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1  Inleiding / achtergrond 

In de afgelopen jaren is de Zandkreek in de Oosterschelde sterk verzand. Om de vaart door de 

vaargeul te faciliteren wil Rijkswaterstaat (RWS) deze uitbaggeren. Er zijn in de omgeving 

weliswaar vaste locaties beschikbaar voor het verspreiden van de baggerspecie, maar het 

baggervolume in dit project kan niet worden verspreid binnen de huidige vergunningen. 

Zodoende dient er een nieuwe verspreidingsstrategie met daarbij de keuze tussen enkele 

locaties te worden opgesteld. Om negatieve effecten op de omgeving (zowel natuur als 

gebruikers) te minimaliseren is Deltares gevraagd een modelstudie uit te voeren met een aantal 

verspreidingsscenario’s. Op basis van de resultaten van deze scenario’s zullen de effecten in 

de waterkolom en op de bodem worden beoordeeld in relatie tot verschillende natuurfuncties 

en gebruikersfuncties.  

 

Hierbij wordt uitgegaan van uitvoering van werkzaamheden in de winterperiode. In de winter 

zijn effecten op primaire productie en daarmee op groei van mosselen minder en zijn ook 

zichtjagers minder aanwezig in de Oosterschelde. 

1.1 Aanpak 

Op basis van een vergadering met experts van Deltares en een werkgroep van RWS is een 

eerste keuze gemaakt voor 3 potentiële (Figuur 1.1) verspreidingslocaties op basis van de 

Stortlocaties zoals beschreven in ‘’Oosterschelde Natura 2000 Deltawateren Beheerplan 2016-

2022’’. In eerste instantie waren de gekozen locaties O01, O02 en O10 (alle bestaande 

stortlocaties), maar op basis van de eerste berekeningsresultaten is besloten O02 te laten 

vervallen vanwege een potentieel risico voor oester- en verwaterpercelen in het oostelijk deel 

van de Oosterschelde (zie bijlage, Figuur B.1) en in plaats hiervan O12 door te rekenen (Figuur 

1.1). Voor de verspreiding wordt er uitgegaan van verschillende scenario’s. Eén scenario is 

bedoeld om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de verschillende verspreidingslocaties. 

Daarom zijn de stortvolumes in dit scenario voor alle locaties identiek. De andere scenario’s 

zijn varianten waarbij meerdere of 1 stortlocatie wordt gebruikt met stortvolumes conform 

uitvoering en waarbij ofwel van een kraanschip ofwel van een hopper gebruikgemaakt wordt. 

Exacte verdeling van slib over de stortlocaties en de verdeling over de tijd in de verschillende 

scenario’s is te vinden in Hoofdstuk 2 en bijlage A. Naast verspreiding van het slib op de 

stortlocaties kan ook bij het baggeren van het slib in de Zandkreek slib in suspensie raken. Dit 

is als een aparte locatie meegenomen in alle scenario’s. Van scenario’s 2 en 3 is ook nog een 

extra variant gedraaid (scenario 2B en 3B) waarbij alle materiaal op locatie O10 is gestort. 
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Figuur 1.1 Stort locaties Oosterschelde. Bron: Oosterschelde Natura 2000 Deltawateren Begeerplan 2016-2022, 

RWS 

 

Slib gaat zich verspreiden vanaf de stortlocaties. De snelheid waarmee dit gebeurt hangt af 

van de lokale stroomsnelheid en het areaal van de stortlocatie. In (hoogdynamische) gebieden 

met een hoge stroomsnelheid en een grote oppervlakte gebeurt dit snel. In deze gebieden is 

de verspreidingscapaciteit van het water groter dan de stortsnelheid, waardoor er weinig 

accumulatie van specie in de verspreidingslocatie optreedt. In (laagdynamische) gebieden met 

een lage stroomsnelheid en een kleine oppervlakte gebeurt dit langzaam.   In deze gebieden 

is de verspreidingscapaciteit van het water kleiner dan de stortsnelheid, waardoor er 

accumulatie van specie in de verspreidingslocatie optreedt. Een deel van de specie kan 

hierdoor pas na het beëindigen van bagger- en stortactiviteiten vrijkomen. Ten opzichte van 

hoogdynamische gebieden is het voordeel dat de korte termijneffecten op de omgeving kleiner 

zijn, maar de effecten kunnen wel langer aanhouden. In hoogdynamische gebieden zijn de 

effecten op de bodem van de verspreidingslocaties eerder verdwenen, maar hierbij is van 

belang dat de verspreidingslocaties dusdanig gekozen zijn dat ze weinig tot geen waarde voor 

natuur en of gebruiksfuncties hebben. 

 

Het in deze studie toegepaste model bevat alleen slib dat wordt verspreid vanaf de gekozen 

stortlocaties. Het berekent dus de absolute effecten van slibverspreiding, namelijk de verhoging 

van de slibconcentratie en van de slibafzetting. Het model wordt niet gebruikt om de natuurlijke 

slibdynamiek in de Oosterschelde te berekenen. Voor de bepaling van relatieve effecten is 

gebruik gemaakt van in de Oosterschelde waargenomen concentraties en 

sedimentatiesnelheden. 
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Op basis van de eerste modelscenario’s is een inschatting gemaakt van de potentiële effecten 

op verschillende natuurwaarden en gebruikersfuncties. Dit is gebeurd met betrekking tot 

effecten van vertroebeling (dus: de verhoging van slibconcentraties in de waterkolom) en de 

effecten van slibstort op de bodem (dus de inschatting van de laagdikte die op de bodem terecht 

komt en hoe deze zich over de tijd ontwikkelt). Deze inschatting is specifiek gemaakt voor de 

verschillende natuur- en gebruiksfuncties. Natuurfuncties die beschouwd worden zijn: 

foerageergebied voor vogels, effecten van begraving van bodemdieren (met name op gebieden 

met belangrijke foerageerfuncties) en vertroebeling voor, zeehonden en zichtjagende vogels. 

Primaire productie is niet expliciet meegenomen omdat op basis van eerdere studies is 

gebleken dat de effecten op vertroebeling relatief beperkt in duur en ruimtelijke verspreiding 

zijn. Gebruiksfuncties die worden beschouwd betreffen: schelpdierkweek, 

pierensteekgebieden, vaste vistuigen, duikstekken, zwemwater en jachthavens. Enkele 

verschillen met de OSK studie (Van Duren et al 2019) betreffen het feit dat in dit deel van de 

Oosterschelde potentiële effecten op verwaterpercelen expliciet moeten worden meegewogen 

en tevens enkele projecten met ecologische toplagen voor dijkbekleding, waarmee 

geëxperimenteerd wordt in een gebied vlakbij de Zandkreek. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van deze studie is om op basis van modelberekeningen van verschillende 

mogelijke bagger- en stortscenario's inzicht in de effecten van het baggeren en storten te 

krijgen, zodat een onderbouwde keuze voor een scenario gemaakt kan worden.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de technische opzet en de randvoorwaarden van het model uiteengezet. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de referentiesituatie in de Oosterschelde. In alle resultaatfiguren zullen 

alleen relatieve effecten worden weergegeven (dus een verandering ten opzichte van de 

referentiesituatie). Voor een interpretatie van de effecten is inzicht nodig in de uitgangssituatie, 

dus de situatie in de Oosterschelde zonder baggerwerkzaamheden. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

criteria die zijn gehanteerd voor de effecten op ecologie en natuurwaarden. Hoofdstuk 5 geeft 

de resultaten voor de modelscenario’s die voor de eerste fase zijn gedraaid en hoofdstuk 6 

plaatst deze in context. 
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2 Slibmodellering  

Het slibmodel is gebaseerd op het hydrodynamische model ScalOost (5e generatie). Dit is een 

model dat in het verleden veel gebruikt is voor verschillende doeleinden, goed gevalideerd is 

en in het beheer en onderhoudssysteem van RWS zit opgenomen. Voor de modelscenario’s is 

de 2D versie gebruikt. Het is weliswaar een versimpeling om met diepte-gemiddelde waarden 

te reken i.p.v. profielen, maar de Oosterschelde kent geen stratificatie. Hierdoor is dit model 

redelijk goed bruikbaar om een eerste indruk te krijgen van slibverspreiding. Dit is getest in het 

project voor slibverspreiding vanuit de OSK havens (van Duren et al. 2019) Het rekendomein 

is weergegeven in Figuur 2.1. Het model bevat geen uitwisseling met het Veerse meer, maar 

dit heeft nauwelijks invloed op de verspreiding van baggerspecie. Na het storten zinkt het 

merendeel van de baggerspecie snel naar de bodem als een dichtheidsstroming. Een klein 

deel mengt echter direct op en wordt direct meegevoerd door de stroming. De specie op de 

bodem kan (voor zover niet afgedekt door latere stortingen) weer eroderen onder invloed van 

stroming en golven en alsnog bijdragen aan vertroebeling.Golven worden in het model 

berekend met een standaard SWAN-modellering, integraal gekoppeld aan de 

hydrodynamische modellering. De berekende periode voor hydrodynamica en golven is 1 

september tot 1 december 2013. Het golf- en stromingsmodel wordt geforceerd met winddata 

voor dezelfde periode afkomstig van het KNMI-station Stavenisse. Randvoorwaarden m.b.t. 

waterstanden en stroomsnelheden voor deze periode zijn afkomstig van het DCSMv6-

ZUNOv4-model. Voor slibverspreiding in de periode na 1 december wordt de hydrodynamica 

cyclisch hergebruikt, d.w.z. de hydrodynamica van 1 september e.v. wordt weer gebruikt.  

 

Figuur 2.1 Rekendomein ScalOost 5e generatie 
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Het rooster is curvilineair en heeft een resolutie variërend van ongeveer 60 × 30 m op delen 

binnen de Oosterschelde met grote gradiënten in diepte tot ongeveer 300 × 150 m op de 

Noordzee. Dit geeft voldoende resolutie om elke verspreidingslocatie van 10 hectare uit 

minimaal 6 tot maximaal 24 roostercellen te laten beslaan. Het model heeft twee bodemlagen, 

waarvan de bovenste laag eigenschappen heeft die deze laag gemakkelijk laten eroderen 

terwijl de onderste laag meer ‘geconsolideerd’ is en minder makkelijk erodeert. Een eerste bron 

van onzekerheid is de valsnelheid van de verschillende slibfracties. In de huidige modelopzet 

is gerekend met 1 slibfractie met een depositiesnelheid van 0.1 mm s-1. Ervaring op basis van 

eerdere bagger- en verspreidingsstudies leert dat een dergelijke fractie het gedrag in het dichtst 

benaderd.  

 

Een tweede bron van onzekerheid is het daadwerkelijke gedrag van slib tijdens het 

verspreiden. Een derde kanttekening die moet worden gemaakt is dat de effecten van filtratie 

van water door schelpdieren niet is meegenomen in de slibmodellering.  

2.1 Bagger- en stortlocaties  

De bagger- en verspreidingslocaties hebben verschillende afmetingen, zie Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Oppervlakte per bagger- of stortlocatie 

Locatie Oppervlakte [m2] 

Zandkreek 481.815 

O01   66.145 

O10   27.620* 

O12 420.965 

 

*Voor de scenario’s 2B en 3B, waar alleen gebruikgemaakt wordt van stortlocatie O10 is het 

oppervlak van deze locatie uitgebreid naar ongeveer 47.000 m2. 

 

Dit betekent dat bij een zelfde hoeveelheid gestort baggermateriaal de laagdikte van de 

verspreide specie zal verschillen. Hierdoor verschilt ook het contactoppervlak van het gestorte 

slib en de waterkolom; dit is kleiner bij een kleine stortlocatie en daarom is de mogelijkheid tot 

re-suspensie kleiner. Dit effect is gelimiteerd omdat de ‘bult’ van de gestorte specie niet 

oneindig hoog kan worden. Op een later tijdstip verspreide specie zal daarom afstromen langs 

de helling van een door eerder verspreide specie gevormde ‘stortbult’ Het oppervlak van locatie 

O10 is daarom vergroot in de tweede set scenario’s (waarin het volume specie dat op locatie 

O10 wordt gestort is vergroot) ten opzichte van het huidige oppervlak om de hoogte van de 

‘stortbult’ realistisch te houden en het effect van resuspensie niet te onderschatten.  

2.2 Uitgangspunten bij de scenario’s van het slibmodel 

Voor de eerste reeks verkennende scenario’s zijn de volgende uitgangspunten en 

modelinstellingen gebruikt: 

• Duur verspreiding: variabel (zie storttabel in bijlage A),   

• Verdeling over de verticaal: 10% uniform verdeeld over de waterkolom en 90% aan de 

bodem (waar vandaan het sediment kan resuspenderen) 

• Effectieve valsnelheid (depositiesnelheid): 0.1 mm/s 

• Kritische schuifspanning voor erosie: 0.2 Pa 

• Erosieparameter: 0.1 g/m2/s 

 

De simulatieperiode van het model is 3 maanden (15 november tot 15 februari). In deze periode 

treedt naar verwachting de minste hinder op voor andere gebruiksfuncties.  
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De totale hoeveelheid te baggeren specie uit de Zandkreek is 190.000 m3. Door de 

baggertechnieken is de daadwerkelijke hoeveelheid die wordt gebaggerd groter. In deze studie 

wordt uitgegaan van 20% extra volume doordat het watergehalte van de specie door het 

baggerproces toeneemt. Dit heeft alleen gevolgen voor de tijdsduur van de verspreiding maar 

niet voor de verspreide massa droge stof.  

 

Mogelijk wordt een deel van de baggerspecie toegepast in het kader van het project 

‘natuurimpuls Oosterschelde’. Hierover loopt een flankerende studie. Dit betekent dat de hier 

gehanteerde hoeveelheden en de daarmee berekende effecten een bovengrens zijn. 

 

Scenario 1 is een fictief scenario om te onderzoeken wat het effect van de morfologische 

verschillen tussen de stortlocaties is. Zoals te zien in zijn er grote verschillen in de waterdiepte 

in de Oosterschelde (Figuur 1.1). In dit scenario wordt op iedere locatie op hetzelfde moment 

een totaal van 100.000 m3 gestort. Scenario 2 simuleert het gebruik van een hopper om het 

materiaal te verplaatsen. De hopper zuigt materiaal uit de Zandkreek, vaart naar de betreffende 

locatie, stort het materiaal en vaart weer terug naar de Zandkreek. De productie per uur is 

berekend op basis van gegevens aangeleverd door RWS. Deze productiesnelheid is 

afhankelijk van de vaarafstand tussen de bagger- en stortlocatie. Scenario 3 betreft het gebruik 

van een kraanschip. De kraan op dit schip graaft materiaal op uit de kreek en plaatst dit in een 

duwbakschip. Deze schepen vervoeren het materiaal naar de betreffende locatie terwijl het 

kraanschip kan blijven doorgraven. Deze productiesnelheid is hierdoor onafhankelijk van de 

vaarafstand tussen de bagger- en stortlocatie. In de Zandkreek wordt ook slib in suspensie 

gebracht bij het baggeren. Dit geldt voor de hopper als voor het kraanschip. Hiervoor is 

aangenomen dat  voor beide methodes 5% van het slib tijdens het baggeren vrijkomt. Indien 

met een hopper wordt gewerkt zonder overvloei is dit percentage veel lager. Tabel 2.2 toont de 

te storten hoeveelheden slib per scenario per stortlocatie en de hoeveelheid die in suspensie 

komt bij de Zandkreek. In totaal moet er 190.000 m3 materiaal uit de zandkreek worden 

gebaggerd. Voor scenario 1 is een wat groter volume gekozen. Dit is een hypothetisch scenario 

om inzicht te krijgen in het gedrag van de verschillende locaties. De verdeling van de volumes 

over de stortlocaties in de andere scenario’s is op basis van het inzicht dat locatie O10 slib 

relatief lang vasthoudt en daardoor minder grote effecten op de omgeving heeft. 

 

Tabel 2.2 Te storten hoeveelheden in m3 per locatie  

  O01 O10 O12 

Scenario 1 Vergelijking locaties 100.000 100.000 100.000 

Scenario 2a Hopper 60.000 130.000 60.000 

Scenario 2b Hopper 0 190.000 0 

Scenario 3a Kraanschip 60.000 130.000 60.000 

Scenario 3b Kraanschip 0 190.000 0 

 

De getallen in Tabel 2.2 geven de hoeveelheden sediment weer. Dit bestaat slechts voor een 

deel uit slib. Omgerekend: 1 m3 sediment = 1000 kg sediment = 460 kg slib. In de bijlage zit 

een tabel met de hoeveelheid slib die per tijdseenheid is vrijgekomen per locatie.  

2.3 Omrekening van effecten op de bodem 

Het model geeft voor de sliblaag op de bodem de massa per vierkante meter (kg/m2). Om in te 

kunnen schatten wat dit voor effecten op de bodem geeft moet deze waarde omgerekend 

worden naar de laagdikte van slib. Dit kan echter variëren, afhankelijk van de toestand van het 

slib. Voor net afgezet en nog niet geconsolideerd slib is de dichtheid lager en dus de laagdikte 

groter, dan voor slib dat geconsolideerd is. 
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• Net afgezet slib: 1 kg m-2 geeft een laagdikte van ongeveer 2.5 mm. 

• Geconsolideerd slib: 1 kg m-2 geeft een laagdikte van ongeveer 1.25 mm. 

In de figuren is uitgegaan van net gestort slib, resulterend in de grootste laagdikte. Dit geeft 

dus een “worst case” benadering van de effecten.  
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3 Referentiesituatie Oosterschelde  

In dit hoofdstuk worden resultaten gepresenteerd relatief t.o.v. de referentiesituatie. Om deze 

veranderingen te kunnen duiden en interpreteren is het goed enig inzicht te hebben in de 

referentiesituatie. 

 

 
Figuur 3.1: Jaargemiddelde SPM concentraties op verschillende locaties in de Oosterschelde. Voor locaties van 

deze meetpunten zie Figuur 3.4. (De Vries, 2014). 

 

De Oosterschelde is voor Nederlandse begrippen een zeer helder watersysteem. Na de sluiting 

van de kering in 1986 is de gemiddelde zwevend stof-concentratie sterk afgenomen door de 

verminderde getijbeweging (Figuur 3.1). Voor de sluiting lag de jaargemiddelde concentratie in 

het westen en het oosten rond de 35 mg l-1, in het noorden rond de 30 mg l-1. Na de sluiting is 

dit gemiddeld rond de 15 mg l-1 in het westelijk deel (waar dit document zich op concentreert) 

en rond de 10 mg l-1 in het oostelijk deel. De noordelijke tak (gegevens van Zijpe) heeft nóg 

lagere concentraties (De Vries, 2014). 

 

De slibconcentratie varieert sterk per seizoen, onder invloed van golfwerking en biologische 

terugkoppelingen. In het oostelijke deel (meetpunt Lodijkse Gat) varieert de slibconcentratie in 

de winter tussen de 10 en 15 mg l-1 (Figuur 3.2). 

 
Figuur 3.2: Gemiddelde slibconcentraties in het oostelijk deel van de Oosterschelde per maand (De Vries, 2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modelstudie Effecten Slibpluim Zandkreek 

 

11204693-002-ZKS-0004, 10 december 2019, definitief 

 

10 van 43 

 

Het effect van verhogen van de slibconcentratie op doorzicht is sterk afhankelijk van de 

referentiesituatie. In zeer helder water is het effect veel sterker dan in troebel water (Figuur 

3.3). De locaties van de MWTL meetpunten zijn te vinden in Figuur 3.4. 

 

 
Figuur 3.3: Relatie tussen doorzicht en zwevend stof concentratie op vier locaties in de Oosterschelde (De Vries, 

2014). 

 

 
Figuur 3.4: Locaties van de MWTL meetpunten waarnaar gerefereerd wordt door De Vries (2014). Punten 8-11 zijn 

relevant. 
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Dit houdt in dat eventuele effecten van slibverspreiding in het westelijk deel van de 
Oosterschelde minder merkbaar zullen zijn op doorzicht dan in het oosten. Daarnaast zal ook 
de keuze om alleen in de najaar / winterperiode te verspreiden minder effecten geven op 
natuur- en gebruiksfuncties. Sowieso zijn er verschillende gebruiksfuncties die uitsluitend of 
vooral in de zomer plaatsvinden. Dit betreft bijvoorbeeld mosselzaadvanginstallaties. Deze 
worden in het voorjaar geplaatst en rond september geoogst en uiterlijk 1 november verwijderd. 
Dat betekend dat Ook verschillende recreatieve functies zoals zwemmen en duiken vinden 
maar heel erg beperkt plaats in het winterseizoen. Ook zijn eventuele doorvertalingseffecten 
op primaire productie (algengroei) in de winter minimaal. 
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4 Criteria  

In dit hoofdstuk zijn effecten ingeschat voor verschillende natuurwaarden en voor verschillende 

gebruikersfuncties. Dit is apart gedaan voor effecten van vertroebeling en voor effecten op de 

bodem. 

 

De natuurfuncties die zijn beschouwd zijn (Figuur 4.1): 

• Schelpdieren (effecten in de waterkolom en op de bodem) 

• Foerageerhabitats voor steltlopers en andere wadvogels (primair effecten op de bodem 

van het intertidaal) 

• Foerageerhabitats voor zichtjagende vogels (effecten van vertroebeling) 

• Effecten op zeezoogdieren (effecten van vertroebeling en verslibbing van platen) 

Primaire productie is uiteraard ook een natuurfunctie maar is in deze studie niet expliciet 

meegenomen, omdat de eerste modelresultaten aangaven dat effecten hierop vrij beperkt 

zouden zijn. Een positieve bijdrage aan schorvorming wordt in dit rapport niet verder 

uitgewerkt, maar is onderwerp van een vervolgstudie. 

 

De gebruikersfuncties die zijn beschouwd zijn (Figuur 4.1): 

• Schelpdierkweek (inclusief MZI’s, verwaterpercelen) 

• Duikstekken 

• Locaties voor pierenstekers 

• Jachthavens 

• Zwemwater 

• Locaties voor vaste vistuigen 

• Andere visserij. 
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Figuur 4.1: Overzicht van de locaties voor belangrijke natuurwaarden en gebruiksfuncties. 

4.1 Natuurwaarden  

 Schelpdierbanken (mosselen, Japanse oesters) 

4.1.1.1 Effecten van verhoging van slibconcentratie in de waterkolom 

Mosselen zijn in staat de afmetingen van hun kieuwen en palpen aan te passen aan een 

verhoogd zwevend stof gehalte (Essink et al., 1989). Hierbij zijn concentraties tot 400 mg l-1 

getest. Een dergelijke aanpassing duurt wel enkele maanden. Boven de 50 mg l-1 veranderen 

de relatieve afmetingen van de kieuwen en palpen niet meer. Bij een hoger zwevend stof 

gehalte is de groei van mosselen gereduceerd (Essink et al., 1990). Het vermogen om optimaal 

voedsel te benutten begint af te nemen bij een zwevend stof gehalte van 50 mg l-1 en bij meer 

dan 100 mg l-1 treedt gewichtsverlies op (Prins and Smaal, 1989). De pseudofaeces productie 

van een mossel van 4-5 cm begint bij 4 mg l-1 (Bayne et al., 1993). Maximum filtratiesnelheden 

zijn gevonden bij concentraties van 3 tot 10 mg l-1 (Kiørboe et al., 1981, Newell et al., 2001, 

Widdows et al., 1979). Gebaseerd op bovenstaande wordt verwacht dat er bij een gemiddelde 

achtergrond waarde van 15 mg l-1 een verhoging van 10 mg l-1 geen effect op groei of overleving 

te zien zal zijn. Mosselen zijn in staat concentraties van meer dan 100 mg l-1 goed te overleven, 

maar bij dergelijke concentraties zijn wel effecten op groei te verwachten (Prins en Smaal, 

1989). Dit houdt in dat bij een verhoging van slibconcentraties van 85 mg l-1 of meer effecten 

als zwaar kunnen worden aangemerkt. Echter in de Oosterschelde, waar mosselen zijn 

aangepast aan een relatief lage slibconcentratie zullen substantiële effecten mogelijk al eerder 

waarneembaar zijn. Hier is een veiligheidsmarge aangehouden zodat hier een verhoging met 

50 mg l-1 als ‘zwaar’ wordt aangemerkt. 
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4.1.1.2 Effecten van bedekking op de bodem 

Er zijn verschillende experimenten uitgevoerd om de effecten van begraving en bedekking met 

slib te testen voor mosselen (Hutchison et al., 2016). In deze experimenten zijn drie sediment 

lagen (2, 5 en 7 cm), drie sediment fracties (1.2–2.0 mm, 0.25–0.95 mm en 0.1–0.25 mm), en 

vijf begravingsperiodes periodes (2, 4, 8, 16 en 32 dagen) en drie temperaturen (8, 14.5 en 20 

°C) getest. Overleving was 90% gedurende de eerste 8 dagen, minder dan 80% na 16 dagen 

en minder dan 60% na 32 dagen. Dit gold voor alle drie de sediment lagen. Overleving was 

beter bij lagere watertemperaturen. Er zit een groot verschil tussen lethale begravingsdieptes 

voor (fijn) zand en slib. Vrijwel altijd is voor slib een dunnere laag al dodelijk i.v.m. zand. Voor 

schelpdieren wordt een lethale laagdikte aangehouden van 1 cm (Bijkerk 1988). Gebaseerd op 

bovenstaande wordt onder 5 mm geen effect verwacht. Laagdikten van meer dan 1 cm kunnen 

tot sterfte leiden (Bijkerk, 1988). De mossel lijkt een van de meest gevoelige schelpdieren voor 

begraving (Van Moorsel and van Leeuwen, 2013). Effecten van begraving zullen 

tijdsafhankelijk zijn. In de Oosterschelde komt jaarlijks ongeveer 1 miljoen m3 slib vanuit de 

Noordzee binnen, dat binnen het systeem sedimenteert (ten Brinke et al., 1994). Alle gebieden 

kunnen dus zonder problemen een bepaalde mate van sedimentatie aan. Het maakt uit of 

sedimentlagen binnen een week of binnen een half jaar op gebieden neerkomen. Voor de 

eerste serie scenario’s is tijdsafhankelijkheid niet expliciet beschouwd. De stortperiode is 4 

weken en binnen deze tijd komt de bulk van het materiaal op de bodem terecht. Voor de tweede 

serie scenario’s is hier wat specifieker naar gekeken (sectie 7.2). 

 Foerageer Habitats voor steltlopers 

Met name het lage intertidaal van de platen in de Oosterschelde is zeer rijk aan benthos en is 

een zeer belangrijke voedselbron voor vogels (de Ronde et al., 2013). Dit betreft voornamelijk 

het laagdynamische lage intergetijdengebied in de ecotopenkaarten. Dit voedsel betreft zowel 

schelpdieren zoals kokkels, zwaardschedes en wadslakjes als verschillende soorten wormen 

en kreeftachtigen. Endobenthos (bodemdieren die ingegraven in het sediment leven) moet in 

dynamische gebieden enigszins bestand zijn tegen depositie van slib. Endobenthische 

schelpdieren blijken in de praktijk beter bestand tegen begraving met slib dan de epibenthische 

soorten zoals mosselen en oesters (Bijkerk, 1988). Sommige soorten zoals de Amerikaanse 

zwaardschede (Ensis leei ) lijkt zelfs bestand tegen begraving met meer dan 45 cm slib (Van 

Moorsel and van Leeuwen, 2013). Voor de meeste schelpdieren is begraving met enkele cm 

slib in korte tijd echter fataal. Voor wormen zoals wadpieren en zagers treedt ook sterfte op bij 

bedekking van de bodem met meer dan 8 cm. Deze soorten kunnen in een dikke sliblaag geen 

gangen meer graven en in een dergelijke sliblaag treedt ook zeer snel zuurstofloosheid op 

(Bijkerk, 1988). Veel benthische dieren kunnen hoge sedimentatiesnelheden goed aan. 

Wadpieren, zagers, nonnetjes, draadwormen en zandzagers (allemaal voedselbronnen voor 

vogels) kunnen snelheden van 10 cm / maand of meer aan (Bijkerk 1988). Enkele andere 

soorten zoals de strandgaper, slijkgarnaal en Pygospio zijn gevoeliger en kunnen 

sedimentatiesnelheden boven de 2 cm/maand niet tolereren. 

Voor foeragerende steltlopers geldt dat voedsel niet de enige factor is die de kwaliteit bepaalt. 

Ook aaneengesloten areaal en mate van verstoring zijn belangrijke factoren. Een achteruitgang 

van een sterk verstoord gebied zal op de foerageermogelijkheden voor vogels weinig effect 

hebben. In De Ronde et al (2013) zijn een aantal ‘kerngebieden’ voor vogels gedefinieerd die 

echt voor de draagkracht van steltlopers belangrijk zijn (Figuur 4.2). Schade aan deze 

kerngebieden weegt zwaarder dan schade aan andere gebieden. Met name de Roggenplaat 

is één van de meest belangrijke vogelgebieden (pers. com. Tom Ysebaert, WMR). 
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Figuur 4.2: Kerngebieden voor foeragerende steltlopers (uit: De Ronde et al 2013) 

 Foerageerhabitats voor zichtjagers 

Er is weinig bekend van de effecten van vertroebeling op het vangstsucces van zichtjagers. 

Voor duikende vogels zoals de grote stern is niet alleen te troebel water maar ook extreem 

helder water een probleem (Baptist and Leopold, 2010). De hypothese is dat in zeer helder 

water vissen hun predatoren aan zien komen en dieper gaan zitten, waarmee het vangstsucces 

achteruit gaat. Baptist en Leopold (2010) concludeerden dat het optimum vangstsucces voor 

de grote stern tussen 1.5 en 2 m doorzicht varieert. Bij minder dan 40 cm en meer dan 3.2 

meter was het vangstsucces ongeveer gehalveerd. Uit Figuur 3.2 en Figuur 3.3 kan worden 

geconcludeerd dat doorzicht in het westelijk deel varieert tussen de 1 en de 2 meter. Een 

reductie van het doorzicht tot 40 cm vergt een verhoging van het slibgehalte met meer dan 50 

mg l-1 . Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat een verhoging met minder dan 5 mg 

l-1 geen impact zal hebben op het vangstsucces en voor een verhoging met 10 mg l-1 slib zal 

het effect waarschijnlijk beperkt zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat voor soorten als de visdief 

(verwant aan de grote stern) vergelijkbare effecten te verwachten zijn als beschreven in Baptist 

en Leopold (2010). Voor vogels zoals Middelste Zaagbek en Eider zijn momenteel geen 

gegevens voorhanden van effecten van vertroebeling op vangstsucces, maar wel is op basis 

van modellen bepaald dat vertroebeling voor deze vogels mogelijk een groter effect heeft dan 

voor de sterns (Eriksson, 1985).  
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 Effecten op zeezoogdieren 

Consultatie met zeehonden- en bruinvisexperts van WMR gaven aan dat zicht voor zeehonden 

weinig invloed heeft op hun vangstsucces. Zelfs in zeer troebel water hebben deze dieren 

weinig probleem met het vinden van voedsel. Ook bedekking van platen met meerdere 

centimeters waar zeehonden met jongen liggen levert weinig problemen op (mondelinge 

mededeling dr. Sophie Brasseur). Wel is door Sophie Brasseur en door Mardik Leopold 

aangegeven dat verstoring door geluid en door aanwezigheid van extra activiteiten in de 

omgeving een factor van belang kan zijn. Echter, dit valt niet onder de huidige beschouwing. 

 Potentiële positieve bijdragen aan schorvorming 

Dit element wordt in dit rapport niet verder beschouwd. Dit zal een belangrijk onderdeel vormen 

voor de vervolgstudie, waar de potentiële bijdrage van gebaggerd materiaal aan natuurimpuls-

projecten wordt onderzocht.  

4.2 Natuurwaarden (indirecte effecten) 

Indirecte effecten op alle natuurwaarden (en tevens op alle schelpdierkweek en visserij 

effecten) kunnen in theorie voortkomen uit effecten van vertroebeling op primaire productie en 

daarmee op voedselbeschikbaarheid voor alle componenten van het voedselweb. Omdat de 

effecten in de waterkolom vrijwel overal beperkt waren, zowel in duur als in zwaarte, en 

vanwege het feit dat nu reeds vaststaat dat werkzaamheden beperkt zullen worden tot de 

winterperiode wanneer primaire productie beperkt is, worden deze effecten niet nader 

beschouwd.  

4.3 Gebruikersfuncties 

 Schelpdierkweek (inclusief MZI’s, verwaterpercelen) 

Voor vertroebeling worden hier dezelfde criteria aangehouden als voor natuurlijke percelen. 

Hierbij wordt aangetekend dat voor hangcultures en MZI’s uiteraard effecten van sedimentatie 

van slib op de bodem niet relevant zijn. Sowieso, bij activiteiten in de winter zijn effecten op 

MZI’s niet relevant. Samengevat: verhoging van de achtergrondwaarden met minder dan 10 

mg l-1 zullen niet of nauwelijks effect hebben. Effecten die er zijn vallen weg in de ruis van het 

systeem – hierdoor is 5 mg l-1 verhoging een veilige marge om aan te houden. Ook voor 

depositie van slib valt onder de 5 mm laagdikte geen effect te verwachten, maar boven de 1 

cm kan significante schade worden verwacht. Specifiek voor het oostelijk deel van de 

Oosterschelde is de aanwezigheid van verwaterpercelen. Deze liggen in delen die relatief 

helder zijn en mosselen worden hier korte tijd neergelegd om vlak voor de verkoop het grootste 

deel van het slib in het maag-darm kanaal te verwijderen. Een kleine verhoging van de 

slibconcentratie in de waterkolom zal in deze gebieden geen effect hebben op de groei van de 

mosselen, maar misschien wel op de marktwaarde. Harde grenswaarden voor 

verwaterpercelen zijn er niet, maar een verhoging van de concentratie zal hier als negatiever 

ervaren worden door de kwekers. Een verhoging van minder dan 5 mg l-1 is niet meetbaar en 

valt weg in de ruis van het systeem. Een verhoging met meer dan 5 mg l-1 in het model wordt 

voor verwaterpercelen als criterium genomen, ook al zal een verhoging tussen de 5 en 10 mg 

l-1 in de praktijk vrijwel niet waarneembaar zijn.  

 Duikstekken 

Hiervoor is aangenomen dat een verdubbeling van het slibgehalte (dus >15 mg l-1) een 

merkbaar effect op doorzicht zal hebben. Echter dit zal niet onmiddellijk leiden tot het 

ongeschikt worden van een duiklocatie. Wanneer doorzicht tot minder dan een halve meter is 

beperkt zal dit wel leiden tot situaties die zowel minder aantrekkelijk zijn voor duikers als ook 

extra risico opleveren. Dit betekent dus een toename met meer dan 50 mg l-1. 
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 Locaties voor pierenstekers 

Zie sectie 4.1.2. Bedekking met minder dan 1 cm slib zal weinig effect hebben op de 

aanwezigheid van pieren of de kans dat pierenstekers vast komen te zitten op een slik. 

Meerdere centimeters zal een significant lagere vangst veroorzaken. 

 Jachthavens 

Hiervoor is alleen slibinvang op de bodem relevant. Om een effect op de bevaarbaarheid te 

hebben moet de laagdikte meerdere decimeters betreffen.  

 Zwemwater 

Troebeler water maakt zwemmen niet onmogelijk. Echter zeer zware vertroebeling (tot < 0.5 m 

doorzicht) maakt zwemmen mogelijk minder aantrekkelijk. Dikke lagen slib vlak bij de kant 

(meer dan enkele centimeters) zullen een zwemplek minder aantrekkelijk maken en bij 

laagdikten van meer dan 5 cm slib treden mogelijk gevaarlijke situaties op voor kinderen of 

mensen die slecht ter been zijn. 

 Locaties voor vaste vistuigen 

Hier geldt dat sliblagen van meer dan enkele centimeters risico’s kunnen opleveren bij plaatsen 

en legen van netten. In een deel van de nabijgelegen gebieden vindt visserij op kreeften plaats. 

Kreeften vinden hun prooi via geurstoffen in het water en zijn niet extreem gevoelig voor 

vertroebeling. Alleen bij meerdere centimeters slibophoping zijn hiervoor effecten te 

verwachten. Het dieet van kreeft bestaat vooral uit (semi) mobiele benthische soorten, zoals 

krabben,  zeesterren,  zeeslakken. Daarnaast beschikken kreeften over de capaciteit om 

plankton te filtreren uit water kolom. Als depositie van sediment op bodem niet al te snel 

verloopt, beschikken de mobiele soorten de capaciteit het gebied met gestort materiaal te 

verlaten en uit te wijken naar andere gebieden.   

 Andere visserij. 

Deze is verder niet nader beschouwd. Dit vindt voornamelijk plaats in diepere geulen en de 

verwachting is dat alleen zeer extreme vertroebeling of verslibbing van de bodem effect kunnen 

hebben. 

 Ecologische toplaag vooroeverversterking 

Even ten zuiden van de verspreidingslocatie O10 ligt een vooroeverversterking waar 

geëxperimenteerd wordt met ecologische toplagen, die tot doel hebben een hogere 

biodiversiteit te creëren. Op dergelijk hard substraat zullen soorten zoals zeepokken, mosselen 

en oesters zich kunne  hechten, alsmede verschillende zeewiersoorten. Voor de filter feeders 

zoals mosselen worden dezelfde criteria aangehouden voor verhoging van de slibconcentratie 

in het water als voor bijvoorbeeld mosselen op mosselbanken (zie sectie 4.1.1). Voor opslibbing 

van materiaal op de bodem is het wat lastiger om harde criteria te definiëren. Gezien de grootte 

van dergelijke organismen is het onwaarschijnlijk dat een laagdikte van minder dan 5 mm. Veel 

effect zal hebben. Echter een laagdikte van meer dan 10 mm zal zeker voor zeepokken etc. 

problemen opleveren. 
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4.4 Samenvatting 

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de classificatie van de effecten van concentratieverhoging 

en sedimentatie op basis van het voorafgaande.  
 

Tabel 4.1 . Effectklassificatie concentratieverhoging ∆C (mg/l) en sedimentatie ∆S (mm) 

Klasse ∆C (mg/l) ∆S (mm) 

Verwaarloosbaar < 5 <1 

Beperkt 5 – 10  1 – 5  

Aanzienlijk 10 – 50 5 – 10 

Groot > 50 >10 
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5 Resultaten   

5.1 Hypothetisch scenario ter vergelijking gedrag 

 Scenario 1 – effecten in de waterkolom 

Doel van dit scenario is de drie stortlocaties met elkaar te vergelijken. In dit scenario is dezelfde 

hoeveelheid materiaal op alle drie locaties op hetzelfde tijdstip gestort. Belangrijk is te 

bedenken dat dit een hypothetisch scenario is met een grotere totale hoeveelheid 

baggermateriaal dan in de realistische scenario’s. Getoond wordt van de 3 stortlocaties en de 

bagger locatie de verspreiding op dag 47 (dit is de dag met gemiddeld de hoogste 

concentraties). 

 

 
Figuur 5.1: Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op stort locatie O01 op 

dag 47. 

 

In Figuur 5.1 is te zien dat het materiaal vanuit locatie O01 sterk verplaatst richting de zuidkant. 

Deze locatie veroorzaakt relatief hoge concentraties boven de rand van een mosselperceel. 

Lokaal kan alleen al van deze locatie een concentratieverhoging van boven de 20 mg/l 

optreden. Afhankelijk van weersomstandigheden en de fase van het getij kan deze hoge 

concentratie enkele dagen (maximum 3 aaneengesloten dagen) aanhouden. 
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Figuur 5.2: Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op stort locatie O10 op 

dag 47. 

 
Figuur 5.3 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op stort locatie O12 op 

dag 47. 
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Vanuit stortlocatie O10 vindt relatief weinig vertroebeling plaats (Figuur 5.2). De hoogste 

concentraties komen voor boven ondiepe slikken, deels in de Zandkreek zelf en deels langs de 

rand van hetzelfde mosselperceel, waar ook de hogere concentraties vanaf locatie O01 werden 

waargenomen. Dit is vrijwel zeker het gevolg van resuspensie van materiaal onder invloed van 

golven in dit ondiepe gebied. Het zelfde geld voor stortlocatie O12, hier vindt beperkte 

vertroebeling plaats ten zuiden van de stortlocatie grenzend aan de kust (Figuur 5.3).  

 

 
Figuur 5.4: Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op bagger locatie op dag 

47. 

 

Het materiaal dat bij baggeren zelf vrijkomt is veel minder dan op de stortlocatie vrijkomt. In 

Figuur 5.4 is te zien dat significante vertroebeling op dag 47 beperkt blijft tot een klein gebied 

achterin de Zandkreek. 

 

Het totaal van de drie stortlocaties samen plus wat er vrijkomt in de Zandkreek zelf is 

weergegeven in Figuur 5.5. Omdat de pluimen van de locaties met elkaar interfereren is hier in 

een veel groter gebied de concentratieverhoging meer dan 5 mg/l (de donkerblauwe kleur in 

de legenda). 
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Figuur 5.5: Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op stort locatie O01, 

O10, O12 en baggerlocatie op dag 47. 

 

Uit deze scenario’s kan worden opgemaakt dat vanaf locatie O10 materiaal beduidend minder 

ver en minder snel verspreidt dan vanaf de andere twee locaties. Nalevering vanaf deze locatie 

zal wel langer aanhouden. De baggerlocatie zelf draagt relatief weinig bij aan de vertroebeling. 

 

Er zijn enkele dagen met storm in het model (Figuur 5.6). Op deze dagen zijn de concentraties 

boven ondiepe delen zoals de Galgenplaat (waar een kleine hoeveelheid slib neer komt) hoog 

– ruim 20mg/l op sommige locaties. Materiaal van de Galgenplaat wordt opgewerveld door 

golven en komt in een ondiepe waterlaag terecht. Dit duur echter heel kort – na een dag is dit 

weer uitgezakt. Dit zal ook in een situatie zonder baggerwerkzaamheden optreden. Bij storm 

zal het water boven de Galgenplaat zeer troebel zijn. Dit is een natuurlijk fenomeen.  
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Figuur 5.6 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 1 op stort locatie O01, 

O10, O12 op dag 61. Extra vertroebeling t.g.v. de baggerwerkzaamheden tijdens een storm event. 

 

De effecten in de waterkolom zijn relatief kortdurend. Tijdens de baggerperiode stelt zich een 

dynamisch evenwicht in met de hoeveelheid die vrijkomt vanwege de activiteiten en het 

materiaal dat sedimenteert en daarmee uit de waterkolom verdwijnt. De concentratie in de 

waterkolom varieert met de springtij-doodtij cyclus en de wind. Zoals ook te zien was in de 

modelsimulaties van de havens van de kering (Van Duren et al., 2019) neemt de concentratie 

snel af na afloop van de werkzaamheden (1-2 weken). 

Op de bodem bouwt het materiaal op over de tijd dat er gestort wordt en afhankelijk van de 

hydrodynamische condities verdwijnt het materiaal vervolgens geleidelijk door opwerveling van 

de stortlocaties. Op enkele locaties op slikken en platen blijft dit materiaal liggen en wordt het 

niet verder getransporteerd. Op deze locaties zal het materiaal consolideren (inklinken) en de 

bodem ingewerkt worden door bioturbatie. De laatste twee processen zitten niet in het model. 

 Scenario 1 – effecten op de bodem 

De modelresultaten van sedimentatie reflecteren de effecten in de waterkolom. 
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Figuur 5.7: Overzicht van toename slib dikte op bodem voor scenario 1 op stort locatie O01 voor week 10. 

 

Figuur 5.7 toont de modelresultaten op drie kwart van modelrun van materiaal op de bodem, 

afkomstig van locatie O01. In week 10 is hier een dikke laag (>1 meter) op de stortlocatie te 

zien en is ophoping op het slik en het mosselperceel ten westen van deze locatie te voorspelt. 

Vier weken later (week 14) is de laag op de stortlocatie verminderd, maar de laag op het 

mosselperceel dikker en groter qua oppervlakte.  
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Figuur 5.8: Overzicht van toename slib dikte op bodem voor scenario 1 op stort locatie  O10 voor week 14.  

 

Locatie O10 houdt het slib lang vast. Dit is deels een gevolg van het feit dat de locatie zeer 

klein is van oppervlak. Figuur 5.8 toont de laagdikte op de bodem aan het einde van de 

modelrun (week 14. Dit is een ingezoomd beeld i.v.m. de andere figuren omdat anders de 

effecten op de stortlocatie vrijwel niet te zien zijn. Verspreiding van materiaal vanaf de 

stortlocatie nog lang (tot enkele maanden na afloop van de bagger- en stortactiviteiten) 

doorgaan. Aangezien de depositiesnelheid op locaties in de buurt hierboor erg langzaam is, 

valt dit weg in de ruis van het systeem. 

 

Materiaal vanaf locatie O12 verspreid zich zeer snel, deels omdat dit juist een zeer groot 

oppervlak heeft. Hierdoor blijft de toename in laagdikte op de bodem zeer beperkt. De aparte 

resultaten zijn voor deze locatie niet getoond, evenals de losse resultaten van depositie 

afkomstig vanaf de baggerlocatie. Materiaal vanaf de baggerlocaties verspreidt zich niet of 

nauwelijks buiten de Zandkreek. Er is op sommige locaties binnen de Zandkreek soms wel 

sprake van depositie van enkele tientallen millimeters, ook op mosselpercelen die door de 

Zandkreek liggen. Echter omdat deze gebieden opgebaggerd gaan worden zullen effecten in 

de Zandkreek zelf niet meegenomen worden in de evaluatie, alleen wordt in de scenario’s enige 

aandacht besteed aan effecten boven de randen van de Zandkreek (het intergetijdengebied).  
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Figuur 5.9 Overzicht van toename slib dikte op bodem voor scenario 1 voor alle stortlocaties O01,O10 en O12 en 

baggerlocaties in week 10. 

 
Figuur 5.10 Overzicht van toename slib dikte op bodem voor scenario 1 op stort locatie O01, O10, en O12 voor 

week 14. Figuur is ingezoomd op stortlocaties O10 en O12. 
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In Figuur 5.9 en Figuur 5.10 zijn de resultaten van week 10 en week 14 getoond, m.b.t. de 

laagdikte op de bodem van alle locaties samen. In week 10 is op locatie O12 nog het effect van 

de storting te zien, al betreft dit minder dan 20 mm; op locatie O01ligt dan nog een halve meter 

en O10 ligt dan nog meer dan een meter slib. In week 14 is het effect op O12 al weg, terwijl op 

locatie O10 nog meer dan een meter materiaal ligt en op locatie O01 nog enkele millimeters 

(Figuur 5.10).  

 

De effecten op de bodem en de mate van verspreiding zijn sterk verschillende voor de 3 

locaties. Dit is deels te wijten aan het verschil in oppervlakte. Locatie O12 is erg groot; enerzijds 

wordt dus het materiaal op deze locatie sterk verspreid, wat resulteert in een kleine laagdikte 

op de stortlocatie zelf en vanwege het grote oppervlak verspreidt materiaal zich hier snel. 

Vanuit deze locatie komt er af en toe boven een naburig mosselperceel een 

concentratieverhoging van ongeveer 15 mg/l voor. Dit duurt echter nooit meer dan 1 à 2 dagen. 

Vanuit deze locatie hopen zich nergens dikkere lagen slib op, niet op de bodem en al helemaal 

niet op gevoelige gebieden. O01 is qua oppervlakte kleiner dan O12, maar verspreidt slib ook 

nog relatief snel. Dit verhoogt concentraties in de waterkolom en veroorzaakt ophoping van slib 

op de bodem, met name op het slikgebied dat direct ten westen van O01 en ten zuiden van 

O10 ligt. Langs de rand van dit slikgebied ligt een mosselperceel en meer tegen de dijk aan 

bevindt zich een spitvak voor pierenstekers. In dit scenario accumuleert ongeveer 5 kg/m2 op 

het mosselperceel, wat voor niet-geconsolideerd slib neer komt op een laag van ruim 13 mm 

op sommige plaatsen. 

 

Dit scenario was bedoeld om inzicht te krijgen in het functioneren van de verschillende locaties 

en is niet realistisch. In de volgende secties zal alleen waar echt relevant, ingegaan worden op 

de effecten van individuele stortlocaties. Het merendeel van de figuren zal de cumulatieve 

effecten weergeven. 

5.2 Gebruik 3 stortlocaties, realistisch scenario 

 Scenario 2A 

Dit scenario maakt gebruik van alle drie de stortlocaties en er wordt uitgegaan van het gebruik 

van een sleephopperzuiger voor de baggerwerkzaamheden. De verschillende locaties worden 

na elkaar gebruikt. In Bijlage A is de timing en de snelheid van het storten van materiaal op de 

verschillende locaties te vinden. Hierdoor varieert de locatie waar de hoogste concentraties 

terecht komen in de tijd. Figuur 5.11 laat de resultaten voor dag 47 zien met zeer hoge 

concentraties op de rand van het eerdergenoemde mosselperceel (>50 mg/l net op de rand, 

meer dan 30 mg/l boven het perceel). De bulk van dit materiaal is afkomstig van stortlocatie 

O01 en een kleiner deel van locatie O10. Figuur 5.11 laat de “worst case” zien (dus de situatie 

met de grootste concentratieverhoging boven gevoelige gebieden), maar relatief hoge 

concentraties kunnen hier enkele dagen achtereen aanhouden, afhankelijk van wind en getij. 

Dit is te zien in Figuur 5.12 waar de weekgemiddelde concentraties van werkzaamheden in 

week 8 te zien zijn. Langs de rand van eerder genoemd mosselperceel komen verhogingen 

van rond de 20 mg/l voor. Op de intertidale gebieden langs de Zandkreek zijn verhogingen van 

rond de 15 mg/l te zien.  

Later in de stortperiode wordt locatie O01 niet meer gebruikt en zijn activiteiten verschoven 

naar O12. Deze locatie veroorzaakt minder hoge piekconcentraties, maar wel vertroebeling 

over een groter gebied. Omdat later in de stortperiode materiaal is gesedimenteerd in ondiepe 

en intergetijdengebieden kan dit materiaal op winderige dagen met veel golfslag extra 

vertroebeling geven boven deze gebieden, zoals te zien is in Figuur 5.13. Dit neemt snel af als 

de wind gaat liggen. Deze pieken zijn niet te zien in de weekgemiddelde plaatjes van deze 

periode. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Modelstudie Effecten Slibpluim Zandkreek 

 

11204693-002-ZKS-0004, 10 december 2019, definitief 

 

30 van 43 

 

 

 
Figuur 5.11 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 2A op stort locatie O01, 

O10 en O12 met hopper op dag 47. 

 
Figuur 5.12 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 2A op stort locatie O01, 

O10 en O12  met hopper in week 8. 
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Figuur 5.13 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 2A op stort locatie O01, 

O10 en O12 met hopper op dag 83. 

 

Op de bodem is met name op het eerdergenoemde mosselperceel een significante accumulatie 

van slib te zien. Aan het einde van de stortperiode is hier op veel plaatsen ruim 4 kg/m2 

neergekomen. Dit komt neer op een laagdikte van ongeveer 11 mm net gesedimenteerd slib 

(Figuur 5.14). Als dit in korte tijd op een mosselbank neerkomt dan kan dit tot verstikking leiden. 

Echter analyses aan de accumulatiesnelheid op deze locatie laten zien dat dit maximaal rond 

de 1.2 mm/week ofwel 5 mm per maand uitkomt (Figuur 5.22).   
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Figuur 5.14 Overzicht van toename slib dikte op bodem voor scenario 2A op stort locatie O01, O10 en O12 met 

hopper in week 14. 

 Scenario 3A 

In dit scenario wordt ook gebruik gemaakt van alle drie de locaties, maar hier wordt gebruik 

gemaakt van een kraanschip, i.p.v. een hopper. Dit resulteert in een andere snelheid waarmee 

het slib wordt losgelaten. De totale hoeveelheden zijn wel gelijk per locatie. 

 

In dit scenario zijn de piekconcentraties van de extra slibbelasting t.g.v. bagger- en 

verspreidingsactiviteiten minder hoog dan in scenario 2A. Dit is het gevolg van de lagere 

verspreidingssnelheid. De grootste verhogingen liggen wel op dezelfde locaties als in scenario 

2A (Figuur 5.15).  
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Figuur 5.15 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 3A op stort locatie 

O01,O10 en O12 met kraanschip op dag 47 

 

Figuur 5.16 Overzicht van slib dikte op bodem voor scenario 3A op stort locatie O01, O10 en O12 met kraanschip in 

week 14. 
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De effecten op de bodem zijn vrij vergelijkbaar met die van Scenario 2A. Ook hier treedt 

accumulatie van slib op een deel van het mosselperceel op, tot ruim 4 kg/m2. Verder, is er te 

vertoond scenario 3A de snelste depositiesnelheid (Figuur 5.22), met een piek waarde op de 

1.6mm/week.  

5.3 Gebruik alleen stortlocatie O10 

Omdat de langzame verspreiding van slib vanaf locatie O10 mogelijk grote voordelen heeft, 

zijn nog 2 scenario’s doorgerekend waarbij de technieken equivalent zijn aan 2A en 3A, maar 

alle materiaal wordt gestort op locatie O10. Dit vereist wel een groter oppervlak om de totale 

hoeveelheid baggermateriaal kwijt te kunnen. In deze modelscenario’s is het oppervlak van de 

verspreidingslocatie ongeveer anderhalf keer groter dan in de eerdere scenario’s. 

 Scenario 2B 

De resultaten van concentratieverhoging in de waterkolom geven bij dit scenario veel minder 

hoge concentraties. Een groot deel van de concentratieverhoging wordt veroorzaakt door 

opwerveling van materiaal dat buiten de stortlocatie is gesedimenteerd. De grootste 

concentraties worden dan ook waargenomen tegen het einde van de modelperiode, wanneer 

relatief veel materiaal reeds in het systeem verspreid is (Figuur 5.17). 

 

 
Figuur 5.17 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 2B op stort locatie O10 

met kraanschip op dag 84.  

 

Op dag 84 zien we boven de intergetijdengebieden en mosselpercelen in de Zandkreek 

verhogingen tot 12 mg/l. In andere delen, inclusief de mosselpercelen rond de Galgenplaat blijft 

de verhoging ruim onder de 10 mg/l. Als we naar de weekgemiddelde resultaten kijken (waar 

effecten van zeer winderige dagen worden uitgemiddeld) dan zien we dat concentraties ook 

boven de mosselpercelen zelden boven de 5mg/l uitkomen (Figuur 5.18). 
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Figuur 5.18 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 2B op stort locatie O10 

met hopper in week 13 

 
Figuur 5.19 Overzicht van slib dikte op bodem voor scenario 2B op stort locatie O10 met kraanschip voor week 14. 

Zie Figuur 5.22 voor verder toelichting van dit figuur.  
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Aan het einde van de modelperiode is in dit scenario ongeveer 3 kg/m2 terecht gekomen op 

het mosselperceel ten zuiden van locatie O10. Een iets kleinere hoeveelheid (ongeveer 2.5 

kg/m2) is op een mosselperceel net aan de noordkant van de monding van de Zandkreek 

terechtgekomen. De accumulatie gaat echter zeer geleidelijk. Zoals te zien is in Figuur 5.22, 

komt de depositiesnelheid in de hele periode niet boven 0.7 mm/week en is meestal lager. 

 Scenario 3B 

Dit scenario is vergelijkbaar met 2B, maar hier is de verspreidingssnelheid van slib lager, 

vanwege het gebruik van een kraanschip. 

 
Figuur 5.20 Overzicht van concentratieverhoging van slib in de waterkolom voor scenario 3B op stort locatie O10 

met kraanschip op dag 84. 

 

Omdat in de scenario’s 2B en 3B de concentratie in de waterkolom meer afhankelijk is van de 

verspreiding van reeds gesedimenteerd slib en minder van vertroebeling tijdens de 

baggerwerkzaamheden heeft de verspreidingssnelheid (dus de baggertechniek) hier niet zo 

veel invloed. Figuur 5.17 en Figuur 5.20 verschillen amper van elkaar en alleen in de 

onderliggende data zijn marginale verschillen te vinden. Dit geldt tevens voor de verschillen in 

slibophoping op de bodem.  
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Figuur 5.21. Overzicht van slib dikte op bodem voor scenario 2B op stort locatie O10 met kraanschip in week 14. 

De helder groene roostercel (aangewezen met de groene pijl) geeft de locatie aan op het mosselperceel 

waarvoor de snelheid van aanslibbing van materiaal is berekend voor de verschillende scenario’s. 

 

 
Figuur 5.22  Snelheid van aanslibbing van materiaal op het mosselperceel. De grafiek geeft de data in de cel met 

de grootste slibaccumulatie weer. Dit is de cel waar groene pijl naar wijst in Figuur 5.21 en betreft zelfde cel 

in Figuur 5.19. 
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6 Discussie  

6.1 Interpretatie van de data 

Elk model heeft voor- en nadelen en geen enkel model zal de werkelijkheid volledig weergeven. 

In het in deze studie gebruikte model zitten meerdere aannames t.a.v. gedrag van slib tijdens 

het storten, eigenschappen van slib (valsnelheid en kritieke schuifspanning) en verschillende 

andere aspecten. In het model is een realistische meteorologie gebruikt van het najaar 2013 - 

winter 2014. Als baggerwerkzaamheden in een extreem kalm of een extreem stormachtig jaar 

plaatsvinden zal dit ook afwijkingen geven van de voorspellingen. Op basis van ervaring 

houden de Deltares slibmodelleurs aan dat het model een factor 2 kan afwijken van de 

werkelijkheid vanwege eerdergenoemde onzekere factoren. Dit is dan ook meegewogen in de 

interpretatie van effecten op natuur en gebruiksfuncties. 

 

Een factor die niet is meegenomen in het model is het effect van de filtratie door schelpdieren 

op de slibconcentratie. Dit effect kan zeer substantieel zijn, aangezien 1 vierkante meter 

mosselbank ongeveer 6 m3 water kan filtreren (van Duren et al., 2006). Dit zal tot gevolg hebben 

dat in de buurt van mosselpercelen concentratieverhogingen in het water sneller zullen 

verdwijnen. Tevens schermen mossel- en oesterbanken de bodem af, waardoor golven en 

getijstroming het materiaal onder deze banken niet kunnen opwervelen (Coco et al., 2006). 

Hierdoor zal vanaf de dichte mosselpercelen op de randen van de Galgenplaat en andere delen 

met mosselbanken resuspensie van materiaal minder zijn dan in het model wordt voorspeld. 

Het model geeft daar mee een worst case benadering. 

6.2 Effecten op natuur en gebruikersfuncties 

Slechts in enkele van de scenario’s werden concentratieverhogingen in de waterkolom gezien 

die problematisch kunnen zijn voor biota, zoals mosselen en andere filtrerende schelpdieren. 

In veruit de meeste gevallen waren dit zeer kortstondige effecten van een of enkele dagen, 

vaak na een storm-event in het model. In de criteria is geteld dat concentratieverhogingen van 

meer dan 10 mg/l potentieel schadelijk kunnen zijn voor o.m. schelpdieren (zowel natuurlijke 

als gekweekte). Echter, ook zonder baggerwerkzaamheden zullen tijdens stormen tijdelijk 

concentratieverhogingen in het water optreden van materiaal dat in ondiepe delen en op de 

platen ligt. Echter de weekgemiddelde verhoging van ruim 20 mg/l in week 8 in scenario 2A 

gaat waarschijnlijk zichtbaar zijn en hierbij kunnen negatieve effecten niet uitgesloten worden. 

De combinatie van alle drie de stortlocaties en het gebruik van de hopper is dus af te raden.  

 

De belangrijkste effecten op hoge concentraties in scenario’s 2A en 3A zijn afkomstig van 

verspreiding van locatie O01. Indien deze locatie niet gebruikt wordt zullen concentraties alleen 

tijdens storm een sterkere verhoging geven dan de gestelde criteria acceptabel vinden. 

 

In de eerdere studie (Van Duren et al., 2019), waren alleen ‘gewone’ mosselpercelen relevant. 

Op deze percelen is het voor kwekers belangrijk dat er geen sterfte of remming op de groei 

optreedt. In het oosten van de Oosterschelde liggen ook enkele verwaterpercelen. In een 

eerste modelrun, voorafgaande aan de gerapporteerde scenario’s, is ook gebruik gemaakt van 

een stortlocatie nog iets verder naar het oosten (Bijlage B). Hier trad concentratieverhoging op 

boven de verwaterpercelen. Hoewel de concentraties laag waren (5-10 mg/l) zal dit voor 

kwekers mogelijk aanleiding geven tot protest. Echter in de huidige scenario’s komt nergens 

een slibpluim in de buurt van verwaterpercelen en is risico op schade aan deze locaties te 

verwaarlozen. 
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Uit de literatuur blijkt dat juist mosselen tot de meest gevoelige soorten behoren, zowel voor 

begraving als voor slibconcentraties in de waterkolom (Bijkerk, 1988, Van Duren et al., 2019). 

Voor andere functies (zowel gebruiksfuncties als natuurfuncties) geven de gepresenteerde 

scenario’s weinig reden tot zorg. Strandgapers, nonnetjes, zagers en wadpieren kunnen tot 

enkele centimeters per maand aan slibsedimentatie aan (Bijkerk, 1988). Zelfs in scenario 1, 

waarin anderhalf keer zoveel wordt gestort als in het realistische scenario komt de meest 

extreme accretiesnelheid op een mosselperceel niet boven de 7 mm/maand. 

In deze analyse is ook specifiek rekening gehouden met de testen voor de ecologische toplaag 

op de vooroeververdediging. In geen van de scenario’s kwamen op die locaties problematisch 

hoge concentratieverhogingen voor. Alleen in scenario 1 kwam er rond die locatie een sliblaag 

nabij de oever tussen de 5 en 10 mm dik. In de andere scenario’s bleef dit onder de 5 mm en 

zou geen probleem op moeten leveren. Wel moet hierbij aangetekend worden dat in een 

complexe 3D omgeving zeer lokaal de sedimentophoping sterk kan variëren. Dit soort 

fenomenen worden niet in het model meegenomen, daarvoor is de resolutie te grof. 

6.3 Indirecte effecten op natuurfuncties 

Zoals te zien is in Figuur 4.2, zijn de slikken langs de Zandkreek een belangrijk foerageergebied 

voor steltlopers. Dit geldt ook voor delen van de Galgenplaat. Voor de Galgenplaat zijn vrijwel 

geen effecten te verwachten voor natuurdoelstellingen. Op de plaat zelf komt tijdens storm 

weliswaar een extra verhoogde slibconcentratie in de waterkolom voor vanwege resuspensie 

van materiaal van de plaat, maar dat zal tijdens een storm ook gebeuren zonder 

baggerwerkzaamheden. De extra belasting van de baggerwerkzaamheden zal vrijwel zeker 

wegvallen in de ruis van het systeem. 

 

Op de slikken van de Zandkreek zijn mogelijk wel wat effecten te verwachten op vogels. Het 

grootste deel van de effecten in de Zandkreek zijn afkomstig van de uitspoeling van slib op de 

baggerlocatie. Dit valt iets te mitigeren met de baggermethode. In het model komt met de 

sleephopperzuiger sneller slib in het systeem dan met een kraan. Dit valt uiteraard niet te 

mitigeren door een andere locatiekeuze voor storten. 

 

In de passende beoordeling zal ook meegewogen moeten worden wat de factor van verstoring 

is op foeragerende vogels in de periode dat er gewerkt wordt. Dit valt buiten de scope van dit 

rapport; hier wordt alleen gekeken naar de effecten via slibophoping en vertroebeling. 

6.4 Scenario met minste effecten 

De argumentatie van de evaluatie in bijlage A wordt hieronder vermeld. In het algemeen 

veroorzaakt verspreidingslocatie O01 de meeste problemen op gevoelige gebieden (met name 

een mosselperceel). Het is verstandig deze locatie niet of slechts heel beperkt te gebruiken. 

Scenario 2A en 3A ontvangen hierdoor een negatieve evaluatie (Bijlage A).  

 

Behalve de stortlocatie zijn ook verspreidingsmethode en dus stort snelheden van belang. 

Deze verschillen tussen scenario 2A (hopper) en 3A (kraanschip). In scenario 3A is een 

langzamere opslibbing te zien (mm/week) vanwege een langzame stort snelheid. Scenario 2A 

ontvang slechtste evaluatie, doordat er op locatie O01 wordt gestort en stortsnelheden in deze 

scenario het hoogst zijn. In de scenario’s waar alleen locatie O10 wordt gebruikt maakt dit 

weinig verschil (scenario 2B en 3B). De verspreiding van deze locatie is erg langzaam en wordt 

nauwelijks beïnvloed door de verspreidingsmethode.  
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Scenario’s 3A en 3B geven beiden over verloop van tijd accumulatie van 3 kg/m2. Als dit in heel 

korte tijd op een mosselperceel of een natuurlijke mosselbank zou komen, overleven de 

mosselen niet. Echter de opslibbingssnelheid is in scenario’s 3A en 3B dusdanig langzaam (0.5 

mm/week vanwege een lange stort duur, zie bijlage A), dat dit weg valt in de ruis van het 

systeem. 

 

Als men opslibbingssnelheid voor scenario’s 2B en 3B toch zou willen verminderen is het een 

goede optie om een deel van het slib (max 60.000 m3 baggermateriaal) op O12 te storten. In 

scenario 1 waar 100.000 m3 puur slib werd gestort gaf dit boven een mosselperceel ten zuiden 

van O12 nog een verhoging van ruim 13 mg/l (Figuur 5.3). Echter in de ‘worst case’ van 

scenario 3B zijn concentraties boven deze mosselbank minder dan 10 mg/l, dus in principe 

geen probleem voor mosselen (Figuur 6.1).  

 

 

 
Figuur 6.1 Overzicht van concentratie slib in water kolom voor scenario 3B op stort locatie O12 met hopper op dag 

65. 
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A Gedetailleerde storttabellen 

Scenario Methode Evaluatie Totale Stort 
Volume 
(m3) 

Stort 
locatie 

Stort 
Volume 
(m3) 

Stort 
gewicht slib 
fractie (ton) 

Stort 
Snelheid 
(m3/week) 

Verlies 
Zandkreek 
(m3) 

Start 
Datum 

Eind 
Datum 

Totaal 
Weken 

1 

Hypothese - 300,000 

O01 100,000 46,000 10,000 5,000 15-11-
2013 

24-1-
2014 

10 

 
O10 100,000 46,000 10,000 5,000 15-11-

2013 
24-1-
2014 

10 

 
O12 100,000 46,000 10,000 5,000 15-11-

2013 
24-1-
2014 

10 

2A 

Hopper -/- 250,000 

O01 60,000 27,600 32,101 3,000 3-12-
2013 

16-12-
2013 

1.9 

 
O10 130,000 59,800 48,750 6,500 15-11-

2013 
3-12-
2013 

2.6 

 
O12 60,000 27,600 28,636 3,000 16-12-

2013 
31-12-
2013 

2.1 

2B 
Hopper + 190,000 

O10 190,000 87,400 48,656 9,500 15-11-
2013 

12-12-
2013 

3.9 

3A 

Kraanschip - 250,000 

O01 60,000 27,600 28,000 3,000 17-12-
2013 

1-1-2014 2.1 

 
O10 130,000 59,800 28,000 6,500 15-11-

2013 
17-12-
2013 

4.6 

 
O10 60,000 27600 28,000 3,000 1-1-2014 16-1-

2014 
2.1 

3B 
Kraanschip + 190,000 

O10 190,000 87400 28,000 9,500 15-11-
2013 

1-1-2014 6.7 

Tabel A.1. Tabel geeft een overzicht van de verschillende scenario’s. Voor elke scenario is een evaluatie gegeven, waarvan de argumentatie terug te vinden is in Hoofdstuk 6 de Discussie. Toelichting: Totale Stort 

Volume voor elke scenario. Stortlocatie: Naamgeving van de verschillende stortlocaties, (O01, O10, O12). Stort volume voor stortlocatie. Stort gewicht is fractie slib wat gestort is. Stort Snelheid voor elke 

scenario en locatie. Verlies Zandkreek: Fractie slib wat verloren gaat tijdens baggeren. Start- en eind datum van stort activiteiten en duur daarvan in totaal aantal weken. 
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B-1 

B Stortlocatie O02 

 
Figuur B.1  Overzicht van toename in slibconcentratie in de waterkolom voor eerdere modelrun op stortlocatie O02 

(T=84).  In overleg met RwS is besloten om locatie O02 te laten vervallen vanwege verre oostelijke 

spreiding van de slib pluim. In de regio waar de pluim verspreidt zijn veel oester- en verwaterpercelen 

aanwezig. Hoewel de concentraties niet dodelijk zijn voor schelpdieren, is er risico op economische schade. 

Schelpdieren worden verplaatst  naar verwaterpercelen om klaar te maken voor consumptie. Een toename 

in slibconcentratie heeft de potentie om dit proces aanzienlijk te doen vertragen. 
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C-1 

C Stortlocatie O10 

Stortlocatie O10 is vergroot tot 4.7 ha om hierin meer specie te kunnen bergen. Een 

verspreidingsvolume van 190.000 m3 resulteert hierbij in een laagdikte van 4 m indien de 

specie uniform over het vak wordt verdeeld. De nieuwe definitie is in onderstaande figuur 

weergegeven als een roze polygoon. De RD-coördinaten van deze polygoon zijn in 

onderstaande tabel weergegeven: 

 

Tabel C-1  RD-coördinaten van de polygoon   

X (m) Y (m) 

53.485 396.877 

53.423 396.942 

53.474 396.993 

53.536 396.928 

53.587 396.978 

53.650 396.910 

53.601 396.860 

53.666 396.792 

53.616 396.741 

53.685 396.671 

53.634 396.618 

53.432 396.828 

53.485 396.877 

 
Figuur C.1  Definitie van aangepast stortvak O10 




