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
Ann Govaerts
Jonas Marlein
Rudi Van den Broeck
John De Ronde
Daphne van der Wal
Yves Plancke
Alexander Van Braeckel
Dries Vertommen
Renaat De Sutter
Marc Sas

Verontschuldigd

Vervanger

x

-

x
x

-

x

-

x
x

-

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Vergadering op 6 september 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.
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
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hoeveelheid gestort worden. Binnen de gestelde contouren is verder kleppen in combinatie met sproeien mogelijk. In oktober 2011 wordt de nieuwe gerichte campagne gestart.
Het voorstel met stortvaknummers werd nog geverifieerd met de meest recente peilingen.
De -2m LAT-grens sluit goed aan bij het eerder geformuleerde voorstel.
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.
Ter hoogte van Hooge Platen West vindt opnieuw een toename plaats van de hoeveelheid specie binnen de rekenpolygoon voor het criterium stabiliteit specie. Aangezien er
de voorbije maanden slechts fijn slib werd gestort, is het opmerkelijk dat deze specie
terug wordt gevonden. Intussen is deze stortperiode met fijnere, niet-peilbare specie beeindigd, en zullen de monitoringsresultaten verder opgevolgd worden. Er zal nog nagegaan worden of er recent stortwerkzaamheden van havenspecie plaatsvonden.
De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen. De ontwikkelingen ter hoogte van de plaatrandstortzones Hooge Platen
Noord, Rug van Baarland en Plaat van Walsoorden zetten zich in dezelfde richting voort
als de voorbije maanden.

Besluit
De vergadering behoudt op basis van de meest recente peilingen 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.
Voorlopig worden de stortzone Hooge Platen West en Hooge Platen Noord (tijdelijk) niet
benut. Ter hoogte van de Rug van Baarland wordt verder tij-afhankelijk geklept.
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