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Vergadering op 29 maart 2011 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen
De verdieping is afgerond. Er werd in totaal ongeveer 7,7 miljoen m³ verdiepingsspecie
gebaggerd. Vanaf half maart 2011 is er enkel nog maar onderhoudsbaggerwerk.
Aangezien er ter hoogte van HPW een groter verlies van specie lijkt plaats te vinden, is
het beter om, wanneer er in Macrocel 1 en 3 peilbare specie vrijkomt tijdens het

onderhoudsbaggerwerk, deze naar HPN te brengen. Deze specie zal geklept worden
(een sproeiponton heeft geen zin als het beperkte hoeveelheden betreft).
Volgens de jaarlijkse verdeling van het onderhoud zullen we toch rekening moeten
houden met de noodzaak om fijne specie ter hoogte van de plaatranden van Hooge
Platen ter te storten. Het is niet wenselijk deze specie ter hoogte van HPN terug te
storten, om de plaatrandstortingen zich hier nu goed gedragen. Ter hoogte van HPW kan
overwogen worden om fijnere specie terug te storten wanneer dit verder van de plaat zelf
gebeurd.
Voor Rug van Baarland blijft de huidige strategie de beste, nl. met kleine hoppers tijafhankelijk storten. In mei zal nog bekeken worden waar best gestort kan worden,
rekening houdend met het aanwezige bodemleven.
Gezien de specie recent zeer stabiel blijft ter hoogte van de Plaat van Walsoorden, wordt
voorgesteld na te denken over het uitvoeren van een nieuwe gerichte campagne in 2011
gebruik makend van een sproeiponton. In dit deel van de Westerschelde komen de
grootste hoeveelheden onderhoudsspecie vrij en kan dus ook goed aaneengesloten een
redelijk grote hoeveelheid gestort worden. Op een volgende vergadering zal hiervoor
concreet bekeken worden waar en wanneer dan best gestort kan worden.
De overige baggerspecie zal verspreid worden over de hoofdgeulen en nevengeulen
volgens de verdeling in de tabel en zoveel mogelijk netjes verspreid over de stortvakken.
Verder geven de resultaten van de peilingen op dit ogenblik geen aanleiding om de
stortstrategie bij te sturen. De ontwikkelingen zetten zich in dezelfde richting voort als de
voorbije maanden.

Besluit
De vergadering besluit dat het komende jaar (2011):
HPN: peilbare specie van Macrocel 1 en 3 zal hier geklept worden;
HPW: er zal enkel een proef gebeuren met fijnere specie in de noordwestelijke hoek van
de stortzone;
RVB: er wordt verder tij-afhankelijk geklept;
PWA: er wordt een gerichte campagne overwogen om een nieuwe plaatrandstorting uit te
voeren met een sproeiponton.
Voor wat betreft de peilfrequentie werd onderstaande afgesproken:
HPW: voorlopig heel de zone maandelijks peilen. Kleine zone voor proef met fijne
specie 2-wekelijks.

HPN:

RvB:
PWA:

gezien de morfologische ontwikkelingen daar is een maandelijkse peiling
voldoende, ook als er sporadisch wat onderhoudsspecie heen wordt
gebracht.
huidige strategie van maandelijkse peiling voortzetten.
voorlopig maandelijkse peiling blijven doen. Als na de zomer gerichte
campagne met sproeiponton wordt uitgevoerd overgaan naar 2-wekelijkse
peiling.

