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1

INLEIDING

1.1

Doel van het project grensoverschrijdende proefstortingen

Een belangrijk onderdeel van het duurzaam beheer van het Schelde-estuarium is de
sedimentbeheerstrategie, oftewel de beheerkeuzes over het onderhoud van de vaargeul en havens door
baggeren en storten en het onttrekken van zand voor de handel. De doelstelling van de
sedimentbeheerstrategie is om het vaargeulonderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren en met slim
sedimentbeheer bij te dragen aan een duurzamer gebruik van het Schelde-estuarium.
Een volgende potentiële stap in de verbetering van de sedimentbeheerstrategie in het Schelde-estuarium ligt
in het oversteken van de landsgrens tussen Nederland en Vlaanderen. Als onderdeel van de stortstrategie
van de Beneden-Zeeschelde wordt er geen sediment over deze grens verplaatst, terwijl het natuurlijke
sedimenttransport in het estuarium deze grens wel oversteekt. Voor dat grensoverschrijdend terugstorten
van zandige baggerspecie op kan worden genomen in een toekomstige stortstrategie, zullen stortproeven
inzichten moeten leveren in de gevolgen. In het rapport “Grensoverschrijdend storten onderdeel 1:
Verkenningsfase – Onderbouwing noodzaak grensoverschrijdend storten en verkenning haalbaarheid
proefstort” (Cleveringa, 2018) wordt toegelicht waarom grensoverschrijdende proefstortingen passen binnen
de toekomstige sedimentbeheerstrategie van het Schelde estuarium.
Uit (Cleveringa, 2018):
Het Schelde-estuarium heeft een trechter- of trompetvorm die tot gevolg heeft dat de getijgolf bij het voortbewegen
vanaf de Noordzee naar binnen wordt opgeslingerd. (…) In de Westerschelde is de mate van opslingering van het
getij in de loop van eeuwen (Coen, 2008) veranderd, doordat de geometrie van het estuarium is veranderd door
inpolderingen, afdammingen en het ruimer worden van de (hoofd)geul. De verandering van het getij is de afgelopen
eeuw doorgegaan, onder invloed van de veranderingen in de vorm van het estuarium. (…) De grootste
veranderingen zijn opgetreden in de Zeeschelde en deze hebben geresulteerd in een toename van de getijslag tot
bijna 5,5 m.
Van deze veranderingen in de vorm, oftewel de morfologie, zijn de afgelopen eeuw de veranderingen in de omvang
van de geul het meest bepalend geweest voor de veranderingen in het getij. (…) Het stroomvoerende oppervlakte
van de geul is sterk toegenomen, doordat de geul dieper en breder is geworden. De absolute en relatieve omvang
van de slikken is afgenomen. (…) Om verdere verruiming tegen te gaan en daarmee verdere amplificatie van het getij
te beperken is het nodig om het zand in het estuarium te behouden. Dat betekent effectief dat er een alternatief
gevonden dient te worden voor het storten van zand uit de Zeeschelde in de Schaar van Ouden Doel. Dat is nodig
omdat de stortcapaciteit in de Schaar van Ouden Doel in sterke mate wordt bepaald door de zandwinning ter plaatse.

Voor de grensoverschrijdende proefstortingen zijn drie locaties geselecteerd. Deze proefstortlocaties zullen
worden gebruikt in plaats van de huidige Vlaamse stortlocatie Schaar van Ouden Doel. Voor het vaststellen
van de gevolgen van de voorgenomen proefstortingen en voor het kiezen van de exacte locaties en volumes
voor de proeven zijn morfologische modelsimulaties uitgevoerd. In het voorliggende rapport zijn de
resultaten van de morfologische modelsimulaties uitgewerkt.

1.2

Doel van de morfologische simulaties

Het doel van de morfologische simulaties is het vaststellen van de mogelijke gevolgen van proefstortingen
nabij het Land van Saeftinghe op de bodemligging aldaar. Het doel is ingegeven door de veldobservaties in
de jaren ’90 van de vorige eeuw, waarbij een snelle sedimentatie werd geconstateerd na uitvoering van
omvangrijke stortingen op de stortzone “Konijnenschor” (zie Figuur 1-1). De omvang en de locatie van de
stortingen is weergegeven in Figuur 1-1. De omvangrijkste proefstortingen vonden plaats in 1997 en 1998 en
6
3
hadden een omvang van respectievelijk ruim 7 en ruim 6 x 10 m . Veldmetingen van de hoogte-ontwikkeling
op het Land van Saeftinghe hebben destijds niet plaatsgevonden, zodat een kwantitatieve analyse van deze
ontwikkeling niet kon worden uitgevoerd.
Het is niet wenselijk dat de hoogte van het Land van Saeftinghe versnelt toeneemt, omdat dit nadelige
gevolgen heeft voor de ecologische waarde van het schor. Daarom is het nodig voorzichtig te zijn met het
storten van sediment in de buurt van het schor, om extra sedimentatie te voorkomen. Hierbij wordt
opgemerkt dat de volumes waarover bij het uitvoeren van de proefstortingen wordt gesproken met maximaal
6
3
2 x 10 m in twee jaar, veel minder omvangrijk zijn dan de stortingen die in de vorige eeuw in de nabijheid
van het Land van Saeftinghe hebben plaatsgevonden. De voorgenomen stortingen betreffen zandrijke
Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018
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baggerspecie, met slibgehaltes van minder dan 20%. De simulaties zijn dan ook gericht op de morfologische
veranderingen door het transport van zand.

Figuur 1-1 Een overzicht van de omvangrijke stortingen die uitgevoerd werden in de jaren '90. Stortgebieden Bs
omvatten de gebieden Schaar van de Noord, Konijnenschor, Baalhoek, Schaar van Valkenisse en de
Marlemonscheplaat. Figuren afkomstig uit Rijkswaterstaat (2001).

1.3

Aanpak

De morfologische simulaties zijn uitgevoerd voor situaties met en zonder proefstortingen in de drie
proefstortzones. De simulaties zijn los van elkaar uitgevoerd, zodat de uitkomsten per proefstortzone los van
elkaar beschouwd kunnen worden. Op basis van onderlinge vergelijking van de uitkomsten met en zonder
proefstortingen zal worden vastgesteld wat de gevolgen zijn van de proefstortingen zijn, met nadruk op de
het aangrenzende schorrengebied. Het morfologische model is gebouwd op basis van het bestaande
NEVLA-model. De uitgevoerde stappen in het onderzoek zijn:
1. Aanpassen bodem
De recente 2017-bodem is in het model ingebouwd. Als validatie van deze nieuwe bodem en aangepaste
modelsimulaties is een vergelijk gepresenteerd van de waterstanden uit het oorspronkelijke NEVLAmodel en het nieuwe model.
2. Nesten van de rekenroosters
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Opbouwen van een genest rekenrooster, zodat voldoende ruimtelijke resolutie wordt verkregen ter
plaatse van de proefstortzones en de nabije omgeving.
3. Waterbeweging berekenen
Een analyse van de gemeten waterstanden in de nabije waterstandsstations (Bath, Hansweert) is
uitgevoerd om vast te stellen hoe vaak het schor overstroomt. De modelsimulaties moeten vergelijkbare
overschrijdingspercentage vertonen. Het is namelijk een vereiste voor de waterbeweging dat voldoende
overstroming van het schor plaatsvindt zodat daadwerkelijk sedimentatie plaats kan vinden.
4. Data-analyse en vergelijking met referentiesimulatie
De ontwikkeling van de hoogte van het Land van Saeftinghe wordt vastgesteld op basis van de metingen
van de hoogteligging van de afgelopen 10 jaar. De analyse geeft inzicht in de gemiddelde sedimentatie in
het gebied. De gemiddelde sedimentatie is gebruikt om vast te stellen of de modellering van de
referentiesituatie zonder proefstortingen overeenkomt met de waargenomen sedimentatie.
5. Opleggen verspreidingsvolumes en uitvoeren simulaties
De stortingen worden aan het model opgelegd, door de modelbodem aan te passen zodat de
verschillende volumes worden geborgen op de bodem ter plaatse van de stortzones. De bagger- en
stortroutine in het model is hiervoor niet gebruikt. De uitkomsten van deze simulaties zijn vergeleken met
de simulatie zonder stortingen (referentie) en onderling met elkaar.

1.4

Leeswijzer

Het voorliggende rapport is opgebouwd zoals in
Figuur 1-2 weergegeven staat. Eerst worden
belangrijke kenmerken van het studiegebied
beschreven, waarna de beschrijving van de
modelopzet uitgewerkt is. Vervolgens zijn in
hoofdstuk 4 de waargenomen morfologische
ontwikkelingen op en rond het Land van Saeftinghe
beschreven, welke gebruikt zullen worden in de
evaluatie van de modelresultaten. Voordat de
modelresultaten gepresenteerd worden, is
gecontroleerd of de uitkomsten van het model
realistisch zijn in het hoofdstuk “Model validatie”.
Het rapport eindigt met de conclusies die volgen uit
de beknopte morfologische studie en de
modelresultaten.

1. Inleiding

2. Beschrijving
studiegebied

3. Beschrijving
model opzet

4. Morfologische
ontwikkelingen

5. Model validatie

6. Modelresultaten

7. Conclusies
Figuur 1-2 De gehanteerde rapport structuur.
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2

BESCHRIJVING STUDIEGEBIED

2.1

Locatiebeschrijving

Het studiegebied betreft het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Het omvat de macrocellen 6 en 7
en een deel van macrocel 5 en het aan deze drie macrocellen grenzende schorrengebied Land van
Saeftinghe. Het Land van Saeftinghe omvat waardevol en beschermd areaal schorren. Het heeft een
belangrijke functie als broed- en foerageergebied en als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Het Land van
Saeftinghe heeft een oppervlakte van ongeveer 3500 ha. Twee derde van het intergetijdengebied bestaat uit
begroeide kwelders en circa een derde bestaat uit onbegroeide slikken en getijdegeulen (Stark et al., 2015).
Tijdens vloed stroomt het water via de getijdengeulen het schorrengebied binnen. De geulen inunderen ieder
hoogwater. Het schorren overstromen voornamelijk met springtij, wat in hoofdstuk 3 verder beschreven
wordt.

Figuur 2-1 De locatiebeschrijving van de Westerschelde en het Land van Saeftinghe. Bron figuur: Stark et al., 2016.

2.2

Aandachtspunten bij de modellering

Om sedimentatie en erosie te bereiken in de modelresultaten van het Land van Saeftinghe, is het van belang
dat waterstanden bereikt worden die voor overstroming van de geulen en schorren zorgen. Het niveau van
hoogwater in de Westerschelde vertoont een trendmatige toename en fluctuaties, onder andere door de
18,6-jarige cyclus in het getij en door meteorologische effecten. De trendmatige toename en de fluctuaties
door de meteorologie zijn in de modelsimulaties buiten beschouwing gelaten. Wel is gekeken naar de 18,6jarige cyclus om in te schatten of de periode waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd bijzonder lage
waterstanden omvat. De periode mei-juni 2017 die is gebruikt in de modellering ligt na het maximum, maar
omvat voldoende hoge waterstanden.
De inschatting van waar in de 18,6-jarige getijcyclus we ons nu bevinden is gebaseerd op waarnemingen
aan waterstanden in Bath. In Figuur 2-2 zijn per maand de gemiddelde waterstanden weergegeven, zoals
die optreden boven 0 m+NAP (dit zijn dus niet de niveaus van hoogwater). In de figuur is ook het lopend
Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018
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gemiddelde door deze maandgemiddeld waarden geplot. De trend van de 18,6-jarige getijcyclus is te
onderscheiden en te zien is dat de top zich rond 2015 bevond. Daardoor is de verwachting dat de
hoogwaters in de komende jaren af zullen nemen en dat het schor op het Land van Saeftinghe dus minder
vaak overstromen. Deze verwachting is puur gebaseerd op de trend in Figuur 2-2. De
waterstandsverhogingen door extreme weersomstandigheden (stormen) zijn hierin niet meegenomen.

Figuur 2-2 De maandgemiddelde waterstanden van de waterstanden groter dan 0 m+NAP te Bath. De rode lijn
presenteert een lopend gemiddelde door de maangemiddelden en hier is de 18,6-jarige getijcyclus in te herkennen.

De modellering omvat geen effecten van vegetatie, omdat geen standaard aanpak voor het toepassen van
vegetatie in het numerieke model beschikbaar is. In werkelijkheid beïnvloedt de aanwezige vegetatie op het
schorren de stroming, het sedimenttransport en de sedimentatie- en erosieprocessen. De verwachting is dat
in het model de erosie op het schorren overschat wordt. Er bestaan onderzoeksmodellen om de invloed van
de vegetatie te onderzoeken, maar deze zijn nog niet bruikbaar voor praktijktoepassingen zoals deze.
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3

DELFT3D MODEL OPZET

3.1

Inleiding

Voor het modelleren van de sedimenttransporten en gerelateerde morfodynamische veranderingen op en
rond het Land van Saeftinghe is het modelleerprogramma Delft3D gebruikt. Delft3D is een numeriek model
waarmee hydrodynamica en morfologische veranderingen gesimuleerd kunnen worden. De stromingen en
het sedimenttransport is in deze studie in 2D (dieptegemiddeld) berekend, omdat dit voldoende inzicht biedt
in de sedimentatie- of erosiepatronen op het Land van Saeftinghe. De belangrijkste resultaten van de 2Dmodellering zijn de waterstanden, de stroomsnelheden en de bodemligging voor en na de simulatie.
Hiermee wordt beschreven wat het effect van de proefstortingen zal zijn op de bodemligging van het Land
van Saeftinghe.
Voor het modelleren van sedimenttransporten op het Land van Saeftinghe is gebruik gemaakt van de
modellentrein Continental Shelf Model (CSM), Zuidelijke Noordzeemodel (ZUNO, v6) en het Nederland
Vlaanderen model (NEVLA). Dit is toegepast om met een set offshore getijcomponenten de getijbeweging
van de Noordzee te vertalen naar het getij bij Bath. In het grootschalige CSM-model zijn astronomische
componenten opgelegd ter aandrijving van het model. Met behulp van nesting technieken zijn de
randvoorwaarden bepaald voor het NEVLA model. Het gebruikte NEVLA model bestaat uit 5 sub-domeinen
en is aangepast naar 7 sub-domeinen, zodat rond het Land van Saeftinghe een hogere roosterresolutie kon
worden bereikt. Met deze hogere resolutie kan de stroming in de geultjes in het Land van Saeftinghe beter
gesimuleerd worden, waardoor de modelresultaten betrouwbaarder worden. Het aangepaste NEVLA model
wordt vanaf hier aangeduid als het Westerschelde model (WSM).
Om de overgang tussen het CSM en het WSM te maken is een tussenmodel nodig om de stap in
resolutieverhoging te kunnen maken. Er is gekozen voor de combinatie CSM en ZUNO, omdat het ZUNOrooster ruim om de randen van het WSM valt.

CSM

ZUNO

WSM
(NEVLA)

7 subdomeinen

Figuur 3-1 Overzicht van de modellen die gebruikt zijn om het effect van de proefstortingen op de dynamiek van het
Land van Saeftinghe te bepalen.

In dit hoofdstuk is in meer detail beschreven hoe de modellen zijn opgezet en hoe de proefstortingen zijn
gesimuleerd in het Westerschelde model (WSM). Hiertoe worden eerst de rekenroosters en de bathymetrie
beschreven voor elk van de modellen uit de modellentrein (Figuur 3-1). De randvoorwaarden voor het WSM,
die via de modellentrein verkregen zijn, staan beschreven in paragraaf 3.4.

3.2

Rekenroosters en modelbathymetrie

Opeenvolgend worden de rekenroosters en modelbathymetrie gepresenteerd van de modellen die gebruikt
zijn in het genereren van de randvoorwaarden en voor de productie van de uiteindelijke resultaten met
betrekking tot de effecten van de onderzochte proefstortingen.

3.2.1

CSM en ZUNO roosters

Figuur 3-2 toont het rekenrooster van het CSM model in blauw en van het ZUNO model in het rood. Het
CSM model bestaat uit 625 x 681 cellen met een celgrootte van circa 2400 x 2600 m. Het ZUNO-model
omvat de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal, begrensd door de lijnen Aberdeen (Groot-Brittannië) –
Hanstholm (Denemarken) in het noorden en Bournemouth (Groot-Brittannië) – Cherbourg (Frankrijk) in het
zuidwesten. Het ZUNO-model bestaat uit 169 x 485 cellen met een celgrootte van circa 1500 x 1800 m nabij
de Hollandse kust, oplopend tot een celgrootte van 1500 x 7500 m offshore.
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Figuur 3-2 De rekenroosters van het CSM model (blauw) en het ZUNO model (rood).

3.2.2

Westerschelde model (WSM) rooster

Zoals voorheen beschreven bestaat het Westerschelde model (WSM) uit 7 sub-domeinen. Figuur 3-3 toont
de roosters van de domeinen, elk met een andere kleur. Om meer detail in het model rond het Land van
Saeftinghe te krijgen is het rooster van domein 4 driemaal fijner gemaakt, zoals getoond in Figuur 3-4. De
randvoorwaarden die volgen uit CSM en ZUNO (zie paragraaf 3.4) worden opgelegd op de open offshore
rand van (het eerste domein van) het WSM. Voor het opzetten van dit model is gebruik gemaakt van een
NEVLA model met bodemgegevens van 2011. Teneinde de meest recente gegevens te gebruiken, is de
bodem bijgewerkt met vaklodingen data uit 2017. De vaklodingen data zijn geïnterpoleerd op het rooster.
Voor de roostercellen waar de 2017-data set geen data bevat is de 2011-bodem aangehouden. Dit is enkel
het geval voor delen van de Noordzee en voor het Westerschelde gebied ten westen van het studiegebied.
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Figuur 3-3 De zeven domeinen van het Westerschelde model, elk weergegeven met een andere kleur.

Figuur 3-4 De resolutie van het rooster van domein 4 is driemaal fijner dan in de omliggende roosters.
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3.2.3

Westerschelde model (WSM) bathymetrie

Figuur 3-5 toont de bathymetrie van het Westerschelde model. De bodem is opgebouwd uit de vaklodingen
data uit 2017 en waar geen data beschikbaar was, is het bodemniveau uit 2011 (het oude model) toegepast.

Figuur 3-5 De samengestelde 2017 bodemhoogte in de Westerschelde dat gebruikt is in de modellering.

3.3

Niet-erodeerbare lagen

In de modellering van de morfologie is de diepteligging van de eerste niet-erodeerbare laag in de
Westerschelde nodig om te veel erosie te voorkomen (Dam, 2012). Voornamelijk in en rond de hoofdgeul is
deze laag belangrijk, omdat hierdoor de uitslijting wordt gelimiteerd. In het verleden is op basis van
gegevens van TNO de eerste kartering van de niet-erodeerbare laag gemaakt (TNO, 2003). De gegevens
van de niet-erodeebare laag die gebruikt zijn in het voorliggende rapport komen uit 2011, toen de laatste
aanpassing van de ligging van de harde lagen is uitgevoerd (Dam, 2012). De harde lagen worden toegepast
in het model met een zogenoemd sdb-bestand (sediment laagdikte bestand), welke aangepast is voor de
2017-bodem. Dit is gedaan door het verschil tussen de 2017-bodem en het niveau van de harde laag te
bepalen. Aan de hand hiervan is de erodeerbare laagdikte bepaald, waarmee de modelberekeningen zijn
uitgevoerd. Figuur 3-6 toont deze erodeerbare laagdikte voor domein 4. Op de locaties waar geen informatie
beschikbaar was over de niet-erodeerbare laag, is aangenomen dat daar 35 m sediment beschikbaar is voor
erosie.
Uit Figuur 3-6 komt naar voren dat er veel ruimtelijke verschillen in de harde laag zijn. In de figuur is de
hoofdgeul zichtbaar, omdat deze ingesneden ligt in de harde lagen. De hoofdgeul aan de bovenstroomse
zijde van het domein heeft daardoor geen sediment beschikbaar voor erosie. Ook in de buitenbocht van het
Nauw van Bath, de noordelijke bocht, is op enkele locaties geen sediment beschikbaar voor erosie. De grote
variatie in beschikbare sediment laagdikte op het schor kan effect hebben op de sedimentatieerosiepatronen op lokaal niveau.
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Figuur 3-6 De beschikbare sediment laagdikte dat geërodeerd kan worden voor domein 4 van het model. Waar 0 m
sediment beschikbaar is kan alleen erosie plaatsvinden van sediment dat daar in een eerdere fase door transport of
erosie elders in het rekendomein, is afgezet.

3.4

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het WSM zijn verkregen door middel van twee nestslagen. Aan de randen van het
CSM is een combinatie van astronomische componenten opgelegd. Het ZUNO-model wordt op de open
randen aangedreven door astronomische componenten die gegenereerd zijn met het CSM. De
getijpropagatie wordt in het modeldomein doorgerekend tot de rand van het WSM waar een waterstands- en
snelheidssignaal wordt uitgelezen. Op basis hiervan zijn zogenaamde Riemann randvoorwaarden
gegenereerd voor het WSM. Het WSM wordt aangedreven met deze Riemann randvoorwaarden aan de
offshore open rand en aan de laterale open randen zijn stromingen opgelegd. Het model wordt
bovenstrooms op de rivieren aangedreven met gemiddelde debieten van de rivieren (op basis van
meetgegevens).
In het WSM wordt één spring-doodtij cyclus gesimuleerd voor het jaar 2017. Door een morfologische factor
toe te passen in het model worden de morfologische ontwikkelingen voor een heel jaar gesimuleerd. Zoals
getoond in Figuur 2-2 bevindt het jaar 2017 zich net na de top van de 18,6-jarige getijcyclus. Dit betekent dat
verwacht wordt dat de hoogte van de hoogwaters af zullen nemen in de aanstaande jaren. In het model
worden de veranderingen alleen gemodelleerd met het getij, dus stormen worden niet meegenomen in de
analyse. De gekozen spring-doodtij cyclus bevindt zich in mei-juni. Deze periode is gekozen, omdat in deze
periode geen grote stormen voorkwamen.

3.5

Model parameters

In deze paragraaf worden de hydrodynamische en morfodynamische parameters beschreven die toegepast
zijn in het model.

3.5.1

Hydrodynamische en morfodynamische parameters

Het gedrag van het sediment wordt berekend met de transport formulering van Van Rijn (Van Rijn & Walstra,
2004). In deze formule wordt onderscheid gemaakt in transport bij de bodem en gesuspendeerd
sedimenttransport. Voor meer informatie over de transportformulering, zie (Van Rijn & Walstra, 2004).
Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018
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De sedimenteigenschappen en andere parameters gebruikt in het model zijn weergegeven in Tabel 1. Er is
gewerkt met één enkele sedimentfractie, namelijk zand met een D50 = 200 µm (mediane korreldiameter), een
3
3
specifieke dichtheid van 2.650 kg/m en een droge dichtheid van 1.600 kg/m . Wat betreft de gekozen
representatieve modelparameters voor deze fractie zijn hoofdzakelijk de gangbare waarden aangehouden.
Tabel 1 Modelparameters gebruikt in het Delft3D model.

Parameter

Instellingen

Ruwheid
Ruwheid formule

Manning

Ruwheidswaarde

Ruimtelijk variërend van 0,025 tot 0,017

Geulwand ruwheid slip conditie

Vrij

Viscositeit
2

Horizontale eddy viscositeit

1 [m /s]

Verticale eddy diffusiviteit

1 [m /s]

2

Sediment
Sediment transport model

Van Rijn (2004)

Morfologie
Bijwerken van het bodemprofiel gedurende de simulatie

Ja

Het effect van sediment op de vloeistofdichtheid
meenemen

Nee

Evenwicht in zandconcentratieprofiel bij de instroomranden

Waar

Morfologische schaalfactor

24,75

Van Rijn’s referentie hoogte factor

1

Grenswaarde sediment laagdikte

0,05 [m]

Factor voor de erosie van aangrenzende cellen

0

Stroming-gerelateerde referentie concentratie factor

0,5

Stroming-gerelateerde transport vectorgrootte factor

0,5

Geuldwarse bodemniveau gradiënt factor 𝜶𝒃𝒏

5

Geullangse bodemniveau gradiënt factor 𝜶𝒃𝒔

1

Specifieke dichtheid

2.650 [kg/m ]

Droge dichtheid zand

1.600 [kg/m ]

Water dichtheid

1.023 [kg/m ]

Mediane korreldiameter 𝒅𝟓𝟎

200 [µm]
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3.5.2

Numerieke parameters

In het model is gebruik gemaakt van een hydrodynamische spin-up tijd van 600 minuten en een
morfologische spin-up tijd van een dag. Dit betekent dat het model de eerste 600 minuten gebruikt om
eventuele numerieke instabiliteit uit te dempen. En de eerste 1440 minuten doet het model geen
morfologische berekeningen, om eventuele morfologische instabiliteit te voorkomen. Bij de uitvoerlocaties
(zie onderstaand) is iedere 10 minuten een resultaat opgeslagen. Voor alle cellen in het rooster wordt elke
60 minuten een uitvoer gegenereerd. Dit interval is groter om de simulatietijd te reduceren en om de grootte
van de uitvoerbestanden te beperken.

3.6

Uitvoerlocaties

Met observatiepunten (uitvoerlocaties) kunnen tijdseries van bijvoorbeeld waterstanden en
stromingssnelheden eenvoudig worden weergegeven. Figuur 3-7 toont de locaties van de observatiepunten
rond het Land van Saeftinghe en de hoofdgeul die gebruikt zijn om het effect van de proefstortingen
inzichtelijk te maken. De observatiepunten zijn genummerd vanuit de hoofdgeul in landwaartse richting.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen punten in de geulen en punten op de sschorren. Als voorbeeld
voor de naamgeving zijn drie observatiepunten uitgelicht, namelijk:
a. Geul west geul 1
b. Geul west geul 3
c. Geul midden plaat 3

a
b

c

Figuur 3-7 De locaties van de observatiepunten op en rond het Land van Saeftinghe. Voorbeeld van naamgeving: a)
Geul west geul 1; b) Geul west geul 3; c) Geul oost plaat 3.
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De oorspronkelijke namen voor de geulen in het Land van Saeftinghe zijn gepresenteerd in Figuur 3-8. In het
rapport wordt gebruik gemaakt van de aanduidingen west, midden, oost. De geulen 'west', 'midden' en 'oost'
heten respectievelijk 'Speelmansgat', 'Yskelder' en 'Hondegat'

Figuur 3-8 De officiële geulnamen in en rond het Land van Saeftinghe..
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4

WAARGENOMEN MORFOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het Land van Saeftinghe beschreven op basis van de gemeten
bodemgegevens en waterstandsgegevens. De verschilkaart tussen de jaren 2016 en 2017 wordt
gepresenteerd, om later de kwaliteit van het model te evalueren. Verder wordt beschreven welk percentage
van het Land van Saeftinghe overstroomt door de jaren heen. Dit is een belangrijk gegeven voor het
schetsen van de verwachte morfologische ontwikkelingen in de komende jaren. De ontwikkelingen
gepresenteerd in dit hoofdstuk worden gebruikt in de evaluatie van de modelresultaten en in de conclusies
van dit rapport.

4.2

Sedimentatie-erosie studiegebied

Figuur 4-1 toont het hoogteverschil van de gemeten bodems in 2016 en 2017 ter plaatse van het Land van
Saeftinghe. In de figuur is voornamelijk hoogtetoename te zien in het westen en hoogteafname in het oosten
van het schor. De figuur toont hoogtetoename tot circa 0,25 m. In werkelijkheid zijn de hoogteveranderingen
op het schorren van jaar op jaar kleiner en bedragen enkele centimeters. De verspringen in de hoogteligging
langs rechte lijnen (aangegeven met A) zijn een indicatie dat deze grote hoogteveranderingen het gevolg
kunnen zijn van fouten in de meting.
De belangrijkste locaties waar veranderingen plaatsvinden zijn aangegeven met de zwarte cirkels in Figuur
4-1. Deze zijn geselecteerd, omdat op hier duidelijk erosie en sedimentatie in de geulen zichtbaar zijn. Het
zijn deze morfologische veranderingen die we ook verwachten terug te zien in de modelresultaten en als dat
inderdaad zo, is dan hebben we vertrouwen in de modeluitkomsten.

Figuur 4-1 Verschilkaart van de Vaklodingen data 2017 minus 2016, waarbij de geuldelen dieper dan NAP -2 m grijs zijn
gemaakt. De pijlen met A geven aan waar overgangen in de data zijn.
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Figuur 4-2 toont het verschil in de bodemhoogte tussen 2016 en 2017 in het hele gebied van de macrocellen
6 en 7 en een deel van macrocel 5. In dit figuur is de kleurenschaal aangepast ten opzichte van die in Figuur
4-1, waardoor de ontwikkelingen in de geulen duidelijker worden. Hierdoor is te zien dat de meeste
veranderingen plaatsvinden in de hoofd- en nevengeul in het westen (rond A). In de bocht (het Nauw van
Bath) in het midden van het gepresenteerde gebied (zie B) vindt voornamelijk erosie plaats in de hoofdgeul.
Sedimentatie vindt voornamelijk plaats aan de binnenbochten (zie C). Rond de overgang van het Land van
Saeftinghe naar de hoofdgeul vinden weinig veranderingen plaats.

B

A

C

Figuur 4-2 De bodemontwikkelingen in de periode 2016-2017, gebaseerd op de Vaklodingen data. De ontwikkelingen
rond A, B en C worden uitgelegd in de tekst.

De korte periode van één jaar (2016-2017) in Figuur 4-2 betekent dat de morfologische ontwikkelingen in het
Land van Saeftinghe beperkt zijn. In Figuur 4-3 is de ontwikkeling over een langere periode van vijf jaar
(2012-2017) gepresenteerd, zodat de kleinschalige verplaatsingen van geulen in het Land van Saeftinghe
beter zichtbaar worden. Te zien is dat de meeste veranderingen plaatsvinden in de geulen. Op vrijwel alle
schorren is een hoogteverandering van enkele centimeters opgetreden, die door de gebruikte kleurschaal
niet zichtbaar is. In de geulen in het Land van Saeftinghe vindt nabij de hoofdgeul een oostwaartse
verplaatsing plaats van de geulen, te herkennen aan verhoging (rood) aan de westzijde en verlaging (blauw)
aan de oostzijde van de geulen.
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Figuur 4-3 De bodemveranderingen op het Land van Saeftinghe in de periode 2012-2017, gebaseerd op de
Vaklodingen data.

4.3

Kuberingen sedimentatie-erosie

De getoonde ontwikkelingen in de vorige paragraaf kan gekwantificeerd worden met kuberingen (bepalingen
van het sedimentvolume op basis van hoogtekaarten). Hierin is onderscheid gemaakt tussen de drie
geulsystemen op het schor en het schor zelf (zie Figuur 4-4). Binnen de getoonde polygonen is de
ontwikkeling in kubieke meters bepaald. De polygonen van de geulen zijn bepaald aan de hand van de 1,4
m+NAP contourlijn, welke gekozen is omdat dit de hoofdonderdelen van de geulen het beste beschrijft.
Voor de analyse van de volumes zijn de Vaklodingen van de jaren 2009 – 2017 gebruikt. De
hoogtegegevens van de oudere vaklodingen blijken dermate grote variatie in de ligging op te leveren dat
deze niet bruikbaar zijn voor trendanalyses. Figuur 4-5 toont de gemiddelde hoogte voor de verschillende
polygonen en jaren. Figuur 4-6 toont de hoogteontwikkeling voor het hele Land van Saeftinghe. In beide
figuren is het resultaat uit 2012 verwijderd, omdat de geulen in dit jaar een gemiddelde hoogte hadden die te
ver afweek om mee te nemen in de trendanalyse.
Uit de trendlijnen die door de lijnen heen getrokken zijn, valt te concluderen dat de geulen “west” en ”oost”
een licht aanzanden met 0.5-2 cm/jaar. De middelste geul vertoont een lichte erosie van circa 1 cm per jaar.
De polygoon die het Land van Saeftinghe omvat vertoont ook een lichte aanzanding van enkele millimeters
per jaar. De hoogteveranderingen die zijn gepresenteerd in Figuur 4-1 omvatten slechts twee van deze
datapunten. Aan de trendmatige veranderingen over de periode 2009-2017 wordt meer waarde gehecht.
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Figuur 4-4 Overzichtskaart met de definities en locaties van de polygonen die voor de kuberingen gebruikt zijn. Deze
polygonen zijn gebruikt voor de kuberingen bij alle scenario’s. (Dit figuur is gelijk aan Figuur 5-8 in hoofdstuk 6).

Figuur 4-5 De gemiddelde bodemhoogte in de geulen in het Land van Saeftinghe voor de periode 2009-2017.
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Figuur 4-6 De gemiddelde hoogteontwikkeling op het Land van Saeftinghe in de periode 2009-2017.

De waargenomen hoogteveranderingen op het schor van het Land van Saeftinghe, van gemiddeld 6
mm/jaar zijn relatief klein ten opzichte van eerdere waarnemingen aan de sedimentatiesnelheden. De door
Stikvoort en de Jong (2003) waargenomen sedimentatiesnelheden lagen tussen de 10 en 34 mm/jaar, voor
de periode 1998-2002 (Figuur 4-7). Temmermans et al. (2004) geven sedimentatiesnelheden van 0.43 tot
1.84 cm per jaar voor de periode 1955–2002. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de waargenomen
hoogteveranderingen, op basis van hoogtemetingen lager kunnen uitvallen dan metingen van de
sedimentatiesnelheden, omdat in de hoogtemetingen geen rekening wordt gehouden met compactie van de
ondergrond.
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Figuur 4-7 Grafiek met de gemiddelde sedimentatiesnelheid en de standaarddeviatie op het Land van Saeftinghe in de
periode 1998-2002, met de meetlocaties (Stikvoort & de Jong, 2003).

4.4

Overstromen Land van Saeftinghe

De mate van overstromen van het schor is bepalend voor het sedimenttransport dat daar kan plaatsvinden.
Omdat het schor alleen overstroomt bij hoge waterstanden is in Figuur 4-8 het percentage overstroomd
gebied gepresenteerd voor gemiddelde hoogwaters bij meetstation Bath. De hoogwaters zijn verkregen door
iedere getijcyclus de maximale waterstand te bepalen, waarna al deze maxima voor een heel jaar gemiddeld
zijn. De kaarten tonen de natte gebieden bij hoogwater in het blauw en de droge hoge delen (schorren) in
het groen. De percentages droog en nat zijn bepaald aan de hand van de absolute oppervlakte van het
Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018
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schor en worden gepresenteerd in Tabel 2. Dit betekent dat voor de jaarlijks variërende oppervlakte van het
schor (zie Figuur 4-8) gecorrigeerd is voor de bepaling van de percentages droog en nat.
Uit Figuur 4-8 valt te concluderen dat het gemiddelde hoogwater het hoogste was in 2012 en 2013. Verder
toont het figuur dat gemiddeld hoogwater in de meeste jaren niet voldoende is om het schor te overstromen.
De ontwikkeling van het hoge schor is dus voornamelijk afhankelijk van de hoge hoogwaters. Dit betekent
ook dat deze ontwikkeling seizoensafhankelijk kan zijn, omdat in de winter door bijvoorbeeld stormen hogere
waterstanden bereikt zullen worden. Hiermee wordt ook verklaard dat de meeste veranderingen in Figuur
4-3 plaatsvinden in de geulen, dit zijn immers de laagste delen van het Land van Saeftinghe.
Volgens Figuur 2-2 in paragraaf 2.2 bevond de top van de 18,6-jarige getijcyclus zich rond 2014-2015. Deze
cyclus is ook in Figuur 4-8 herkenbaar in deze periode, behalve dat de pieken in 2007 en 2017 niet overeen
komen. Voor het vergelijk tussen de morfologische ontwikkelingen uit de DEMs en de modelresultaten, laat
Figuur 4-8 zien dat 2017 qua waterstanden een bovengemiddeld hoge waterstand had. Dit betekent dat de
uitkomsten van de morfologische ontwikkelingen in het model waarschijnlijk ook bovengemiddeld zullen zijn.
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Figuur 4-8 Overzichtskaarten van het Land van Saeftinghe voor de periode 2007 tot en met 2017. De kaarten geven het
percentage weer dat overstroomt bij een gemiddeld hoogwater. Voor de berekening van het gemiddelde hoogwater zijn
de metingen bij meestation “Bath” gebruikt (Cox, 2018).
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2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Tabel 2 De percentages nat en droog oppervlak en het niveau van het gemiddelde hoogwater. De percentages zijn de
absolute percentages, dus relatief tot het totale oppervlak van het Land van Saeftinghe in dat jaar.

Nat
oppervlak
[%]

37,0

38,0

38,7

36,2

37,2

67,7

65,4

38,9

41,8

43,6

39,5

Droog
oppervlak
[%]

63,0

62,0

61,3

63,8

62,8

32,3

34,6

61,1

58,2

56,4

60,5

276,2

272,1

276,1

277,7

298,0

295,0

279,1

284,8

281,8

281,0

Gemiddeld
hoogwater 281,4
[cm+NAP]

4.5

Morfologische ontwikkelingen Macrocel 5, 6 en 7

De ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar in het onderwaterprofiel van de hoofdgeul worden beschreven
aan de hand van dwarsdoorsneden. De eerste doorsnede ligt bij de Overloop van Valkenisse, zie Figuur 4-9.
Te zien is dat de zuidelijke geulwand erg stabiel is gebleven in de afgelopen 10 jaar. Waarschijnlijk komt dit
door de aanwezigheid van de niet-erodeerbare laag. Verder is zichtbaar dat de meeste veranderingen
plaatsvonden rond -10 m+NAP en dat in het dieper gelegen deel erosie van de noordelijke geulwand heeft
plaatsgevonden. In de evaluatie van de modelresultaten dient gelet te worden op de locatie van de erosiesedimentatietrends en of deze overeen komen met de ontwikkelingen in dit figuur.

Figuur 4-9 Dwarsdoorsnede ter hoogte van de Overloop van Valkenisse.
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De dwarsdoorsnede in Figuur 4-10, in de buitenbocht bij het nauw van Bath, laat duidelijk zien dat de geul
aan de noordkant niet uitgebocht is in de afgelopen 10 jaar. De grootste veranderingen hebben
plaatsgevonden op de Schaar van de Noord, waar meerdere migrerende bodemvormen te onderscheiden
zijn.

Figuur 4-10 Dwarsdoorsnede die de geulbocht Nauw van Bath en de Schaar van de Noord omvat.

Ook in Figuur 4-11, in het meest oostelijke deel van de Westerschelde, is te zien dat er bijna geen
verplaatsing van de buitenbocht plaats heeft gevonden. De binnenbocht is enigszins verruimd en de
hoofdgeul is iets dieper geworden.
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Figuur 4-11 Dwarsdoorsnede ter hoogte van de Pas van Rilland en Appelzak.

4.6

Conclusies

Door middel van verschilkaarten en dwarsprofielen zijn de sedimentatie- en erosietrends op het Land van
Saeftinghe en in de omliggende geulen beschreven. Hieruit is geconcludeerd dat:
•
•
•
•
•

De veranderingen op het schor voornamelijk hebben plaatsgevonden in de geulen.
In de verschilkaart van de periode 2016-2017 enkele problemen met de hoogteverschillen zijn, die
mogelijk het resultaat zijn van problemen met de data op het schorren van het Land van Saeftinghe.
Het percentage van het schor dat onder water staat met gemiddeld hoogwater verschilt per jaar. Het
gemiddelde hoogwater was het hoogste in de periode 2012 tot en met 2013.
Met gemiddeld hoogwater in de meeste jaren in de periode 2007-2017 het schorren niet overstroomden.
De ontwikkeling van de hoge schorren zijn voornamelijk afhankelijk van het optreden van hoge
hoogwaters.
Doordat het schorren niet vaak overstromen, de meeste morfologische veranderingen verwacht en
gevonden worden in de geulen op het schor.
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5

MODELVALIDATIE

5.1

Inleiding

Voordat de modelresultaten met betrekking tot de scenario’s beschreven worden, wordt in deze paragraaf
eerst inzichtelijk gemaakt wat de modelresultaten zijn met de gebruikte instellingen. Dit is gedaan door het
oorspronkelijke en het aangepaste model te vergelijken, door de waterstanden en stroomsnelheden op het
schorren te bestuderen en door een vergelijk te maken met de gemeten morfologische ontwikkelingen in
2017. Uitkomsten die afwijken van de verwachting zijn aangepast in het model, of worden meegenomen in
de beschrijving van de resultaten en conclusies.

5.2

Vergelijk waterstanden

5.2.1

Vergelijk oude NEVLA-model

De eerdere NEVLA-simulatie is uitgevoerd met de 2011 bodem en de 2011 waterstanden. Daarnaast
bevatte dit model 5 sub-domeinen, waar het nieuwe model opgesplitst is in 7 sub-domeinen met een
verfijning van het rooster bij het Land van Saeftinghe. Verschillen in de waterstanden tussen beide modellen,
kunnen gerelateerd worden aan de verschillen tussen de modellen.
In Figuur 5-1 is de waterstand uit het 2011-model getoond om de algemene trend te onderscheiden. Hierin is
zichtbaar dat de gemeten waterstand bij de hoogwaters onderschat worden in het model. De onderschatting
bij Bath is circa 10 cm, waar dit bij het 2017-model circa 20 cm is (zie het figuur in de volgende paragraaf).
De laagwaters worden met eenzelfde verschil overschat in het 2011-model. In het 2017-model worden deze
daarentegen onderschat. De reden voor dit verschil is dat het model geen opwaaiing of afwaaien bevat,
terwijl dit in werkelijkheid wel optreedt.

Figuur 5-1 Waterstanden bij observatiepunten Bath, Schaar van de Noord en Baalhoek in vergelijking met de gemeten
2011-waterstanden bij Bath.
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5.2.2

Vergelijk waterstanden model en metingen

In hoeverre het model de werkelijkheid representeert kan aan de hand van de waterstanden uit het
Westerschelde model (WSM) bepaald worden. Voor de doelstelling van de modelsimulaties is het belangrijk
dat de hoogwaters bij Bath voldoende hoog zijn, zodat het Land van Saeftinghe overstroomt. Tevens wordt
met de waterstanden gecontroleerd of de communicatie tussen de modellen (het nesten) goed verloopt.
In twee figuren wordt een vergelijking gemaakt tussen gemeten en gemodelleerde waterstanden. Als eerste
toont Figuur 5-2 de waterstanden bij Vlissingen. Bij meetstation Vlissingen overlappen de ZUNO en WSM
modellen. Het harmonische getij is de getijamplitude die gegenereerd is door met getijcomponenten een
waterstandssignaal te fitten door de gemeten waterstanden bij Vlissingen. Waar de metingen onder het
harmonische getij liggen, wil dat zeggen dat er door andere factoren (bijvoorbeeld windopzet of afwaaien)
een waterstandsverhoging of -verlaging plaatsvindt.
De overgang tussen ZUNO en WSM zorgt voor minimale veranderingen in de waterstand. De gemeten
waterstand bij Vlissingen wordt echter met 0,2-0,5 m onderschat bij de hoogwaters en met 0,2-0,5 m
overschat bij de laagwaters. Daarnaast is er een faseverschil van 30 minuten tussen de gemeten en de
gemodelleerde hoogwaters. Dit faseverschil kan verklaard worden door het feit dat het meetstation
“Vlissingen” en het model-observatiepunt “Vlissingen” 2-3 km uit elkaar liggen.
Wanneer de getijgolf de Westerschelde in propageert krijgt het te maken met veranderingen in de geometrie
en variaties in het bodemniveau. Figuur 5-3 presenteert de verschillen in waterstand bij observatiepunt
“Bath”. In dit figuur is te zien dat de getijamplitude toegenomen is ten opzichte van de getijamplitude bij
Vlissingen. De onderschatting van de hoogwaters en de overschatting van de laagwaters door het model zijn
niet veranderd, behalve dat het verschil iets gereduceerd is. De waterstandsverhoging door opwaaiing of
afwaaien is in dit geval groter geworden. De gemodelleerde waterstanden benaderen de gemeten
waterstanden voldoende om toe te passen. In de modellering zal rekening gehouden worden met de overen onderschatting van de modelwaterstanden. Hoe dit gebeurd zal later in het rapport beschreven worden.

Figuur 5-2 Vergelijk waterstanden van de meting, ZUNO, WSM en het harmonisch getij bij Vlissingen.
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Figuur 5-3 Vergelijk waterstanden van de meting, het harmonisch getij en WSM bij Bath.

5.3

Tijdseries op het Land van Saeftinghe

Op het Land van Saeftinghe wordt onderscheid gemaakt tussen de geulen en het schorren. De geulen
beslaan circa 1/3 van het totale oppervlak en het schorren respectievelijk 2/3. Aan de hand van de gradiënt
in de waterstand berekent het model de stroomsnelheid, die vervolgens wordt gebruikt om het
sedimenttransport te berekenen. Wanneer het schorren droog vallen is daar geen stroming en
sedimenttransport, wat in Figuur 5-4 getoond wordt. In de geulen, die ook met laagwater vaak niet volledig
droogvallen geldt dit ook, zoals getoond in Figuur 5-5. De stroomsnelheden in beide getoonde figuren komen
overeen, ondanks dat de periode van overstromen anders is. Dit wordt verklaard doordat de
dieptegemiddelde stroomsnelheid gepresenteerd is en de geul een grotere diepte heeft dan het schor.
Bij observatiepunt Bath is berekend wat het niveau van het gemiddelde hoogwater in het model is: 260,2
cm+NAP. Dit niveau komt het beste overeen met het jaar 2010 in Figuur 4-8. Eerder werd al geconcludeerd
dat de hoogwaters onderschat werden, wat bij deze bevestigd wordt. Het Land van Saeftinghe overstroomt
dus minder in het model dan in werkelijkheid.
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Figuur 5-4 Stroomsnelheden en waterstanden bij observatiepunt Baalhoek plaat 4. De onderste grafiek laat zien dat de
hoogte van het schor op circa 2 m+NAP ligt.

Figuur 5-5 Stroomsnelheden en waterstanden bij observatiepunt Baalhoek geul 3. De onderste grafiek laat zien dat de
bodem van de geul ter hoogte van dit observatiepunt op circa -0,1 m+NAP ligt.
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5.4

Morfologische ontwikkelingen

In de kaarten die het verschil tussen de Vaklodingen data 2017 minus 2016 presenteerden (Figuur 4-1 en
Figuur 4-2), werd beschreven waar de meeste veranderingen plaats hebben gevonden in zowel de
hoofdgeul als op het schor. In Figuur 5-6 en Figuur 5-7 zijn deze locaties wederom aangegeven, maar nu
voor de veranderingen in de modelsimulaties, na een periode die overeenkomst met één jaar. Omdat de
berekende (en de waargenomen veranderingen) op het Land van Saeftinghe klein zijn in vergelijking met de
veranderingen in de hoofd- en nevengeulen is gekozen voor weergave in twee figuren. Daarbij is de
schaalverdeling van Figuur 5-7 zo aangepast dat ook de kleine veranderingen in het Land van Saeftinghe
zichtbaar zijn.
In de hoofdgeul vinden de meeste veranderingen plaats in het westen (A in Figuur 5-6), net als in de kaart
met het verschil tussen 2016 en 2017 (Figuur 4-2). Er kan gesteld worden dat in de buitenbochten erosie
plaatsvindt en in de binnenbochten en op de overgangsgebieden tussen bochten sedimentatie. De locaties
waar sedimentatie-erosie plaatsvindt in het model komt overeen met de verschilkaart 2016 en 2017 (Figuur
4-2). Hoewel in de noordoostelijke bocht (B in Figuur 5-6) sediment beschikbaar is voor erosie, hebben er
nauwelijks veranderingen plaatsgevonden. In de zuidoostelijke bocht is dit ook zo.

B

A
C

Figuur 5-6 Verschilkaart van de bodemligging aan het eind minus het begin van de referentiesimulatie. Sedimentatie
wordt weergegeven in het rood en erosie in het blauw.

Uit Figuur 5-7 blijkt dat de veranderingen op het schor rond dezelfde locatie plaats hebben gevonden in het
model en in de waarnemingen. Op het schorren is nauwelijks iets veranderd in de hoogte. Deze marginale
veranderingen zijn nog kleiner dan de waardes uit de waarnemingen. Dit komt ook naar voren in Tabel 3,
waarin de kuberingen van de gemodelleerde volumeveranderingen in de polygonen (Figuur 5-8) op het
schor gepresenteerd worden. Daar is te zien dat op het Land van Saeftinghe in totaal 4.145 – 2.960 = 1.185
3
3
m aanzanding plaatsvindt. Wanneer de hoeveelheid van 4.145 m over het gehele Land van Saeftinghe
verspreid wordt, betekent het dat er een uniforme schorverhoging van circa 0,014 mm heeft plaatsgevonden.
Hieruit wordt geconcludeerd dat de verhoging van het schor verwaarloosbaar is.
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Figuur 5-7 Verschilkaart voor de referentiesituatie, ingezoomd op het Land van Saeftinghe. Er is ingezoomd op het Land
van Saeftinghe en ten opzichte van Figuur 5-6 zijn alleen de assen en de kleurenschaal aangepast. Met de zwarte
cirkels worden de locaties aangegeven waar de meeste veranderingen plaatsvinden. Deze komen overeen met de
locaties weergegeven in Figuur 4-1.
Tabel 3 Kuberingen voor de referentiesituatie (eindsituatie minus beginsituatie).
3

3

3

Erosie [m ]

Sedimentatie [m ]

Netto verandering [m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-32.745

36.890

+4.145

Geul west

-11.420

12.790

+1.370

Geul midden

-5.285

6.040

+755

Geul oost

-7.990

8.825

+835

Locatie
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Figuur 5-8 Overzichtskaart met de definities en locaties van de polygonen die voor de kuberingen gebruikt zijn. Deze
polygonen zijn gebruikt voor de kuberingen bij alle scenario’s.

5.5

Conclusies

In dit hoofdstuk is het model gevalideerd door verschillende modeluitvoeren te evalueren. Hieruit is
geconcludeerd dat:
•
•
•
•

Het model voor de analyse in dit rapport de werkelijkheid voldoende benadert.
Na het aanpassen van het model worden de hoogwaters meer onderschat dan in het oude NEVLA-model
uit 2011. Hierdoor overstroomt het schor in het model minder vaak dan in de werkelijkheid.
De locaties waar sedimentatie-erosie plaatsvindt in het model overeen komt met de verschilkaart op basis
van metingen.
Op het schor zijn vrijwel geen morfologische veranderingen berekend, hoewel deze (beperkt) in de
verschilkaart van de metingen naar voren kwam. De totale berekende aanzanding op het Land van
Saeftinghe in het model komt neer op een uniforme schorverhoging van 0,014 mm, wat verwaarloosbaar
klein is. Dat deze verhoging kleiner is dan de waarnemingen is logisch, omdat de sedimentatie van slib
niet door het model wordt berekend en de slibsedimentatie in werkelijkheid bepalend is voor de
sedimentatie op het schor.
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6

MODELRESULTATEN

6.1

Scenario’s modellering “regulier”

Verschillende scenario’s met stortingen zijn berekend met het model. De scenario’s voor de modellering
betreffen het toevoegen van sediment in het model op de locatie van de stortpolygonen SH61, SH71 en de
SH5_proef, waarvan in Figuur 6-1 de stortpolygonen zijn getoond. Het dumpen van het sediment is in het
Delft3D-model gesimuleerd door de bodem ter plaatse van de stortpolygonen uniform te verhogen. De
uniforme verhoging is berekend door het stortvolume te delen door de oppervlakte van het stortpolygoon.
Deze laagdikte is vervolgens per cel in de stortpolygoon toegevoegd.

Figuur 6-1 De locaties van de stortpolygonen waarin sediment gedumpt is. Het dumpen van sediment in elke
stortpolygoon apart wordt in de analyse beschouwd als een scenario.

Tabel 4 toont een overzicht van het toegevoegde sediment in de verschillende scenario’s en de daaraan
gerelateerde bodemophoging in de stortvakken. Het effect van de sedimenttoevoeging op de sedimentatie
en erosie bij het Land van Saeftinghe is bepaald door het te vergelijken met de Referentiesituatie. In dit
scenario wordt geen sediment toegevoegd en wordt dezelfde periode morfologisch gesimuleerd als bij de
andere scenario’s.
Tabel 4 Volume sediment dat voor de verschillende scenario's toegevoegd is in de stortvakken.

Scenario “Regulier”
Referentie (zie hoofdstuk modelvalidatie)

Volume toegevoegd
3
sediment [m ]

Lokale bodemophoging [m]

0

0

Scenario 1, storten in stortvak SH61

700.000

1,30

Scenario 2, storten in stortvak SH71

700.000

1,33
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Scenario 3, storten in stortvak SH5_proef

6.2

700.000

1,30

Resultaten van storten “regulier”

Per scenario is een figuur gepresenteerd met de ontwikkelingen tussen het begin en eind van de simulatie.
De ontwikkelingen op het schor worden beschreven met kuberingen binnen de polygonen getoond in Figuur
5-8. De resultaten van de kuberingen worden ook gerelateerd aan de situatie zonder storten.

6.2.1

Scenario 1, storten in stortvak SH61

In de figuur is te zien dat veranderingen voornamelijk in de hoofdgeul plaatsvinden. Net als in de
referentiesituatie (zie Figuur 5-6) vindt er erosie plaats in het stortvak. Rondom het stortvak vindt er meer
sedimentatie plaats. Het gestorte sediment wordt dus in de hoofdgeul verspreid.
Op het Land van Saeftinghe zijn de sedimentatie-erosietrends zichtbaar in de geulen. Op het schor zelf is de
3
sedimentatie-erosie verwaarloosbaar. In totaal is er 90 m meer sedimentatie op het Land van Saeftinghe
3
wanneer 700.000 m gestort wordt in SH61. Omdat dit binnen de foutenmarge van het model valt is dit
verwaarloosbaar klein.

3

Figuur 6-2 De sedimentatie-erosie trends in de modelresultaten. In dit scenario is 700.000 m sediment toegevoegd in
stortpolygoon SH61.

Tabel 5 Kuberingen voor de scenario 1, storten in stortvak SH61.

Locatie

Totaal Land van

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

-32.735

36.970

3

Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018

Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
ontwikkeling
verandering [m ] t.o.v. Referentie
3
[mm]
[m ]
4.235

90

0
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Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
verandering [m ] t.o.v. Referentie ontwikkeling
3
[mm]
[m ]

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

Geul west

-11.420

12.790

1.370

0

0

Geul midden

-5.285

6.035

750

-5

0

Geul oost

-7.985

8.815

830

-5

0

3

Locatie

Saeftinghe

6.2.2

Scenario 2, storten in stortvak SH71

Dit figuur en de tabel tonen dat volgens het model storten in stortvak SH71 geen effect heeft op het Land
van Saeftinghe. Het sediment heeft zich voornamelijk verspreid in de hoofdgeul. In en ten noorden van het
stortvak heeft voornamelijk erosie plaatsgevonden, evenals in de referentiesituatie. Het sediment is
voornamelijk aan de zuidkant van het stortvak afgezet. De ontwikkelingen in de rest van het gebied zijn gelijk
aan de referentiesituatie.

3

Figuur 6-3 De sedimentatie-erosietrends in de modelresultaten. In dit scenario is 700.000 m sediment toegevoegd in
stortpolygoon SH71.

Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018

38 van 57

MORFOLOGISCH MODELLEREN GRENSOVERSCHRIJDENDE
PROEFSTORTINGEN

Tabel 6 Kuberingen voor scenario 2, storten in stortvak SH71

Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
verandering [m ] t.o.v. Referentie ontwikkeling
3
[mm]
[m ]

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-32.725

36.860

4.135

-10

0

Geul west

-11.415

12.790

1.375

5

0

Geul midden

-5.285

6.035

750

-5

0

Geul oost

-7.985

8.820

835

0

0

3

Locatie

6.2.3

Scenario 3, storten in stortvak SH5_proef

Net als in de referentiesituatie vindt er erosie plaats in stortvak SH5_proef en aanzanding in de gebieden ten
oosten en westen van het stortvak. Uit de tabel blijkt dat het storten in dit stortvak nauwelijks effect heeft
gehad op de verhoging of verlaging van het Land van Saeftinghe.

3

Figuur 6-4 De sedimentatie-erosietrends in de modelresultaten. In dit scenario is 700.000 m sediment toegevoegd in
stortpolygoon SH5_proef.
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Tabel 7 Kuberingen voor scenario 3, storten in stortvak SH5_proef.

Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
verandering [m ] t.o.v. Referentie ontwikkeling
3
[mm]
[m ]

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-32.755

36.825

4.070

-75

Geul west

-11.480

12.795

1.315

-55

Geul midden

-5.285

6.025

740

-15

Geul oost

-7.975

8.805

830

-5

3

Locatie

6.3

Scenario’s modellering “extreem”: verlaagd Land van
Saeftinghe

In Figuur 5-3 in paragraaf 3.4 is zichtbaar dat het niveau van hoogwater in het model gedurende de simulatie
lager is dan de gemeten waterstand. Dit betekent dat het schor minder vaak overstromen dan in
werkelijkheid, wat effect kan hebben op de sedimentverplaatsingen in het gebied. In paragraaf 6.2 werd dit
bevestigd. Om het overstromen van het Land van Saeftinghe alsnog te stimuleren is het Land van
Saeftinghe in het model verlaagd. Er is gekozen voor een uniforme verlaging van het schor en de geulen
met 0,6 m, omdat dit iets groter is dan de afwijking tussen de gesimuleerde en de gemeten hoogwaters
omvat. Op deze wijze is het zeker dat het Land van Saeftinghe overstroomt met hoogwater. Niet alleen
zullen in deze nieuwe situatie de schorren meer overstromen, ook zal de kans toenemen dat sediment uit de
stortpolygonen zich richting het Land van Saeftinghe verplaatst. De eerste modelrun voor het modellering
“extreem” is een referentiesituatie, waarin alleen de verlaging van het Land van Saeftinghe is opgenomen,
zonder de proefstortingen. Deze referentiesituatie is gebruikt om de gevolgen van het storten mee te
vergelijken.
Omdat het stortvak SH5_proef in de aanstroming van het Land van Saeftinghe ligt, is in deze paragraaf
alleen het storten op het stortvak SH5_proef opgenomen. In dit scenario is naast het verlagen van het Land
van Saeftinghe ook de omvang van de storting vergroot, om de kans te vergroten dat er veranderingen
optreden op het schor. De storting is opgelegd als ophoging van het stortvak, door alle punten die dieper zijn
dan -17,5 m+NAP, op te hogen naar -17,5 m+NAP in het (zie Figuur 6-5). Ondiepere secties zijn niet
aangepast, om eventuele grote niveau-overgangen aan de rand van het stortvak te voorkomen. Deze
overgangen kunnen namelijk zorgen voor instabiliteit in het model. Merk op dat de omvang van de stortingen
3
3
in scenario 4 met circa 1,27 miljoen m beduidend groter is dan de stortvolumes van 0,75 miljoen m die in
werkelijkheid zijn voorzien per stortzone.

Scenario “extreem”
Referentie Land van Saeftinghe
verlaagd
Scenario 4, vlak verhogen stortvak
SH5_proef
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Volume toegevoegd sediment
3
[m ]

Lokale bodemophoging [m]

0

0

Ca. 1,27 miljoen

Tot -17,5 m+NAP
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Figuur 6-5 De verhoging van de bodem tot -17,5 m+NAP in stortvak SH5_proef.

6.4

Resultaten van scenario’s modellering “extreem”

In Figuur 6-6 is de waterstand en de stroomsnelheid als functie van de tijd gepresenteerd voor
observatiepunt “Baalhoek plaat 4”. Door deze variabelen te plotten voor de referentiesituatie met en zonder
het schorverlaging, is het effect van verlagen duidelijk waarneembaar bij de waterstand. Ook neemt de
piekstroomsnelheid toe en is de periode waarin stromingen plaatsvinden groter dan bij de niet-verlaagde
situatie. Verwacht wordt dat dit zorgt voor een toename in sedimentverplaatsingen.

Figuur 6-6 De tijdserie van de stroomsnelheid en de waterstand bij de referentiesituatie voor en na het verlagen van het
Land van Saeftinghe.
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6.4.1

Referentiesituatie verlaagd Land van Saeftinghe

Figuur 6-7 toont de morfologische ontwikkeling van de referentiesituatie met het verlaagde Land van
Saeftinghe. In dit figuur is te zien dat ondanks dat het schorren vaker overstromen, weinig morfologische
veranderingen plaatsvinden in de geulen en op de schorren. In Figuur 6-8 wordt ingezoomd op het Land van
Saeftinghe met een andere kleurenschaal. Hier is te zien dat ondanks het verlagen van het Land van
Saeftinghe alleen sediment verplaatst wordt in de geulen. De veranderingen op de schorren zijn nagenoeg
gelijk aan de situatie voor het verlagen. Uit Tabel 8 komt naar voren dat de verlaging wel gezorgd heeft voor
een toename in netto sedimentatie. Maar vooralsnog blijft deze toename marginaal wanneer de totale
oppervlakte van het Land van Saeftinghe beschouwd wordt.

Figuur 6-7 Verschilkaart van de laatste minus de eerste tijdstap van de simulatie met de referentiesituatie. Het Land van
Saeftinghe is in deze situatie uniform met 0,6 m verlaagd.
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Figuur 6-8 Verschilkaart van de laatste minus de eerste tijdstap van de simulatie met de referentiesituatie. Het Land van
Saeftinghe is in deze situatie uniform met 0,6 m verlaagd. Er is ingezoomd op het Land van Saeftinghe en ten opzichte
van Figuur 6-7 is de kleurenschaal aangepast.
Tabel 8 Kuberingen voor de referentiesituatie, waarbij het Land van Saeftinghe met 0,6 m verlaagd is.

Gemiddelde
hoogteontwikkeling
[mm]

Erosie [m ]

Sedimentatie [m ]

Netto verandering
3
[m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-84.825

92.635

7.810

0,3

Geul west

-18.870

19.350

480

0,3

Geul midden

-16.425

19.400

2.975

2,3

Geul oost

-14.725

14.585

-140

-0,2

3

Locatie

6.4.2

3

Scenario SH5_proef als vlak verhoogd

Figuur 6-9 toont het verschil tussen de eindsituatie van het model en de referentiesimulatie. Hieruit blijkt dat
het toevoegen van sediment in het stortvak geen effect heeft gehad op morfologische veranderingen op het
Land van Saeftinghe. Het is duidelijk zichtbaar dat niet alleen in de polygoon, maar ook daaromheen meer
sedimentatie plaatsvindt dan in het referentiescenario.
Ondanks het uniform verlagen van het Land van Saeftinghe presenteert het model geen veranderingen bij
het dumpen ten opzichte van de referentiesimulatie. Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen
veranderingen plaatsvinden is dat de stroming hoofdzakelijk plaatsvindt in de hoofdgeul, die veel dieper en
Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018
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breder is dan de geulen op het Land van Saeftinghe. De uitwisseling van water en zand met het Land van
Saeftinghe is in absolute en relatieve zin klein in vergelijking met de transporten in de hoofdgeul.
“LvS, SH5_proef vlak verhoogd”

Figuur 6-9 Verschilkaart van het eindresultaat van het model en de referentiesituatie. In dit scenario is het stortpolygoon
"SH5_proef" als vlak opgehoogd.
Tabel 9 Kuberingen voor het scenario, SH5_proef als vlak verhoogd met een verlaging van het Land van Saeftinghe met
0,6 m.

Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
verandering [m ] t.o.v. Referentie ontwikkeling
3
[mm]
[m ]

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-83.750

91.155

7.405

-405

0,3

Geul west

-18.910

19.145

235

-245

0,2

Geul midden

-16.140

19.005

2.865

-110

2,2

Geul oost

-14.465

14.360

-105

35

-0,2

3

Locatie

6.5

Verklaring veranderingen op het schor

In de voorgaande paragrafen is met het verlagen van het schor gekeken of dit resulteert in een toename in
de veranderingen op het schor. Veranderingen werden waargenomen, maar bleven beperkt. Door het
verlagen dan van het schor is het vaker overstroomd en zijn er andere stroomsnelheden opgetreden. Deze
snelheden worden besproken in paragraaf 6.5.1. Naast de stroomsnelheid is ook de mediane korreldiameter
onderdeel van de transportformule. Door fijner sediment in het model toe te passen, is het effect van de
uniform gekozen sedimentfractie geëvalueerd in paragraaf 6.5.2.

6.5.1

Maximale stroomsnelheden op het schor

Figuur 6-10 toont de maximale stroomsnelheid op het schor die in de gehele simulatieperiode is opgetreden.
In de geulen in het Land van Saeftinghe is stroming zichtbaar, maar omdat de schorren niet overstromen is
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hier de snelheid nul. De vectoren geven de stroomrichting aan waarbij de maximale stroomsnelheid optreed.
In Figuur 6-11 is duidelijk het effect van het schorverlaging zichtbaar. Het overstroomt nu wel en heeft een
maximale stroomsnelheid in de orde 0,5 m/s.

Figuur 6-10 Maximale stroomsnelheden bij de gemodelleerde Referentiesituatie.

Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018

45 van 57

MORFOLOGISCH MODELLEREN GRENSOVERSCHRIJDENDE
PROEFSTORTINGEN

Figuur 6-11 Maximale stroomsnelheden bij de gemodelleerde Referentiesituatie waarvoor het schor met 0,6 m verlaagd
is.

Figuur 6-12 toont de maximale stroomsnelheid voor het scenario “SH5_proef als vlak verhoogd”. Over de
verhoging in het bodemprofiel is een hogere snelheid zichtbaar dan in de referentiesituatie. De snelheden
nemen echter niet toe in de geulen op het Land van Saeftinghe. De stroming concentreert zich voornamelijk
in de hoofdgeulen, en buigt niet makkelijk af richting het schor.
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Figuur 6-12 Maximale stroomsnelheden voor het scenario SH5_proef als vlak verhoogd tot -17,5 m+NAP.

6.5.2

Referentie met een kleinere korreldiameter

In alle scenario’s is tot dusver gerekend met een uniforme sedimentfractie van 200 µm. Op het schor zijn slib
en fijne sedimentfracties aanwezig. Door de referentiesituatie “regulier” opnieuw te berekenen met een D 50
van 150 µm, is onderzocht of dit voor het beperkte sedimenttransport op het schor zorgt.
Zoals Figuur 6-13 toont, en zoals verwacht werd, is meer sediment verplaatst in de hoofdgeulen. Echter zijn
er op het schor weinig veranderingen zichtbaar ten opzichte van de referentiesituatie met een D 50 van 200
µm. In Tabel 10 komt ook naar voren dat er minimale sedimentatie plaatsgevonden heeft.

Onze referentie: 083684058 A - Datum: 22 mei 2018

47 van 57

MORFOLOGISCH MODELLEREN GRENSOVERSCHRIJDENDE
PROEFSTORTINGEN

Figuur 6-13 Verschilkaart van het eindresultaat van de referentiesituatie met een D50 van 150 µm en de referentiesituatie
met een D50 van 200 µm.

Tabel 10 Kuberingen voor het scenario Referentie, D50 = 150 µm.

Gemiddelde
Netto
hoogteNetto
verandering
3
verandering [m ] t.o.v. Referentie ontwikkeling
3
[mm]
[m ]

Erosie [m ]

Sedimentatie
3
[m ]

Totaal Land van
Saeftinghe

-45.725

53.536

7.811

3.666

0,3

Geul west

-16.168

17.549

1.381

11

1,0

Geul midden

-7.967

9.119

1.152

397

0,9

Geul oost

-11.016

12.448

1.432

597

1,6

3

Locatie

6.5.3

Scenario 3 met een kleinere korreldiameter

In dit scenario is het Land van Saeftinghe niet verlaagd en er is sediment gestort in stortvak SH5_proef.
Deze is opgehoogd als vlak tot een hoogte van circa -17,5 m+NAP. In Figuur 6-14 is het verschil tussen de
laatste en eerste tijdstap in de modellering weergegeven. De erosie-sedimentatiepatronen komen overeen
met die van de referentiesituatie, behalve dat met de fijnere korrelgrootte meer sediment verplaatst is. In
vergelijking met de referentiesituatie vindt er met het storten in SH5_proef meer erosie plaats in het stortvak.
Dit komt duidelijker naar voren in Figuur 6-15.
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Figuur 6-14 Verschilkaart van de laatste en de eerste tijdstap voor het scenario dat gestort is in stortvak SH5_proef. Een
D50 van 150 µm is aangenomen.

Figuur 6-15 Verschilkaart tussen het eind model en het einde van de referentiesimulatie met een D 50 van 150 µm.
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6.5.4

Evaluatie inspeeleffecten

Om de inspeeleffecten van het model te evalueren zijn drie simulaties uitgevoerd. In de eerste simulatie is
de inspeeltijd verlengd van één naar twee dagen, om te kijken of dat de oneffenheden in de modelresultaten
uit de voorgaande paragrafen kon verklaren. De tweede en derde simulatie betroffen een herstart. Dit
betekent dat de eindbodem van de gesimuleerde referentiesituatie gebruikt is als initiële bodem voor de
herstartsimulatie. Bij de eerste wordt de referentiesituatie nogmaals gedraaid en bij de tweede wordt de
bodem in stortvak SH5_proef als vlak verhoogd.
De eerste simulatie betreft het verlengen van de inspeeltijd van het model naar twee dagen. Het verschil met
de enkele dag inspeeltijd is minimaal, waardoor geconcludeerd wordt dat de inspeeltijd van één dag
voldoende is.

Figuur 6-16 Verschilkaart tussen de simulatie met een inspeeltijd van 1 dag en een inspeeltijd van 2 dagen.

De tweede simulatie die is uitgevoerd betrof een herstart van het model. De bodem aan het einde van de
referentiesimulatie is als invoer voor het model gebruikt. Deze is vervolgens opnieuw gesimuleerd met als
resultaat dat in de tweede simulatie dezelfde patronen gevonden worden, maar gelijkmatiger verspreid zijn
door het studiegebied. Doordat de patronen wel gelijk zijn, kan de omschrijving van de ontwikkelingen wel
gebruikt worden.
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Figuur 6-17 Verschilkaart van het begin en eind van de herstartsimulatie in de Referentiesituatie.

Tenslotte is een derde simulatie uitgevoerd. Deze simulatie had dezelfde instelling als de voorgaande
herstart simulatie. Echter is hier de bodem van stortvak SH5_proef als vlak verhoogd. Het resultaat hiervan
is dat meer erosie plaatsvindt als gevolg van het lokaal toegenomen sedimentbudget in het stortvak. Rond
het stortvak is ook de sedimentatie toegenomen, wat verklaard kan worden met de verplaatsing van zand uit
het stortvak naar de omliggende gebieden. Omdat de patronen in de herstart simulaties en de eerdere
simulaties overeen komen, worden de resultaten in de eerdere paragrafen als voldoende betrouwbaar
beschouwd.
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Figuur 6-18 Verschilkaart van begin en eind van de herstartsimulatie. In dit scenario is pas bij de herstart de bodem in
stortvak SH5_proef verhoogd.

6.6

Conclusies

Verschillende scenario’s zijn in dit hoofdstuk geëvalueerd. De conclusies die hieruit naar voren komen zijn:
•
•
•
•

•
•
•
•

In elk scenario zijn erosie en sedimentatietrends zichtbaar in en rond de locatie van storten.
Op het schor zijn veranderingen in het bodemprofiel alleen zichtbaar in de geulen. Op het schor zijn,
zoals verwacht, nauwelijks ontwikkelingen zichtbaar.
Voor alle stortvakken SH61, SH71 en de SH5_proef vond er nauwelijks sedimentatie plaats op de
droogvallende delen en het schor.
Na het verlagen van het Land van Saeftinghe met 0,6 m en het verhogen van stortvak SH5_proef tot een
niveau van -17,5 m+NAP, overstroomde het schor vaker en waren er meer morfologische veranderingen
op het schor waarneembaar. De toename in netto sedimentatie over de totale oppervlakte van het Land
van Saeftinghe is voor de referentiesituatie bijna verwaarloosbaar klein.
Ook in het scenario waarbij sediment gestort wordt in het stortvak SH5_proef laat het model geen
veranderingen op het schor zien ten opzichte van de referentiesituatie. Een mogelijke verklaring hiervoor
ligt in het feit dat de overgang van de hoofdgeul naar de geul op het schor groot is.
Deze overgang komt ook naar voren in de figuren met de maximale stroomsnelheid, waarin een duidelijk
verschil in snelheid zichtbaar is tussen de hoofdgeul en de geulen op het schor.
De gebruikte mediane korreldiameter van 200 µm kan beschouwd worden als een representatieve
gemiddelde korreldiameter voor de geulen en het schor. Op het schor vonden er nauwelijks meer
veranderingen plaats toen de D50 verlaagd werd naar 150 µm.
Ook de inspeeleffecten zijn geëvalueerd. De verlenging van de inspeeltijd had nauwelijks effect op de
morfologie. Daarom wordt de gebruikte inspeeltijd van een dag als voldoende beschouwd. De simulaties
met herstart toonden en vloeiender resultaat, waarbij de inspeeleffecten minder zichtbaar waren. Echter,
de patronen en bodemhoogte toename cq. afname waren nagenoeg gelijk aan de simulaties zonder
herstart. In beide gevallen was de verandering op het Land van Saeftinghe erg klein. De simulaties
zonder herstart kunnen daarom als voldoende betrouwbaar geacht worden in dit onderzoek.
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CONCLUSIES

De voorliggende studie is uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de mogelijke gevolgen van proefstorten
nabij het Land van Saeftinghe zijn op de bodemligging aldaar. Het Land van Saeftinghe is een omvangrijk
schorrengebied in het oosten van de Westerschelde. Twee derde van het gebied is begroeid en circa een
derde bestaat uit onbegroeide slikken en getijdegeulen. Tijdens veldobservaties in de jaren ’90 van de vorige
eeuw werd een snelle sedimentatie geconstateerd na uitvoering van omvangrijke stortingen van meer dan 6
6
3
x 10 m op de stortzone “Konijnenschor”. Veldmetingen van de hoogte hebben destijds niet plaatsgevonden
en de metingen van de sedimentatiesnelheden (Stapel & de Jong, 1998) waren beperkt, zodat een
kwantitatieve analyse van deze ontwikkeling niet kon worden uitgevoerd. Het is niet wenselijk dat in de
toekomst de hoogte van het Land van Saeftinghe versnelt toeneemt, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor
de ecologische waarde van het schor. Daarom is in dit rapport met een morfologische analyse en een
modelstudie uitgewerkt wat het effect van storten in de nabijheid van het Land van Saeftinghe kan zijn.
Waargenomen morfologische ontwikkelingen
Op basis van vaklodingen-data van de afgelopen 10 jaar zijn verschilkaarten en dwarsdoorsneden
gepresenteerd. Omdat de modelleerstudie een periode van één jaar omvat en een recente bodem (2017)
heeft, is vooral naar de ontwikkelingen in de periode 2016-2017 gekeken voor de ruimtelijke verspreiding
van de hoogteveranderingen. Uit de verschilkaart van deze periode valt te concluderen dat de meeste
veranderingen in de bodemhoogte plaats hebben gevonden in de geulen in het Land van Saeftinghe. De
hoogteveranderingen in het schor lijken tenminste deels te zijn overschat, waarschijnlijk als gevolg van
meetfouten. De trendmatige hoogtetoename van het schor in het Land van Saeftinghe bedraagt van 2009 tot
en met 2017 gemiddeld 6 mm per jaar. De hoogte veranderingen in de geultjes in het Land van Saeftinghe
zijn groter, waarbij de geultjes en oost een west gemiddeld een toename van de hoogte laten zien en het
middelste geultje een afname.
De 10-jarige vaklodingen data is naast de waterstandsmetingen gelegd. Hieruit kwam naar voren dat met het
jaargemiddelde hoogwater het schor niet ieder jaar volledig overstroomd. Het gemiddelde hoogwater was
het hoogste in de periode 2012 tot en met 2014. Dit lijkt overeen te komen met de 18,6-jarige getijcyclus die
een maximum had rond 2014-2015. Het schorren overstromen alleen met hoog-hoogwater, wat een
verklaring is voor het voornamelijk optreden van veranderingen in de geulen in het Land van Saeftinghe.
Modelscenario’s
In de modelstudie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, namelijk:
“Regulier”
• Referentiesituatie
3
• 700.000 m storten in stortvak SH61
3
• 700.000 m storten in stortvak SH71
3
• 700.000 m storten in stortvak SH5_proef
“Extreem”
• Referentiesituatie, Land van Saeftinghe 0,6 m verlaagd
• Storten in stortvak SH5_proef, Land van Saeftinghe 0,6 m verlaagd
• Referentiesituatie, kleinere mediane korreldiameter van 150 µm
Vergelijking model en metingen
Het sedimentatie- en erosiepatroon in de referentiesituatie in het model is vergelijkbaar aan die van de
metingen. Over het algemeen vonden er in metingen in het Land van Saeftinghe meer veranderingen plaats
dan in het model, wat verklaard kan worden met de gehanteerde aannames en aan het ontbreken van
verschillende processen in het model:
a. Wind en golfopzet zijn niet meegenomen in de modellering. Dit is een mogelijke verklaring voor de
onderschatting van de hoogwaters in het model. Deze onderschatting kan voor kleinere
morfologische veranderingen gezorgd hebben. Dit is onderzocht door in het model de bodem van
het land van Saeftinghe te verlagen.
b. Slibsedimentatie ontbreekt in het model, maar zal in werkelijkheid een belangrijke bijdrage leveren
aan de sedimentatie op het schorren in het land van Saeftinghe. In de geulen wordt minder slib
aangetroffen.
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c.

Vegetatie-effecten op de sedimentatie en erosie zijn niet meegenomen in de modelberekeningen.
De aanwezigheid van vegetatie op het schorren beïnvloedt de stromingscondities en leidt over het
algemeen tot een efficiënte trapping van sediment op de begroeide delen.

Deze drie punten geven een verklaring voor de lage gemodelleerde sedimentatiesnelheden op het schorren
in het Land van Saeftinghe. De doelstelling van de modelsimulaties is echter niet om de
sedimentatiesnelheid op het schorren te berekenen, maar om het effect van de proefstortingen te bepalen.
De invloed van de stortingen met zandrijke baggerspecie wordt niet bepaald door de drie hierboven
genoemde punten. Om een uitspraak te doen over de effecten van de stortingen kijken we daarom naar de
verschillen tussen de referentiesimulatie en de scenariosimulaties.
Modelresultaten
3
Uit de analyse van de eerste Referentiesituatie en het storten van 700.000 m in de stortvakken kwam naar
voren dat in elk scenario erosie en sedimentatietrends zichtbaar waren in en rond de locatie van storten. Op
het Land van Saeftinghe zijn veranderingen in het bodemprofiel alleen zichtbaar in de geulen. Op de
schorren zijn nauwelijks ontwikkelingen zichtbaar. Dit gold voor de drie scenario’s waarbij de hoogwaters
3
onderschat werden en 700.000 m in de stortvakken gestort is. Uit kuberingen van het schor is
geconcludeerd dat in deze modelsimulaties het storten geen effect heeft gehad op morfologische
ontwikkelingen op het schor.
Vanwege de onderschatting van de hoogwaters in het model zijn ook scenario’s gesimuleerd waarbij het
Land van Saeftinghe met 0,6 m verlaagd was, zodat het schor vaker volledig overstroomt. Ondanks dat dit
leidde tot een toename in morfologische veranderingen, blijft de toename in netto sedimentatie bijna
verwaarloosbaar klein. Ook in het scenario waarbij sediment gestort wordt in stortvak SH5_proef bij een
verlaagd land van Saeftinghe, laat het model geen veranderingen zien ten opzichte van de referentiesituatie.
Dit betekent dat ook in deze extreme situatie het storten geen effect heeft op de morfologische
ontwikkelingen op het Land van Saeftinghe.
De modelresultaten laten zien dat de proefstortingen op de drie locaties niet zullen leiden tot extra
sedimentatie op het Land van Saeftinghe, dat wil zeggen niet in de geulen in het land van Saeftinghe en niet
op het schor. De reden hiervoor is enerzijds dat het meeste zandtransport rond de stortingen in de hoofdgeul
plaatsvindt, waar de grootste stroomsnelheden optreden en anderzijds dat de omvang van de
proefstortingen beperkt is. De omvang is zowel beperkt ten opzichte van de omvang van het land van
Saeftinghe, als in vergelijking met de stortingen die in de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben
plaatsgevonden in de nabijheid van het Land van Saeftinghe. Het risico is nihil dat de grensoverschrijdende
proefstortingen in de nabijheid van het Land van Saeftinghe zouden leiden tot een ongewenste extra hoogte
toename van het Land van Saeftinghe.
(LTV V&T Consortium Deltares-IMDC-Svasek-Arcadis, 2013)
(Stark, Plancke, Ides, Meire, & Temmerman, Coastal flood protection by a combined nature-based and
engineering approach: Modeling the effects of marsh geometry and surrounding dikes., 2016)
(Stark, Plancke, Ides, Meire, & Temmerman, Storm surge attenuation in a large intertidal marsh: Impact of
marsh geomorphology, 2015)
(Cox, 2018)
(Temmerman, Govers, Wartel, & Meire, 2004)
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BIJLAGE A SEDIMENTATIE EN EROSIE VAKLODINGEN
Tabel 11 De volumes die berekend zijn voor de gedefinieerde polygonen. De volumes zijn berekend als het volume sediment tussen de bodem en de referentielijn op -10 m+NAP.

Locatie
Totaal Land van
Saeftinghe

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-357.793.340 -358.642.932 -358.687.908 -355.435.716 -357.424.432 -359.015.708 -359.221.296 -359.037.316 -359.748.216

Geul west

-13.866.228

-13.937.524

-13.859.056

-13.928.028

-13.980.180

-14.072.064

-14.066.136

-14.025.920

-14.083.512

Geul midden

-13.092.812

-13.122.876

-13.081.096

-12.577.096

-13.057.536

-13.105.836

-13.152.688

-13.111.224

-13.163.352

-9.293.356

-9.343.692

-9.285.284

-8.699.188

-9.093.280

-9.199.996

-9.243.896

-9.246.908

-9.244.976

Geul oost

2

Oppervlakte polygonen [m ]
Totaal

29.098.400

Geul west

1.440.400

Geul midden

1.281.600

Geul oost
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