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Samenvatting 
 
Algemeen 
Als onderdeel van het Deltaprogramma Wadden wordt een aantal projectvoorstellen geformuleerd 
gericht op het garanderen van veiligheid tegen overstromen in de toekomst onder invloed van 
klimaatveranderingen. Het voorliggende projectvoorstel (QuickScan 4) gaat in op de vraag in 
hoeverre de stormvloedhoogte in het Eems-Dollard estuarium door het nemen van maatregelen 
kan worden beïnvloed.  
 
Beleidsvraag voorliggend projectvoorstel 
Zijn er ten gevolge van klimaatverandering veranderingen in de waterveiligheidsaspecten waar te 
nemen en hoe kunnen we hierop anticiperen (in overleg met Duitsland)? 
 
Analyse van de beleidsvraag 
Veranderingen in het klimaat zijn als volgt van invloed op de waterstanden in het Eems-Dollard 
estuarium: 

a. Door de stijging van de gemiddelde zeespiegel nemen de hoogwaters toe. 
b. Langs de Nederlandse Noordzeekust en in de Duitse Bocht neemt eveneens de getijslag 

toe. 
c. Klimaatverandering kan ook leiden tot een toename van de stormfrequenties en 

windsnelheden. 
d. Een stormopzet op zee kan bij een gemiddeld hogere waterstand (ten gevolge van de 

zeespiegelstijging en de getijslagtoename) tot andere stormvloedstanden leiden dan in de 
referentiesituatie. 

e. Door de convergerende vorm van het estuarium (vernauwend in bovenstroomse richting) 
nemen de (extreme) hoogwaterstanden in landwaartse richting toe.  

f. Ingrepen in het estuarium kunnen op hun beurt weer van invloed zijn op deze versterkte 
doorwerking. 

 
Afbakening beleidsvraag 
Uitgangspunt van dit projectvoorstel vormt het klimaatscenario dat de zeespiegel zal stijgen. 
Waterstanden in het estuarium zullen hierdoor toenemen. Door het nemen van maatregelen in het 
estuarium kan deze toename mogelijk (voor een deel) worden gecompenseerd, waardoor de 
veiligheidsaspecten worden bevorderd. 
 
Benodigde kennis 
Voor het onderzoeken van mogelijke maatregelen wordt voorgesteld gebruik te maken van 
hydrodynamische en morfodynamische modellen om de directe (korte termijn) en indirecte (lange 
termijn) in kaart te brengen.  
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Kennisaanbod  
Korte termijn: 
Voor de hydrodynamische simulaties volstaan diepte-gemiddelde (2Dh: twee-dimensionaal 
horizontale) benaderingen. Modelschematisaties zijn in principe beschikbaar (bij Rijkswaterstaat in 
het kader van de periodieke toetsingen van de waterkeringen en bij Arcadis-Alkyon).  
Van Maren (2010)1 maakt gebruik van de schematisatie afkomstig van Alkyon (grove versie). Door 
hiervan uit te gaan kan relatief snel worden begonnen met morfologische modelsimulaties.  
 
Lange termijn: 
Voor de bepaling van de lange termijn effecten is het nodig een morfologisch model op te zetten 
dat eerst moet worden gevalideerd op basis van waargenomen bodemveranderingen om de 
voorspelkracht van het model vast te stellen. De aandacht zal hierbij uitgaan naar veranderingen 
op de schaal van het estuarium.  
 
Kennislacunes 

 Is het ontstaan van hoge slibconcentraties van invloed geweest op de getijslag in het 
estuarium? 

 Kan in voorspellende zin rekening worden gehouden met de aanwezigheid van hoge 
slibconcentraties en de invloed op de getijslag (hoogwaters)?  

Ontwikkelingen elders 
 Schelde-estuarium, effecten van plaatrandstortingen. Kennis en ervaring toepasbaar in 

het Eems-Dollard estuarium. 
 Studies vaarwegen Eemshaven en Emden 
 Internationaal EU-TIDE project (2009-2012), onderzoek bij 4 estuaria. 
 EU-project Harbasins (2000-2006), NLWKN 

 
Governance 
Samenwerking met Duitsland is absoluut nodig wanneer je in de gezamenlijke geul aan het werk 
wilt vanwege hun haven in Emden. Daarnaast overleg met lopende projecten van Seaports en 
gemeente. Delfzijl (Eemshaven en Delfzijl). 
  
Mogelijke oplossingsrichtinge(en) demping getijslag 

 Geulwandstortingen 
 Herstel tweegeulensysteem (uitdiepen geul ‘Bocht van Watum’) 
 Reductie slibconcentraties in de Eems-Dollard 
 Opruwen watersysteem 
 Vernauwing van de mond van het estuarium 
 Opvullen diepe delen van het estuarium 
 Verandering van een deel van het stroomvoerend profiel in komberging door aanleg 

intergetijdegebied 
 

                                                   
1. Bas van Maren, 2010, Eems-Dollard model set-up. Sediment transport module, Report 1200739, Deltares. 



 

 
 
 
 
Titel 
KPP: Deltaprogramma Wadden 
  
Opdrachtgever 
RWS-Waterdienst 
Ministerie Economische 
Zaken, Landbouw en 
Innovatie 

Project 
1204229-000 

Kenmerk 
1204229-000-ZKS-0001 

Pagina's 
35 

 
 

 
 
 

 
Referenties 
KPP BOA Gebieden 
 
Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf 
1 feb. 2011 C. Kuijper      
2 mrt. 2011 C. Kuijper, K. Lentz      
        
 
Status 
definitief 
 
 





 

 
1204229-000-ZKS-0001, Versie 1, 25 maart 2011, definitief 
 

 
KPP: Deltaprogramma Wadden 
 

i 

Inhoud 

1 Omschrijving beleidsvraag 1 
1.1 Beleidsvraag en reflectie 1 
1.2 Analyse van de beleidsvraag 1 
1.3 Relatie met het Deltaprogramma 2 
1.4 Afbakening 2 

2 Benodigde kennis 7 
2.1 Primaire kennisvragen 7 
2.2 Secundaire kennisvragen 9 

3 Kennisaanbod en -lacunes 11 
3.1 Kennisaanbod 11 
3.2 Kennislacunes 11 

4 Ontwikkelingen elders 13 
4.1 (Deel)programma’s 13 
4.2 Internationale samenwerking 14 

5 Governance 17 

6 Lokale activiteiten op korte termijn 19 

7 Omschrijving mogelijke oplossingsrichting 21 

8 Concept onderzoeksvoorstel 23 

9 Bemensing en planning 29 

10 Participatie en communicatie 31 
10.1 Participatie 31 
10.2 Communicatie 32 
 

Bijlage(n) 

A Opmerkingen/vragen tijdens workshops en reacties A-1 
A.1 Opmerkingen tweede workshop d.d. 9 februari 2011 en reactie A-1 
A.2 Opmerkingen eerste workshop d.d. 5 januari 2011 en reactie A-2 
 

 
 
 





 

 
1204229-000-ZKS-0001, Versie 1, 25 maart 2011, definitief 
 

 
KPP: Deltaprogramma Wadden 
 

1 van 35 

1  Omschrijving beleidsvraag 

1.1 Beleidsvraag en reflectie 
Zijn er ten gevolge van klimaatverandering veranderingen in de waterveiligheidsaspecten 
waar te nemen en hoe kunnen we hierop anticiperen (in overleg met Duitsland)? 
 
De toename van de waterstanden wordt serieus genomen, maar (nog) niet als erg problematisch 
ervaren. Het Emssperrwerk is voor Duitsland erg belangrijk, en vermoedelijk kijkt men in Duitland 
ook serieus naar de dijken (te achterhalen via NLWKN of subcommissie G).  
 
Belangrijk voor de Eems is het (overbruggen van het) verschil in veiligheidsfilosofie tussen beide 
landen. Hierdoor is er ook een verschil in dijkhoogte. De Duitse dijken zijn lager en dit betekent 
dat Nederlandse dijken in principe hoog genoeg zijn, behalve bij de Dollard, omdat het water over 
de Duitse dijk via Duitsland naar Nederland kan stromen (pers. comm. H. Mulder, RWS-WD). Men 
is momenteel wel aan Duitse zijde bezig de dijken tussen de stormvloedkering en de Nederlandse 
dijken te verhogen (pers. comm. K. Lentz). 
 
Het gesloten Emssperrwerk heeft een verhogend effect op de waterstanden in het estuarium. Dit 
bleek (enkele jaren terug) groter te zijn dan men bij de aanleg in 2002 voorspelde. Hiernaar is niet 
zo lang geleden onderzoek gedaan2 (vergelijking met berekeningen van BAW). Dit wordt bij de 
komende toetsingronde van de waterkeringen als aanpassing van de hydraulische 
randvoorwaarden meegenomen (pers. comm. D. Hordijk, Haskoning). 

1.2 Analyse van de beleidsvraag 
Veranderingen in het klimaat zijn als volgt van invloed op de waterstanden in het Eems-
Dollard estuarium: 

g. Door de stijging van de gemiddelde zeespiegel nemen de hoogwaters toe. 
Momenteel gebeurt dit met een snelheid van ongeveer 20 cm/eeuw maar voor de 
toekomst wordt rekening gehouden met een toename van deze snelheid3. De oorzaak 
van deze toename is waarschijnlijk vooral het gevolg van de uitzetting van water als 
gevolg van de temperatuurstijging. 

h. Langs de Nederlandse Noordzeekust en in de Duitse Bocht neemt eveneens de 
getijslag toe, in relatieve zin ongeveer 4%/eeuw. De oorzaak van deze toename moet 
vermoedelijk worden gezocht in veranderingen op de Atlantische Oceaan. Of, en in 
hoeverre, deze relatieve toename ten gevolge van klimaatverandering groter zal 
worden is onbekend. De toename van de getijslag leidt tot een sterkere toename van 
de hoogwaters dan van de gemiddelde zeewaterstand. 

i. Klimaatverandering kan ook leiden tot een toename van de stormfrequenties en 
windsnelheden. Vooralsnog wordt vermoed, dat deze langs de Noordzeekust niet 
zullen veranderen. Dit betekent, dat het aantal stormen, de grootte van de stormopzet 
en de golfwerking niet zullen toenemen. Wel kunnen er langjarige fluctuaties zijn, die 
verband houden met de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO-index)4.  

                                                   
2. Vv  João de Lima Rego en Douwe Dillingh, 2010, Effects of Ems sperrwerk on surge level in Eems-Dollard estuary. 

WTI-HR Zout: Update Toets en rekenpeilen, Report 1202341, Deltares. 
3  KNMI: 1990-2050 15-35 cm en 1990-2100 35-85 cm (gem. 25-77 cm/100 jaar). Deltacommissie: 1990-2050 15-35 

cm en 1990-2100 55-120 cm (gem. 25-109 cm/100 jaar). 
4. Talke, Stefan, A., Huib E. de Swart, 2006, Hydrodynamics and Morphology in the Ems estuary. Review of models, 

Measurements, Scientific Literature, and the Affects of Changing Conditions. University of Utrecht. Concept report. 
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j. Een stormopzet op zee kan bij een gemiddeld hogere waterstand (ten gevolge van de 
zeespiegelstijging en de getijslagtoename) tot andere stormvloedstanden leiden dan 
in de referentiesituatie. De hypsometrie van het estuarium (d.i. het verloop van het 
oppervlak over de hoogte) en de verandering van de bodemwrijving (bij hogere 
waterstand een kleinere bodemruwheid) kunnen hier een rol spelen.  

k. Door de convergerende vorm van het estuarium (vernauwend in bovenstroomse 
richting) nemen de (extreme) hoogwaterstanden in landwaartse richting toe. 
Stormvloedstanden op zee en veranderingen daarin kunnen daardoor versterkt 
doorwerken in het estuarium. 

l. Ingrepen in het estuarium kunnen op hun beurt weer van invloed zijn op deze 
versterkte doorwerking. 

1.3 Relatie met het Deltaprogramma 
Uit het voorgaande blijkt, dat de klimaatverandering zich vertaalt in hogere hoogwaterstanden 
tijdens gemiddelde en stormvloed condities (a en b). Er worden geen grote veranderingen in 
het aantal en de hevigheid van de stormen verwacht (c). De tijdsafhankelijke verandering van 
de extreme waterstand in het estuarium kan anders zijn dan de verandering van het 
gemiddelde hoogwater (d). Ook kunnen de tijdsafhankelijke veranderingen in het estuarium 
door de vorm van het estuarium groter zijn dan de veranderingen op zee (e). Ingrepen zijn 
van invloed op het verloop van de waterstanden langs het estuarium (f). 
 
De effecten van de klimaatverandering middels een hogere gemiddelde waterstand en een 
grotere getijslag op zee zijn dus van invloed op de extreme waterstanden in het estuarium. 
Daarmee hebben deze effecten een directe relatie met de veiligheidsaspecten van het 
watersysteem en daarmee met het Deltaprogramma, dat een veilig Nederland voorstaat. 
Aanvullend geldt, dat effecten van klimaatverandering op de natuur een rol spelen. Hiermee 
samenhangende vragen zijn: kan het gebied meegroeien met de zeespiegelstijging en hoe 
veranderen arealen van belangrijke ecotopen?  

1.4 Afbakening 
 
Uitgangspunt van dit projectvoorstel vormt het klimaatscenario dat de zeespiegel zal stijgen. 
Waterstanden in het estuarium zullen hierdoor toenemen. De toename van de hoogwaters 
kan zelfs groter zijn door een toename van de getijslag, zoals de afgelopen eeuw is 
waargenomen. Frequentie en intensiteit van de stormen langs de Nederlandse kust zal 
volgens de huidige inzichten niet sterk veranderen. Onderzoek naar deze veranderingen vindt 
elders plaats (KNMI, internationaal) en vormt geen onderdeel van dit projectvoorstel. 
 
De maatgevende waterstanden, met een bepaalde frequentie van voorkomen, en de 
golfbelasting vormen samen de hydraulische randvoorwaarden voor de waterkeringen. Iedere 
5 jaar (binnenkort iedere 6 jaar5) worden deze randvoorwaarden opnieuw bepaald, waarbij 
rekening wordt gehouden met klimaateffecten. In principe veranderen de veiligheidsaspecten 
(van binnendijkse gebieden) hierdoor niet, omdat hoogten van waterkeringen worden 
aangepast indien dit nodig is. Vanaf 2017 wordt de normering anders uitgevoerd gebaseerd 
op o.a. een risicobenadering. Onderzoek hiernaar wordt in andere onderzoekskaders 
uitgevoerd, zodat dit aspect evenmin onderwerp vormt van dit projectvoorstel. 
 
Het projectvoorstel betreft wel de “vertaling” van de waterstanden zoals die extern worden 
opgewekt naar de waterstanden in het estuarium. De vraag hierbij is of door het nemen van 

                                                   
5. Wellicht wordt dit iedere 12 jaar, zoals is aangegeven op de Toetsdag van 17 februari j.l. 
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maatregelen deze overdracht zo kan worden beïnvloed, dat effecten van klimaat-
veranderingen op de waterstanden kunnen worden verkleind. Voordelen hiervan zijn: 
 

• Waterkeringen behoeven minder verhoogd te worden wat een kostenbesparing zal 
opleveren (de kosten voor Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP1 
bedroegen 180 miljoen Euro; voor HWBP2 zijn de kosten opgelopen van 1,8 naar 
2,8 miljard Euro, terwijl de kosten voor HWBP3 worden geschat op 5,5 miljard 
Euro); 

• Buitendijkse gebieden hebben eveneens profijt van maatregelen die de 
waterstanden in het estuarium reduceren. 

 
Het nemen van maatregelen impliceert het veranderen van de systeemeigenschappen. De 
effecten van deze maatregelen kunnen worden onderzocht met modellen. Hierbij moet 
onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte effecten op de waterbeweging: 

• Directe effecten: na het schematiseren van de maatregel wordt het effect op de 
waterstanden vastgesteld met een hydrodynamisch model; 

• Indirecte effecten: de verandering van de waterbeweging a.g.v. een getroffen 
maatregel kan leiden tot veranderingen van de bodem, die vervolgens weer de 
waterbeweging beïnvloedt. Deze interactie tussen hydrodynamica en bodem wordt 
berekend met een morfologisch model. 

 
Een morfologisch model bestaat uit de volgende componenten: (i) berekening van de 
waterbeweging, (ii) berekening van de sedimenttransporten en (iii) berekening van de 
resulterende bodemveranderingen. Tijdens een simulatie worden deze stappen na elkaar 
uitgevoerd. De aanpassing van de bodem gebeurt meestal pas nadat de sedimenttransporten 
gedurende meerdere getijperioden zijn berekend. De indirecte effecten uiten zich dus pas na 
verloop van tijd nadat de bodem zich aan de nieuwe hydrodynamische situatie heeft 
aangepast. 
 
Bovenstaande is schematisch weergegeven in Figuur 1.1. 
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Figuur 1.1: Directe en indirecte effecten van een ingreep. 
 
De afbakening van dit projectvoorstel is schematisch weergegeven in Figuur 1.2 (groen 
omkaderd). Het voorstel is om een instrument (model) te realiseren, waarmee effecten van 
ingrepen kunnen worden geïdentificeerd. Met het instrument kan aan de “knoppen” van het 
systeem worden gedraaid (ingrepen) om de effecten op korte en lange termijn vast te stellen. 
Het doel van de ingrepen is uiteindelijk om de waterstanden, en vooral de extreme waarden 
(stormvloedhoogtes), te reduceren. 
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Figuur 1.2: Afbakening projectvoorstel. 
 
Met het model kunnen eveneens de effecten van veranderingen van de randvoorwaarden 
voor de sedimenthuishouding worden nagegaan (bijv. of de bodem van het systeem de 
zeespiegelstijging kan bijhouden). Ook zijn de uitkomsten, veranderingen van de 
bodemligging, relevant voor de ecologie (bijv. het areaal intergetijdengebied). 
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2 Benodigde kennis 

In Par. 1.4 is aangegeven, dat twee typen modelleringen nodig zijn om de effecten van 
ingrepen vast te stellen, die tot doel hebben de extreme waterstanden in het estuarium te 
reduceren: 

• Hydrodynamisch modellering voor de bepaling van de directe effecten (korte 
termijn); 

• Morfologisch modellering voor de bepaling van de indirecte effecten (lange 
termijn). 

 
Opgemerkt wordt, dat bij een morfologisch model de hydrodynamische modellering een 
onderdeel vormt, omdat deze gebruikt wordt voor de berekening van de sedimenttransporten. 
 
De tijdschalen voor de morfologische processen variëren van enkele jaren voor ruimtelijk 
kleine morfologische eenheden (geulen, platen) tot decennia en eeuwen voor processen op 
de schaal van het gehele estuarium. De laatste is voor de huidige probleemstelling het meest 
relevant aangezien de getijvoortplanting ook wordt bepaald door grootschalige processen 
(ruimteschaal is de getijgolflengte, d.i. orde honderden kilometer). 
 

2.1 Primaire kennisvragen 
 
Hydrodynamische modellering (directe effecten) 

De voortplanting van het getij in een estuarium is in belangrijke mate deterministisch, 
gebaseerd op fysische vergelijkingen. Voor eenvoudige gevallen (een recht kanaal of een 
exponentieel variërend dwarsprofiel in langsrichting) zijn analytische oplossingen mogelijk6. 
Voor meer grillige geometrieën wordt een numeriek model toegepast. Een dergelijk model 
vraagt de volgende invoer: 

• De geometrie van het gebied met bodemligging. Dit wordt ontleend aan 
beschikbare metingen en levert dus geen specifieke kennisvraag. Het 
rekenrooster dient te worden afgestemd op de kleinste afmetingen, die men 
zichtbaar wil maken. Voor de getijvoortplanting is het voldoende om de geulen met 
enkele roostercellen in de breedte weer te geven. Daarnaast dienen eveneens 
constructies, zoals keringen, leidammen en kribben in de modelschematisatie te 
worden opgenomen. Voor de Eems-Dollard betreft dit vooral het Emssperrwerk en 
de geleidedammen zoals de Geiseleitdamm. Recent is de modellering van het 
sperrwerk verbeterd, zodat de effecten van het sluiten van de kering op de 
stormvloedstanden van de Duitse en Nederlandse modellen overeenstemmen. Dit 
levert dus geen kennisvragen. Ook zullen effecten van maatregelen in relatieve zin 
worden bekeken, zodat een “exacte” modellering van de stormvloedkering dan 
minder van belang is. 

• De randvoorwaarden van het systeem (forcering). Dit betreft vooral de waterstand 
op de zeerand, aangezien in een estuarium het door de rivier aangevoerde 
watervolume per getijperiode meestal ondergeschikt is aan het getijvolume. Voor 
het absoluut voorspellen van extreme waterstanden tijdens een stormvloed speelt 
de wind eveneens een belangrijke rol. Hierin treden onzekerheden op, aangezien 
het voorspellen van windsnelheden lastig is (zoals is gebleken tijdens bijvoorbeeld 

                                                   
6. L.C. van Rijn, 2010, Tidal phenomena in the Scheldt Estuary. Report 1202016, Deltares. 
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de Allerheiligenvloed van 2006). Eveneens zijn er onzekerheden m.b.t. de evolutie 
in de tijd (orde 100 jaar) als gevolg van klimaatveranderingen, al wordt momenteel 
verwacht dat er geen belangrijke wijzigingen zullen ontstaan v.w.b. intensiteit en 
frequentie van de stormen, zie Dillingh (2009)7. Hoewel aan deze aspecten 
kennisvragen zijn verbonden, vormen deze geen onderdeel van dit projectvoorstel. 
Bij het vaststellen van effecten van maatregelen behoeven de randvoorwaarden 
niet exact bekend te zijn, omdat het hier om veranderingen t.o.v. een referentie 
gaat. 

• De bodemwrijving. Om de wrijving van de stroming met de bodem in rekening te 
brengen moet een bodemruwheid worden opgegeven. Deze ruwheid hangt af van 
de korrelgrootte van het bodemmateriaal en de bodemvormen in het gebied. In de 
praktijk wordt deze coëfficiënt bepaald middels calibratie van het model. De 
toepasbaarheid van het gecalibreerde model voor andere situaties (voor een 
gewijzigde geometrie en/of tijdens stormvloedcondities) wordt nagegaan middels 
verificatie, waarmee de voorspellende waarde van het model wordt vastgesteld. 
Verschillen in de reproductiekwaliteit tussen calibratie en verificatie kunnen 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van veranderingen in de bodemruwheid. In de Eems-
Dollard, en vooral op de rivier de Eems, lijkt sinds de 90-er jaren van de vorige 
eeuw sprake van een toename van de slibconcentratie. Dit kan tot gevolg hebben, 
dat de bodemruwheid kleiner wordt en de waterstanden hoger worden (i.e. minder 
snel zullen afnemen in landwaartse richting). Het is momenteel niet duidelijk in 
welke mate dit speelt in de Eems-Dollard. Opgemerkt wordt, dat tijdens een 
stormvloed het Emssperrwerk wordt gesloten, waardoor het gebied met de 
hoogste slibconcentraties geen stormvloed ondervindt. Kennis over het ontstaan 
van deze hoge slibconcentraties en de oorzaak van de waargenomen 
veranderingen de afgelopen decennia is nodig om de toekomstige ontwikkeling te 
kunnen aangeven en daarmee het eventuele effect op de hoogwaterstanden. 

• Menselijke ingrepen. Baggeren, storten, zandwinning en andere ingrepen 
(kunstwerken, vaargeulverdiepingen, kanalisatie van de hoofdgeul) worden in de 
simulaties meegenomen. Dit geeft geen specifieke kennisvragen al kunnen wel 
onzekerheden worden geïntroduceerd als gevolg van de wijze van schematisatie. 

 
Morfologische modellering (indirecte effecten) 

Bij de morfologische modellering wordt nagegaan hoe het systeem op de langere termijn 
reageert indien een ingreep wordt gepleegd om de getijslag te reduceren. Door de afname 
van de stroomsnelheden kan sedimentatie van geulen optreden, platen minder opbouwen of 
zelfs verlagen etc. De wijzigende bodem kan vervolgens het directe effect tegengaan of 
versterken. Het simuleren van deze respons vereist een morfologisch model, waarbij zowel 
het transport van zand als slib kan worden meegenomen. Het simuleren van 
bodemveranderingen op de lange termijn heeft nog veel onzekerheden, zeker indien rekening 
moet worden gehouden met de aanwezigheid van cohesief sediment in het systeem. Geschat 
wordt, dat 10-20% van de netto sedimentatie in de Eems-Dollard wordt veroorzaakt door 
slib8. Voor (veranderingen van) de sedimenttransporten is het nodig (veranderingen in) de 
getijsasymmetrie te voorspellen. De benodigde kennis richt zich dus op de volgende 
aspecten: 

• Morfologische voorspellingen op grote tijdschalen (decennia); 
                                                   

7. D. Dillingh, 2009, Inzet van klimaatmodellen bij bepaling van Hydraulische Randvoorwaarden voor primaire 
waterkeringen, Report H5098.80, Deltares. 

8. J. Cleveringa, 2008, Ontwikkeling sedimentvolume Eems-Dollard en het Groninger Wad. Overzicht van de 
beschikbare kennis en gegevens. Rapport 2269, Alkyon. 
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• Interactie van niet-cohesief zand en cohesief slib, waaronder het ontstaan van 
hoge slibconcentraties; 

• Invloed van getijasymmetrie op de netto sedimenttransporten. 

2.2 Secundaire kennisvragen 
 
Bij het opstellen van het projectvoorstel kwamen ook secundaire kennisvragen naar voren. 
Deze worden hier volledigheidshalve genoemd, maar zij zijn niet direct van belang voor de 
voorgestelde activiteiten in dit voorstel. 
 
Onzekerheid randvoorwaarden 

De maatgevende waterstanden, zoals die worden gebruikt bij de toetsing van de 
waterkeringen, zijn gebaseerd op tijdreeksen (orde 100 jaar) die relatief kort zijn t.o.v. de 
voorspelhorizon (10.000 jaar), pers. comm. G. van Banning, Alkyon. Deze situatie blijft in 
ieder geval de komende 100 jaar bestaan omdat een verdubbeling van de observatieperiode 
nog steeds veel korter is dan gemiddelde herhalingsperiode voor de grootste stormen. Dit is 
een algemeen aandachtspunt, dus niet specifiek voor de Eems-Dollard. Met klimaatmodellen 
kan de waarnemingenreeks door het uitvoeren van zeer lange simulaties kunstmatig worden 
verlengd. Dit introduceert eveneens onzekerheden maar kan wel aanvullend inzicht 
verschaffen, zie Dillingh (2009) en Van den Brink et al. (2002)9. 
 
Modellering korte golven 

Het is lastig gebleken om de golfrandvoorwaarden voor de Eems goed te bepalen, vanwege 
het niet goed modelleren van de laagfrequente golven (f < 0,1 Hz), pers. comm. H. Mulder. 
Het is nog niet duidelijk of dit probleem is opgelost. Mogelijk zou hier ook als eerste slag een 
gevoeligheidsonderzoek kunne worden uitgevoerd om te weten te komen in hoeverre 
verschillen in het laagfrequente golfdomein wezenlijk van invloed zijn op de 
golfrandvoorwaarden in de Eems. 
 
Veiligheidsfilosofie 

Zoals genoemd in Par. 1.1 is er (nog) een verschil in de veiligheidsfilosofie van Nederland en 
Duitsland. De vraag hierbij is in welke mate bij de risicobenadering voor overstromingen 
maatgevende waterstanden, modellen en schadebepaling in Nederland en Duitsland 
onderling verschillen. Opvallend is, dat de Duitse dijken bij de aansluiting op de Nederlandse 
dijken lager zijn maar wel met en flauwer talud en ontworpen zijn op een 
overschrijdingsfrequentie van 1:300. 
 
 

                                                   
9. Henk van den Brink, Günther Können and Theo Opsteegh. The reliability of extreme surge levels, estimated from 

observational records of order hundred years. KNMI, 2002. 
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3 Kennisaanbod en -lacunes 

3.1 Kennisaanbod 
Voor de hydrodynamische simulaties volstaan diepte-gemiddelde (2Dh: twee-dimensionaal 
horizontale) benaderingen. Modelschematisaties zijn in principe beschikbaar (bij 
Rijkswaterstaat in het kader van de periodieke toetsingen van de waterkeringen en bij 
Arcadis-Alkyon). Van Maren (2010)10 maakt gebruik van de schematisatie afkomstig van 
Alkyon (grove versie). Door hiervan uit te gaan kan relatief snel worden begonnen met 
morfologische modelsimulaties. Aandachtspunt hierbij is de resolutie van het rekenrooster, 
die in een later stadium mogelijk moet worden vergroot (kleinere afmetingen rekencellen) om 
geulen adequaat te schematiseren. 
 
Morfologische simulaties kunnen worden uitgevoerd met het rekenpakket Delft3D van 
Deltares. De functionaliteit om sedimenttransporten en bodemveranderingen te berekenen is 
hierin volledig aanwezig. Het model is beschreven in Lesser et al. (2004)11 met verschillende 
validatie ‘cases’ en voor veel watersystemen in binnen- en buitenland toegepast waaronder 
het Schelde-estuarium12 13. 

3.2 Kennislacunes 
 
Invloed hoge slibconcentraties en invloed getijasymmetrie 

Sinds de 90-er jaren van de 20e eeuw is in de Eems sprake van een sterke toename van de 
slibconcentraties. De oorzaak hiervan is nog niet vastgesteld maar mogelijk houdt dit verband 
met de asymmetrie van verschillende processen (flocculatie, menging, getij) en 
veranderingen hierin ten gevolge van verdiepingen, waardoor het gebied als een slibvang is 
gaan fungeren, zie o.a. Winterwerp (2009)14, Chernetsky et al. (2010)15. De aanwezigheid 
van hoge slibconcentraties nabij de bodem kan een reductie van de bodemruwheid tot gevolg 
hebben en daardoor tot een toename van de getijslag en de resulterende hoogwaters. De 
kennisvragen hierbij zijn: (i) in hoeverre is het ontstaan van hoge slibconcentraties van 
invloed geweest op de getijslag in het estuarium en (ii) kan in voorspellende zin (andere 
geometrie en condities) rekening worden gehouden met de aanwezigheid van deze 
concentraties en de invloed op de getijslag cq. hoogwaters. Hoewel dus kennis omtrent deze 
complexe processen aanwezig is en er een research versie van Delft3D (Slib3D) bestaat met 
de relevante processen, is er nog geen ervaring met de modellering ervan in grootschalige 
modellen over lange termijn. Als onderdeel van het KPP-project Eems-Dollard wordt hieraan 
in opdracht van de Waterdienst de komende jaren verder ontwikkeld. 

                                                   
10. Bas van Maren, 2010, Eems-Dollard model set-up. Sediment transport module, Report 1200739, Deltares. 
11. Lesser, G.R., J.A. Roelvink, J.A.T.M. van Kester, G.S. Stelling, 2004, Development and validation of a three-

dimensional morphological model, Coastal Engineering 51, pp. 883-915. 
12. Kuijper, C., Steijn, R., Roelvink, D., Kaaij, T. van der, Olijslagers, P., 2004, Morphological modelling of the Western 

Scheldt. Validation of delft3d, Z3648/A1198, WL | Delft Hydraulics / Alkyon. 
13. Kuijper, C., T. van der Kaaij, E. de Goede, 2006, LTV O&M actieplan voor morfologisch onderzoek 

modelinstrumentarium. Delft3D, Z3950, WL | Delft Hydraulics. 
14. Johan C. Winterwerp, 2009, Fine sediment transport by tidal-asymmetry in the high-concentrated Ems River: 

indications for a regime shift in response to channel deepening, OD Special Issue – INTERCOH 2009. 
15. Chernetsky, Alexander S., Henk M. Schuttelaars, Stefan A. Talke, 2010, The effect of tidal asymmetry and temporal 

settling lag on sediment trapping in tidal estuaries, 60, pp. 1219-1241, Ocean Dynamics. 
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Morfologisch modelleren 

Hoewel er op het gebied van morfologisch modelleren veel kennis en ervaring bestaat, zijn de 
processen complexer en veelvuldiger dan voor de hydrodynamica. Sedimenttransport-
vergelijkingen hebben bijvoorbeeld een onzekerheid van een factor 2 in de transporten, 
uitwisseling van sediment tussen platen en geulen vormt punt van onderzoek, de invloed van 
slib en biologie op de bodemeigenschappen is complex etc. In een getijdengebied vormen de 
netto transporten van sediment het resultaat van een groot vloed- en een bijna even groot 
ebtransport, waarbij de asymmetrie van het getij een grote rol speelt. Deze asymmetrie wordt 
vervolgens beïnvloed door de morfologie zelf (diepte van de geulen, areaal van de 
intergetijdengebieden). Uit simulaties voor Westerschelde is gebleken dat voor voorspellingen 
van watervolumeveranderingen een grote horizontale ruimtelijke aggregatie van de resultaten 
nodig is, bijv. op de schaal van een eb-/vloed geulen systeem of zelfs op de schaal van het 
gehele estuarium. Het voorspellen van arealen intergetijdengebied is nog veel lastiger 
gebleken. Voor de Eems-Dollard is het daarom nodig de modelresultaten te vergelijken met 
meetdata (lodingen) om de reproductiekwaliteit vast te stellen, bij voorkeur op een tijdschaal 
van enkele decennia. De reproductie door het model van grootschalige veranderingen lijkt 
voor het voorspellen van veranderingen in de getijvoortplanting voldoende. Voor de ecologie 
het voorspellen van arealen ecotopen belangrijk; hier zullen de modelonzekerheden 
waarschijnlijk groter zijn. 
 
In de loop van de jaren is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd naar de hydrologische en 
morfologische ontwikkelingen in het Eems-Dollard estuarium. Deze onderzoeken duiden op: 

• De invloed van kanalisatie, inpoldering en verdieping op de hydrodynamica en 
morfologie van het systeem; 

• De invloed van bagger- en stortactiviteiten op de sedimenttransporten en mogelijk 
ook op de sedimentatie in het systeem; 

• De invloeden van het Emssperrwerk en de Geiseleitdamm op de hydrodynamica 
en morfologie van het systeem. 
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4 Ontwikkelingen elders 

4.1 (Deel)programma’s 
 
Als onderdeel van het project Lange Termijn Visie (LTV) Schelde-estuarium is middels data-
analyse gekeken naar opgetreden veranderingen van de getijvoortplanting in relatie tot de 
opgetreden bodemveranderingen16. In 2011 worden hydrodynamische simulaties voorzien, 
waarbij effecten van (geschematiseerde) ingrepen op de getijvoortplanting, in het bijzonder 
de getijslag, worden bepaald en onderling vergeleken.  
 
In 2011 gaat eveneens een project van start voor de Vlaamse overheid, waarbij o.a. effecten 
van baggeren en storten op het getij worden bepaald (bijvoorbeeld het opvullen van diepe 
putten met baggerspecie). In dit project nemen naast Deltares ook andere instituten deel, 
zoals Arcadis-Alkyon, Svasek en IMDC, waarbij voor de hydrodynamica en de morfologie 
verschillende modelinstrumentaria worden ingezet. Uitvoering van dit project vindt plaats in 
nauwe wisselwerking met het eerder genoemde LTV-project. 
 
In het Schelde-estuarium worden eveneens de effecten van plaatrandstortingen als 
onderdeel van het aanleg- (verdieping vaargeul) en onderhoudsbaggeren geanalyseerd. 
Eerder zijn proefstortingen in het estuarium uitgevoerd. Kennis en ervaring kunnen eveneens 
worden ingebracht in het Eems-Dollard estuarium.  
 
In Duitsland (WSD, Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord-West, Aurich) wordt onderzoek 
gedaan naar maatregelen om in de Beneden-Eems (“Unterems”, tussen ongeveer Emden en de 
stuw bovenstrooms bij Herbrum, waar de getijdegrens is) de slibimport en daarmee de hoge 
troebelheid te reduceren. Deze maatregelen vinden plaats met of bij het Emssperrwerk (ca. 10 km 
ten oosten van Emden) en daarbij vindt (enige) demping van het getij plaats. Echter, het is de 
vraag of dit van belang is voor stormvloedhoogten. Tijdens storm wordt namelijk het 
Emssperrwerk geheel gesloten. De effecten van de slibreducerende maatregelen zullen daardoor 
niet aan de orde zijn, tenzij dit ook een effect benedenstrooms van het Emssperrwerk heeft, 
bijvoorbeeld door ruwere bodem t.g.v. minder slib of door een effect op de morfologie van het 
estuarium (pers. comm. H. Mulder, RWS-WD).  
 
Duitsland is bezig met de planstudie voor de verdieping van de vaarweg naar Emden. Dit heeft 
effect op de waterstanden. Een rapport is (nog) niet voorhanden; de studie is/wordt uitgevoerd 
door BAW (Bundesanstalt für Wasserbau) in Hamburg (pers. comm. H. Mulder, RWS-WD). 
 
Nederland heeft de planstudie voor de verruiming van de vaarweg naar de Eemshaven gereed en 
in onderliggende studies zijn effecten op de waterstanden onderzocht, ook bij stormen en ook 
rekening houdend met zeespiegelstijging17 18. 

                                                   
16. Kees Kuijper, Jamie Lescinski, 2010, LTV O&M thema Veiligheid. Sub project 1: Data analyses and hypotheses 

Western Scheldt, Report 1200251, Deltares (Draft). 
Plancke, Y., Ides, S., Levy, Y., Vos, G., Maximova, T., Peeters, P., Mostaert, F., 2010, Werkgroep O&M – 
Projectgroep Veiligheid. Sub project 1: Data analysis and hypothesis – Sea Scheldt, Report 20101122_WL2010_ 
R756_05_rev1_1, Flanders Hydraulics Research. 

17. G. Hartsuiker, B. Grasmeijer and L. Perk, 2007, Hydromorphological study for EIA of Eemshaven and EIA of fairway 
to Eemshaven. Report A1836R1r5, Alkyon. 
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In Nederland speelt het project Marconi. In dit kader probeert men Delfzijl veiliger te maken tegen 
hoogwaters door de aanleg van een kwelder (~ 60 ha) langs de schermdijk van de haven. Dit zou 
tevens een effect kunnen hebben op de oppervlakte van het stroomvoerend dwarsprofiel en 
daarmee op de waterstanden. De verkennende studie naar de technische en economische 
haalbaarheid is inmiddels uitgevoerd19. Hierbij is geconcludeerd dat de aanleg van de kwelder 
technisch en economisch haalbaar is en een ecologische meerwaarde geeft. Door de relatief 
geringe reductie van het dwarsprofiel wordt niet verwacht, dat dit effect zal hebben op de getijslag 
in het estuarium. Een vervolg in de vorm van een planstudie werd voorzien voor februari 2011 
(pers. comm. J. Mulder, Deltares). 
 
Als onderdeel van het onderzoeksprogramma KPP (Kennis van Primaire Processen) wordt 
door Deltares een sediment transport model opgezet met specifieke aandacht voor slib (van 
Maren, 2010), zie voetnoot 5. Analyse van het systeem op basis van literatuur en data geeft 
het volgende aan: (1) transporten naar de platen treden op tijdens kalm weer en export 
tijdens golfwerking, (2) de invloed van sediment op de waterdichtheid is belangrijk voor de 
vorming van het troebelheidsmaximum in de Eems en mogelijk voor de sedimentatie van slib 
op de platen, (3) biologische effecten beïnvloeden sterk de seizoensvariatie, (4) zand-slib 
segregatie en erosie processen zijn vermoedelijk belangrijk en (5) de fluid mud lagen in de 
Eems rivier zijn 1-2 m dik, bewegen heen en weer met het getij en worden opgemengd en 
afgezet tijdens de getijcyclus. Simulatie van al deze processen vereisen verschillende 
onderzoeksversies van Delft3D, d.i. één programaversie die alle processen beschrijft is nog 
niet beschikbaar. 

4.2 Internationale samenwerking 
 
Er is in het kader van het EU-project Harbasins (2000-2006) onderzoek gedaan (door 
NLWKN) naar de veranderingen in het getij als gevolg van de veranderingen in de 
morfologie. Hiervoor is een model gebruikt, diepte-gemiddeld gebaseerd op Delft3D, dat het 
getij in 1937 en 2005 simuleerde, zie Herrling and Niemeyer (2008)20. Voor verdere 
informatie over morfologische onderwerpen van Harbasins zie: 
http://www.harbasins.org/index.php?id=94. 
 
Het EU-TIDE project (2009-2012) richt zich op vier estuaria langs de Noordzeekust: Elbe, 
Weser, Humber en de Schelde. Het NLWKN is partner in het project voor beide Duitse 
estuaria; Rijkswaterstaat is eveneens deelnemer. Deltares voert werk uit voor Rijkswaterstaat 
middels een vergelijking tussen de estuaria met gebruik van analytische modellering van de 
getijvoortplanting door van Rijn21. Deze estuaria hebben als gemeenschappelijke 
karakteristieken: toegangsgeulen naar grote havens, een sterke getij-invloed resulterend in 
grote sedimenttransporten en belangrijke ecologische waarden. TIDE verbindt zich met de 
vele management plannen die zijn of worden uitgevoerd in de genoemde estuaria in relatie 
tot opgetreden urgente kwesties en/of EU-richtlijnen. De resultaten van dit project kunnen ook 

                                                                                                                                                         
18. G. Hartsuiker, 2007, Hydromorphological study for EIA of Eemshaven and EIA of fairway to Eemshaven. Additional 

work, Tidal characteristic numbers and storm events. Report A1836R4r2, Alkyon. 
19. Caroline Gautier, Pieter van Geer, Jan Mulder, Claire van Oeveren, Mindert de Vries, 2010, Kwelderwal voor 

Delfzijl, indicaties voor ontwerp, kosten en ecologische potenties. Report 1202323, Deltares. 
20. Gerald Herrling, Hanz D. Niemeyer, 2008, Reconstruction of the historical tidal regime of the Ems-Dollard estuary 

prior to significant human changes by applying mathematical models. NLWKN. 
21. Van Rijn, L.C., 2011, Comparison of TIDE estuaries. EU Interreg North Sea Programme TIDE. Draft report, 

Deltares. 
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gebruikt worden voor de Eems-Dollard. Het TIDE-project borduurt ondermeer voort op de 
resultaten van het EU-project HARBASINS. 
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5 Governance 

De volgende Governance vragen zijn geïdentificeerd22: 
 
a. Resilience / autonomie van aanwezige bedrijven; verschil in oplossingen en gevolgen 
daarvan. 

Dit speelt alleen in de Eems (Delfzijl, Eemshaven), niet in de Dollard (daar is alleen 
landbouw). Achter een deel van de dijk ligt Chemiepark Delfzijl aan zee om te kunnen laden 
en lossen. Bij een storm kunnen er laad- en losproblemen zijn, vooral als bij een extreme 
storm de schermdijk de golven niet meer tegenhoudt en ze direct op de zeedijk slaan. Het 
koelwatergebruik is al berekend op storm. Er loopt een Marconiproject van Waterschap 
Hunze en Aa’s samen met Groningen Seaports en de gemeente Delfzijl om te kijken naar 
aanpassing van de zeedijk in relatie tot het chemiepark en Natura 2000. Dit loopt al, geen 
extra governance vragen. 

 
b. Samenwerken met Duitsland 

Duitsland is absoluut nodig wanneer je in de gezamenlijke geul aan het werk wilt vanwege 
hun haven in Emden. De contactpersonen en overlegorganen voor de internationale 
afstemming zijn wel op een rij; geen aanvullende governance vragen. 
 
c. Natura2000 

Als onderdeel van de governance vragen voor de overige quick-scans zijn de relaties met 
Natura2000 aangegeven. Indien ingrepen in de Eems-Dollard worden overwogen om de 
stormvloedhoogtes te beïnvloeden zal hier zeker aandacht aan moeten worden gegeven (wat 
mag wel en wat mag niet). 
 
 

                                                   
22. Zie notitie Judith Klostermann op basis van belrondes. 
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6 Lokale activiteiten op korte termijn 

Voor het beoordelen van maatregelen om de stormvloedhoogte in het Eems-Dollard 
estuarium te reduceren wordt onderscheid gemaakt tussen de directe (korte termijn) en de 
indirecte (lange termijn) effecten. De directe effecten kunnen goed worden beoordeeld door 
gebruik te maken van de (beschikbare) hydrodynamische modellen (bij Rijkswaterstaat, 
Alkyon en Deltares). Een beoordeling van de indirecte effecten is nog niet goed mogelijk; 
rekenprogrammatuur met benodigde functionaliteit (sedimenttransporten, morfologie) is wel 
beschikbaar maar nog niet in de vorm van een operationeel instrument. Hiervoor is een 
validatie nodig door modeluitkomsten te vergelijken met metingen (bodems van opvolgende 
jaren). Indien de reproductiekwaliteit van het model bekend is, kunnen mogelijke 
oplossingsrichtingen worden onderzocht. Om snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden en 
beperkingen van de morfologische modellering wordt voorgesteld te beginnen met een 
calibratie/verificatie van het model. Daarbij zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
bestaande schematisaties en rekenroosters (van Maren, 2010) en beschikbare data-analyses 
zoals recent is uitgevoerd m.b.t. bodems en ingrepen (baggeren, storten, zandwinning), zie 
Cleveringa (2008).  
 
Na de operationalisering van het morfologische model kunnen kansrijke maatregelen worden 
geïdentificeerd en worden beoordeeld op effecten. Het is momenteel nog te vroeg om voor 
specifieke opties te kiezen. Ook overleg met de diverse belangengroeperingen (overheid, 
havenbeheerders, milieugroeperingen, waterschappen, Duitsland-NLWKN) is gewenst om tot 
gedragen oplossingen (indien mogelijk) te komen. Op basis van deze ‘common fact finding’ 
kunnen kansrijke maatregelen worden onderzocht. 
 
Het onderscheid tussen de korte termijn (zie boven) en de lange termijn is als volgt: 
 
A. Korte termijn 
Fase 1: 1 jaar doorlooptijd 

• Operationalisering/validatie morfologisch model; 
• Data-analyse (bodemontwikkeling en ingrepen en relaties ertussen) 

 
Fase 2: 1 jaar doorlooptijd 

• Identificeren kansrijke maatregelen: ‘common fact finding’ 
• Modelsimulaties 

 
B. Lange termijn 
Fase 3: mogelijk jaren 

• Eventueel verdere ontwikkelingen morfologische model (processen, resolutie) 
• Detailmodelleringen: bijvoorbeeld meerdere sedimentfracties met zand-slib 

interactie, modellering hoge slibconcentraties 
• Adresseren Natura2000 doelstellingen 
• Simuleren meest geschikte maatregelen (indien mogelijk) 
• Eventuele inzet AIO-ers 

Fase 4: 
• MIRT verkenning 
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7 Omschrijving mogelijke oplossingsrichting 

Helder is uit eerdere studies naar voren gekomen, dat de doorgaande ingrepen in het 
estuarium deze sterk en grootschalig beïnvloeden. Het is daarom van belang in te zien dat 
maatregelen om e.e.a. terug te dringen hoogstwaarschijnlijk ook grootschalig moeten zijn en 
meerdere decennia i beslag zullen nemen om tot uitvoering te komen (E-pact conclusie). 
 
Kansrijke maatregelen om de stormvloedhoogtes te reduceren worden vastgesteld als 
onderdeel van Fase 2 van het project. Dit zal gebeuren in overleg met de diverse 
‘stakeholders’. Wel kan een aantal mogelijk te onderzoeken maatregelen al worden 
genoemd; het is echter in dit stadium niet mogelijk te kiezen voor één “oplossing”. Hierbij 
moet worden bedacht, dat de getijvoortplanting, al dan niet in combinatie met een 
stormopzet, een grootschalig fenomeen is. Het realiseren van veranderingen hierin vraagt 
vermoedelijk om grootschalige ingrepen (zie boven) met mogelijk grootschalige 
neveneffecten. Na Fase 1 en Fase 2 zullen dus nog uitgebreide studies moeten volgen om 
deze indirecte grootschalige effecten in kaart te brengen. 
 
Tijdens de invulling van dit projectvoorstel zijn in contacten met diverse personen de 
volgende principe maatregelen genoemd: 
 

• Geulwandstortingen, zoals eerder voorgesteld in het kader van E-pact, eventueel 
in combinatie met het opruwen van het watersysteem (via de exacte vormgeving); 

• Herstel tweegeulensysteem door uitdiepen van de geul Bocht van Watum; 
• Reductie slibconcentraties in de Eems-Dollard, zoals eerder voorgesteld in het 

kader van E-pact; 
• Opruwen van het watersysteem (aanleg kribben, aanbrengen kweldervegetatie); 
• Vernauwing van de mond van het estuarium (aanleg leidammen); 
• Opvullen diepe delen van het estuarium; 
• Verandering van een deel van het stroomvoerend profiel in kombergend oppervlak 

door aanleg van intergetijdengebied; 
• … 
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8 Concept onderzoeksvoorstel 

Pre-fase: Verkenning tot samenwerking23 

Uitgangspunt bij dit voorstel is dat samenwerking met Duitsland gewenst én noodzakelijk is. 
Het uiteindelijke doel is om mogelijke ingrepen in het systeem te identificeren, en bij gebleken 
effectiviteit, te realiseren waarmee (extreme) hoogwaters in het estuarium kunnen worden 
gereduceerd. Voor het uitvoeren van dergelijke (waarschijnlijk grootschalige) ingrepen is aan 
beide zijden van de grens draagvlak nodig mede gelet op wederzijdse belangen 
(toegankelijkheid). Niet minder belangrijk is dat aanwezige kennis optimaal moet worden 
benut. Dit betreft specifieke gebiedskennis maar ook theoretische kennis m.b.t. 
hydrodynamica en sedimenttransport. In het bijzonder betreft dit de ervaringen met modellen 
voor deze disciplines. Samenwerking is eveneens efficiënt wanneer het nodig is tot afspraken 
te komen tot uitwisseling van data en de monitoring van grootheden. Het project dient dan 
ook te starten met een fase waarbij door Nederland het doel en noodzaak worden toegelicht. 
Vermoedelijk vindt dit plaats op hoog ambtelijk niveau (in het kader van het reguliere ROR-
overleg, subcommissie G). Indien besloten wordt tot samenwerking zal een bijeenkomst 
(workshop) tussen Nederlandse en Duitse onderzoekers worden belegd m.b.t. inhoudelijke 
uitwisseling van kennis en ervaring (niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het Eems-Dollard 
estuarium)24. Op basis hiervan kan worden besloten tot een gezamenlijk Plan van Aanpak. 
Indien een samenwerking niet opportuun is hoeft dit niet te betekenen, dat het project geen 
doorgang kan vinden. De consequenties voor een eventueel verdere voortgang moeten dan 
echter wel duidelijk worden vastgesteld. Deze fase wordt dus afgesloten met een ‘Go/no-go’ 
beslissing, waarbij een ‘go’ met of zonder Duitse samenwerking kan zijn. Indien met Duitsland 
wordt samengewerkt moet eveneens worden besloten of met één gezamenlijke of met de 
door beide landen gebruikte modelschematisaties zal worden gewerkt (zie Fase 1). Hoewel 
deze fase niet een langdurige hoeft te zijn, vereist zij wel een degelijke voorbereiding. 
 
Fase 1: Operationalisering morfologisch model 

Uitgangspunt is dat het morfologisch model wordt opgezet met de Delft3D-programmatuur 
zoals ontwikkeld door Deltares. De operationalisering van het morfologische model betreft 
een aantal hierna te benoemen activiteiten, die nodig zijn voordat het model in Fase 2 kan 
worden gebruikt voor het identificeren van kansrijke maatregelen om de getijslag te 
reduceren. Hierbij kunnen drie wegen worden bewandeld: 
a. Er wordt een geheel nieuw model opgezet. 
b. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande modelschematisaties zoals beschikbaar in 

Nederland. 
c. Er wordt uitgegaan van het Delft3D-model voor de Eems-Dollard, zoals opgezet in 

Duitsland door Herrling en Niemeyer (2008)25. 
 

                                                   
23. Deze extra fase t.o.v. eerdere versies van dit projectvoorstel heeft geen nummer gekregen om te voorkomen dat in 

andere, al bestaande overzichten van DP Wadden, de faseringen “uit de pas gaan lopen” met de fases in dit 
voorstel. 

24. Momenteel wordt een bijeenkomst overwogen met Duitse (BAW) en Nederlandse (Deltares) onderzoekers in het 
kader van de slibmodellering (pers. comm. Johan Boon, Deltares). 

25. Gerald Herrling and Hanz D. Niemeyer, 2008, Set-up of a morphodynamic model for the Ems-Dollard Estuary. 
HARBASINS.NLWKN. 
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Voorgesteld wordt om gebruik te maken van bestaande modelschematisaties. Het maken van 
een nieuwe schematisatie is slechts te verdedigen indien dit een duidelijke meerwaarde 
heeft, bijvoorbeeld omdat het rekendomein een betere ruimtelijke dekking geeft, vanwege de 
resolutie van het rekenrooster of omdat roosterlijnen beter de geulen volgen. Vooralsnog 
wordt ingeschat dat de modelschematisatie van het Eems-Dollard model, zoals dat binnen 
het KPP-project Ontwikkeling modelinstrumentarium Eems-Dollard wordt ontwikkeld, voldoet. 
De resolutie is wellicht aan de grove kant maar rekentijden kunnen hierdoor voor langjarige 
simulaties (decennia) beperkt blijven. Ook de roosterlijnen volgen niet (altijd) de geulen maar 
bij een nieuw op te zetten model zal dit evenmin altijd mogelijk zijn. De optie om gebruik te 
(mogen) maken van de Duitse modelschematisatie dient zeker besproken te worden tijdens 
pre-fase. Het aantal actieve rekencellen is echter een factor 4 groter dan van het KPP-model 
(97.000 vs. 26.000) wat bezwaarlijk kan zijn voor langjarige simulaties. Hierna wordt 
uitgegaan van de modelschematisatie van het KPP-project. 
 
Bij de operationalisering worden de volgende werkzaamheden onderscheiden: 
 

• Opzetten van het hydrodynamische model: data-analyse, roostergeneratie (in dit 
geval wordt gebruik gemaakt van een bestaand rooster), genereren/controleren 
van randvoorwaarden, testberekeningen. Expliciete aandacht voor de 
schematisatie van het Emssperrwerk en de Geiseleitdamm. 

• Calibratie en verificatie hydrodynamisch model: vergelijking met gemeten 
waterstanden (harmonische componenten), debieten en snelheden (indien 
beschikbaar). Expliciete aandacht voor reproductie getijasymmetrie. 

• Opzetten van het golfmodel: De verwachting is dat golven van belang zijn voor de 
morfologische ontwikkeling van het mondingsgebied en de intergetijdengebieden. 
De golfberekeningen zullen met SWAN worden uitgevoerd. 

• Voorbereiden morfologische calibratie en verificatie: schematisatie hydro-
dynamische randvoorwaarden (zgn. morfologisch getij), het meenemen van harde 
lagen, analyseren van eventuele gemeten zandtransporten, schematisatie en 
implementatie van ingrepen (baggeren/storten en zandwinning), analyse van 
waargenomen morfologische veranderingen. 

• Calibratie morfologie: Voor het calibreren van een morfologisch model verdient het 
aanbeveling om een periode te kiezen waarin veel morfologische veranderingen 
zijn opgetreden. Bodems zijn beschikbaar vanaf 1985 (Cleveringa, 2008); Herrling 
en Niemeyer (2007) maken gebruik van een bodem van 1937. Tijdens de 
calibratie zal de invloed van een aantal keuzes en instellingen worden nagegaan: 
(i) springtij-doodtij cyclus versus morfologisch getij, (ii) de te gebruiken 
morfologische schaalfactor, (iii) de gebruikte transportformulering, (iv) de invloed 
van de korrelgrootte, (v) de invloed van de initiële zandlaag en harde niet-
erodeerbare lagen, (vi) het effect van korte golven en wind en (vii) het gebruik van 
meerdere sedimentfracties (niet-cohesief en cohesief). Voor wat betreft dit laatste 
aspect zijn research versies beschikbaar; recente ervaringen met meerdere niet-
cohesieve en cohesieve fracties worden beschreven door van der Wegen et al. 
(2010) and van der Wegen et al. (in print)26. 

                                                   
26. Mick van der Wegen, Ali Dastgheib, Bruce E. Jaffe, Dano Roelvink, 2010, Bed composition generation for 

morphodynamic modeling: case study of San Pablo Bay in California, USA. Ocean Dynamics, DOI 10.1007/s10236-
010-0314-2. 
M. van der Wegen, B.E. Jaffe, J.A. Roelvink, 2011, Process-based, morphodynamic hindcast of decadal deposition 
patterns in San Pablo Bay, California, 1856-1887. JGR-ESP (in print). 
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• Gevoeligheidsonderzoek: Variatie van fysische en modelparameters om de 
bandbreedte rond voorspellingen te kunnen aangeven: bodemruwheid, 
korrelgrootte, sedimenttransportvergelijking, invloed randvoorwaarden 
(mofologisch getij vs. doodtij-springtij cyclus) en golfklimaat. 

• Verificatie morfologie: vergelijking model met waargenomen morfologische 
veranderingen voor een andere periode teneinde de voorspelkracht van het model 
te kunnen aangeven. 

• Rapportage. 
 
Opgemerkt wordt, dat data-analyse een belangrijke component van deze fase is. Het betreft 
het mobiliseren van gegevens zoals ingreepgegevens (baggeren/storten qua aanleg en 
onderhoud en zandwinning) zowel hoeveelheden als locaties over de jaren en lodingen. Niet 
duidelijk is in hoeverre en in welke vorm deze gegevens beschikbaar zijn. Tijdens deze fase 
wordt gebruik gemaakt van de ervaringen m.b.t. morfologisch modelleren voor het Schelde-
estuarium (Ir. Theo van der Kaaij en Ir. C. Kuijper) en de uitgebreide expertise van Prof. Dano 
Roelvink m.b.t. morfologisch modelleren in een groot aantal estuaria wereldwijd.  
 
Producten van deze fase zijn (i) een gecalibreerd morfologisch model en (ii) een rapport dat 
de resultaten van de calibratie en de verificatie bevat. 
 
Als uitkomst van Fase 1 zal worden aangegeven of, en zo ja in welke mate, het 
morfologische model geschikt is voor het uitvoeren van simulaties, waarbij de lange-termijn 
effecten van maatregelen worden bepaald. De beoordeling van dit resultaat vormt een 
‘Go/no-go’ voor Fase 2. 
 
Fase 2: Scenario-analyses 

In deze fase worden twee deelactiviteiten onderscheiden: 
a. Identificeren kansrijke maatregelen 
b. Modelsimulaties 

 
Ad a: 
In dit projectvoorstel (Hoofdstuk 7) wordt al een aantal mogelijke maatregelen genoemd. Dit 
kan een eerste aanzet zijn voor een brainstorm bijeenkomst met de beheerders (Nederland 
en Duitsland), stakeholders en Nederlandse en Duitse onderzoekers. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de resultaten van Fase 1 gepresenteerd om de mogelijkheden en 
beperkingen van de toe te passen modellen duidelijk aan te geven. Belangrijk hierbij is dat 
ecologische experts vanaf het begin deelnemen in het overleg gelet op het belang van 
morfologische veranderingen voor de ecologie. Tijdens deze fase zal in ieder geval 
tussentijds overleg plaatsvinden (frequentie nog nader af te spreken) en uiteraard aan het 
eind van Fase 2. De wijze van presentatie van de resultaten vormt een belangrijke 
component in de communicatie. In Hoofdstuk 10 wordt een aantal voorbeelden gegeven. Bij 
het identificeren van kansrijke maatregelen wordt gebruik gemaakt van de ervaringen en 
inzichten zoals is en wordt opgedaan bij het onderzoek voor het Schelde-estuarium. Dit 
betreft het meerjarenonderzoek in het kader van LTV en de opdracht voor de Vlaamse 
overheid (‘Vaarpassen’); de laatste wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit 
IMDC, Deltares, Alkyon en Svasek. Verder zullen resultaten, waar mogelijk, worden gebruikt 
van het EU TIDE-project. Ir. Kees Kuijper is bij de eerste twee projecten betrokken en Prof. 
Leo van Rijn bij het EU-project. 
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Ad b: 
Het uitvoeren van modelsimulaties heeft tot doel de effecten van mogelijke maatregelen in 
kaart te brengen. Het model is hierbij weliswaar een belangrijk hulpmiddel maar niet alles 
bepalend. Om de waarde van de uitkomsten te kunnen beoordelen is de inbreng van 
morfologische experts een ‘must’. Hierbij wordt gedacht aan Prof. Dano Roelvink, dr. Han 
Winterwerp en dr. Albert Oost, de laatste ook in verband met specifieke gebiedskennis. Ook 
wordt samenwerking beoogd met Arcadis-Alkyon gelet op hun ervaring en kennis van het 
gebied. Afspraken over deze samenwerking moeten nog worden gemaakt. Aan het eind van 
Fase 2 wordt besloten of continuering met Fase 3 gewenst is (‘Go/no-go’) en zo ja hoe deze 
fase wordt ingevuld. Een eerste mogelijke invulling wordt hierna gegeven. 
 
Product van deze fase is een rapport met de resultaten van de mofologische simulaties en de 
directe (korte termijn) en indirecte (lange termijn) effecten van de maatregelen op de getijslag 
en de hoogwaters. Ook worden resultaten gepresenteerd middels OpenEarth (zie Hoofdstuk 
10). 
 
Fase 3: Detailmodellering en effecten op natuur 

Aspecten betreffen detailmodelleringen zoals de invloed van hoge slibconcentraties, het 
meenemen van meerdere sedimentfracties (zand en slib) etc. De invloed van hoge 
slibconcentraties op de ruwheid en daarmee op de getijvoortplanting en hoogwaterstanden is 
genoemd als één van de primaire kennisvragen. Modellering van de relevante processen stelt 
andere eisen aan de modelschematisatie (3D-benadering) en de te beschouwen processen 
(verticale uitwisseling, demping van turbulentie). Principeonderzoek hiernaar wordt 
voorgesteld als onderdeel van Fase 3 in een later stadium van het project. 
Modelontwikkelingen in het kader van het KPP-project Eems-Dollard gedurende de komende 
jaren kunnen dan hiervoor worden benut. Hieraan gekoppeld is de meer generieke vraag hoe 
de toename van de slibconcentraties sinds de jaren 90 van de vorige eeuw kunnen worden 
verklaard. Het meenemen van meerdere sedimenfracties kan nodig zijn om een meer 
natuurlijke evolutie van de bodem te realiseren (Van der Wegen, 2010 en 2011) en ook 
omdat slib een significant aandeel (10-20%) heeft in de netto sedimentatie (Cleveringa, 
2008). Verder kunnen tijdens deze fase aspecten worden onderzocht, die tijdens Fase 2 naar 
voren zijn gekomen als zijnde belangrijk met name waar het de ecologische effecten. 
 
Fase 4: MIRT verkenning van maatregelen 

Deze fase is in dit projectvoorstel nog niet ingevuld. 
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De fasering van het onderzoeksvoorstel en de kostenraming per fase is samengevat in de 
navolgende tabel. De tabel bevat tevens de producten. 
 
Fase Activiteiten Doorloop

-tijd 
[jaar] 

Globale 
inspannin
g 
[mdg] 

Product 

Pre: 
Verkenning tot 
samenwerking 

• Workshop 
 

- PM  

1: 
Operationalisering 
morfologisch model 

• Operationalisering 
en validatie 
morfologisch model 

• Data-analyse 

1,0 85 - Gecalibreerd 
model; 
- Rapport 

2: 
Scenario-analyses 

• Identificeren 
kansrijke 
maatregelen 

• Modelsimulaties 

1,0 85 - Rapport 
- Presentatie 
OpenEarth 

3: 
Detailmodellering en 
effecten op natuur 

• Invloed slib 
• Meerdere sediment-

fracties 
• Ecologie 

1,0 PM  

4: 
MIRT verkenning 
van maatregelen 

  PM  
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9 Bemensing en planning 

Voor Fase 1 en 2 wordt het volgende projectteam voorgesteld: 
 
Ir. Kees Kuijper Overall projectleider 

Uitvoering Fase 1 en Fase 2 
Ir. Theo Van der Kaaij Uitvoering Fase 1 en Fase 2 

Modelsimulaties 
Arcadis-Alkyon Nog nader af te spreken 
Dr. Albert Oost Adviseur morfologie en gebiedskennis 
Prof. Dano Roelvink Adviseur morfologisch modelleren 
Dr. Han Winterwerp Kwaliteitsborging en adviseur slib 
 
De globale planning is vermeld in onderstaande tabel. 
 
Fase Naam Tijdplanning 
Pre-fase Verkenning tot samenwerking  2011 

Go/no-go   
1 Operationalisering morfologisch model  2012 

Go/no-go   
2 Scenario-analyses  2013 

Go/no-go   
3 Detailmodellering en effecten op natuur  > 2013 
4 MIRT verkenning van maatregelen  > 2013 
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10 Participatie en communicatie 

10.1 Participatie 
 
De uitvoering van het project is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij 
worden 4 lagen onderscheiden: 
 

• De belangengroeperingen / stakeholders en projectteam 
• De overeengekomen maatregelen 
• Het modellensysteem 
• De morfologische experts 
 

 
Bovenstaand schema probeert het volgende aan te geven: 

• De stakeholders en het projectteam (evt. aangevuld met experts) komen 
gezamenlijk tot een voorstel voor te onderzoeken maatregelen (rode pijlen); 

• De maatregelen worden “aangeboden” aan het morfologische model (blauwe 
pijlen); 

• De resultaten worden door het projectteam voorgelegd aan de morfologische 
experts (witte pijlen); 

• Tenslotte vindt terugkoppeling plaats op de stakeholders. 

Stakeholders 

Projectteam 

Maatregelen 

Morfologisch 
model 

Morfologische 
experts 

Morfologisch 
model 
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10.2 Communicatie 
 
Als onderdeel van de communicatie met de betrokkenen wordt voorgesteld de resultaten van 
de modelsimulaties inzichtelijk te presenteren. Bij Deltares wordt momenteel een methodiek 
ontwikkeld om data en modelresultaten te presenteren met gebruik van Google Earth 
(OpenEarth). Een aantal voorbeelden wordt hierna gegeven. 
 

 
Figuur 10.1: Ingrepen: baggeren (blauw), storten (rood) en zandwinning (groen). 
 

 
Figuur 10.2: Bathymetrie. 
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Figuur 10.3: Veschilkaart tussen twee bodems: erosie = sedimentatie; blauw = erosie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10.4: Berekende snelheidsvectoren en bathymetrie. 
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Figuur 10.5: Dwarsraaien voor opvolgende jaren (weergegeven met verschillende kleuren). 
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A Opmerkingen/vragen tijdens workshops en reacties 

A.1 Opmerkingen tweede workshop d.d. 9 februari 2011 en reactie 
 
Opmerking Reactie 
 
Heeft de Commissie Veerman contact met 
Duitsland (internationale governance? 

Onbekend. Samenwerking wordt wel 
voorgesteld als onderdeel van dit 
projectvoorstel. 

Was machen de Deutschers? Samenwerken. Zie boven. 
Grootschalig onderzoek op Waddenschaal.  
Getijdencentrale in de Eems-Dollard. Betreft een grootschalige ingreep. Zal in 

principe het getij en de stormvloedstanden 
reduceren. Kan eventueel worden 
meegenomen als mogelijke maatregel. 

Dam? Variant op getijdencentrale. 
Voorbeelden die elders werken. Aandacht voor onderzoek in de 

Westerschelde. Zie ook TIDE. 
Impact Sperrwerke op veiligheid; HR2011? Het effect hiervan is recent nagegaan en 

vergeleken met Duitse bevindingen. De 
Emssperrwerke wordt meegenomen in de 
nieuwe toetsingsronde. 

Vergroten bodemruwheid met 
vegetatie/oesters. 

Kan worden meegenomen als een mogelijke 
maatregel. Input voor voorgestelde 
workshops. 

Helpt een kwelder voor Delfzijl voor verlaging 
stormvloedhoogte? 

Dit is een kleinschalige ingreep. Verwacht 
effect is nihil. 

Kwelder als opruwing: nieuwe toepassing. In principe zal vergroting van de ruwheid de 
waterstanden reduceren. Het kwelder-
oppervlak is echter relatief klein (~5%), zodat 
effect beperkt zal zijn. Kan worden 
meegenomen als een mogelijke maatregel. 

Opvallend: slib als probleem omdat minder 
ruw. 

Reduceren van slib in het systeem (als hoge 
concentratielagen op de bodem) is 
geïdentificeerd als mogelijke maatregel. Nog 
niet duidelijk is hoe dat zal moeten gebeuren. 

Simulatiemodel voor Wadden & Eems-
Dollard ontwikkelen. 

Een simulatiemodel voor de Eems-Dollard 
m.b.t. de morfologie is kern van dit 
onderzoeksvoorstel. 

Effect van Sperrwerke is minimaal. Niet van 
toepassing op HR. 

De invloed van de Emssperrwerke is er wel 
(tot 30 cm extra opzet bij de kering). Verschilt 
echter per storm. Zie recent onderzoek 
Deltares. Het effect van de kering wordt 
meegenomen bij de komende 
toetsingsronde. 

Duitsers hebben Sperwerk gescreend. Klopt 
niet. 

Simulaties door Deltares onderschrijven de 
Duitse bevindingen. 

Wat zijn de consequenties van plannen voor 
geulverdieping voor de getijoploop. 

Het is waarschijnlijk, en wordt inmiddels wel 
geaccepteerd als effect, dat een verdieping 
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leidt tot een toename van de getijslag 
(minder wrijving). 

Verandert hoge druk/lage druk? Daardoor 
overheersende wind? Daardoor eolische 
systemen stromingscheefstelling (? niet goed 
te lezen). 

Volgens het KNMI zal de frequentie en 
intensiteit van de stormen niet belangrijk 
veranderen. Vooral de noordwestelijke 
winden geven volgens de klimaatmodellen 
weinig veranderingen te zien. De natuurlijke 
variabiliteit is aanmerkelijk groter. 

 

A.2 Opmerkingen eerste workshop d.d. 5 januari 2011 en reactie 
 
Opmerking Reactie 
Geulwandsuppletie traject Eemshaven-
Delfzijl over 15 km lengte met baggerstort 
oplossen? 

Dit is één van de mogelijke te onderzoeken 
maatregelen. Eerder uitgevoerde 
oriënterende berekeningen laten een groot 
effect zien. 

Relatie met scheepvaart (geulverdiepingen, 
baggerbeleid). 

Geulverdiepingen lijken een waarschijnlijke 
oorzaak van de toegenomen getijslag (m.n. 
op de Eems). De invloed van het bagger- en 
stortbeleid kan onderdeel vormen van te 
onderzoeken maatregelen (bijv. storten in 
diepe delen of op de geulwand – zie boven). 

Samenwerken met D. Dit is cruciaal in het project. Zie Governance. 
Westerschelde goed onderzocht 

Asselman, Deltares). 
Dit geldt zowel voor de dataanalyse van getij 
en bodems. Ook zijn voor de Schelde de 
Nederlandse en Vlaamse methodieken 
(maatgevende randvoorwaarden, 
modelinstrumenten, schadebepaling) als 
onderdeel van een risicobenadering 
vergeleken. 

PvA Slibhuishouding: Waddenacademie, 
Rijke Waddenzee, RWS NN 

Hier is nog geen aandacht aan kunnen 
geven. 

Leg relatie met slibproblematiek op (Unter) 
Ems – KRW – IMP. Stormvloedhoogte. 
Relatie met andere trajecten Eems-Dollard 
(Vaargeul/IMP). 

Een mogelijke relatie met de slibproblematiek 
wordt onderkend. Aan de overige zaken 
(KRW, IMP, vaargeul) is niet of beperkt 
aandacht gegeven. 

Marconi-project (Jan Mulder, Deltares). Dit project is bekend en wordt genoemd in 
het voorstel. Betreft echter een lokale ingreep 
met vermoedelijk een te verwaarlozen effect 
op de waterstanden in het estuarium. 

** bodemsamenstelling  (zand/slib) op 
hydraulische ruwheid. 

De mogelijke invloed wordt onderkend. Zie 
ook hiervoor. 

Is er een veiligheidsprobleem? In principe niet, omdat periodiek de 
waterkeringen worden getoetst. 

 


