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Vergadering op 6 juli 2011 om 10.00 u
(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. De onderhoudshoeveelheden liggen in de lijn der verwachting. Er schuift nu geregeld specie
van de taluds af, wat normaal is na de verruiming.
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Ter hoogte van de Plaat van Walsoorden is per jaar voorzien om ongeveer 800.000 m³
onderhoudsspecie te storten. In dit deel van de Westerschelde komen de grootste hoeveelheden onderhoudsspecie vrij en kan dus ook goed aaneengesloten een redelijk grote
hoeveelheid gestort worden. Binnen de gestelde contouren is verder kleppen in combinatie met sproeien mogelijk. In oktober 2011 wordt de nieuwe gerichte campagne gestart.
Hiervoor is een voorstel met stortvaknummers opgesteld, waarin ongeveer 700.000 m³
ruimte is. Er zal tot – 5m NAP gestort worden.
Ter hoogte van de drempel van Borssele zijn onderhoudsbaggerwerken bezig. Bezinkbare specie wordt gebracht naar HPN, niet bezinkbare specie naar de noordwestelijke punt
van HPW. Er werd reeds ruwweg 300.000 m³ per plaatrand verspreid. In de overzichtstabel voor het jaarlijkse onderhoud is voorzien dat er 685.000 m³ zou gestort worden t.h.v.
plaatrandstortzones in macrocel 1. Besloten wordt om nog tot de week van 25 juli 2011
op dezelfde manier te storten en nadien op HPW en HPN te stoppen met storten. Daarna
zal opnieuw de nevengeulstortzone, de Schaar van de Spijkerplaat, benut worden. Bij de
volgende toetsing van de kwaliteitsparameters moet rekening gehouden moet worden
met deze hoeveelheden fijne specie. Het betreft hier een proef waarvan het niet de verwachting is dat deze specie blijft liggen zoals een plaatrandstorting. De hoeveelheden die
in het kader van deze proef geklept werden, kunnen bv. niet meegeteld worden in de
hoeveelheid oorspronkelijk gestort materiaal.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen. De ontwikkelingen ter hoogte van de plaatrandstortzones zetten zich in
dezelfde richting voort als de voorbije maanden.

Besluit
De vergadering stemt in met het voorstel om in oktober 2011 te starten met een bijkomende plaatrandstortcampagne in de stortvakjes 20, 21, 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 44,
45, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 79, en 80 van de stortzone Plaat van Walsoorden.
Tot de week van 25 juli 2011 wordt bezinkbare specie van de drempel van Borssele naar
HPN gebracht, niet bezinkbare specie naar de noordwestelijke punt van HPW. Daarna
zal de nevengeulstortzone, de Schaar van de Spijkerplaat, opnieuw benut worden.
Ter hoogte van de Rug van Baarland wordt verder tij-afhankelijk geklept.
De overige baggerspecie wordt verspreid over de hoofdgeulen en nevengeulen volgens
de verdeling in de onderhoudstabel en zoveel mogelijk netjes verspreid over de stortvakken.
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