Verruiming Westerschelde
Projectgroep flexibel storten:
Genodigden:
Aanwezig
Trekker AMT
Trekker RWS
RWS

AMT

Deltares
Nioo
WL
INBO
Vlaamse hydrografie
IMDC

Kirsten Beirinckx
Gert-Jan Liek
Marco Schrijver
Dick de Jong
Herman Mulder
Yi-Bin Shan
Stanny Van Herzeele
Rudi Van den Broeck
Virginie De Buck
John De Ronde
Daphne van der Wal
Yves Plancke
Alexander Van
Braeckel
Dries Vertommen
Renaat De Sutter
Marc Sas

Verontschuldigd

Vervanging

x
x
x
x
x

-

x

-

x

-

x
x
x
x
x
x
x

x
x

Vergadering op 7 december 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
In november werd verdiept op de Put van Terneuzen en Gat van Ossenisse. De specie
werd gesproeid op de Hooge Platen Noord (westarm). Tot eind november werd ongeveer
6.7 miljoen m³ verdiepingsspecie gebaggerd en 4.1 miljoen m³ onderhoudsspecie. De
bedoeling is om tegen 24 december klaar te zijn met de verdieping. Gedurende de eindejaarsperiode zullen 2 weken geen baggerwerken uitgevoerd worden. Daarna zullen en-

kel nog onderhoudsbaggerwerken worden uitgevoerd. Voor het gebruik van SH41, wordt
nog een voorstel opgesteld van vakjes die zullen gebruikt worden.
Hoofdgeulstortvak SH51 in het Zuidergat wordt als eerste hoofdgeulstortvak nu ook
gebruik voor het storten van onderhoudsspecie. Omdat dit nog niet eerder gedaan is,
wordt dit stortvak regelmatig gepeild door RWS om te leren hoe de gestorte specie zich
gedraagt.
Er is een voorstel voor de verdeling van de onderhoudsspecie over de verschillende
macrocellen voor de komende jaren uitgewerkt en besproken. Dit zal nog nader bekeken
worden door het Overleg flexibel storten begin 2011.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de
stortstrategie bij te sturen.

Besluit
De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de
planning van plaatrandstortingen bij te sturen.
Het voorstel voor de verdeling van de onderhoudsspecie over de verschillende
macrocellen zal nader uitgewerkt worden, zodat bepaald kan worden volgens welke
concrete verdeling er het komende jaar gestort wordt. Zulke oefening zal elk jaar
gebeuren.

