zijn aan de lange termijn-verwachtingen. 
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5.3.1e Platen areaal oost 

Hypothese Al2: 
Het areaal platen in het oostelijkdeel van de Westerschelde zal afnemen met 60 tot 160 
hectare. 

Toelichting op de hypothese: 
Verruiming van de geulen in het oostelijk deel leidt tot grotere erosie van de plaatranden. 

Het areaal aan platen in het oostelijk deel van de Westerschelde is in 1998 in vergelijking met 
1997 afgenomen met 10,1 ha. Voor een overzicht zie figuur 9: "Ontwikkeling arealen platen 
oostelijk deel". 

Platen areaal Platen areaal Verschil platen areaal 
- mei 1997 (ha) april 1998 (ha) (ha) 

Totaal platen areaal 
oost 963,6 95395 - 10,1 

Deze afname vindt plaats bij de Platen van Valkenisse (10,1 ha). (zie bijlage 3c) 
Zoals al staat aangegeven in de toelichting van de hypothese, is deze afname waarschijnlijk te 
verklaren door het feit dat de hoofdgeul verruimd is. 
Verder kan gezegd worden dat deze areaal ontwikkeling loopt volgens de hypothese en valt 
binnen de gestelde bandbreedte. (zie bijlage 6c) 

5.3.ld Schorren en slikken areaal oost 

Het areaal aan schonen en slikken in het midden deel van de Westerschelde is in 1998 t.o.v. 
1997 afgenomen met 9,4 ha. 

Schonen en slikken Schonen en slikken Verschil schonen en 
areaal mei 1997 (ha) areaal april 1998 (ha) slikken areaal (ha) 

Totaal schonen en 
slikken areaal oost 1.182,2 1,172,8 - 9,4 

De grootste afname aan areaal is opgetreden bij het slik Waarde Bath van 4,4 ha. 
Tevens heeft er een toename plaats gevonden bij het slik Saeftinge (2,3 ha) en bij slik 
Perkpolder Baalhoek (2,1 ha). (zie bijlage 3c) 
Voor wat betreft de ontwikkelingen van arealen schor en slik zoals deze gesteld zijn in de 
hypotheses, kunnen nog geen uitspraken gedaan worden. 
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5.3.2 Inhouden van het oostelijk deel van de Westerschelde 

5.3.2a Geulinhoud hoofdjeulen oostelijk deel 

Hypothese 16: 
Het watervolume onder NAP -2m in de hoofdgeul in het oostelijk deel van de Westerschelde 
zal toenemen met 65 tot 95 miljoen m3. 

Toelichting van de Hypothese: 
Allereerst zullen de drempels worden verdiept. Na het verdiepen zal het getijvolume in het oostelijk deel als 
gevolg daar van toenemen. De geulen zullen zich na verloop van tijd aanpassen aan deze grotere hoeveelheden, 
en zich verruimen. 

De geulinhoud van de hoofdgeulen in het oostelijk deel van de Westerschelde is in het 
afgelopen jaar toegenomen met 6,3 miljoen m3. 

Hoofdgeulen Hoofdgeulen Verschil hoofdgeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
hoofdgeulen oost 273,6 279,9 6,3 

De grootste toename van inhoud heeft plaats gevonden bij het Zuidergat met 2,0 Mm3. Verder 
zien we een toename van inhoud bij de Overloop van Valkenisse en de Drempel van Bath van 
beiden 1,1 Mm3.(zie bijlage 3d) 
Het is aannemelijk te stellen dat deze toename aan inhoud in de hoofdgeul het gevolg is van 
de baggerwerkzaamheden voor de verruiming van de Westerschelde. 
In een dwarsprofiel van het oostelijk deel is duidelijk waar te nemen dat de geul bij de 
Drempel van Bath in diepte is toegenomen wat heeft geleid tot een inhoudstoename van het 
watervolume.(zie bijlage 5 profiel 3) 
Deze inhoudsontwikkeling loopt volgens de verwachting zoals deze gesteld is in de 
hypothese en valt ook binnen de gestelde bandbreedte. (zie bijlage 6d) 
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5.3.2b Geulinhoud nevenkeulen oostelijkdeel 

Hypothese 19: 
Het watervolume onder NAP -2m in de nevengeulen in het oostelijk deel van de 
Westerschelde zal toenemen1  met 8 tot 22 mijoen m3. 

Toelichting op de hypothese: 
In het oostelijk deel wordt in de toekomst minder gestort. Hierdoor zullen de neven- en kortsluitgeulen zich 
verruimen. 

De totale inhoud van de nevengeulen in het oostelijk deel van de Westerschelde is in 1998 ten 
opzicht van 1997 afgenomen met 1,0 miljoen m3. 

Nevengeulen Nevengeulen Verschil nevengeulen 
mei 1997 (Mm3) april 1998 (Mm3) (Mm3) 

Totaal geulinhoud 
nevengeulen Oost 67,0 6820 1,0 

De grootste toename aan inhoud heeft plaats gevonden in de Schaar van Valkenisse en 
bedraagt 1,2 Mm3.(zie bijlage 3d) 
In de overige neven- en kortsluitgeulen vinden echter geen aanzienlijke veranderingen plaats. 
Deze toename aan inhoud zou een gevolg kunnen zijn van diverse baggerwerkzaamheden in 
de hoofdgeul van het oostelijk deel van de Westerschelde. (zie bijlage 4c) 
Verder kan gezegd worden dat deze inhoudsontwikkeling loopt volgens de verwachting zoals 
deze gesteld is in de hypothese en valt ook binnen de gestelde bandbreedte. (zie bijlage 6d) 

1  NB in het het rapport: "Beoordeling van de effecten van de verdieping 48' - 43', Plan van aanpak - rapport 2" 
staat abusievelijk vermeld dat de inhoud van de nevengeulen afneemt. De toelichting is echter wel correct. 
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Deel 2: 
"Bodemsamenstelling van 

de Hooge Platen 
en 

de Slikken van Everingen" 
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Algemeen 

Op 17 januari 1995 hebben Vlaanderen en Nederland een verdrag gesloten over de verruiming van de 
Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. Op 27juni1997 is de verruiming 
gestart. Tijdens de uitvoering van dit verdrag worden omvangrijke hoeveelheden zand gebaggerd en 
elders in de Westerschelde weer gestort. 
Deze verschuivingen hebben gevolgen voor de bodemsamenstelling in de Westerschelde. 
De bodemsamenstelling is voornamelijk van belang voor het ecologisch functioneren van de 
Westerschelde. Het vôérkomen van bodemdieren op slibrijke delen, wordt mede bepaald door de 
bodemsamenstelling (slibgehalte). Bodemdieren zijn een belangrijke schakel in het voedselweb. Zo 
vormen zij een belangrijke voedseibron voor vele andere dieren, o.a. steitlopers en kluten. Ook voor 
de recreatie is de bodemsamenstelling van belang. Een hoog slibgehalte wordt over het algemeen als 
onprettig ervaren. 

In de Westerschelde is van oorsprong een min of meer natuurlijke gradiënt in de korrelgrootte van het 
sediment aanwezig, met relatief grof materiaal aan de zeezijde en fijner materiaal in stroomopwaartse 
richting. Daarnaast is er een sterke gradiënt aanwezig tussen geulen en b.v. platen. 
Deze natuurlijke gradiënt kan veranderen onder invloed van de bagger- en stortactiviteiten. 
Om te weten te komen welke veranderingen optreden ten gevolgen van de verruimingswerken, 
worden binnen het project MOVE (Monitoring Verdieping Westerschelde) metingen verricht. 
Zo wordt op twee plaatsen in de Westerschelde de ontwikkeling van de bodemsamenstelling gevolgd. 
Deze twee locaties zijn: de "Hooge Platen" en de "Slikken van de Everingen" (zie bijlage la). 
Voor deze lokaties is gekozen omdat zij belangrijke natuurgebieden in de Westerschelde zijn. De 
hoge natuurwaarde hebben ze voor een groot deel te danken aan het hoge slibgehalte in de bodem. 
Bovendien zijn bij de verdieping in de buurt van deze gebieden stortplaatsen gelegen, die voor 
zandtransport naar deze gebieden kunnen leiden. Door met met name de natuurbeschermings-
organisaties is de vrees geuit dat door deze stortingen de bodemsamenstelling in bepaalde 
natuurgebieden grover zal worden. 

Bemonstering 

De eerste gebiedsdekkende bodemopname van de Slikken van Everingen en de Hooge Platen, is 
gemaakt tijdens de McLaren bemonstering van 1992/1993. Deze bemonstering is opgezet door Mc 
Laren die de Westerschelde in een raster heeft gedeeld van grids met een afmeting 500 * 500 
meter.(zie lit.5) 0p sommige plaatsen zijn de grids verkleind tot grids van 250 * 250 meter. Ieder grid 
werd bemonsterd met een grijper (voor de bodem van geulen en lagere delen van het 
intergetijdegebied) of met een ringsteker van ongeveer 4,5 cm doorsnede (voor de bodem van platen, 
slikken en schonen). 
Bij de bemonstering van 1992, waren de grids op de Hooge Platen 500 * 500 meter en op de Slikken 
van Everingen 250 * 250 meter. Nu is de grootte van de grids op de Slikken van Everingen en de 
Hooge Platen 250 * 250 meter. 
Op deze beide lokaties werden de bodemmonsters met een ringsteker genomen. Per locatie werd drie 
maal gestoken. Van deze drie steken werd een mengmonster gemaakt van ca. 0,5 liter van de 
bovenste 5 á 10 cm van de bodem. De monsters werden in het laboratorium geanalyseerd. 
Een overzicht van de monsterlocaties met de nummering is gegeven in bijlage la en ib. 



Werkdocument m.b.t. Morfologie, notitie NWL-99. 18 

Nauwkeurigheid 

De bodemsamenstelling van de Westerschelde kent een sterke variatie door de tijd. Deze hangt samen 
met de getijomstandigheden en het seizoen. Met name de seizoensinvloed kan erg sterk zijn. Hier is 
echter nog geen diepgaand onderzoek naar gedaan. Men dient dus met de uitkomsten van deze notitie 
rekening te houden met onzekerheden. 

Verder zijn de bodemmonsters op de Slikken van Everingen en de Hooge Platen, met voorbehandeld. 
Dit houdt in dat de bodemmonsters geanalyseerd worden zonder verwijdering van kalk (als schelpen) 
en humus. Er is voor deze manier van werken gekozen, omdat deze veel goedkoper en sneller is, dan 
wanneer de monsters worden voorbehandeld volgens de standaard methode van het RIKZ (dat wil 
zeggen dat organisch materiaal verwijderd is met waterstofperoxyde (humus gehalte) en kalk met 
zoutzuur). Het nadeel van deze onbehandelde analyse is dat de hoedanigheid van de monsters (aan of 
afwezigheid van schelpdieren) een sterke invloed kan hebben op het gemeten resultaat. 
De gevoeligheid en de beperkingen van deze manier van analyseren zijn beschreven in 
werkdocument RIKZ[1T-97.0807.(zie lit.2) 
Naast de analyse van de monsters die niet voorbehandeld zijn, zijn voor referentie een aantal 
monsters op de standaard manier geanalyseerd (humus en kalk verwijderd) ter controle. 

Stand van Zaken 

Voor het volgen van de bodemsamenstelling op de Hooge Platen en de Slikken van Everingen, zijn 
alleen de monsterpunten meegenomen waar een referentie uit 1992 en 1997 van is. Voor een 
overzicht van de monsterlokaties zie bijlage ib en lc. 
Dit houdt in dat voor de Hooge Platen de grids van 500 * 500 meter alleen meegenomen worden in de 
voortgang. 
De overige monsterpunten worden voorlopig nog even buiten beschouwing gelaten. 
De twee lokaties (de Hooge Platen en de Slikken van Everingen) zijn bemonsterd in 1992, 1997 en in 
1998 tweemaal (in augustus en in oktober). 
Voor de beoordeling van de bodemsamenstelling wordt gekeken naar de korrelgrootte (D50 in pm) en 
naar het slibgehalte (perc. <63 pm) van de monsterpunten. 

4.1 Hypothesen 

In de beoordeling van de effecten van de verdieping 48' - 43', plan van aanpak - rapport 2 staan de 
hypothesen vermeld voor de bodemsamenstelling op de Hooge Platen en de Slikken van Everingen. 
De veranderingen die worden verwacht, zullen optreden in een periode van 25 jaar. De hypothesen 
geven dus een prognose voor deze periode. 
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4.2 	Hooge Platen 

Hypothese B4: 
De samenstelling van het bodemsediment van de Hooge Platen verandert niet. 

Toelichting op de hypothese: 
De stortingen in de Schaar van Spijkerplaat zullen geen invloed hebben op de samenstelling van het bodemsediment op de Hooge Platen, 
omdat de stortplaats in een diepe geul ten noorden van de Hooge Platen ligt. De stroomrichting is west-oost, zodat geen transport richting 
Hooge Platen wordt verwacht. 

Uit de gegevens in bijlage 2a valt af te leiden dat de gemiddelde D50 op de Hooge Platen het 
afgelopen jaar enigszins zijn toegenomen. 

1993 11997 1 augustus 1998 oktober 1998 
Gemiddelde D50 (Mm) van de 
Hooge Platen 84,7j.tm 80,2im 93,2pm TI 16.1 um 

Deze toename van gemiddelde korreigrootte gaat gepaard met een afname aan het percentage 
slibgehalte op de Hooge Platen. 

1993 11997 1 augustus 1998 oktober 1998 
Gemiddelde perc. <D63 pm 
van de Hooge Platen 32 % ~ 44 % 37 % 28 % 

Deze resultaten staan tevens in grafieken weergegeven in bijlage 2b. 
Als we de tabel van bijlage 2a goed bekijken zien we bij bepaalde monsterpunten enorme fluctuaties. 
Soms zelfs van bijna 100 kim. Wat de precieze verklaring hiervan kan zijn, is nog niet bekend. Wel 
zijn er in het afgelopen jaar (1997-1998) grote ontwikkelingen in de Schaar van Spijkerplaat (ten NO 
van de Hooge Platen) geconstateerd. Deze ontwikkelingen kunnen een grote invloed hebben op de 
ontwikkelingen van de bodemsamenstelling van de Hooge Platen. Dit is in tegenspraak met de eerder 
gegeven toelichting op de hypothese. De ontwikkelingen voor wat betreft de Schaar van Spijkerplaat 
worden beschreven in het NWL-rapport van P. Bollebakker (zie lit.1) 
Over de verdere ontwikkelingen van de bodemsamenstelling op de Hooge Platen, kan op dit moment 
nog niet zoveel gezegd worden. Wel is duidelijk dat er nog geen eenduidige ontwikkeling plaats 
vindt. Tevens is het nu nog te vroeg om op basis van de verkregen resultaten al conciussies te 
trekken. 

4.3 	Slikken van Everingen 

Hypothese B3: 
De samenstelling van het bodemsediment van de Slikken van de Everingen zal grover worden. 

Toelichting op de hypothese: 
Door de stortingen voor Ellewoudsdijk en in de Ebschaa.r van de Everingen zal de sedimentsamenstelling van de slikken grover worden. Bij 
de stortplaats Ebschaar Everingen wordt op geringe diepte gestort. Het sediment uit stortvak Ellewoudsdijk zal vanuit de Vloedschaar 
Everingen door de stroom naar de ondiepere delen worden getransporteerd. De vergroving zal vrij snel na de start van de stortingen 
merkbaar zijn. Na verloop van tijd zal de snelheid van verandering afnemen, totdat er weer een stabiele situatie is ontstaan. 

Uit de gegevens in bijlage 3a valt af te leiden dat de gemiddelde D50 op de Slikken van Everingen 
het afgelopen jaar in augustus 1998 is afgenomen en bij de laatste monstername in oktober 1998 weer 
is toegenomen. Ten opzichte van de bemonstering van 1997, toont oktober 1998 slechts een kleine 
verhoging van ongeveer 1 .tm. 
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1993 1997 augustus 1998 oktober 1998 
Gemiddelde D50 (pni) van de 
Slikken van de Everingen 220,2 un 140,9 pm 122,3 im 141,7 im 

Deze schommeling komt ook terug bij het percentage slibgehalte van de Slikken van Everingen. In 
augustus 1998 vindt er een toename tot 36 % plaats, terwijl deze in oktober nog tot onder het slib 
gehalte percentage van 1997 zakt. In oktober 1998 is het percentage slibgehalte uiteindelijk 26 %. 

1993 	J1 997 augustus 1998 oktober 1998 
Gemiddelde perc. <D63 pm van 
de Slikken van de Everingen 27 % 29 % 136% 26 % 

Deze resultaten staan tevens in grafieken weergegeven in bijlage 3b. 
Over het algemeen genomen zien we op de Slikken van de Everingen een geringe vergroving van de 
bodemsamenstelling. Deze ontwikkeling loopt trager dan tot op heden in de hypothese gesteld is. 
Over de verdere ontwikkelingen van de bodemsamenstelling op de Slikken van Everingen, kan op dit 
moment nog niet zoveel gezegd worden. Ook is de ontwikkeling nog veel te kort om uitspraken te 
doen over de juistheid van de hypothese. 
Ook voor dit gebied geldt dat de ontwikkelingen voor wat betreft de bodemsamenstelling nauwkeurig 
gevolgd moeten worden. 
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Begrippenlijst 

Areaal geul 	 : Buitendijkse gebieden, waarvan de bodem dieper is gelegen dan NAP - 
5 meter. 

Areaal ondiep watergebeid 
Buitendijkse gebieden, waarvan de bodem gelegen is tussen NAP - 2 
meter en NAP - 5 meter. 

Areaal plaat 	 : Buitendijkse gebieden, waarvan de bodem hoger is gelegen dan NAP - 
2 meter en niet begroeid zijn en niet grenzen aan oevers. 

Areaal schor 	 : Buitendijkse gebieden die begroeid zijn en waarvan de bodem hoger 
ligt dan NAP - 2 meter. De begroeiingsgrens is vaak een steilrand. 
Indien geen klif aanwezig is wordt als grens een bedekkingspersentage 
van 50 % aangehouden. 

Areaal slik 	 : Buitendijkse gebieden, waarvan de bodem hoger ligt dan NAP -2 
meter, en niet begroeid zijn en grenzen aan oevers. 

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

Cel/Gridpuntl/Beeltpunt/Rasterpunt 
Element uit een grid. 

Ceigrootte/Resolutie 
De onderlinge (horizontale of verticale) afstand van de punten van een 
grid. 

Dynamiek 	 : Mate van veranderlijkheid van de ligging en vorm van platen en geulen 
in de tijd. 

Morfologische systemen 
Een ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van 
conditionerende omgevingsfactoren en daarmee tot op zekere hoogte 
homogeen is ten aanzien van de ecologische leefgebieden die er binnen 
voorkomen. Voorbeelden: geulen, ondiepwater-gebied, platen, slikken, 
schonen. 

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

Geomorfologie 	: De zichtbare vormen in het landschap 

Geulen 
...Hoofdgeulen 	: Geulen in de Westerschelde die worden gebruikt als hoofdvaarwater. 

Deze zijn:  Scheur - Wielingen - Honte - Pas van Temeuzen - Gat van 
Ossenisse - Overloop van Hansweert - Zuidergat - Overloop van 
Valkenisse - Nauw van Bath - Pas van Rilland - Schaar van Ouden 
Doel. 

...Nevengeulen 	: Alle geulen die geen hoofdgeul zijn. 
Vloedgeulen 	 : Geulen die gedomineerd worden door de vloedstroom (vloeddebiet 

groter dan ebdebiet). 
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...Ebgeulen 	 : Geulen die gedomineerd worden door de ebstroom (ebdebiet groter dan 
vloeddebiet). 

...Kortsluitgeulen 	: Geulen die de verbinding vormen tussen de ebgeulen en de 
vloedgeulen. 

Geulwandverdediging 
Harde constructie ter bescherming van de oevers met aanliggende 
slikken/schonen. Deze constructie gaat verdere uitbochting van de geul 
tegen. De constructie wordt aangelegd van NAP -2 m tot de 
geulbodem. Tevens wordt ca 10 m van de geulbodem bestort. 

Grid/Raster 	 Regelmatig rooster van meet- of beeldpunten 

Habitat 	 : Typische woon- of verblijfplaats van plante- of diersoort. 

Inhoud geulen 	 De geulinhoud onder NAP -2m. 

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

Komberging 	 : Waterinhoud van de schijf tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld 
laagwater 

Plaatcomplexen 	: Een stelsel van platen 

Raai 	 : Denkbeeldige rechte lijn, waarlangs door een schip metingen 
zijn/worden verricht. 

Slib 	 : Sediment met een korreldiameter kleiner dan 63tm. 

Sessie 	 : De complete reeks van bewerkingen die op een dataset wordt gedaan, 
van ruwe data tot het uiteindelijke geinterpoleerde beeld met evt. de 
bijbehorende statistiek en/of kwaliteitsindicatoren. 

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

Systeemdelen (zie deel 1, bijlage 1 b) 
Oostelijk deel 	: Het gebied dat valt binnen de vaklodingsbladen 1 en 2 (zie deel 1, 

bijlage la) 
Westelijk deel 	: Het gebied dat valt binnen het vaklodingsbladen 4, 5 en 6 (zie deel 1, 

bijlage la) 
...Midden deel 	 Het gebied dat valt binnen het vakjodingsblad 3 (zie deel 1, bijlage 1 a) 

Voedselwebi 	 : Een serie van organismen die elkaars voedsel vormen. 
Voedselketen 	 Hierbij wordt vaak gestart bij het fytoplankton en 

geëindigd bij de grote vleeseters. 
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L 	Eens per vier jaar 

Eens per twee jaar 

Eens per jaar 

L 	Eens per half jaar 

Overzicht vaklodingen 
Westerschelde 
Bijlage la 

RWS Directie Zeeland, afd. NWL 



TRACE HOOFDVAARWATER EN SYSTEEMGRENZEN 
	

Bijlage ib 

systeemgrenzen oost/midden/west 

trace hoofdvaarwater met geulvakken 

lepteIjnen NAP -2 m. en -10 m. 

ankerpIatsen 

MIDDEN K 
WEST .- 

2 7 
OOST 

4 	 2 



Hoofdgeulen 

1 drempel van hansweert 
2 zuidergat 
3 overloop van valkenisse 
4 drempel van valkenisse 
5nauw van bath 
6 dremnel van hath 





Plaatschematisatie Wesi 

4 N 
\ 
\ 

Bijlage 2b 

1 bIR UF F.FIb LnJvuLeII 	7 hoogeplaten complex \ 2 slik temeuzen hellegat
3 slik 

	8 middeiplaten complex 

4 slik vhssPngenellewoutsdijk 9 rug van baarland complex 	 2J 
5 slik ellewoutsdljk baarland 
6 slik baarland hansweert 

Slikken 	 7 
1 slik hellegat knultershaek  
2 slik knuitershoek perkpolder 	 ;. 
3 slik baarland hansweert 	 : 
4811k hansweert waarde 	 1 

WEST 

Slikken 

1 slik perkpolder baalhoek 
2 slik saeftinge 
3 slik hansweert waarde 
4 slik waarde bath 
5 slik bath ossendrecht 

Platen 

6 plaat van ossenlsse 
7 platen valkenisse 
8 saettingeplaat 

Schor 

9 

T 



Bijlage 3a: Areaal ontwikkeling geulen 

)oet ddn West 
Hoofdg.ulen ontwikkeling verschil % verandering oidg.ul.n ontwikkeling verschil % verandering HOofdgeulen ontwikkeling verschil % verandering 
laars polygoon areaal geulen (6e) 1997-1998 (ha) tav 1997 am polygoon 

[(Overloop 

areaal geulen (ha) 1997-1998 (ha) 10v 1997 naam polygoon areaal geulen (ha) 1997-1998 (ha) tav 1997 
97-1 98-1 97-1 98-1 97-1 98-1 

1.Drempeivan Harisweerl 440,5 440,6 0,1 0,0 Gat van Qsseniase 910,9 911,6 0,7 0,1 1,Honte 1.817.6 1,818,9 1.3 0,1 
"Zuidergat 709,7 711.6 1,9 0,3  van Hansweert 574.9 583,8 9,0 1.6 Drempel van Borssele 330.8 331,2 0,4 0,1 
'l.Overloop van Valkenisse 312.3 304,5 -7,7 -2,5 3.Drompel van hansweert 345,3 349,5 4.2 12 3,Pas van Terneuzeri 1.901,0 1.901,4 0,4 0,0 

Drempel van Valkenisse 283,6 284,2 0.6 0.2 4.Zuklorgat 30,1 30.2 0,1 0,3 4.Gat van Ossernsse 467.1 464,1 -2.9 -0,6 
6.Nauw van Bath 181,1 188.0 4,9 2,7 
61 Drempel van Bath 129,1 129,2 0,1 0,1 
.VaarwaterbovenBattr 173,4 172,2 -1,2 -0,7 

'otael hooidgiulsa 2.229,8 2,228,4 -1.4 -0,1 Totaal hOoldg.uI.n 1,861,1 1.875,2 14.0 0,8 Totaal hootdgeulen 4.516,5 4.515.6 -0,9 0,0 

Neven gecden ontwikkeling Nev.ngsu+, ontwikkeling Neven geulen ontwikkeling 
van Waarcie 191,4 193.7 2.3 1.2 5.Pasvan Baarland 301,4 300,4 -0,9 -0.3 5.Schaarvan Spijkerplaat 2.191,2 2.191.8 0,6 0,0 

1

.Schaar 

Schaar van Valkenisse 392.3 398,3 5,9 1.5 6.Middelgat 967,0 960,9 -6.1 -0.6 6.Vaarwatvr langs Sooldplaal na. 889,4 883,8 -5.6 -0.6 
0.Zimmermangeul 29,7 28,8 -1,0 -3.2 7.Schaar van Ossenisse 61.4 582 -3,2 -5.2 7.Everingen 1.980.0 1.991.5 6.5 0,3 

11.Schaar van Noord 153.0 149,4 -3,6 -2,4 8.Zuid Everingen 217,0 208,3 -8,7 -4,0 
12.Appetzak 225,8 228,0 2.4 1,1 9.Drempel van Evenngen 764,7 749,6 -15,1 -2.0 

10.Boerengat 0.0 0.0 0.0 0,0 

11 Pas van Baarland 239,1 239,0 -0.1 0,0 

otsal n.vsng.ulsa 992,1 998,1 6,1 0,8 Totaal n.vsngsul.n 1.329,8 1.319,5 -10,2 -0,8 totaal rrevengeulen 6,286.4 6,264,1 -22.4 -0.4 

'01551 geulen Oost 3.221,8 3.226,5 4,7 0,1 T~l gsuI.n Midden 3.190,9 3.194,1 3.8 0,1 Totaal geulen West 10.802,9 10.779.6 -23,3 -0,2 

97-1 98-1 97-1 98-1 
oofdgeulen oost 2.229,8 2228,4 -1.4 -0,1 Ievenge~ oost 992.1 998,1 6.1 0.6 
ooktgeulenmidden 1.861,1 1.875.2 14,0 0,8 nevengeuienmldden 1.329.8 1.319,5 -10,2 -0,8 
ootdgeuleo weet 4.516,5 4.515,6 -0,9 0,0 ne~~ wast 6.286,4 6.284,1 -22.4 -0.4 

otasi hootdg.uI.n 8.607.4 8.619,1 11,8 0.1 T~ n.vsng.uêsn 8.608,3 8.581,1 -26,5 -0,3 

Otaal gsuI.n areaal 11.215.8 17200,8 -14,8 -0,1 
I.St.(Ich.ld. 	1 



% varandenng Ondl.pwat.r a,ea.l antw!k*.11ng verschil 

10v 1997 naam polygoon 	 areaal ondiepw (ha) 1997-1999 (ha) 

97-1 99-1 

2,9 1 Honte 127,0 123,3 -3.8 
'1,1 2,Drap.1 van Borssele 0,8 0,9 0.0 

-23,2 3,Pas van Tarneuzen 243.4 245,5 2.1 

3,7 Dat van Ossavissa 20.1 22,7 2.6 
-0,2 Schaar van Spijkerplaat 

[Vaarwater 

267.7 259.4 -8,3 

2,2  langs hvvlrlaat c.a 278.6 288.5 10,0 

-4.8 7.Evering.n 279.8 284,1 4,3 

'Luid Evanngen 73,3 87.9 14.6 

Drempel van Everingen 295,9 316,1 20,3 

10.Boarengat 3,2 3,8 0,6 

t Pas van Baarlarid 5,5 5,2 '0.2 

-0,8 staal ondlepwatar Weet 1.595,3 1.831,3 42,0 

% veranderir 

ton 195 

.3, 

.5, 

0, 

13, 

.3. 

3, 

1, 

IS'  

6, 

17. 

Bijlage 3b: Areaal ontwikkeling ondiep water 

Dndl.pwat.r areaal ootwl95ellng verschil % verandemg Ondepw.t,x areaal O4ffivlldreling verschil 
raam polygoon areaal ondiepw (ha) 1997.1998 (ha) tav 1997 naam potygoon 	 areaal ondiepw (ha) 1 997-t 998 (he) 

97-1 98-1 97-1 98-1 
I.Dr.mpel van Hanaweert 25,6 25.1 -0,8 -2.2 1.Gat van Osa.nie.a 92.4 95,1 2.7 
l.Zuidargal 106,1 102,6 -3,5 -3,3 .Overtoop van Hanaweert 108,5 107,3 -1.2 
l.Overloop van Valkeniase 44.8 61.6 16.8 37.4 Drempel van hansweert 25,7 19,8 -6,0 
Drempel van Valkenieaa 23,3 23,8 0,5 2.3 .Zuiderget 3,3 3,5 0,1 
Nauw van Ba8r 32.4 26,2 -6,2 -19,1 Pas van Baarland 80,5 80,4 -0.1 

I.Drernp.l van Ba8r 0,9 0,6 -0,3 -29,2 Middelgat 128,1 130,9 2,8 
'Veerweter boven BetS 15,4 18.4 1.0 6.5 Schaar van Ossenisse 81.0 77,1 -3,9 
Schaar van Waarde 138,6 143,9 5,3 3,8 
Schaar van Valkeniae. 140,8 149,8 9,0 6,4 

0.Zhnmerrnangeul 101.7 93,6 .8,1 -7,9 
1,Schear van Noord 19,7 21.9 2.2 11,1 
2.App.lzak 69,0 67,7 .1,3 -1,8 

otaal ondtapwetst Ooet 711,1 733,0 14,9 2,1 T~ ondlapwatac Midden 109,2 802,4 4,8 

97-1 98-1 

uofdooet 718,1 733,0 15,0 2,1 
otd midden 809,2 802,4 .6,8 -0,8 

bid Waal 1.696,3 1.937,3 42.0 2.6 

nta.l endkpwstst 	3.1,6 	3.173,7 	 60,1 	 1,8 



.d.or/stk (18) 

vw084 

1997-1968 (bo) 

97.1 96-1 

173.7 171.6 -2,1 

.0 386,7 -2.3 

63.2 63,7 0,5 

519,4 514.0 -4.4 

117,9 116,8 -1,2 

3.997,2 3.997,5 

1.182,2 1.172,9 4.4 

wss 	plost (ba) 1997-1998 (bs) 

97.1 98-t 

0,0 0.0 0,0 

983.6 953,5 -10,1 

0,0 0,0 0,0 

683,6 983,5 -10,1 

2,149,5 2.121,3 -18,9 

% 0111098169 $001a41110016k.n w0010ka10g vw.d40 

to', 1997 p04419006 ol68ldo/dk(bo) 1987-1998)1.) 

97-1 88-1 

-12 I.0*Ha6.g.*Kn668osk 318.3 314,2 '4,2 

-0,7 K,46s48,00k Pw$,olds' 4.4,5 44,8 0,3 

0,8 9* 8.a,tw,d 4001.w.sd  148,4 147.7 -0,7 
'0,8 5*548,068.11 Woo,d. 3,5 6,1 2.5 

-1,0 

-0,8 o*881.00.o.,.nll*lwn 514,9 612,7 -2,5 

4098, aWs4W440g vo11d,l 

pO*p90101 I..40 plooi () 1997-1058118) 

97-1 98-1 

0,0 5. Aug 098 BI.,tw,d con,pêso 801.3 801,2 -0.1 

-1,0 - P146 voo 0.1.40.. 538,6 540,5 3,9 

0.0 

-1,0 o6.alpl00.n 1.331,8 1.341,7 3,8 

.0,9 0b.IMI99oo 1.682,7 5.154,4 1,9 

55 vw9ndo1r,g Soho,7'.n109khon oofwlkk.Ik,g ve,od-4) 

loo 1987 polyg000 .10040 .d,orfu8k (bo) 1997-1058 (ho) 

97-1 88-t 

-1,3 1. 085 8,46.,. 798,00298 346,1 346,8 0.5 

0,8 - 294, T.,n.,Zo,, 1-4000901 132,4 138,9 -1,5 

-0,5 3. S95 l-4.10g01 X0#.5oo4, 4,3 4,5 0,3 

71,0 - 016 V568r,goo E*8wo08vk 212,2 213,4 1,2 

5.246 EI(owo0968, 500dond 380.1 372,9 4,3 

946 Boo,1.nd 1-498.1000,1 2,0 1,7 -0,3 

-0,4 T~1 .oho..n/.11646 1.071,0 1.068,9 -7,1 

P401.., o.,fwlk*.516g 00,0051 

polygoon .10004 plooi (ho) 1997-1998 (ho) 

97-t 98-1 

0,0 7 Hoo9oplai.000mplov 1.635,1 1.635,6 0,5 

0,7 Mldd40p4.i060on,ploO 841,6 829,4 '12.2 

Ru5 vw, Bowlood con,ploo 

1~1 
0,0 0,0 0,0 

0,3 ~.n 2.476.7 2.449,0 -11,7 

0,1 ot.04W..t 3.553,7 3,534,9 -16,9 

% volondolIfli 

loo loo; 

Bijlage 3c: Areaal ontwikkeling platen 

97-1 98-1 1 97-1 98-1 
n00*0000.l 	 1182,2 1.172.8 '9,4 '0,8 14198000.4 963,8 953,5 -10.1 	 '1,0 
m40Id,0nmlddsn 	 514,8 512.7 -2,0 -0,4 l,lM.nmkldwi 13379 13417 38 	 0,3 

1,077,0 1089,9 .7.1 -0,7 pU98nweit 2.476.7 2.465,0 '11,7 	 '0,5 

2,714,0 2,758,8 -16,5 .0.7 T~p88ww.46 4.7783 4,7803 -10,0 	 '0,4 



Bijlage 3d: Inhoud ontwikkeling geulen 

tloofdgenln ontwikkeling 
laam polygoon 

l.Drwopel van Hansweert 

?2uldergat 

t.Overloop van V&kenhae 

l.Drerrst van Vatkenlase 

i.Nauw van Bath 

oren-pet van Bath 

Vaarwater boven Bath 

'staal hooldgenil.n 

t.v.ng.ul.n Oflts4Wllflg 
Schaar van Waarde 

Schaar van Vaikerdsse 

021rnrrwrrnangenl 

1 Schaar van Noord 

flIvsng.utn 

geulen Oost 

Oost 

nddden 
west 

1 Hoofdg.ulerr 

9.411.11 Inhoud 

verschil % verandering Hoo~Aen ontwikkeling 
Inhoud geuten (Mm3) 97-38 (Mrrc3) 109 1997 naam polygoon 

97-1 98-1 

49,6 50.5 0.9 1,9 1.Gat van Oasentase 

88,6 90,6 2,0 2,2 Overloop van Hanaweert 

35,6 36,7 1.1 3,2 .Drerrpel van hanaweert 

32.9 33,9 1,0 2,9 

28,5 28.5 0.0 -0.1 

14,5 15,6 1.1 7,9 

25,8 26,1 0,2 0,9 

273.6 279,9 6.3 2,3 To~ hootdgsuln 

.Vw9.u1.n Ontwlkk.Jlng 
13,1 13,2 0,1 0,5 S.Pas van Baarlaral 

28.2 29,4 1,2 4,1 B.Miócai 

3,0 2.8 -02 -6,8 7.Schaar van Osaeniase 

9,0 8,8 -0,1 -1,4 

13,8 13,8 0,1 0,5 

87.0 68,0 1,0 1,5 Totaal nIVSngØuI.n 

340,6 347,9 7,3 2,2 ro*1.1 g.uI.n MIdd.n 

97-1 98-1 

273,6 279,9 6,4 2,3 even oost 

238,7 242,2 3.5 1,5 even rrdddei, 

784,1 788,2 4,2 0,6 even weet 

1296,3 1310,3 14.0 1,1 Totisel n.vsng.uI.n 

3220,7 2329,2 9.5 0.4 

verschil % verandering Hoofdgaulen ontwikkeling 
Inhoud geulen (Mm3) 	97-98 (Mrn3) ton 1997 naam polygoon 

97-1 98-1 

118,2 119,4 1,2 1,0 1.11onte 

89,3 90,7 1,5 1,6 2.Drempel van Borssele 

31,1 32,0 0,9 2.8 Pas van Tvrrreuzen 

Gat van Ossvnisse 

verschil 	% vvrands 

Inhoud geulen (Mm3) 97-98 (Mm3) 	loo 1 

97-1 	98-1 

391,1 	392.8 1,7 

37,3 	38,1 0.8 

275,3 	276.5 1.2 

80,4 	80,8 0,4 

238,7 242,2 3,5 1,5 otaal hootdgeuten 784,1 788,2 4.1 

N.veng.ul.n ontwikkeling 
21,8 22,0 0,2 1,0 5.Schaar van Spijkerplaat 283.2 281,4 -1.8 

125,4 122,4 -3,0 -2,4 6.Vaarwater langs hoolc,Iaat c.a. 79,9 79,5 -0,4 
4.2 4,0 -0.2 -4,5 veringen 248,8 247,2 -1,5 

uid Evenngen EZ
ren-pel 

18,0 17,9 0,0 

van de Evenngen 53,0 53,5 0,4 

10.Boerengat 0.0 0.0 0,0 

1 1.Pas van Baarland 23,2 23,0 -0,2 

151,4 148,4 -3,0 -2,0 Totaal n.v.ng.uI.n 706.0 702,5 -3,5 

380.1 390,6 0,5 0,1 Totaal geulen W.at 1490,0 1490.7 0,6 

97-1 96-1 

67,0 68,0 1,0 1,5 

151,4 148,4 -3,0 -2,0 

706,0 702.5 -3,5 -0.5 

924,4 916,9 -5,5 -0,6 
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Legenda 
i_i Verschilkaart 

moer dan 4merosle 1 	1 	1 tot2m Bijlage 4a 
2tot4m _____ 2tot4m • Verschilkaart West 

1JFU 1 meerdan4msedimentatie frflF:I 
	

1tot2m 

1 0.4 toti m Dieptelijn 1998_1 - 1998 t.o.v. 1997 

1 0.2 tot 0.4 m erosie - - - - 	Diaptelijn 1997_1 

1 	geen verschH 

0.2tot0.4msedlmentaije 0 	3 Km.  

1 	0.4tot1m - Sdi.all:120805 
-' 

<., RWS Directie Zeeland, afd. NWL 



+ 
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Bijlage 6a: 	Grafieken areaal ontwikkeling geulen 

Geulen areaalontwikkeling West  
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Geulen areaalontwikkeling Oost 
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Bijlage 6b: 	Grafieken areaal ontwikkeling ondiep water 

Ondiepwater areaalontwikkeling West 

1.750 

1.650 

1.550 

w 
1.450 

1.350 

1.250 
1990 	1997 	 2022 

Prognose over 25 jaar 

Ondiepw ater areaalontw ikkeling -------Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ik}ling 

Ondiepwater areaalontwikkeling Midden 

700 

600 

500 
495 

w 
400 

395 

300 

200 - 
1990 	1997 	 2022 Prognose over 25 jaar 

areaal ontw ikkeling ondiepw ater -------Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ikkeling 

478 

-IlIl II 

- 

1.559 

TT 

- 	- ---- 	- - 	- - - - 	
- 	1.465 

1.365 



ii 	700 

Ondiepwater areaalontwikkeling Oost 

ij 

_ 

734 

702- 	 -- - - - - 	- - - - 	- 

- 	- - 	- - - 

653 

553 

1990 	1997 	 2022 Prognose_over 25 jaar 
Ondiepwater areaalontw ikkeling - ------Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ikkeling 



Bijlage 6c: 	Grafieken areaal ontwikkeling platen 

Platen areaalontwikkeling West 

2900 

2800 	 - 2.782 

2.700 	 2.682 

w 
2.600 

2.493  

2.400 i 
1990 1997 	 2022 Prognose over 25 jaar 

Plaat areaalontw ikkeling -------Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ikkeling 

Platen areaalontwikkeling Midden 

1.600 

1.500 

1.400 

0I 
1.300 

1.200 

1 Iflfl 

-- 	
1.463 

1.349 	--------- -- . _- - 
1.363 

------------ 

1.327 

1990 	1997 	 j 	
2022 Prognose over 25 aar 

Plaat areaalontw ikkeling - - Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ikkeling 



Platen areaalontwikkeling Oost  

1150 

1.050 

950 

c u 

850 

750 

J- 

979 

1 	:::--  

94 - . 904 

- 
804 

1997 	 2022 
Prognose over 25 jaar 

Raten areaalontw ikkebng -------Boven- en ondergrens verw achte areaalontw ikkeling 



Bijlage 6d: 	Grafieken inhoud ontwikkelingen geulen 

Westelijk deel van de Westerschelde 

Geulinhoud (m3) in de hoofdgeulen: vak West 
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Oostelijk deel van de Westerschelde 

Geulinhoud (m3) in de hoofdgeulen: vak Oost 
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Bij lagen: Deel 2: "Bodemsamenstelling van de Hooge Platen en de 
Slikken van Everingen" 

la 	Overzicht bodemmonsterlokaties 
ib 	Monsterlokaties Hooge Platen 
ic 	Monsterlokaties Slikken van Everingen 
2a 	Overzicht bodemmonsterresultaten D50 en perc. <D63 tm Hooge Platen 
2b 	Grafieken Hooge Platen 
3a 	Overzicht bodemmonsterresultaten D50 en perc. <D63 lam Slikken van Everingen 
3b 	Grafieken Slikken van Everingen 









Bemonsteringspunten Slikken van de Everingen Bijtageic 
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Bijlage 2a: 	Overzicht bodemmonsterresultaten D50 en perc. <D63 im van de Hooge Platen 

Monsterpunt 
Hooge Platen 

D50 pm 
1992 

D50 pm 

j 	1997 
D50 pm 

Aug. 1998 
050 pm 

Okt. 1998 
<D63 % 

1992 
<063 % 

1997 
<D63 % 

Aug. 1998 
<063 % 
Okt. 1998 

5 67,36 73 70 129 32,3 43 41 19 
6 62,81 55 79 96 34 56 32 27 
7 143,90 58 37 154 17,7 55 65 17 

10 155,51 55 153 195 16,5 56 22 4 
11 38,32 67 67 151 55,3 48 41 12 
12 56,71 81 73 113 36 40 36 15 
13 59,94 86 37 47 39,9 33 65 64 
19 40,32 98 49 68 53,1 36 52 48 
20 68,99 150 69 105 24,2 24 38 20 
21 
30 

17,52 
79,40 

42 
124 

42 
87 

55 
174 

79,2 
32,8 

69 
26 

63 
38 

57 
13 

31 121,56 43 126 96 16,2 66 22 35 
32 45,36 84 53 65 47,9 38 51 48 
43 130,27 193 130 124 9,8 11 16 21 
44 54,06 77 89 162 38,3 41 28 19 
45 30,95 55 49 40 64,3 56 53 68 
57 184,83 52 391 242 2,6 60 2 4 
58 71,66 115 113 118 23,9 18 15 15 
59 45,66 54 54 67 47,7 57 49 47 
72 149,37 46 79 166 1,5 63 41 10 
73 107,17 79 112 101 18,7 38 11 18 
74 131,18 78 92 86 	N  8,7 38 25 34 

Gemiddelde 84,68 	[ 80,23 93,23 116,09 	11 31,85 	1 44,18 	[36,64 [ 27,95 



Bijlage 2b: 	Grafieken Hooge Platen 

Hoge Platen gemiddelde D50 (pm) per jaar 

250,0 

Is, 

150,0 
116,1 pm 

l0 
100,0 84,7 Jm 	

80,2 pm 93,2 pm 

50,0 

1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 aug.1998 okt.1998 

FEJ 	D50 in 1992 	0 Gemiddelde D50 in 1997 

0 Gemiddelde D50 in augustus 1998 0 Gemiddelde D50 in oktober 1998 

Hoge Platen gemiddelde perc. <D63 pm per jaar 
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Bijlage 3a: 	Overzicht bodemmonsterresultaten D50 en perc. <D63 lam Slikken van Everingen 

Monsterpunten 
Everingen 

D50 jim 
1992 

050 pm 
1997 

D50 pm 
Aug. 1998 

D50 pm 
Okt. 1998 

<D63 % 
1992 

<D63 % 
1997 

<D63 % 
Aug. 1998 

<D63 % 
Okt. 1998 

312 186,34 132 60 76 48,60 16 51 44 
322 146,43 116 59 90 22,20 27 53 37 
332 245,56 115 98 68 11,60 30 39 48 
343 292,50 140 29 142 22,30 23 65 18 
354 330,55 200 127 176 11,40 4 33 17 
365 293,43 114 66 138 21,80 23 48 15 
366 318,17 419 307 340 1,70 7 0 12 
377 196,90 19 31 40 
378 301,09 36 70 148 10,80 62 48 24 
379 317,43 390 541 278 1,00 4 9 4 
390 
391 

321,16 
263,87 

76 
140 

109 
142 

150 
66 

32,30 
15,90 

42 
25 

28 
21 

12 
49 

402 334,95 52 64 255 33,50 61 49 2 
403 197,60 127 67 72 24,50 25 48 44 
413 194,06 44 38 186 84,90 69 68 8 
414 213,11 127 74 67 39,20 29 46 47 
622 156,25 41 63 182 58,60 63 50 3 
625 10,55 156 213 59 45,30 19 14 52 
628 158,10 207 222 259 1,40 3 5 2 
630 112,17 135 132 154 16,60 24 21 14 
631 302,24 225 207 236 2,60 6 19 3 
633 292,61 51 49 58 85,10 61 61 54 
634 260,30 81 115 46 46,70 41 34 57 
635 97,10 137 122 183 2,50 21 29 4 
637 221,76 134 118 145 39,30 22 26 14 
640 
643 

76,52 
104,65 

270 
121 

60 
119 

50 
162 

2,60 
18,30 

19 
26 

52 
24 

60 
20 

Gemiddelde 220,20 140,93 122,30 141,70 26,95 28,92 36,19 25,54 



Bijlage 3b: 	Grafieken Slikken van Everingen 

Slikken van Everingen gemiddelde D50 (pm) per jaar 
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