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Fase A: Voorbereiding

1 Software
De eigenlijke technische invulling van huidige studieopdracht wordt principieel verwezenlijkt gebruik
makend van 3 specifieke softwareapplicaties. De keuze van deze applicaties is gebaseerd op de
succesvolle ervaring met eerdere studies in gelijkaardige domeinen.
Zeer belangrijke stappen in voorliggende studie betreft het inschakeling van een gekoppeld 1D-2D
numeriek model om de hydrodynamische karakteristieken in plaats en tijd door te rekenen in
respectievelijk de getijduiker en het achterliggende estuariene hinterlandgebied.

1D-Model
De werking van de getijduiker en het onderzoek naar optimale regelstrategieën voor de schuiven,
vormen een belangrijk aandachtspunt bij de modelconceptualisatie. De natuur van het
stromingspatroon (sub- of superkritische stroming) en de mogelijke regeling langs de inbuizing
wordt best beschrijven door een apart 1D hydrodynamisch model. Het 1D-model concentreert zich
in het nauwkeurig berekenen van de locale effecten langs de duiker.
De hydraulische modellering van de werking van de duiker gebeurt met de recentste versie van het
software-pakket InfoWorks-River Simulation, geproduceerd door WallingfordSoftware Ltd.

2D-model
Het 2D-model levert gedetailleerde hydrodynamische informatie binnen het hinterland-studiegebied
op, in een zeer verfijnde grid van rekenknopen. De keuze van een tweedimensionaal
hydrodynamisch model voor deze studie van het intergetijdengebied is uitermate geschikt om de
gewenste doelen te bereiken. 2D-modelresultaten van stromingen, waterpeilen en richtingen zijn
van grotere resolutie en van betere nauwkeurigheid dan die bereikt met het vereenvoudigde 1D-
model uit vorige fasen van de studie.
De recentste versie van Mike 21 FM, ontwikkeld door DHI, werd gekozen om de 2D-simulaties uit te
voeren voor deze studie.

Digitaal Terrein Model
Het topografisch reliëf van Waterdunen is een belangrijke factor die voldoend nauwkeurig bepaald
dient te worden. De procedure omvat het afleiden van meerdere digitaal terrein modellen (DTM)
voor elke van de alternatieven en inrichtingsvarianten die hier numeriek doorgerekend dienen te
worden.
De applicatie ArcGis 9.2 met 3D Analyst werd gekozen als platform voor én de opstelling van het
gedetailleerde terreinmodel én bij de verdere analyse bij de toetsing van ecologische,
morfologische en andere indicatoren.
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2 Grenzen
Voor het uitvoeren van huidige studie zijn onderstaande grenzen gedefinieerd:
 Studiegebied.

Het ontwikkelingsgebied van Waterdunen in zijn totaliteit plus een beperkte strook. Het betreft
hier voornamelijk de zone liggend tussen de huidige dijken met als oostelijke grens de
bestaande bebouwde gebied. Deze zone wordt in het groen weergegeven in onderstaande
figuur.

 Inrichtingsgebied.
Binnen deze zone worden – bij de verschillende inrichtingsalternatieven – wijzigingen
aangebracht aan het terreinreliëf. Het gebied wordt in het blauw weergegeven in onderstaande
figuur

 Gemodelleerde gebied
Het is de zone binnen Waterdunen waar relevante stromingsprocessen worden verwacht. Dit
gebied is als modelgrens gebruikt voor de ontwikkeling van zowel de 1D-modellering alsook het
2D numerieke model.

Figuur 2-1 : Grenzen van het studiegebied

- Studiegebied.
- Inrichtingsgebied
- Gemodelleerd gebied
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3 Componenten
In de huidige studie worden de verschillende referentie alternatieven opgebouwd uit verschillende
bestaande bronnen. Vertrekkend van deze basisconfiguratie worden vervolgens nieuw te
beschouwen modificaties ingevoerd (inrichtingsvarianten). Elke component (DTM, duiker, inrichting,
alternatief, etc.) van het basisalternatief wordt steeds in detail doorgenomen om een eenduidige
referentie te vormen bij de verdere modelimplementatie en -interpretatie.
Onderstaande figuur is een schematische voorstelling van de voornaamste componenten (in het
blauw) die behandeld worden in deze studie. Bovendien wordt de relatie tussen de componenten
weergegeven (in het groen).
De gevolgde strategie voor de huidige onderzoek wordt afgerond door een toetsing uit te voeren
van de bereikte toestand. Hiertoe is specifiek naar morfologie en ecologie een gepast
toetsingskader uitgewerkt. De hier gedefinieerde indicatoren worden rechtstreeks uit de numerieke
simulaties afgeleid als directe validatie, visualisatie en synthese. Het resultaat van de toetsing kan
eventueel aanleiding geven tot een verdere, doelgerichte optimalisatie van één of meerdere
componenten in het beschouwde inrichtingsalternatief. Door het proces iteratief te laten verlopen
kan uiteindelijk een geoptimaliseerde toestand (naar inrichting en sturing) bekomen worden.

De voornaamste componenten in de hier uitgewerkte modellering zijn:
 Zeewaartse rand (getijcondities)

Het is een basiskenmerk en absoluut bepalende randvoorwaarde voor het optimaal functioneren
van Waterdunen.

 Bathymetrie
Het topografisch reliëf ofwel de manier waarop het intergetijdengebied ingericht wordt is
bepalend voor de performantie en ontwikkeling van het systeem. Voornaamste factoren hier zijn
de ruimtelijke inrichting van het geulenpatroon en de verdere geometrische kenmerken van de
geplande inrichting.

Zeewaartse Rand

2D-model
Hydrodynamica

U - h

Toetsing

Factoren:
-Geulen patroon
-Geometrie
-Hoogte

Bathymetrie
Intergetijdengebied
Aanmaak DTM’s

Factoren:
- Geometrie
- Bediening
- Impact van kanaal

Werking
Getijduiker 1D-

model

Morfologie
Ecologie
Andere
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 Getijduiker (1D)
Deze duiker vormt de verbinding tussen zeewaartse rand aan de Westerschelde-zijde en
Waterdunen. De werking van de duiker is bedoeld om de extern aandrijvende factoren uit zee te
beheersen om een gewenste peilvariatie in Waterdunen te bekomen. De geometrie van de
duiker, de automatische bediening van de schuiven alsook het bijkomende verbindingskanaal
vormen hier de belangrijkste samenstellende componenten.

 Hydrodynamica
De stromingspatronen (peilen en snelheden) in Waterdunen worden bepaald door enerzijds het
terreinreliëf alsook het inkomende water (getijdynamiek) die geregeld wordt door de getijduiker.

 Morfologie
De morfologische processen zijn een direct en interactief gevolg van de stromingstoestanden
geassocieerd aan de terreinkenmerken.

Mogelijke effecten van golfopwaaing zijn niet expliciet meegenomen in de berekeningen omdat:
- Peilstijgingen aan de Westerschelde (door wind of andere factoren) door de automatische

sturing van de getijduiker in rekening worden gebracht. In geval van extra zeepeil wordt de
opening naar Waterdunen iets kleiner gemaakt.

- Relevante peilstijgingen in het intergetijdengebied slechts mogelijk zijn wanneer Waterdunen
vol is (wat een relatief korte duurtijd heeft) en tegelijkertijd een voldoende sterke wind over
de duinen zich kan voordoen. Aangezien de waterspiegel in Waterdunen geen al te lange
ononderbroken leegte vertoont is de ontwikkelde golfamplitude beperkt ten opzichte van de
beschikbare vrijboord.

Bij het toetsingsproces worden relevante factoren geïdentificeerd om de performantie van één of
meerdere componenten (ecologie, waterkwaliteit, morfologie, veiligheid, …) te optimaliseren.
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Fase B: Opbouw van referentiemodellen

4 Inleiding
In deze fase worden – in overeenstemming met de offerte – eerst de twee principieel
vooropgestelde referentiemodellen voor de alternatieven “gevarieerd” en “natuurlijk” ontwikkeld. In
fase B wordt dan ook de feitelijke opbouw van de 2D-referentiemodellen uitgewerkt. Uit eerdere
ontwerpstudies omtrent het Waterdunen-project zijn de alternatieven “natuurlijk” en ”gevarieerd”
immers als de beste kanshebbers voor de hier verder verfijnd door te rekenen referentiemodellen
uitgekomen. Deze verfijnde analyse wordt dan ook maximaal gesteund door het initieel ontwikkelde
inrichtingsconcept van deze referentie-alternatieven. In deze fase worden dan ook alle beschikbare
ingrediënten (uit voorgaande studies) samengebracht voor de modelbouw van deze twee
referentie-alternatieven
Fundamenteel voor deze fase is de output afkomstig vanuit de begeleidingscommissie d.d.
20/08/2008.

5 Aanmaak DTM’s
Het eerder uitgewerkte Digital Terrein Model (DTM) vormt de basis voor de ontwikkeling van het 2D-
model alsook de 1D-randvoorwaarde. De uitgevoerde stappen voor de aanmaak van het
betreffende model uit bestaande gegevens zijn:
 Conversie van DTM naar ArcGis

In het kader van een voorgaande studie werd reeds een hoogtekaart van de toekomstige
inrichting gemaakt in AutoCad. Deze vectoriële DTM werd in eerste instantie omgezet naar een
rasterversie voor het 2D-model. Voor deze stap is ArcGis gebruikt.

 Bijwerking van het initieel reliëf voor alternatief “gevarieerd”
Het toekomstige reliëf werd bijgewerkt om het eerder reeds ontwikkelde alternatief “gevarieerd”
na te bootsen. Het bestaande inrichtingsontwerp is als basis gebruikt en werd aangevuld met de
relevante ontwerpinformatie. De geulenpatronen zullen in detail opgenomen worden.
In samenspraak met de opdrachtgever werd afgesproken om het fietspad dat nu als het ware in
de vorm van een dijk door het gebied loopt geheel weg te laten. De weg zuidelijk in het gebied
wordt wel gehandhaafd en de doorstroming naar het gebied ten zuiden van de weg wordt
geregeld via één duiker met een beperkte doorstroming ter plaatse van de hoofdgeul.

 Bijwerking van het initiële reliëf voor het alternatief “natuurlijk”
Het toekomstige reliëf voor het vooropgestelde alternatief “natuurlijk” werd nagebootst. Het
bestaande inrichtingsontwerp werd als basis gebruikt. De geulenpatronen zijn in detail
opgenomen conform de oorspronkelijke AutoCad tekeningen.

Zie kaarten in Bijlage 1.
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6 Randvoorwaarde instroom Westerschelde

6.1 Algemene info beschikbare tijgegevens

Het is de bedoeling een ‘gereduceerd’ getij te realiseren in het Waterdunen gebied. Concreet wordt
de aanwezige peilvariatie (tijgolf) in de Westerschelde door middel van een vaste of beweegbare in-
en uitstroomconstructie gedempt waardoor slechts een beperkte tijvariatie in het gebied bekomen
wordt. De peilvariatie in de Westerschelde wordt bekomen op basis van de publiek beschikbare
gegevens uit de website ‘www.hmcz.nl’ van het Hydro Informatie Centrum Zeeland.

Het onderzoeksgebied ‘Waterdunen’ is gelegen nabij de monding van de Westerschelde, op de
linkeroever, juist afwaarts (Westelijk) van Breskens. In de directe omgeving van ‘Waterdunen’ zijn 3
tijmeters beschikbaar (Ligging is weergegeven op Figuur 6-1):
 Cadzand (CADZ)
 Breskens (BRES)
 Vlissingen (VLIS)

De tijmeter van Breskens is oostelijk van het project ‘Waterdunen’ gelegen maar op beperkte
afstand. Cadzand ligt afwaarts van het projectgebied maar aan de zelfde zijde van de
Westerschelde monding en enkele kilometers verder van het gebied. De tijmeter te Vlissingen ligt
aan de overkant van de Westerschelde (rechteroever). Ons projectgebied is onmiddellijk westelijk
van de tijmeter van Breskens (BRES op de figuur) gelegen.

De data van de nabijgelegen meetpunten is raadpleegbaar en opvraagbaar via de website
‘www.hmcz.nl’ (hmcz = Hydro Meteo Centrum Zeeland). Het betreft hier 10-
minuten data. De datareeks van Vlissingen raadpleegbaar via deze website start eind 1986, deze
van Cadzand in februari 1987 en voor Breskens zijn de eerste opvraagbare gegevens van juni
1994.
De tijmeter in Vlissingen beschikt echter over een veel langere reeks data.

Figuur 6-1 : Meetnet ZEGE (bron: www.hmcz.nl)
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6.2 Keuze referentiereeks peilgegevens

De keuze van de randvoorwaarde nabij de instroomconstructie wordt best gekozen op basis van de
dichtst bijgelegen tijmeter. Dit is het toestel van Breskens. Omdat van deze tijmeter slechts een
korte (± 14 jaar) datareeks bestaat is een eenvoudige vergelijking doorgevoerd met dichtstbijzijnde
tijmeters (Cadzand en Vlissingen). Aangezien deze laatste meetlocaties reeds over langere periode
tijgegevens registreren, kunnen hier meer onderbouwde (lees betrouwbaarder) statistische
analyses en bijhorende karakteristieken gegenereerd worden. Onderstaande figuren geven enkele
van de resultaten weer.

Getij 15/12/2003
Vergelijking Getij Breskens - Vlissingen - Cadzand
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Vergelijking Tijgegevens 2001 : Geklasseerde peilen
Breskens - Vlissingen - Cadzand.
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Figuur 6-2 : Vergelijking gemiddeld getij

Figuur 6-3 : Geklasseerde peilen 2001 – Cadzand – Breskens – Vlissingen
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Op Figuur 6-3 zijn alle tijgegevens uit 2001 van Cadzand, Breskens en Vlissingen samengevat.
Enkel de periodes waar voor de 3 tijmeters gelijktijdig data beschikbaar is, zijn in rekening gebracht.
Uiteindelijk beslaat de gemeenschappelijke datareeks 51856 10-minuten waarden (of 98,66 % van
totaal). Uit deze figuur blijkt dat de data van Breskens en Vlissingen op basis van deze test vrij goed
overeenstemmen. De data van Cadzand wijken hiervan enigszins af: lagere waarden voor de
percentielwaarden tot 40 % en hogere waarden voor de percentielwaarden hoger dan 70 %.

Bij een tweede (eenvoudige) vergelijking zijn twee (individuele) tijgolven met elkaar vergeleken, een
eerste voor een vrij hoog springtij en een tweede voor een meer gemiddeld getij. Deze figuren zijn
hieronder weergegeven.

Getij 21/12/2003
Vergelijking Getij Breskens - Vlissingen - Cadzand
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Ook deze vergelijking laat toe dezelfde conclusie te trekken. Zowel wat betreft vorm als wat betreft
de grootte van het getij komen de reeksen van Breskens en Vlissingen bijna volledig overeen. De
reeks van Cadzand heeft een licht afwijkende vorm (vroeger optreden van HW en LW en licht
afwijkende en lagere uiterste peilen (lager HW en lager LW)).

Op basis van bovenstaande beperkte vergelijkingen kan aangenomen worden dat de peilreeks van
Vlissingen tot waarheidsgetrouwe resultaten kan leiden indien deze (langlopende) reeks als
randvoorwaarde gebruikt wordt bij het ontwerp van het gereduceerd getij in Waterdunen.
Daarenboven zijn op de website van het HMCZ beperkte statistische gegevens van deze tijmeter in
Vlissingen voorhanden.

Figuur 6-4 : Vergelijking extreem getij



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 14 van 112

6.3 Statistische informatie tijreeks Vlissingen

6.3.1 Maximale jaarlijkse waterstanden

De keuze van Vlissingen wordt eveneens bevestigd als de maximale jaarlijkse waterstanden van
beide stations worden vergeleken.

Jaartal Vlissingen
Hmax (cm NAP)

Breskens
Hmax (cm NAP)

1994 387 312
1995 369 367
1996 360 360
1997 300 299
1998 339 337
1999 318 316
2000 327 328
2001 309 308
2002 325 323
2003 331 330
2004 338 338
2005 331 332
2006 318 305
2007 367 371

De afwijkingen in 1994 en 2006 zijn te wijten aan de vele ontbrekende gegevens in de datareeks
van Breskens voor die jaargangen. Voor de rest zijn de maximale waterstanden nagenoeg gelijk
voor beide meetpunten. Ook deze parameter toont aan dat de keuze van de tijreeks van Vlissingen
als inputreeks voor het computermodel ter hoogte van Waterdunen (Breskens) tot goede resultaten
zal leiden.

Voor doorrekenen van specifieke, lokale events kan gebeurlijk nog de datareeks van Breskens
gekozen worden (indien beschikbaar) waarbij eventueel de keuze van de specifieke data gestuurd
wordt door de beschikbare statistische gegevens van Vlissingen (bv. voor keuze van getij met
bepaalde retourperiode).

6.3.2 Overschrijdingsfrequentie – extreme stormen

Op de website ‘www.hmcz.nl’ kan ook een beperkte statistische verwerking van de tijgegevens ter
hoogte van de tijmeter te Vlissingen teruggevonden worden.

Voor onder andere Vlissingen wordt enerzijds de overstromingsfrequentie voor een hele reeks
retourperiodes bepaald. Daarnaast worden de 25 belangrijkste stormen opgetreden sedert 1825
opgesomd (in principe de 25 hoogste HW momenten – los van het feit dat deze HW al dan niet
onafhankelijk zijn).

De overschrijdingsfrequentie voor HW per jaar zijn opgenomen in Tabel 6-1 . (Bron :
‘www.hmcz.nl’).

Tabel 6-1 : Vergelijking maximale waterstanden Vlissingen - Breskens
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overschrijdings-
frequentie HW

per jaar
VLIS TERN HANS BATH RPBU

hoge vloeden 5*per jaar 305 330 345 380 255
2*per jaar 320 350 365 405 275
1*per jaar 330 360 375 415 295

lage stormvloeden 1*per 2 jaar 350 375 395 430 320
1*per 5 jaar 370 400 415 455 340

middelbare stormvloeden 1*per 10 jaar 385 415 435 475 355
1*per 20 jaar 400 435 455 500 375
1*per 50 jaar 425 460 480 525 395

hoge stormvloeden 1*per 100 jaar 440 475 500 545 415
1*per 200 jaar 455 495 515 565 435
1*per 500 jaar 480 520 545 590 460

buitengewoon hoge
stormvloeden

1*per 1000 jaar 495 540 565 610 475

1*per 2000 jaar 510 560 585 630 495
1*per 5000 jaar 535 585 610 655 520

ontwerppeil 1*per 4000 jaar 530 580 605 650 515
VLIS = Vlissingen
TERN = Terneuzen
HANS = Hansweert
BATH = Bath
RPBU = Roompot Buiten

In de Tabel 6-3 zijn de 25 hoogste stormvloeden sinds 1825 die te Vlissingen genoteerd werden
opgenomen (1-ste kolom) (Bron : ‘www.hmcz.nl’).

Tabel 6-2 : Overschrijdingsfrequentie HW Vlissingen
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WESTERSCHELDE OOSTERSCHELDE
VLIS TERN HANS BATH ANTW RPBU CP STAV BRUI PW MRG

1 01-02-1953 455 496 507 560 --- 420 432 450 450 465 517
2 03-01-1976 398 429 446 476 494 343 360 380 409 440 431
3 12-03-1906 392 427 460 483 --- 345 380 397 391 380 434
4 27-02-1990 387 423 447 504 520 361 --- --- --- --- ---
5 28-01-1994 387 427 441 482 501 349 --- --- --- --- ---
6 30-01-1877 385 408 413 434 --- 343 --- 342 --- 342 376
7 14-11-1993 384 414 450 501 519 335 --- --- --- --- ---
8 01-03-1949 382 407 412 460 --- 350 340 350 363 362 401
9 15-11-1977 378 413 425 460 480 318 337 362 387 415 410
10 29-11-1897 375 397 409 430 --- 320 345 334 346 353 375
11 26-11-1928 374 400 425 468 --- 320 350 370 370 370 410
12 16-11-1966 373 403 416 448 --- 314 340 353 342 365 403
13 15-11-1993 372 405 410 448 470 336 --- --- --- --- ---
14 02-02-1983 372 402 415 455 451 317 325 342 358 368 371
15 23-11-1930 370 413 415 475 --- 325 340 326 353 363 400
16 28-02-1990 370 407 425 472 494 325 --- --- --- --- ---
17 02-01-1995 369 406 414 451 474 300 --- --- --- --- ---
18 21-03-1961 367 396 395 422 --- 296 306 323 316 313 368
19 01-12-1936 366 390 391 426 --- 320 305 330 343 343 369
20 10-12-1965 365 395 406 440 --- 321 331 342 338 343 380
21 30-12-1904 365 385 401 --- --- --- --- --- 364 360 ---
22 01-03-1990 363 404 412 452 483 335 --- --- --- --- ---
23 29-08-1996 360 396 398 454 469 293 --- --- --- --- ---
24 26-01-1944 358 387 408 445 --- 310 300 340 340 344 370
25 27-02-1990 356 387 405 451 471 311 --- --- --- --- ---

Slotgemiddelde 1991.0 Dood tij Gemiddeld tij Springtij LLWS
Locatie HW LW HW LW HW LW 1985.0
Haringvliet 10 96 -80 126 -89 150 -93 -119
Stellendam Buiten 108 -77 149 -86 182 -90 -120
Brouwershavensche Gat
08

109 -92 144 -106 173 -115 -140

Roompot Buiten 117 -114 155 -133 186 -143 -171
Roompot Binnen 109 -110 133 -121 152 -123 -148
Stavenisse 130 -126 158 -139 180 -142 -169
Krammersluizen West 135 -129 163 -145 184 -151 -174
Bergsche Diepsluis West 152 -139 186 -160 214 -165 -194
Westkapelle 134 -129 179 -157 216 -175 -205
Cadzand 145 -139 195 -174 236 -199 -230
Vlissingen 155 -147 205 -181 243 -204 -232
Terneuzen 197 -156 229 -190 268 -213 -244
Hansweert 195 -170 242 -206 277 -228 -258
Bath 219 -178 272 -211 313 -232 -265

Uit bovenstaande gegevens zien we dat een gemiddeld tij te Vlissingen (en bij uitbreiding te
Breskens – Waterdunen) varieert tussen -181 en 205 cm NAP.

Tabel 6-3 : 25 belangrijkste stormen op Wester – en Oosterschelde (sinds 1825)

Tabel 6-4 : 25 belangrijkste stormen op Wester – en Oosterschelde (sinds 1825)
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In de bovenstaande Tabel 6-3 met de 25 hoogste stormvloeden sedert 1825 valt op dat er 4
getijden uit de periode 27 februari – 1 maart 1990 vermeld zijn. Dit betekent dat dit een langdurige
storm was. De data van deze storm voor de tijmeter te Vlissingen is ter informatie hieronder grafisch
weergegeven.

Uit deze figuur blijkt dat 6 opeenvolgende tijgolven boven de 3 m NAP pieken en 4 van deze 6 zijn
opgenomen in de lijst van de 25 grootste stormvloeden. Het is duidelijk dat de volledige tijgolf hoger
gelegen is dan normaal. Ook de LW-waarden tijdens deze storm (> -100 cm NAP) zijn merkelijk
hoger dan bij gemiddeld getij (normale waarde -181 cm NAP). Deze verhoging van zowel HW als
LW wordt in grote mate veroorzaakt door de opstuwing ten gevolge een stormwind uit NW-richting.

Stormvloed 27/2 - 1/3 1990
Tijgegevens Vlissingen.
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Figuur 6-5 : Vlissingen – extreem getij (20/02/1990 – 6/03/1990)

Stormvloed 27/2 - 1/3 1990
Tijgegevens Vlissingen.
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Figuur 6-6 : Vlissingen – detail extreem getij (20/02/1990 – 6/03/1990)



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 18 van 112

7 Opbouw van 1D-rand

7.1 Algemeen

In deze fase werd een ééndimensionaal hydrodynamisch model ontwikkeld om de werking van de
gedijduiker zo betrouwbaar mogelijk na te bootsen. De getijduiker vormt de verbinding tussen de
zeewaartse Westerschelde én het gereduceerd getijgebied van Waterdunen. Dit model neemt
waterpeilen in de Westerschelde als opwaartse randvoorwaarde aan en zet ze om in aansturende
waterpeilen voor de voeding in het getijdegebied van Waterdunen met de gepaste duikeroperatie.

7.2 Conceptualisatie

Het 1D-model werd ontwikkeld in InfoWorks 8.5. In voorgaande studie werd gebruik gemaakt van
Sobek.
Voor de conceptualisatie van Waterdunen als intergetijdengebied werd een “Storage Area” eenheid
gebruikt waarin de geometrische karakteristieken (hoogte-oppervlakte relatie ofwel h-A relatie)
afgeleid werden uit de ontwikkelde DTM’s. Deze eenheid laat toe om een zeer goede weergave van
het reliëf te bekomen. Hiermee is de bergingscapaciteit van het gebied op een betrouwbare manier
beschreven.

De operatie van de getijduiker werd nagebootst m.b.v. een “Vertical Sluice” eenheid met “Logical
Control”. Modelmatig wordt het hierdoor mogelijk de debiettoevoer en waterpeilen doorheen de
duikerconfiguratie zodanig te configureren dat een optimale vulling en lediging van het
intergetijdengebied (binnen de vooropgestelde randcondities) kan gerealiseerd worden. Deze
modelmatige eenheid is in de realiteit te vergelijken met of te vertalen naar een verticale schuif die
op automatische wijze kan bewegen om peilen in Waterdunen binnen vooraf opgelegde grenzen te
laten variëren. Onderstaande figuren geven een beeld van de implementatie van de modellen voor
de alternatieven natuurlijk en gevarieerd.
De hier gevisualiseerde rode lijn voor de duiker is hier louter conceptueel te beschouwen. Het moet
zeker niet geïnterpreteerd worden als het fysische tracé van de duiker op het terrein.
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Figuur 7-1 : InfoWorks model voor alternatieven natuurlijk (boven) en gevarieerd(onder). DTM in groene tonen,
gebied Waterdunen in blauwe arcering en getijduiker in het rood.



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 20 van 112

In de voorgaande studie werd even de mogelijkheid om twee getijduikers parallel te gebruiken in
beschouwing genomen. In samenspraak met de opdrachtgever werd afgesproken dat in deze fase
uitsluitend met een 1-duiker concept gewerkt wordt. Afhankelijk van de resultaten zal eventueel een
tweede duiker als onderdeel van het scenario moeten worden meegenomen.
Geometriegegevens voor de duiker zijn initieel overgenomen uit de voorgaande studie. Dit betekent
dat voor de doorvoeroppervlakte in de duikerconstructie werd gekozen voor drie secties van 3 m x
3 m, waarvan de bodem van de betreffende koker op het niveau -2 m NAP is gelegen. Er werd
hierbij initieel gewerkt met standaard afvoercoëfficiënten.

7.3 Randvoorwaarde

Uit vorige fase is gebleken dat de beschikbare tijdreeks te Vlissingen het meest geschikt was voor
het studiegebied. Na een statistische analyse van gemiddelde waarden is gebleken dat 2006 een
representatieve weergave van het getijgedrag levert.

7.4 Simulatieresultaten

In de voorgaande studie werd echter een meetreeks te Cadzand gebruikt voor de analyse. Om te
zorgen dat de implementatie van de getijduiker in deze studie consistent is met die uit de
voorgaande studie zijn de simulaties in twee stappen verricht:
 Met Cadzand als randvoorwaarde werd gecontroleerd dat gesimuleerde peilfluctuaties in

Waterdunen vergelijkbaar waren met die geproduceerd door Sobek. In eerste instantie werden
de standaard coëfficiënten van InfoWorks (modular limit = 0.7 en flow coefficients = 1.0)
geprobeerd. Die waarden worden beschouwd als voldoende realistisch. Om een goede
overeenstemming te bekomen met de resultaten van Sobek blijkt dat afvoercoëfficiënten van de
Vertical Sluice unit aangepast moesten worden tot 1.5 samen met het beperkt verbreden van de
geometrie van de duiker met ongeveer 25 %. In de volgende stadia van het onderzoek zijn
beide factoren verder geoptimaliseerd in functie van de ontwikkelde inrichtingsalternatieven.

>0 0_dtm>Run Group>NA T #43 00dtm>Event#4

Stage
M in

-0.4 89
Max

0.5 40

Simulation P lot P roduced by d06 990 (29 /09/2 008 1 3:28 :29) Page 1 of 1
Sim: >00_dtm>Run Group>NA T#430 0dtm>Event#4 (22/0 9/20 08 15:0 4:35 )
Selec tion Lis t: >00_dtm>Selec tion Lis t Group>SA (19/0 9/20 08 14 :44:4 9)

Figuur 7-2 : Gesimuleerde peilfluctuaties in Waterdunen voor alternatief natuurlijk :
InfoWorks (blauw) Sobek (rood).
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 Eens de overstemming voldoende aanvaarbaar was, werd de peilreeks in Vlissingen als
randvoorwaarde gebruikt. De aldus berekende peilfluctuaties vanuit het 1D-model werden
vervolgens gebruikt als input randvoorwaarde voor het 2D-model.

Als algemene conclusie van deze stap kan gesteld worden dat het 1D-model voor de getijduiker
ontwikkeld in InfoWorks consistente peilfluctuaties met die van Sobek levert. Gebruik van de
metingen te Vlissingen als randvoorwaarde leidt naar een lichte afwijking maar algemeen gezien is
de tendens tussen beide simulatiereeksen vergelijkbaar. Gelet op de statistisch meer
representatieve waarde van de reeks van Vlissingen wordt hier alvast gekozen om deze reeks
tijgegevens te behouden als zeewaartse randvoorwaarde.
Een belangrijke opmerking is het feit dat de actueel ingestelde regeling van de inlaatduiker zorgt
dat het verschil tussen dood tij, springtij en normaal tij in de Westerschelde niet of nauwelijks
doorgegeven wordt naar het intergetijdengebied Waterdunen. In bijna alle omstandigheden worden
de vooropgestelde streefwaarden +/-0.55 van dichtbij geïnstalleerd en gerealiseerd door de
vooropgestelde sturing. Slechts bij zeer uitzonderlijke peilen aan zee (abnormaal hoog of
abnormaal laag) worden andere maximale/minimale peilen bereikt. Een regelbare schuif (of stuw)
kan ook – indien gewenst – een grotere (andere) peildynamiek realiseren in Waterdunen, doch hier
en nu is de vrijheid in peilvariatie (naar max/min) bewust beperkt gehouden.

>0 0_dtm>Run Group>GEV #4_1 >Gevarieerd#4_1

Stage
M in

-0.1 48
Max

0.1 78

Simulation P lot P roduced by d06 990 (29 /09/2 008 1 3:51 :52) Page 1 of 1
Sim: >00_dtm>Run Group>GEV #4_1>Gevarieerd#4 _1 (1 9/09 /200 8 1 7:30 :52)
Selec tion Lis t: >00_dtm>Selec tion Lis t Group>SA (19/0 9/20 08 14 :44:4 9)

Figuur 7-3 : Gesimuleerde peilfluctuaties in Waterdunen voor alternatief gevarieerd :
InfoWorks (blauw) Sobek (rood).
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8 Opbouw van 2D-model

8.1 Opbouw rekengrid : alternatief natuurlijk

Onderstaande Figuur 8-1 toont het aangemaakte grid voor de basissituatie (natuurlijk). Eerst wordt
de rand van het gebied afgebakend. Vervolgens wordt het geulensysteem eveneens afgebakend
door middel van een polygoon. Afhankelijk van de zone wordt een verschillende celgrootte
gedefinieerd voor het op te bouwen grid. Hierbij wordt rekening gehouden met de nauwkeurigheid
bij de verspreiding van het water in het gebied. Deze verspreiding van het water, berekend door het
model, moet zo getrouw mogelijk de werkelijkheid nabootsen, zowel bij in- als uitstroom.

Het rekengrid wordt opgebouwd uit variabele driehoeken die een verschillende gemiddelde
oppervlakte hebben volgens de zone waar ze zich bevinden.
Het instroomkanaal wordt heel gedetailleerd weergegeven (celgrootte 40 m²) omdat hier vrij grote
debieten en snelheden zullen optreden waardoor de invloed van ladingsverliezen aanzienlijk kan
zijn. Centraal (in het hoofdgeulenstelsel) wordt een celgrootte aangenomen van 120 m². Voor de
gebieden buiten dit hoofdgeulenstelsel wordt een fijner grid aangemaakt (60 m² of 75 m² voor de
zones direct aansluitend aan de geulen) Voor de centrale, hoger gelegen gebieden, omsloten door
de geulen wordt een celgrootte van 150 m² gebruikt.

Na de aanmaak van het grid dient de terreinhoogte gekoppeld te worden aan het grid. Voor ieder
driehoekig element wordt een terreinhoogte berekend. Hiertoe is de aangeleverde hoogtedata van
het gebied Waterdunen omgezet naar een Ascii-bestand met een maaswijdte van 1 m in zowel de
X- als de Y-richting. Deze data wordt vervolgens ingelezen in de gridopbouw module. De hoger
gelegen zones (terreinhoogte > 1 m NAP – zones zonder gridcellen) zijn niet in het model
opgenomen (beperking van de benodigde rekentijd) omdat deze toch nooit onder water komen.

Figuur 8-1 : Scenario natuurlijk – Opgebouwd grid
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De volgende stap is de verbinding van deze ontwerp bathymetrie gegevens met de informatie van
het opgebouwde grid. Dit gebeurt door interpolatie van de hoogtedata naar het grid toe. Uiteindelijk
wordt een z-waarde bekomen voor elk hoekpunt van alle gridcellen (gemiddelde van al de
beschikbare hoogtepunten in de omgeving die dichtst bij het betreffende hoekpunt gelegen zijn).
Deze informatie wordt vervolgens gebruikt in de simulatiemodule, waarbij voor punten centraal in
een cel de hoogte geïnterpoleerd wordt uit de 3 hoekpunten. Dit heeft tot gevolg dat hoe groter de
gridcellen zijn, hoe meer het ‘ontworpen’ reliëf uitgemiddeld wordt voor de berekeningen. Vandaar
dat in zones met sterk variërende hoogte de celgrootte beperkt wordt. Dit is onder andere het geval
in de opwaartse uiteinden van de hoofdgeulen waar de celgrootte beperkt wordt tot 40 of 50 m².
Uiteindelijk wordt het resultaat uit de onderstaande Figuur 8-2 bekomen.

Het reliëf van de kleine geulen is nog duidelijk waarneembaar in deze figuur. De berekende
resultaten (waterhoogtes en snelheden) zullen dan ook heel dicht aanleunen bij de werkelijk
optredende waarden.

Vooraleer de simulaties te kunnen doorvoeren dient de ruwheid van het gebied ook in rekening
gebracht te worden. Hiertoe wordt de Manning coëfficiënt gebruikt. In de hoofdgeulen en het
instroomkanaal wordt een Manningwaarde van 0.035 gebruikt. Buiten de hoofdgeulen late we deze
geleidelijk aan oplopen tot 0.055 om aldus rekening te houden met de geleidelijke overgang van
slikken- naar schorrengebied (met meer begroeiing) bij toenemende hoogteligging. Onderstaande
figuur stelt deze ruwheidsvariatie visueel voor. Doordat de software werkt met “1/Manning” varieert
de waarde tussen 28.6 in de geulen (= 1/0.035) en 18.2 voor de randen (= 1/ 0.055). De bruine
zones hebben dus de laagste terreinruwheid en de groene zones bezitten de grootste ruwheid.

Figuur 8-2 : Scenario natuurlijk – Geïnterpoleerd grid
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Figuur 8-3 : Natuurlijk – gebruikte ruwheid

8.2 Opbouw rekengrid : alternatief gevarieerd

Op basis van de dataset van het gevarieerd scenario is op dezelfde manier een tweede rekengrid
(voor het tweede referentiemodel “gevarieerd”) opgebouwd. De resultaten zijn hieronder te zien.

Figuur 8-4 : Scenario gevarieerd – Opgebouwd grid - Bathymetrie
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Figuur 8-5 : Gevarieerd – gebruikte ruwheid
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9 Referentiesimulaties

9.1 Algemeen

Op basis van het opgebouwde grid en de geassocieerde ruwheid kunnen hydrodynamische
modelsimulaties opgestart worden. Enkel de te hanteren randvoorwaarde ter hoogte van de
instroom in het instroomkanaal dient nog gedefinieerd te worden. Om deze te bepalen is gebruik
gemaakt van het eerder gedefinieerde 1D-model InfoWorks (cfr. paragraaf 6). Dit InfoWorks model
combineert de tijgegevens uit de Westerschelde met de inlaatconstructie (getijduiker) en creëert
een peilreeks die als randvoorwaarde in het MIKE21 FM model kan ingevoegd worden.
Elke simulatie wordt gestart met een constant waterpeil in het volledige gebied. Dit waterpeil stemt
overeen met een waarde (en tijdstip) in de omgeving van laagwater. Dit betekent dat de resultaten
tijdens de eerste instroomgolf (vloed) lichtjes kunnen afwijken van de werkelijk optredende
waterstanden. Het waterpeil is in werkelijkheid geen perfect horizontaal vlak gezien de continue in-
en uitstroom, maar de gemaakte aanname laat wel toe onmiddellijk een stabiel rekenproces op te
starten.

Om het opgebouwde model te testen zijn een 3-tal rekenvensters vastgelegd. Deze periodes
komen benaderend overeen met de periodes van gemiddeld normaal tij, gemiddeld dood tij en
gemiddeld springtij.
Op basis van de informatie verkregen via de website van HMCZ zijn de parameters van deze
referentiegetijden (data Vlissingen):
 Normaal tij: amplitude 3.86 m met HW +/- 2.05 m NAP en LW +/- -1.81 m NAP.
 Springtij : amplitude 4.47 m met HW +/- 2.43 m NAP en LW +/- -2.04 m NAP
 Dood tij : amplitude 3.02 m met HW +/- 1.55 m NAP en LW +/- -1.47 m NAP

Uit de beschikbare tijdata van Vlissingen is het jaar 2006 geselecteerd en zijn periodes bepaald die
dicht bij deze voorwaarden aanleunen. Volgende periodes zijn uiteindelijk vastgelegd:
 Normaal tij: 18/04/2006 13h tot 20/04/2006 13h
 Springtij: 13/07/2006 12h tot 15/07/2006 12h
 Dood tij: 10/03/2006 6h tot 12/04/2006 6h

9.2 Alternatief Natuurlijk

9.2.1 Normaal tij

De periode 18 april 13h tot 20 april 2006 13h (19/4 5h: HW = 2.04 m en 19/4 11h30: LW = -1.83 m)
is doorgerekend . De data van deze periode is samen met de simulatieresultaten in drie locaties
(cfr. Figuur 9-4) in het gebied voorgesteld in Figuur 9-1. Punt 1 stelt de peilvariatie ter hoogte van
de instroom voor. Punten 2 en 5 zijn verderop in het gebied (in de hoofdgeul) gelegen.



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 27 van 112

Waterdunen : Natuurlijk - Referentietoestand
Normaal getij.
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Een beeld van de snelheidsverdeling bij instromend water (19/4/2006 om 4h30) is weergegeven in
Figuur 9-2. Dit beeld komt ongeveer overeen met de maximale stroomsnelheid in het
onderzoeksgebied bij de gehanteerde randvoorwaarde (gemiddeld normaal tij).

Dergelijke figuur laat toe te detecteren waar de grootste en kleinste stroomsnelheden optreden. De
instellingen van de software zijn zo dat enkel de effectieve natte cellen ingekleurd worden.
Concreet wil dit zeggen dat enkel de ingekleurde zone onder water staat op het
berekende/voorgestelde tijdstip.

Figuur 9-1 : Scenario natuurlijk – Resultaten normaal tij

Figuur 9-2 : Scenario natuurlijk – Snelheidsverdeling bij instroom (normaal tij)
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In Figuur 9-3 wordt de snelheidsverdeling bij maximale uitstroom voorgesteld. Uit beide figuren
(instroom en uitstroom) blijkt dat de grootste snelheden zich dicht bij de instroomopening bevinden
(zoals kon verwacht worden). Zodra de centrale geul zich splitst, kan het water zich ruimtelijk
verdelen over de aanwezige geulen met een daling van de optredende snelheid tot gevolg.

Op een achttal punten (voornamelijk in de geulen) zijn de tijdreeksen voor de peilvariatie en de
snelheidsvariatie opgeslagen. De locaties van deze punten zijn door middel van een rode stip op
onderstaande figuur weergegeven. Punt 1 tot 6 zijn in de hoofdgeulen gelegen (Punt 1 nabij
instroom – Punt 6 meest oostelijk gelegen). Punten 7 en 8 zijn buiten de hoofdgeulen gelegen in
het centraal-zuidelijk deel.

Figuur 9-3 : Snelheidsverdeling bij uitstroom

Figuur 9-4 : Scenario natuurlijk – Ligging referentiepunten
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Onderstaande Figuur 9-5 stelt de snelheid- en peilvariatie voor in de locaties 1, 2 en 5. Zoals uit de
figuur blijkt is de maximale instroomsnelheid veel hoger dan de uitstroomsnelheid. Dit is te wijten
aan de gebruikte regeling voor de in- en uitlaatconstructie die zorgt dat het water veel sneller
binnenstroomt dan omgekeerd. Deze “scheefheid” in de debietsvariatie over het getij (en de
daaraan gerelateerde stroomsnelheden) induceert op zich reeds een potentieel gevaar naar
sedimentatie van de aangevoerde sedimentfractie (zie verder).

Waterdunen : Natuurlijk - Referentietoestand
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Om een beeld te verkrijgen van de stroomrichting en om eventueel turbulente zones in het
intergetijdengebied te detecteren, is zowel voor de instroom als de uitstroom een detailbeeld
gemaakt van de instroomzone met aanduiding van de stroomvectoren. Figuur 9-6 en Figuur 9-7
stellen deze gegevens voor. Kleuren stellen de stroomintensiteit voor, terwijl de stroominrichting
wordt aangeduid door de vectoren. Ook op dit beeld (bij maximale in-, respectievelijke uitstroom
gedurende het getij) merkt men het “uitwaaieren” (bij instroom vanuit de Westerschelde) of de
convergentie (bij uitstroom vanuit het intergetijdengebied) van de geconcentreerde stroming in het
toevoerkanaal.

Figuur 9-5 : Scenario natuurlijk – Snelheidsvariatie in 3 discrete punten (normaal tij)
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Beide figuren zijn gemaakt met dezelfde schaalverdeling. Het is dan ook duidelijk dat de
stroomsnelheid bij instroom merkelijk hoger is dan bij uitstroom en dit over het volledige gebied.
Zowel in absolute waarde als in ruimtelijke uitgestrektheid merkt men een significant verschil in
beide beelden.

Figuur 9-6 : Scenario natuurlijk – Detailbeeld bij maximale instroomsnelheid

Figuur 9-7 : Scenario natuurlijk – Detailbeeld bij maximale uitstroomsnelheid
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9.2.2 Springtij

Hier is de periode van 13/7/2006 12h tot 15/7/2006 12h geselecteerd. Het springtij van 14/7 bereikt
een HW van 2.44 m terwijl het LW daalt tot -2.04 m NAP. Het snelheidsbeeld bij maximale in- en
uitstroom is in onderstaande figuren weergegeven. Daarnaast is de effectieve snelheidsvariatie in 3
punten voorgesteld.

Ook bij springtij vindt men – nog iets meer uitgesproken dan bij gemiddeld tij – dezelfde
stroompatronen terug: geconcentreerde stroming in het aanvoerkanaal naar de hoofdgeul toe met
spreiding naar de zijgeulen toe verderop in het intergetijdengebied.

Figuur 9-8 : Scenario natuurlijk – Snelheidsverdeling bij instroom (springtij)

Figuur 9-9 : Scenario natuurlijk – Snelheidsverdeling bij uitstroom (springtij)
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Waterdunen : Natuurlijk - Referentietoestand
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Ook bij deze simulatie kunnen dezelfde conclusies getrokken worden. De snelheid bij instroom is
ook bij springtij duidelijk hoger dan bij uitstroom.

9.2.3 Dood tij

De geselecteerde periode voor dood tij loopt van 10/03/2006 6h tot 14/03/2006 6h. Het dood tij van
11/3 bereikt een HW van 1.55 m om 0h terwijl het LW daalt tot -1.48 m NAP om 6h40 (Tijverschil
van 3.03 m). Het snelheidsbeeld bij maximale in- en uitstroom zijn in onderstaande figuren
weergegeven. Daarnaast is de effectieve snelheidsvariatie in 3 punten voorgesteld. Net zoals bij
een normaal tij en een springtij zijn de snelheden duidelijk groter bij instroom dan bij uitstroom.

Figuur 9-10 : Scenario natuurlijk – Snelheidsvariatie in 3 discrete punten (springtij)
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Figuur 9-11 : Scenario natuurlijk – Snelheidsverdeling bij instroom (dood tij)

Figuur 9-12 : Scenario natuurlijk – Snelheidsverdeling bij uitstroom (dood tij)
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Waterdunen : Natuurlijk - Referentietoestand
dood tij.
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9.2.4 Samenvatting natuurlijk scenario

Uit de bovenstaande grafieken bij zowel normaal tij, springtij als dood tij blijkt dat de snelheid in het
grootste deel van het in te richten gebied lager blijft dan 0.5 m/s. Enkel in de omgeving van de
instroomzone treden tijdelijk (moment maximale in- en uitstroom) hogere snelheden op. Maar zodra
het water zich kan verspreiden in alle richtingen valt de maximale snelheid vlug terug tot waarden
lager dan 0.5 m/s.
Gelet op de vaststelling dat bij de instroom (vullen van het intergetijdengebied bij vloed) de stroming
in absolute waarde en ruimtelijke uitgestrektheid groter is dan bij de uitstroom (ledigen van het
gebied bij eb) bestaat een potentieel gevaar dat het door de “vloedstroom” aangevoerde sediment
niet opnieuw wordt afgevoerd uit het gebied door de “ebstroom”. Daarenboven is de snelheid in het
grootste deel van het gebied te laag om eventueel meegevoerd sediment dat bezinkt terug op te
woelen en naar buiten te voeren. Deze hydrodynamische evaluatie leidt als dusdanig direct naar
enkele morfodynamische aanbevelingen:
 gevarieerde stromingsdynamiek garandeert een natuurlijke ontwikkeling/instandhouding van het

geulsysteem
 maximaal vermijden van hoge concentratie “externe” sedimentaanvoer
 enkel fijne slibfractie heeft enig potentie om in suspensie te blijven bij vullen - ledigen van het

intergetijdengebied
 grovere (zand)fractie bezinkt zeker eens het aangevoerd is binnen het gebied.

Het is dan ook belangrijk om in eerste instantie een inschatting te kunnen maken van de mogelijke
sedimentinvoer (hoeveelheid). Vervolgens moet gezocht worden naar oplossingen om deze
sedimentinvoer te beperken. Het kan niet de bedoeling zijn het gebied aan te leggen om dan na
een korte periode te moeten vaststellen dat een groot deel van het ‘natte’ gebied gesedimenteerd
is.

Figuur 9-13 : Scenario natuurlijk – Snelheidsvariatie in 3 discrete punten (dood tij)
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9.3 Gevarieerd scenario

9.3.1 Normaal tij

Dezelfde tijgolven als bij het natuurlijk scenario zijn ook hier doorgerekend. De randvoorwaarde is
opnieuw zo bepaald dat de schommelingen in Waterdunen gelegen zijn tussen -0.30 m en + 0.30 m
NAP. De resultaten zijn in onderstaande figuren samengevat. Punt 1 in Figuur 9-14 stelt het
peilverloop bij de instroom weer en is net zoals in het natuurlijk scenario bepaald met een
InfoWorks model. Punten 2 en 5 zijn in de hoofdgeul gelegen (cfr. Figuur 9-4).

Waterdunen : Gevarieerd - Referentietoestand
Normaal getij.
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Figuur 9-14 : Scenario gevarieerd – Getij vs. variatie waterpeil in Waterdunen (normaal tij)
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Waterdunen : Gevarieerd - Referentietoestand
Normaal getij.
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Figuur 9-15 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie in 2 discrete punten (normaal tij)

Figuur 9-16 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale instroom (normaal tij)
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9.3.2 Springtij

Waterdunen : Gevarieerd - Referentietoestand
Spring tij.
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Figuur 9-17 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale uitstroom (normaal tij)

Figuur 9-18 : Scenario gevarieerd – Getij vs. variatie snelheid in Waterdunen (springtij)
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Figuur 9-19 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale instroom (springtij)

Figuur 9-20 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale uitstroom (springtij)
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9.3.3 Dood tij

Waterdunen : Gevarieerd - Referentietoestand
Dood tij.
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Figuur 9-21 : Scenario gevarieerd – Getij vs. variatie snelheid in Waterdunen (dood tij)

Figuur 9-22 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale instroom (dood tij)
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9.3.4 Samenvatting gevarieerd scenario

Min of meer dezelfde conclusies als bij het natuurlijk alternatief zijn hier eveneens van toepassing.
De maximale snelheden zijn hier echter duidelijk nog lager. Uit de bovenstaande grafieken bij zowel
normaal tij, springtij als dood tij blijkt dat de snelheid in het grootste deel van het in te richten gebied
lager blijft dan 0.3 m/s. Enkel in de omgeving van de instroomzone treden tijdelijk (moment
maximale in- en uitstroom) hogere snelheden op. Maar zodra het water zich kan verspreiden in alle
richtingen valt de maximale snelheid vlug terug tot waarden lager dan 0.3 m/s.

Ook voor dit scenario zal – nog meer dan bij voorgaande referentietoestand – de nodige aandacht
moeten besteed worden aan mogelijke sedimentatie in het gebied.

9.4 Verwerking van 2D-simulatieresultaten

Een 2D-simulatie genereert een aanzienlijke hoeveelheid aan resultaten. Aan elke rekenknoop zijn
immers meerdere tijdreeksen van variabelen geassocieerd zoals waterpeil, stroomrichting,
stroomsnelheid, etc. De verwerking en interpretatie van zulke gegevens vergt een aanzienlijke
inspanning.
Om de interpretatie van de gesimuleerde resultaten eenvoudiger en doeltreffender te maken, zijn
de berekende tijdreeksen verwerkt (post-processing) met speciaal hiervoor ontwikkelde software.
Hierdoor worden de resultaten in zekere mate vertaald naar direct bruikbare toetsingparameters,
zodanig dat de vereiste indicatoren vanuit het eerder ontwikkelde toetsingskader sneller en
efficiënter gevisualiseerd en geanalyseerd worden.

Hierna volgt een lijst van de afgeleide parameters ter benadering van deze indicatoren. De
parameters zijn afzonderlijk per rekenknoop per tijdstip in de betreffende simulatie berekend.

Figuur 9-23 : Scenario gevarieerd : Snelheidsvariatie bij maximale uitstroom (dood tij)
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In eerste instantie weren volgende indicatoren afgeleid:
H_min: Minimaal waterpeil (m NAP)
H_droog: Percentage van de tijd dat het gebied droog is (%)
v_gem: Gemiddelde snelheidsmagnitude (m/s)
v_max: Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
v_min: Minimale snelheidsmagnitude (m/s)
GRT(3): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden groter dan 3 m/s voordoen

(%)
GRE(1): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden groter dan 1 m/s voordoen

(%)
BET(0.5,1): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden groter dan 0.5 m/s en

kleiner dan 1 m/s voordoen (%)
BET(0.3,0.5): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden groter dan 0.3 m/s en

kleiner dan 0.5 m/s voordoen (%)
BET(0.1,0.3): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden groter dan 0.1 m/s en

kleiner dan 0.3 m/s voordoen (%)
SMT(0.1): Percentage van de tijd dat zich in het gebied snelheden kleiner dan 0.1 m/s

voordoen (%)

Analyse van deze indicatoren heeft aangetoond dat een compactere weergave nodig was. De
uiteindelijk gebruikte parameters zijn:
H_min: Minimaal waterpeil (m NAP)
H_nat: Percentage van de tijd dat het gebied nat is (%)
v_max: Maximale snelheidsmagnitude (m/s)

Omwille van praktische overwegingen is elk van deze parameters afzonderlijk weergegeven in een
synthesekaart. Deze kaarten zijn terug te vinden in de respectievelijke bijlagen voor de beschouwde
inrichtingsscenario’s.
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10 Ontwikkeling van een gepast toetsingkader

10.1 Beschikbare modelresultaten

De voorziene numerieke simulaties met het 1D- en 2D-model van het intergetijdengebied
Waterdunen leveren in wezen een ruimtelijk en temporeel beeld van de stroming (grootte-richting)
in het studiegebied. Op elk ogenblik van het getij, in elk van de locaties in het intergetijdengebied is
een volledig kwantitatief hydrodynamisch beeld beschikbaar. Volgende parameters zijn dan ook als
kwantificeerbare grootheden direct als output beschikbaar :
 lokale waterhoogte
 lokale stroomsnelheid
 lokale stroomrichting

Als afgeleide grootheden kunnen vanuit de directe simulatieresultaten volgende parameters
afgeleid worden :
 oppervlakte droog/nat
 in-/uitstromend watervolume
 stagnatieperiode / droogvaltijd
 vultijd / leeglooptijd
 ….

Gelet op de complexe interactie tussen de hierboven gesimuleerde waterbeweging en de
sedimentbeweging is geen directe, kwantitatieve relatie te leggen tussen de 2D-simulatieresultaten
en de te verwachten morfodynamische effecten. Enkel een kwalitatieve inschatting van potentiële
impacts wordt hier gemaakt – op basis van een vergelijking tussen de referentie en voorgestelde
alternatieven. Hoe groot de lokale sedimentatie en/of erosie in het intergetijdengebied precies zal
zijn, kan niet absoluut begroot worden. Wel zal een kwalitatieve inschatting gemaakt worden – in
relatieve grootteverhouding tot de referentietoestand.

Vanuit deze modeltechnische achtergrond en gegeven de waarde van gegenereerde
simulatieresultaten (enerzijds betrouwbaar kwantitatief voor de snelheid en waterhoogte, anderzijds
onzeker kwalitatief voor sedimentprocessen) zal het hieronder ontwikkelde toetsingkader hier
absoluut dienen rekening mee te houden.

10.2 Ecologische streefdoelen

10.2.1 Eisenpakket

Vanuit de vraagstelling in het bestek heeft de opdrachtgever 6 expliciete effecten als te toetsen
vooropgesteld. In het gedefinieerde vervolgonderzoek is dan expliciet gesteld dat vanuit de
ontwikkelde modelresultaten volgende effecten in beeld gebracht dienen te worden :
1. Welke oppervlakten aan specifieke natuurtypen kunnen worden gerealiseerd?
2. Resulterende waterkwaliteit (brak/zout) en getijdenwerking in het hele gebied.
3. Welke onderhoudsinspanning in de geulen en slikken is noodzakelijk om de ambitie en de

kwaliteit van het plan ook in de toekomst (rekening houdend met natuurlijke processen in het
gebied en de zeespiegelstijging) op peil te houden?

4. Welke aanvullende detailmaatregelen zijn gebeurlijk nodig op plekken waar erosie en
sedimentatie tot ongewenste bijeffecten leiden?

5. Welke maatregelen zijn nodig ter bescherming van de bestaande bebouwing en geplande
verblijfsrecreatie?
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6. Welke (extra) kosten zijn gemoeid met de uiteindelijk voorgestelde aanpassingen aan het
inrichtingsontwerp voor Waterdunen (extra grondverzet, meerkosten ontwerp-bouw-onderhoud
van een aangepaste getijduiker, meerkosten overige inrichtingsmaatregelen,
onderhoudsmaatregelen)

10.2.2 Algemene randvoorwaarden

Bovenstaande lijst van te checken effecten kunnen hierbij principieel ingedeeld worden in twee
fundamenteel verschillende groepen : de eerste drie eisen zijn eerder beheertechnisch van aard;
terwijl de laatste drie direct infrastructurele ontwerpmaatregelen genereren. Aan deze laatste
ontwerpmaatregelen kunnen niet onmiddellijk simulatiecriteria gekoppeld worden. De
geformuleerde eisen vormen eerder een oplijsting van potentiële technische oplossingen die de
bovenstaande beheertechnische eisen mee vorm geven en ondersteunen. Tegelijk zullen de
voorgestelde infrastructurele ingrepen in het projectgebied natuurlijk maximaal dienen rekening te
houden met bovenvermelde beheertechnische eisen! Het is immers evident dat eerst de
beheertechnische aspecten als sturing/evaluatie worden gehanteerd en pas achteraf de potentiële
infrastructurele repercussies worden meegenomen in de toetsing. Pas wanneer een duidelijk beeld
van het basisinrichtingspakket en zijn beheerconsequenties is geformuleerd kan verder worden
gedacht aan ondersteunende infrastructurele maatregelen.

De respectievelijke doorvertaling van de drie beheertechnische aspecten die als te checken eisen
door de opdrachtgever naar voren zijn geschoven, kunnen achtereenvolgens worden doorvertaald
naar meetbare parameters:
 Aan de eerste beheertechnische vereiste kan direct een criterium-voorstel als ‘Natura 2000-

oppervlakteareaal’ gekoppeld worden. De doorvertaling van deze geïdentificeerde potentiële
Natura2000-oppervlakte is vrij makkelijk – vanuit een expert judgement – door te zetten naar
effectieve Natura2000-habitats.

 De getijdenwerking in het gebied kan direct kwantitatief gekoppeld worden aan
hydrodynamische parameters als ‘Waterhoogte’, ‘Stroomsnelheid’ en ‘Droogvaltijd’. De
doorvertaling naar brak/zout waterkwaliteit vergt een kwalitatieve opstap van de
hydrodynamische gegevens via expert judgement.

 De derde eis vergt de eerder aangegeven kwalitatieve doorvertaling van de stroomtechnische
gegevens uit de kwantitatieve numerieke modelresultaten naar een kwalitatieve inschatting van
de morfodynamische processen in het intergetijdengebied. Bij deze kwalitatieve vertaalslag
wordt opnieuw een beroep gedaan op de aanwezige knowhow om tot een gefundeerd expert
judgement te komen voor deze sedimentbalans (zand-slib-water) bij in- en uitstroom.

Het is duidelijk dat – ondanks de initieel technische insteek van dit vervolgonderzoek – het ultieme
doel een verdere optimalisering van de estuariene natuurkwaliteit in het intergetijdengebied vormt.
Bij de vooropgestelde te realiseren natuurtypes zijn vanuit de ecologische werkgroep en het eerder
uitgewerkte rapport Waardenburg twee fundamentele basistypen van estuariene natuur naar voren
geschoven:
 Slik met bepaalde droogvalperiode
 Laag schor met bepaalde overstroomfrequentie en -duur.
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10.2.3 Algemene toetsingscriteria

De eerste twee van bovenstaande toetsingcriteria hebben nadrukkelijk betrekking op het aspect
“ontwikkeling van estuariene natuur”. De hierboven gestelde eisen worden door dit uiteindelijke doel
dan ook zeer sterk gedirigeerd. Een nadere invulling daarvan is te geven op basis van het in
opdracht van de provincie door Grontmij opgestelde rapport, waarin de bijdragen van verschillende
natuurherstelprojecten aan de estuariene kwaliteit worden beoordeeld. Hoe een dergelijk
natuurherstel kan bijdragen tot een verbetering van de estuariene natuurkwaliteit in het
Westerschelde-estuarium is duidelijk weergegeven in deze studie “Mogelijke bijdrage projecten aan
de herstelopgave voor de Westerschelde in het kader van het Natuurpakket”. In deze studie worden
volgende hier toepasbare criteria naar voren geschoven:
1. op lokaal niveau zijn volgende habitatvormende processen relevant:

a. getijdenwerking (kwantitatief, verticale getijdeslag)
b. stroming en golfwerking (verwachte maximale opstuwing)
c. morfodynamiek (sedimentatie- en erosiesnelheden)
d. morfologische differentiatie (ruimtelijk en temporeel)
e. fysische, chemische en organische bodemkwaliteit (slik)
f. fysische, chemische en organische waterkwaliteit (hier vooral brak/zout))

2. habitats en soorten; daarbij gaat het om:
a. oppervlakte en kwaliteit (te verwachten diversiteit/kenmerkendheid wat betreft

soortensamenstelling en structuur) van de kwalificerende estuariene habitattypen
estuaria (H1130), eenjarige pioniersvegetaties (H1310), schorren met slijkgrasvegetatie
(H1320) en Atlantische schorren (H1330);

b. oppervlakte geschikt foerageergebied (droogvallend slik) voor steltlopers en eenden
c. kwaliteit van het droogvallend slik voor bodemdieren, uitgedrukt in % voedselrijk slik. Zo

is vanuit onderzoek in de Waddenzee bekend dat slik met de hoogste biomassa aan
bodemdieren (voedselrijk slik) ligt in een zone met een droogvalduur per tijcyclus tussen
3 en 6 uur. Voedselrijk slik komt voor daar waar slib (bestaande uit aaneengeklitte
kleidelen en dierlijke afvalstoffen) kan bezinken. Deze gebieden vertonen bijgevolg
gewoonlijk een hogere soortenrijkdom en een hogere dichtheid aan organismen.
Microbenthos vinden we daarentegen hoofdzakelijk terug in meer zandige bodems,
omdat de ruimte tussen de sedimenten hier voldoende groot is om de aanwezigheid van
zuurstof te verzekeren.

3. overige aspecten:
a. robuustheid: ongevoeligheid voor invloeden van buitenaf (verontreinigingen, stormen,

verstoring); behoorlijk oppervlakte is hiervoor van belang (minimaal 50 ha) en de
ruimtelijke vorm daarvan (langgerekte smalle zones zijn het kwetsbaarst);

b. ruimtelijke samenhang: aanwezigheid van gradiënten en compleetheid van de zonering
van successiestadia van estuariene natuur.

Uit onderzoek is echter tot op vandaag weinig kwantitatief en absoluut bekend over de relatie
tussen de vegetatiezonering en de voorziene tijwerking. De meest kwantitatieve informatie is
gepubliceerd door Goedheer in 1985 voor de Westerschelde. Wat in de meeste literatuur is vermeld
als kritische parameters zijn overstromingsfrequentie en overstromingsduur. In de bovenvermelde
studie zijn volgende relatieve waarden voor de indeling gehanteerd:
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Habitattypen
Overstromings-

frequentie/jr
H1310 380-600
H1320 380-600

H1330a 150-380
H1330b 50-150
H1330c 5-50

Theoretisch gezien overstroomt een echt schor alleen tijdens springtij (dus ca. 1x per maand).
Wanneer er weinig verschil zit tussen de vloed bij springtij en dood tij (door de specifieke
peilregeling in de getijdenduiker) betekent dit ook dat er in het projectgebied slechts een smalle
strook echt schor zal zitten (de rest zal laag, middelhoog of hoog slik zijn). Eveneens in
bovenvermelde studie is een tabel opgenomen met relatieve waarden voor de indeling in hoog,
middelhoog en laag slik volgens de overstromingsduur:

Habitat Overstromingsduur
Hoog slik 25 % - GHWD
Middelhoog slik 75 % - 25 %
Laag slik GLWS – 75 %

De beoordeling moet plaatsvinden aan het maaiveldniveau over 10 jaar na aanleg, dus niet aan de
aanlegsituatie. In het kader van de herstelopgave ligt de nadruk op alles wat boven GHWD
(gemiddeld hoog water bij dood tij) ligt. Daaronder is dus geen verdere verdeling gemaakt.

10.3 Het toetsingkader

Op basis van bovenstaande eisenpakket, algemene toetsingcriteria en de algemene
randvoorwaarden binnen het Waterdunen-project is uiteindelijk een link gelegd tussen de
vooropgestelde (te toetsen) eisen en de vanuit het hier ontwikkelde modelleringswerk beschikbare
indicatoren. Bij deze laatste parameters maakt men nog onderscheid tussen diverse typen van
indicatoren:
 kwantitatief meetbare indicatoren (MI)
 afgeleide indicatoren (AI)
 kwalitatief door expert inschatbare indicatoren (II).
Hieronder is voor elk van deze vooropgestelde (direct beheertechnische) eisen niet alleen een
gepaste toetsinglink geformuleerd naar een beschikbare indicator, maar tegelijk ook reeds een
inschatting van beoordeling toegevoegd in vier fundamentele afwegingscategorieën.
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Doelstelling Toetsing link Modelindicator

Natuuroppervlakte Overstromingsfrequentie

% overstroomde oppervlakte
* Per jaar (benaderend)
* Per tijcyclus
(dood-gemiddeld-springtij)
Absolute stroomsnelheid U
Variatie in vullingsgraad
tussen dood tij en springtij
Verhouding in oppervlaktes
Droogvaltijd
# uren per tijcyclus
% tijd dat locatie droog is
Stromingsstagnatie
% oppervlakte per tijcyclus
waar U < Udrempel=0.05 m/s

Waterkwaliteit Stromingsdynamiek

Waterhoogte h
hmax –hgem –hminover tijcyclus

Overstromingsfrequentie Idem
Stromingsdynamiek IdemWaterkwantiteit

Uitwisseling zee-hinterland Qin – Quit = ftie (tijcyclus)
Morfodynamica Sedimentaanvoer C zee – C intergetijde

% zand - % slib

Potentiële erosie % oppervlakte waar U>Ue

Ue = erosiesnelheid
Lokale turbulentie

Potentiële sedimentatie % oppervlakte waar U<Ud

Ud = depositiesnelheid
Lokale neervorming

Voor de volledigheid wordt hier een preliminaire invulling van de afwegingscriteria uitgewerkt voor
de voorgestelde modelindicatoren. Dit is louter informatief en er mag in het kader van deze studie
niet zomaar gekeken worden naar de absolute waarden in de tabel.
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Afwegingscategorieën
Modelindicator

slecht matig voldoende goed

% Overstroomde oppervlakte per
tijcyclus

< 25 % 25-50 % 50-75 % > 75 %

Stroomsnelheid U (m/s) > 2,0 0,80 - 2,0 0,40 - 0,80 0,40 - 0,10

Verhouding van vullingsgraad dood
vs. springtij
Droogvaltijd % tijd > 90 % 70-90 % 50-70 % 30-50 %

Stromingsstagnatie (m/s)
Waterhoogte hmin – hgem

Qin-Quit Kwalitatieve analyse Q-evolutie in tijd
bij in- en uitstroom van het gebied

Erosie
% oppervlakte waar U>Ue

> 75 % 50-75 % 30-50 % 10-30 %

Sedimentatie
% oppervlakte waar U<Ud

> 80 % 60-80 % 40-60 % 20-40 %

Turbulentie-Neervorming Kwalitatief – visueel ruimtelijk beelden over de tijcyclus
Score 0,00 - 0,25 0,25 - 0,50 0,50 - 0,75 0,75 - 1,00



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 48 van 112

11 Toetsing van ecologische potenties voor beide
referentietoestanden

In onderstaande paragrafen wordt op basis van het hierboven geformuleerde toetsingskader een
oefening gemaakt voor de toetsing van de ecologische potenties op basis van de doorgerekende
simulatieresultaten. Aan de hand van de respectievelijke synthesekaarten in bijlage worden – voor
beide referentietoestanden – de vooropgestelde indicatoren getoetst. Hierbij wordt in eerste
instantie de focus op de ecologische potenties gelegd.

11.1 Alternatief Natuurlijk (Bijlage 2)

Gemiddelde waterdiepte
Algemeen kan gesteld worden dat de gemiddelde waterdiepte minder belang heeft op vlak van
vegetatie of avifauna. Ondiepere waterzones bieden in theorie meer mogelijkheden als broedkamer
voor estuariene vissoorten. Ook bodemdieren, brakwatergarnalen, roeipootkreeftjes en de gewone
garnaal kunnen in deze omgeving voorkomen op voorwaarde dat er ook bij eb zones met water
beschikbaar zijn.

Minimale waterdiepte
De minimale waterdiepte heeft belang op vlak van avifauna. Hoe groter de drooggevallen
oppervlakte, des te groter is de potentiële fourageerzone, en des te groter zijn de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een vegetatie die zich binnen de getijdenzone kan handhaven (nl.
slijkgras- en zeekraalvegetaties). Wanneer de hele geul gedurende een half uur of meer komt
droog te staan heeft dit natuurlijk een negatief effect op de strikt watergebonden diersoorten.
Individuen moeten met iedere vloedstroom terug in het gebied binnen spoelen, want ze kunnen zich
niet handhaven ter hoogte van de geul. Avifauna die zich voedt met water’zwevende’ diertjes (bv.
de meeste eendensoorten) dienen zich over aanzienlijke afstanden te verplaatsen om bij eb aan
het nodige voedsel te geraken. Op waadvogels (die zich met slikdiertjes voeden) heeft deze
droogval in theorie geen impact.

Droogvaltijd
De ideale droogvaltijd in functie van de ontwikkeling van een ‘laag schor’-vegetatie zit tussen
ranges van 50 % en 70 %. Bij deze droogvaltijd zijn ook foerageermogelijkheden voor vogels
wellicht ruimschoots aanwezig. Tussen 30 % en 50 % kunnen we stellen dat hier éénjarige
pioniervegetaties zullen kunnen ontwikkelen en dat zich hier (nog meer) foerageermogelijkheden
voor vogels voordoen. Droogval boven de 75 % kan een combinatie van Atlantisch schor -
Slijkgrasschor toelaten. De foerageermogelijkheden zijn hier reeds aanzienlijk kleiner en dominantie
van typische soorten als Engels slijkgras, zeekraal-soorten, Zulte, en Zeebies (Heen) doet zich voor
in de ‘Slijkgras’-situaties. Binnen de ‘Atlantisch schor’-situaties kan Gewoon kweldergras vernoemd
worden voor de lagere schorgedeelten, Gewone zoutmelde, Zulte en Strandkweek zijn eerder
kenmerkend voor hogere schordelen. Op middelhoge schorren komen Lamsoor en Zeeweegbree
voor. Bij begrazing ontwikkelen korte grazige vegetaties met Engels gras, Melkkruid en
zouttolerante vormen van Rood zwenkgras en Fioringras. Soorten als Slijkgras en Heen hebben
een belangrijke zandvang-functie, waardoor sedimentatie extra snel zal verlopen zodra deze
soorten beginnen te ontwikkelen. Zones die slechts 25 % van de tijd komen droog te vallen
ontwikkelen wellicht geen vegetatie.
Uit kaart NG02 blijkt dat er weinig variatie is in de oppervlaktes tussen de grenzen 30 % tot 70 %.
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Volgens een andere studie “The response of salt marsh vegetation to tidal reduction caused by the
Oosterschelde storm-surge barrier” treedt slijkgrasvegetatie al bij een droogval van 20-25 % op.
Aangezien bij begroeiing door Engels slijkgras (versnelde) sedimentatie kan plaatsvinden, waardoor
ook de foerageermogelijkheden voor vogels verminderen, dient hier de nodige aandacht op
gevestigd worden. Een nauwkeurige monitoring van de natuurlijke ontwikkeling van het
intergetijdengebied na de initiële aanleg dringt zich dan ook op. Niet alleen als registratie van de
ontwikkeling op zich, maar ook en vooral om tijdig gepaste beheer- en onderhoudsmaatregelen te
ontwikkelen en te realiseren (duurzaam adaptatie beheer).

Daarnaast kan er ook opgemerkt worden dat het projectgebied (zeker bij aanvang) zeer slikrijk zal
zijn (en Atlantische schorren met Engels slijkgras nauwelijks zullen voorkomen). Echte schorren
overstromen immers alleen tijdens springtij (ca. 1x per maand). Aangezien de getijdencyclus hier
artificieel geregeld wordt, zal er amper verschil zijn tussen normaal tij, springtij en dood tij, waardoor
de Atlantische schorren, zeker in het begin, zo goed als niet zullen voorkomen. Mogelijke, singuliere
ontwikkelingen dienen echter nauwlettend opgevolgd te worden.

Gemiddelde snelheid
Algemeen kan gesteld worden dat een gemiddelde snelheid lager dan 3 m/s de ontwikkeling van
vegetatie mogelijk maakt. Zelfs tot ±6 m/s is de ontwikkeling van de ‘pest’-soort Engels slijkgras
mogelijk. Een snelheid die lager ligt dan 1,5 à 2 m/s laat ook een mooie slib-zandverdeling toe, wat
belangrijk is in functie van de waadvogel-aanwezigheid (alleen in deze zones zijn voldoende
bodemdieren aanwezig die door de waadvogels worden gepredeerd).

Maximale snelheid
In zones waar de stroming geregeld boven de 5 m/s komt (bv. 1x/week) is het weinig waarschijnlijk
dat er zich hier een vegetatie zal ontwikkelen en dat deze zone ooit een foerageerfunctie zal
vervullen (hoogdynamisch en dus amper vestigingsmogelijkheden voor bodembewonende diertjes
en planten). De zones waar de snelheden maximaal 4 % van de tijd boven de 3 m/s uitkomen
komen in aanmerking voor de ontwikkeling van een vegetatie

11.2 Alternatief Gevarieerd (Bijlage 3)

In overeenstemming met bovenstaande evaluatie, wordt hier ook de tweede referentietoestand op
dezelfde manier besproken als het voorgaande alternatief. Op die manier komen gelijkenissen en/of
verschillen duidelijk in beeld.

Gemiddelde waterdiepte
De situatie die zich hier voordoet verschilt niet fundamenteel van Alternatief Natuurlijk
Referentietoestand.

Minimale waterdiepte
De minimale waterdiepte heeft belang op vlak van avifauna. Hoe groter de drooggevallen
oppervlakte, des te groter is de potentiële fourageerzone, en des te groter zijn de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een vegetatie die zich binnen de getijdenzone kan handhaven. Het eerder
besproken Alternatief Natuurlijk Referentietoestand garandeert een grotere droogvallende zone dan
het Alternatief Gevarieerd dat hier wordt besproken.

Droogvaltijd
Qua droogvaltijd is er weinig verschil tussen beide alternatieven.
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Gemiddelde snelheid
Ook hier zijn er nauwelijks tot geen verschillen met voorgaande referentietoestand en verwijzen we
dan ook naar de beschrijving bij het voorgaand alternatief.

Maximale snelheid
De maximale stroomsnelheden bij de verschillende getijden zijn in beide alternatieven gelijkaardig.
In het natuurlijke alternatief is er ter hoogte van de inlaat een iets grotere stroomsnelheid waardoor
de zone waar geen vegetatie kan ontwikkelen groter is dan bij het gevarieerd alternatief. In relatie
tot de totaaloppervlakte die kan inunderen, kunnen we niet echt spreken van een verschil.
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Fase C: Opstellen en doorrekenen van scenario’s

12 Inleiding
De scenarioanalyse in fase C van de studie bestaat principieel uit twee (interactieve) onderdelen:
 optimalisatie/verfijning van de feitelijke inrichting van het intergetijdengebied
 verfijning van doorstroom van het getij in het getijduikercomplex, als “voeding” voor het

intergetijdengebied enerzijds en als uitloop bij het ledigen van het gebied anderzijds.

Bij de optimalisatie van de inrichtingsalternatieven voor het intergetijdengebied, in overstemming
met de voorschriften van het bestek, werd de getijcurve aan de landzijde van de getijduiker in
eerste instantie overgenomen uit de reeds eerder ontwikkelde beschouwingen (1D-modellering)
omtrent de initieel ontworpen duikerconstructie. Vervolgens, bij de duiker-optimalisatie kunnen
gebeurlijk aangepaste getijvariaties aan de landzijde, als randvoorwaarde voor de verdere 2D-
modellering worden opgelegd.
De uiteindelijk weerhouden optimale inrichting van het intergetijdengebied en de duikerconfiguratie
wordt dan impliciet in een volledig dynamisch gekoppelde 1D-2D-modellering doorgerekend.
In dit voorbereidend stadium wordt – in een eerste benadering – een afzonderlijke analyse gemaakt
van twee belangrijke elementen:
 de invloed van de regeling van de inlaatduiker op het waterpeil in het achterliggende

Waterdunen-intergetijdengebied (getijkromme analyse)
 de impact van een aangepast topografisch reliëf in het intergetijdengebied op de algemene

performantie van het systeem.

Beide elementen zijn in eerste instantie getoetst op het alternatief “Natuurlijk”. De procedure en
uitkomsten zijn in volgende paragrafen beschreven.
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13 Alternatieve regeling van de inlaatduiker

13.1 Algemeen

De inlaatduiker wordt in de ontwikkelde numerieke modellering gezien als een opening of
verbinding tussen zee en hinterland. De werkelijke afvoercapaciteit van de duiker kan ‘geregeld’
worden door een soort verticale schuif op gepaste manier in te stellen. De manier waarop de schuif
geregeld wordt, heeft een relevante impact op het ontwikkelen van waterpeilen in Waterdunen.
Naargelang de manier waarop de schuiven in de duiker reageren op een getij aan zee wordt een
ander patroon van waterpeilen (en dus gerelateerd een vul- en ledigingsschema) in Waterdunen
ontwikkeld.
In eerste instantie zijn hier enkele verkennende simulaties doorgevoerd met als hoofddoel een
beeld te verkrijgen van de mogelijke impact van een meer natuurlijk peilverloop.

In de referentietoestand voor het alternatief “Natuurlijk” wordt een regeling gehandhaafd die de
schuif dicht doet zodra de peilen in Waterdunen hoger zijn dan +0.55 m NAP of lager zijn dan -
0.55 m NAP (R0). Als gevolg van deze opgelegde sturing vertonen de waterpeilen in Waterdunen
expliciet plateaus op +/-0.55 m TAW, wat een onnatuurlijk dynamisch karakter genereert in het
intergetijdengebied (zie rode lijn in Figuur 13-1).

13.2 Alternatieve regelingen

De ontwikkelde plateaus waar het waterpeil wordt “vastgehouden” op +/-0.55 m NAP vormen een
duidelijke verstoring van het natuurlijke getijdenkarakter van het systeem. Om deze verstoring zo
veel mogelijk weg te werken zijn hieronder alternatieve regelingen ontwikkeld. De
afvoercoëfficiënten van de Vertical Sluice unit zijn gehouden op 1.5 terwijl de standaard waarde
voor modular limit op 0.7 gebleven was. De geometrie van de duiker is consistent met die van de
voorgaande studie vastgehouden (3 keer 3 x 3 m).
Hierna is een korte beschrijving van sommige geteste alternatieven weergegeven:

Sturing R1
De sturing van de duiker wordt aangepast zodanig dat deze op een tragere manier opengaat of
dicht gaat bij de dalende flank van de getij.
De gebruikte controle wordt samengevat in onderstaande tabel. US is een waterpeil waargenomen
opwaarts de schuif in Waterdunen terwijl DS is een waargenomen peil afwaarts aan de
Westerschelde-zijde. De schuif gaat open met positieve “MOVE waarden en gaat dicht met
negatieve “MOVE” waarden. De waarden 0.42 en -0.33 zijn geoptimaliseerde drempelwaarden die
afhankelijk zijn van het beschikbare bergingvolume en het achterliggende intergetijdengebied,
snelheid van de schuif en energieverliezen die optreden langsheen het aanvoerkanaal en in de
duiker zelf.

Schuif 1 en 2 IF LEVEL(US).GT.(0.42) THEN MOVE=-0.4
IF LEVEL(US).LT.(-0.33).AND.LEVEL(DS).GT.LEVEL(US) THEN MOVE=0.3
IF LEVEL(US).LT.(-0.33).AND.LEVEL(DS).LE.LEVEL(US) THEN MOVE=-0.4
IF LEVEL(US).LE.(0.42).AND.LEVEL(US).GE.(-0.33) THEN MOVE=0.3

Schuif 3 IF LEVEL(US).LE.LEVEL(DS) THEN MOVE=-0.2
IF LEVEL(US).GT.LEVEL(DS).AND.LEVEL(US).GT.(-0.43) THEN MOVE=0.9
IF LEVEL(US).GT.LEVEL(DS).AND.LEVEL(US).LE.(-0.43) THEN MOVE=-0.2
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Sturing R2
Deze sturing werd expliciet ontwikkeld met als voornaamste doel een maximale peilvariatie te
produceren in Waterdunen. Deze variatie wordt bekomen door het inkomende getij (vanuit de
Westerschelde) in mindere mate te controleren/beperken. Zo krijgt de getijdendynamiek iets meer
vrije toegang tot het hinterland. De sturing van de schuiven laat aldus een groter contact tussen
Waterdunen en de zee (Westerschelde) toe.

Schuif 1 en 2 IF LEVEL(DS).GT.LEVEL(US) THEN position=1.5
IF LEVEL(DS).LE.LEVEL(US) THEN position=3

Schuif 3 IF LEVEL(US).LE.LEVEL(DS) THEN MOVE=0.2
IF LEVEL(US).GT.LEVEL(DS).AND.LEVEL(US).GT.(-0.43) THEN MOVE=-0.9
IF LEVEL(US).GT.LEVEL(DS).AND.LEVEL(US).LE.(-0.43) THEN MOVE=-0.2

Sturing R3
Deze regeling heeft als voornaamste doel om een zo natuurlijk mogelijke peilvariatie in Waterdunen
te bekomen maar binnen de vooropgestelde grenzen (+/- 0.55 m NAP).
Dit wordt bekomen door in de regeling een kleine “voorspellingscomponent” in te bouwen waarmee
de schuif als het ware weet hoe ver het huidige peil aan de zeezijde (Westerschelde) zich (nog)
bevindt ten opzichte van het aankomend maximale of minimale peil. De schuifstand wordt dus op
elke ogenblik bepaald door enerzijds het huidige waterpeil in Waterdunen en in zee en anderzijds
de kennis wanneer de volgende getij maxima/minima verwacht wordt binnen het regelschema
(LEVEL(VG) in onderstaande tabel).
De hieronder vermelde sturingswaarden 0.02 en 0.6 zijn afgeijkte waarden in functie van de
snelheid van de schuiven en het beschikbare bergingvolume in Waterdunen.

Schuif 1 en 2 IF
LEVEL(US).LT.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).GT.(0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=-0.1

IF
LEVEL(US).LT.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).LT.(-0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=0.1

IF

LEVEL(US).LT.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).LE.((0.02+LEVEL(VG))).AND.
LEVEL(US).GE.(-0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=0.0

IF
LEVEL(US).GE.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).GT.(0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=1

IF
LEVEL(US).GE.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).LT.(-0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=-0.1

IF

LEVEL(US).GE.LEVEL(DS).AND.
LEVEL(US).LE.((0.02+LEVEL(VG))).AND.
LEVEL(US).GE.(-0.02+LEVEL(VG)) THEN MOVE=0.0

Schuif 3 IF LEVEL(US).LE.LEVEL(DS) THEN POSITION=0

IF
LEVEL(US).GT.LEVEL(DS)
.AND.LEVEL(US).GT.(-0.6) THEN POSITION=3

IF
LEVEL(US).GT.LEVEL(DS)
.AND.LEVEL(US).LE.(-0.6) THEN POSITION=0

13.3 Analyse

Onderstaande Figuur 13-1 illustreert het effect van de respectievelijke schuifregelingen op de
resulterende waterpeilvariatie in het intergetijdengebied voor een reeks opeenvolgende tijcycli.
De in het rood weergegeven peilvariaties zijn de waterpeilen in Waterdunen zoals geproduceerd
door de regeling gebruikt in voorgaande fase (Regeling R0 afgeleid uit de referentietoestand). Let
op de expliciet vlakke plateaus bij de maximale en minimale peilen die geproduceerd zijn door een
volledig afgesloten schuif.
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Vertrekkend vanuit dit “onnatuurlijk” tijgegeven, is er onderzoek verricht om deze plateaus zo veel
mogelijk te beperken door alternatieve sturingen te gebruiken.
De blauwe lijn is een variant van de oorspronkelijke regeling zodanig dat bij lage peilen een meer
natuurlijke overgang bekomen wordt en de vlakke intervallen worden vervangen door een
sinusoïdaal verloop (Regeling R1). De ondergrens van de waterpeilen ligt niet meer vast op de
drempel -0.55 m NAP omdat de schuif niet meer ogenblikkelijk dicht gaat bij het bereiken van de -
0.55 drempel. De ondergrens wordt aldus in zekere mate flexibel in functie van de aandrijvende
peilstanden aan de getijvariante aan de Westerschelde-zijde.
In het groen (Regeling R2) en licht blauw (Regeling R3) worden twee extra varianten weergegeven
waarin het natuurlijke verloop ook bij de hoge peilen mogelijk gemaakt wordt.

13.4 Impact op maximale peilen

Bovenstaande figuur geeft slechts een beeld van de impact van de regeling over een beperkt
aantal getijcyclussen. Het is dan ook slechts een vergelijking beperkt tot een korte (momentane)
simulatieperiode. In werkelijkheid heeft het peil aan de zeezijde (Westerschelde) over een volledig
jaar een grotere temporale variatie die niet evident wordt geïllustreerd aan de hand van de
momentopname van bovenstaande figuur. Een meer volledig beeld van deze impact kan bekomen
worden aan de hand van langdurige simulaties. Als volgende stap zijn dan ook de verschillende
regelingvarianten toegepast op en doorgerekend voor een volledig representatieve jaar (2006).
Uit de simulatieresultaten werd vervolgens de variatie van de maximale peilen in Waterdunen
statistisch geïdentificeerd.
Deze maximale waarden zijn gerangschikt en als percentielwaarden grafisch weergegeven in
onderstaande figuur waarin de kleurcodes dezelfde zijn als in Figuur 13-1.

Figuur 13-1 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een korte periode. Rood: referentie. Blauw,
licht blauw en groen: varianten.
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De rode percentielwaarden in bovenstaande Figuur 13-2 illustreren dat de regeling uit voorgaande
studie (referentie) in de loop van 1 jaar ongeveer 65 % van de hoge peilen produceert tussen
+0.49 m NAP en +0.52 m NAP met als uitschieter en peil van 0.55 m NAP voor minder dan 5 % van
de gevallen.
De gemodificeerde regeling in het blauw (Regeling R1) leidt naar systematisch hogere maximale
peilen (2 tot 3 cm hoger), met als uitschieter een waarde van iets boven de +0.56 m NAP voor een
paar gevallen in de honderd. De ondergrens van de maximale peilen zakt iets naar beneden
zodanig dat bij iets minder dan 5 % van de gevallen het maximale peil de grens tussen +0.47 m
NAP en +0.49 m NAP niet haalt.
In het geval van de alternatieve regelingen in het groen (Regeling R2) en in het lichtblauw (Regeling
R3) wordt het variërende karakter van het maximum peil logischer. De ondergrens van het
maximale peil kan de +0.40 m NAP bereiken, terwijl de bovengrens wordt verschoven tot +0.60 m
NAP en zelfs meer. Dit geeft een meer gevarieerd en natuurlijk patroon van wisselende waterpeilen
in het intergetijdengebied over het volledig jaar. Deze sturing induceert als dusdanig een méér
dynamisch vul- en ledigingsschema voor Waterdunen.
Om een meer natuurlijk verloop te bekomen, dient rekening gehouden te worden met het feit dat
het maximale peil in Waterdunen niet langer constant op +0.55 m NAP gehouden kan worden. In
plaats daarvan wordt, naar analogie met het getij aan zee, een variërend maximum peil verwacht.

13.5 Impact op minimale peilen

Naar analogie met vorige analyse werden ook minimale waterpeilen in Waterdunen afgeleid uit
simulatieresultaten van het volledige jaar 2006. Deze minimale waarden zijn gerangschikt en
grafisch weergegeven als percentielwaarden in onderstaande figuur. De gebruikte kleurcodes voor
de respectievelijke sturingen zijn opnieuw dezelfde als in Figuur 13-2.

Uit de rode percentiellijn kan opnieuw afgeleid worden dat bij de regeling in de referentiesituatie de
minimale waterpeilen in Waterdunen slechts zeer lichte variatie vertonen tussen -0.5 m NAP en
-0.48 m NAP.

Figuur 13-2 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een periode van 1 jaar (maximale peilen).
Rood: referentie. Blauw, licht blauw en groen: varianten.
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De gemodificeerde regeling, in het blauw weergegeven(Regeling R1), toont een grotere variatie in
de minimale peilen. Waarden tussen -0.55 m NAP en -0.4 m NAP zijn mogelijk tijdens het jaar.
De andere twee regelingen in het groen (Regeling R2) en licht blauw (Regeling R3) hebben nog
een grotere variatie tot gevolg met uitschieters als respectievelijk lager dan -0.9 m NAP en -0.75 m
NAP.
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13.6 Besluit

Bovenstaande analyse omtrent de operationele regeling van de schuiven in de getijduiker leidt aan
de hand van zowel korte als langdurige simulatieresultaten tot volgende besluiten:
 Een meer natuurlijk variatie van waterpeilen in Waterdunen is mogelijk voor korte perioden van

gunstige waterstanden aan de zeezijde.
 Voor de jaarsimulatie blijkt dat bij sommige waterstanden aan de zeezijde de vooropgestelde

drempel in Waterdunen (+/-0.55 m NAP) effectief overschreden worden.
 Hoe meer natuurlijk karakter het waterpeil in Waterdunen heeft, hoe groter het aantal

overschrijdingen wordt. Een aangepaste schuifregeling laat hierbij wel een natuurlijk,
sinusoïdaal verloop toe, waarbij niet langer gedurende langere periodes een vast waterpeil in
Waterdunen wordt aangehouden.

 Binnen de gestelde randvoorwaarden lijkt de voorgestelde sturing R1 (blauw) de meest
geschikte regeling te zijn: Dit geeft een meer gevarieerd en natuurlijk patroon van wisselende
waterpeilen in het intergetijdengebied over het volledig jaar. Deze sturing induceert als dusdanig
een méér dynamisch vul- en ledigingsschema voor Waterdunen.

 De vooropgestelde streefwaarden als maximaal - minimaal toelaatbare waterpeilen in
Waterdunen (+/-0.55 m NAP) maakt dat het verschil tussen springtij, dood tij en normaal tij bijna
volledig weggewerkt wordt. Slechts uitzonderlijke getijcondities (extreem laag of extreem hoog)
genereren afwijkende peilextremen in het intergetijdengebied Waterdunen. Om alsnog de
variatiedynamiek in Waterdunen bij springtij, dood tij en normaal tij te laten volgen zijn twee
elementen belangrijk:

Figuur 13-3 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een periode van 1 jaar (minimale peilen).
Rood: referentie. Blauw, licht blauw en groen: varianten.
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o Het definiëren van een soort variabele drempel zodanig dat drie verschillende
drempelwaardes de verschillende getijtoestanden kunnen nabootsen.

o Het uitbreiden van het PLC-systeem zodanig dat dit in staat is om informatie m.b.t. de
verschillende getijcycli in te geven.

Dergelijke sturing zou in ieder geval in eerste instantie modelmatig uitgeprobeerd moeten
worden om de efficiëntie ervan door te lichten.

Een meer dynamische peilsturing (met PLC-gestuurde schuif of klepstuw) binnen de
getijdenduiker vertaalt zich immers rechtstreeks in een grotere peildynamiek binnen het
intergetijdengebied. Hier dient veiligheid “verder” afgewogen te worden ten aanzien van
natuurlijke dynamiek.



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 58 van 112

14 Invloed van de maatvoering van het aanvoerkanaal

14.1 Algemeen

De aan- en afvoer van het getij uit zee die via de inlaatduiker Waterdunen binnenkomt, dient in
eerste instantie over een lang afvoerkanaal te stromen vooraleer die effectief het
intergetijdengebied kan voeden. De geometrie en lengte van het kanaal zijn dan ook twee factoren
die de vorm van het getij in Waterdunen mee bepalen.
Hel doel van dit onderzoek is de kwalitatieve impact van verschillende kanaalconfiguraties op de
werkelijk gerealiseerde waterpeilen in het studiegebied na te gaan.

14.2 Analyse

Om deze analyse uit te voeren zijn 4 verschillende kanaalconfiguraties bestudeerd:
 Geen kanaal (rechtstreekse aansluiting op getijduiker)
 Kanaal zoals in het voorontwerp voorzien is (b=20 m op -2.0 m NAP met een lengte van 495 m)
 Breed kanaal (b=40 m op -2.0 m NAP met een lengte van 495 m)
 Kort kanaal (b = 20 m op -2.0 m NAP met een lengte van slechts 248 m)

Onderstaande figuur toont bij een zelfde schuifregeling de resulterende waterpeilen in Waterdunen
voor de verschillende kanaalconfiguraties. Er kan een duidelijke verschil in respons vastgesteld
worden. De reden voor dit verschil ligt in het feit dat de aanwezigheid van een kanaal een
bijkomende bron van dissipatie van energie (voornamelijk omwille van wrijving) is.

>00_dtm>Run Group>NAT#9_3>BREED
>00_dtm>Run Group>NAT#9_2>KORT

>00_dtm>Run Group>NAT#9_1>KANAAL
>00_dtm>Run Group>NAT#9 300>GEEN

Stage
Min

-0.659
-0.571
-0.495
-0.774

Max
0.423
0.420
0.429
0.439

Figuur 14-1 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een korte periode. Groen: geen kanaal,
Blauw: kanaal zoals in voorontwerp, Rood: kort kanaal; Licht blauw: breed kanaal.
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14.3 Impact op maximale peilen

De lange termijnsimulaties (over een volledige jaarcyclus) tonen een kleine maar merkbare impact
op de maximale peilen die zich voordoen in Waterdunen. Een vergelijking tussen de toestand met
en zonder kanaal (respectievelijk blauw en groen in onderstaande figuur) toont aan dat het effect
van het kanaal zich vertaalt in een minder vullen van Waterdunen.
Andere toestanden met kort of breed kanaal (rood en lichtblauw respectievelijk) tonen consistente
resultaten: hoe meer energie verloren gaat langs het kanaal, hoe lagere maximale peilen zich
voordoen in het intergetijdengebied van het hinterland.
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14.4 Impact op minimale peilen

De impact op de minimale peilen is meer uitgesproken maar consistent met het gedrag van de
maximale peilen. De aanwezigheid van het kanaal wordt vertaald naar minder lage minimale peilen.
Hoe langer en nauwer het kanaal is, hoe minder afvoercapaciteit het heeft. Als gevolg ervan
kunnen de peilen niet voldoende zakken bij het leeglopen van het gebied. De leegloop van het
intergetijdengebied verloopt dan ook minder gemakkelijk bij een langer en/of nauwer kanaal.

Figuur 14-2 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een periode van 1 jaar (maximale peilen).
Groen: geen kanaal, Blauw: kanaal zoals in voorontwerp, Rood: kort kanaal; Licht blauw: breed kanaal.
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14.5 Besluit

 De ontwikkelde laagwater peilen in Waterdunen zijn sterk afhankelijk van de verbindende
kanaalconfiguratie tussen de getijduiker en het feitelijke intergetijdengebied.

 De invloed op maximale peilen is iets minder omvangrijk.
 Hoe langer en nauwer het aanvoerkanaal voorzien wordt, hoe beperkter de peil variatie die

gerealiseerd wordt (lagere maxima en hogere minima).
 Aangezien een optimale natuurontwikkeling slechts bereikt kan worden door een maximale

variatie aan waterpeilen (binnen de vooropgestelde veiligheidsgrenzen), is de optimale
kanaalconfiguratie gekenmerkt door een minimale lengte en een maximale (brede) sectie. Zo
worden bijkomende energieverliezen bij het vullen en ledigen van het gebied maximaal
vermelden.

Figuur 14-3 : Vergelijking van verschillende sturingsstrategieën voor een periode van 1 jaar (minimale peilen).
Groen: geen kanaal, Blauw: kanaal zoals in voorontwerp, Rood: korte kanaal; Licht blauw: breed kanaal.
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15 Invloed van het reliëf
Variant N1 met regeling R1 (donker blauw)

15.1 Beschrijving

In deze stap van de scenariostudie wordt onderzoek verricht naar een aangepaste bathymetrie-
configuratie in het intergetijdengebied waarin meer peilvariatie (en dus meer dynamische
ontwikkeling) bereikt kan worden. In deze simulatie is de gecombineerde invloed van twee factoren
bestudeerd:
 een vlakker topografisch reliëf van het Waterdunen-gebied
 de eerder doorgerekende en positief geëvalueerde alternatieve regeling van de inlaatduiker

(Regeling R1 uit §13).

De aldus ontwikkelde 2D-simulatie toont de impact van deze factoren op het resulterende
stromingspatroon in het Waterdunen-gebied. Vervolgens wordt het aldus bekomen nieuwe
stromingspatroon ook kwalitatief getoetst aan verdere morfologische en ecologische aspecten,
zoals eerder geïdentificeerd in het toetsingkader.

15.2 De referentietoestand

Onderstaande figuur geeft een snelle (terug)blik op de uitkomsten voor twee belangrijke parameters
doorgerekend voor de referentietoestand: het percentage van vernatting en de maximale snelheid
voor een normaal getij.
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Voornaamste kenmerken zijn:
 de beperkte maar voldoende variatie van oppervlakte aan geregeld droogvallende zones
 globaal lage stroomsnelheden

Figuur 15-1 : Referentietoestand: vernatting in % (boven), maximale snelheid in m/s (beneden)
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15.3 De vlakkere variant N1

Om meer variatie in de vernatting van het systeem te voorzien werd – mede op basis van de in de
begeleidingscommissie gesuggereerde aanpassingen – in eerste instantie het terreinreliëf
gewijzigd. Deze wijziging in bodemhoogte beperkt zich tot een interval van +/-0.55 m waarin voor
een vlakkere structuur gekozen werd. Figuur 15-2 is een vereenvoudigde weergave van het
terreinreliëf in Waterdunen, vertrekkend van het referentiealternatief “Natuurlijk” (referentie en
variant N1). Een meer gedetailleerde kaart is terug te vinden in bijlage.
De voornaamste wijziging neemt plaats in het zuidelijke gebied waar het stelsel van kleine grachtjes
vervangen werd door een vlakkere contour.
Variant N1 geeft eigenlijk een initiële toestand weer van het gebied die later op natuurlijke wijze zou
kunnen evolueren in de richting van de referentie (met grachtjes). De vlakkere structuur induceert
een geleidelijke overgang over een grotere oppervlakte, waardoor de tijdynamiek zich “verder” en
“ruimer” doorzet in het gebied.

Op basis van de geometrie van de variant N1 werd een nieuw 2D-model ontwikkeld en hiermee
werd opnieuw een set van 3 simulaties uitgevoerd voor normaal tij, springtij en dood tij. De regeling
van de inlaatduiker werd ook gewijzigd zodanig dat een meer natuurlijke kromme ontwikkeld wordt
(Regeling R1 uit §13).

15.4 Simulatieresultaten

Net als bij de eerste reeks simulaties zijn terug dezelfde getijden doorgerekend. De randvoorwaarde
is vastgelegd met InfoWorks en geklasseerd als donkerblauw (zie hoger).
In Figuur 15-3 is het aangepaste grid en bijhorende (uitgevlakte) bathymetrie voorgesteld. Uit de
figuur is ook duidelijk dat, ten opzichte van de vorige simulatie, de gridgeneratie aangepast is. De
gridgrootte is in het centraal-zuidelijk deel verfijnd t.o.v. de eerste simulaties, teneinde de
geleidelijke overgangen en bijhorende tijdynamiek ook in detail weer te geven in de 2D-simulaties.

Figuur 15-2 : Reliëf van alternatief “Natuurlijk”. Referentie (links), variant N1 (rechts)
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Figuur 15-3 : Natuurlijk, vlakke variant – grid + bathymetrie
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15.4.1 Normaal tij

Figuur 15-4 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale instroom normaal tij

Figuur 15-5 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale uitstroom normaal tij
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15.4.2 Springtij

Figuur 15-6 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale instroom springtij

Figuur 15-7 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale uitstroom springtij
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15.4.3 Dood tij

Figuur 15-8 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale instroom dood tij

Figuur 15-9 : Natuurlijk, vlakke variant – maximale uitstroom dood tij

15.4.4 Conclusies Variant N1 – R1

Het optredend snelheidsbeeld is gelijklopend met de vorige simulaties. Het globale stromingsbeeld
blijft nagenoeg ongewijzigd: een sterk geconcentreerde hoge instroom die geleidelijk uitdient over
het geulensysteem en een tragere uitstroom (lagere snelheden). Gebruik van een fijner grid laat toe
de visualisatie en de nauwkeurigheid in de randzones te verbeteren. De hogere snelheden (>
0.5 m/s) zijn enkel te vinden in het instroomkanaal en de zone voor de vertakking in het gebied.
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15.5 Indicatoren

De simulatieresultaten worden opnieuw herwerkt om relevante indicatoren uit het toetsingskader af
te leiden. Onderstaande figuur geeft de vernatting en de maximale snelheid weer, als meest
relevante illustratie bij de ontwikkelde aanpassing in dit scenario. Meer gedetailleerde kaarten zijn te
vinden in Bijlage 4.

De voornaamste kenmerken van de doorgerekende simulaties en bekomen indicatoren zijn:
 een aanzienlijke toename aan oppervlakte die geregeld droogvalt
 de stroomsnelheden zijn iets hoger dan bij de referentiesituatie
 de peilontwikkelingen in Waterdunen naar aanleiding van een dood tij, springtij of normaal tij zijn

nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Figuur 15-10 : Vlakkere variant N1: vernatting in % (boven), maximale snelheid in m/s (beneden)
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15.6 Ecologische mogelijkheden

Onderstaand zijn nieuwe elementen aanwezig in de variant N1 die relevant zijn bij het interpreteren
van ecologische mogelijkheden.

 De oppervlakte aan geregeld droogvallende zones in variant N1 is toegenomen in vergelijking
met de referentietoestanden. Er blijven voldoende ondiepe waterzones over die kunnen
fungeren als broedkamer voor estuariene vissoorten. Ook bodemdieren, brakwatergarnalen,
roeipootkreeftjes en de gewone garnaal kunnen in deze omgeving voorkomen op voorwaarde
dat er ook bij eb zones met water beschikbaar zijn.

 Het minimale waterpeil heeft belang op vlak van avifauna. Hoe groter de drooggevallen
oppervlakte, des te groter is de potentiële foerageerzone, en des te groter zijn de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van een vegetatie die zich binnen de getijdenzone kan handhaven (nl.
slijkgras- en zeekraalvegetaties). De oppervlakte die geregeld droogvalt is sowieso groter dan in
de referentietoestand. De variant N1 bevat veel droogvalvariatie over relatief grote
aaneengesloten oppervlaktes, wat de snelheid van mogelijks toegroeien met vegetatie ook
aanzienlijk verkleint.

 De totale oppervlakte aan zones die geregeld droogvallen, en daardoor mogelijkheden bieden
aan avifauna en vegetatieontwikkeling, is in de variant N1 bijna dubbel zo groot in vergelijking
met de referentietoestand. De variant heeft een droogvaloppervlakte die zelfs 3 à 4 keer groter
is en zich bovendien uitstrekt over grotere oppervlaktes (breuk opp/omtrek is groter !!) wat qua
ecologische waarde en qua duurzaam beheer een aanzienlijke meerwaarde betekent.

 We kunnen stellen dat een gemiddelde snelheid lager dan 3 m/s de ontwikkeling van vegetatie
theoretisch gezien mogelijk maakt. In zowat alle zones van variant N1 komt de snelheid
nauwelijks boven de 0,5 m/s uit waardoor we kunnen spreken van laagdynamische zones waar
vegetatie zich zonder twijfel kan vestigen, tot ontwikkeling kan komen en kan handhaven. Alleen
in de instroomgeul zullen zich geen planten kunnen vestigen omwille van de stroomsnelheid.

 Uit variant N1 blijkt dat er in het projectgebied nooit een voldoende watersnelheid gehaald kan
worden om eventuele ongewenste aanzanding/opslibbing met een waterflush te verwijderen.
Om een stabiele ecologische situatie te creëren, wordt bij voorkeur gestreefd naar een zo laag
mogelijke dynamiek, op voorwaarde dat dit de opslibbing niet aanzienlijk versneld.

 Uit bovenstaande modelresultaten blijkt dat een maximale variatie aan peilen te bereiken is door
een kanaalconfiguratie met een korte lengte en een brede sectie. Deze maximale variatie laat in
potentie de grootste variatie aan natuurwaarden toe.

15.7 Morfologie

De maximale uitstroomsnelheden zijn lager dan de instroomsnelheden. Er is een duidelijke
asymmetrie in de vulling/lediging van het intergetijdengebied: vullen gebeurt snel en kort, terwijl het
leeglopen trager en dus langer verloopt. Dit betekent dat partikels die in Waterdunen terecht komen
niet makkelijk weg kunnen geraken op een natuurlijke manier. Aangevoerde sedimenten (zeker de
zwaardere zandfactie) in de vloedtak kunnen niet afgevoerd worden door de “zwakkere” ebstroom
en sedimenteren in het intergetijdengebied.
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Bovendien, de gemiddelde maximale snelheidsmagnitudes zijn het hoogst (1.6 tot 1.8 m/s) langs
het invoerkanaal, een paar honderden meters verderop in Waterdunen neemt de pieksnelheid al
drastisch af tot waarden die van de grootteorde van enkele centimeters per seconde zijn. Dergelijke
vertraging in het snelheidspatroon heeft natuurlijk impact op het gedrag van zwevende stoffen. De
zwaarste partikels (fijne zanden en leem) zullen relatief snel bezinken in een radius van een paar
honderd meters rond het kanaal. Het feit dat de uitgaande snelheden bovendien lager zijn dan de
instromende snelheden zal er voor zorgen dat slechts een zeer beperkte volume aan bezonken
partikels weer in beweging zal komen waarvan dan ook amper een kleine fractie terug naar de
Westerschelde zal kunnen afgevoerd worden.
Afhankelijk van het soort vaste materiaal aangevoerd vanuit zee zal in meer of mindere mate een
soort sedimentatiekegel gevormd worden aansluitend aan het invoerkanaal. De geometrie en
omvang van de kegel zal met de tijd evolueren en een zekere dynamische gedrag vertonen.
Tegelijk zullen de fijnere partikels verder “landwaarts” gevoed worden langs de diepste grachten om
aan de afwaartse “uiteinden” van de vloedstroom te bezinken. Opnieuw is de kans dat een
belangrijk deel van deze partikels terug in zee zou gaan door re-suspensie zeer klein omwille van
de matige stroomsnelheden bij uitgaande stroming.
Kort na de initiële inrichting van Waterdunen zal de grondstructuur relatief homogeen zijn qua
korrelsamenstelling. Bij de initiatie van de natuurlijke ontwikkeling van het intergetijdengebied zullen
lokale erosieprocessen zich voordoen met als gevolg het ontstaan van kleine tot middelgrote geulen
in het terrein voornamelijk op gebieden met de hoogste hellingen. Het geërodeerde materiaal zal
terechtkomen in diepere zones met beperkte snelheid (waarschijnlijk ter hoogte van de bodem van
de centrale diepe gracht)
De diepte en omvang van de ontwikkelde geulen zal bovendien nog versterkt worden door neerslag
en lokale oppervlaktestroming. Het proces zal zich verder herhalen tot de overblijvende partikels
een terreinstructuur vormen die sterk genoeg is om de schuifspanningen van de stromende water te
kunnen doorstaan. De nieuwe structuur van het terrein zal een soort van harnas ontwikkelen in de
vorm van een dunne laag van sterke partikels. Eventueel zal de ontstane slikken-schorrenstructuur
verder versterkt worden door afgezette slib die een coherente beschermfunctie zal ontwikkelen. Het
proces zal na een aantal maanden minder significant worden: het slikken-schorrensysteem heeft
een “evenwichtstoestand” bereikt.
Slechts een kleine fractie van het slibmateriaal dat in Waterdunen terechtkomt zal terug in zee
kunnen gaan; het grote deel ervan zal bezinken en zich cumuleren in zones met beperkte snelheid.
De numerieke simulaties hebben aangetoond dat er zich geen grote circulatiezones voordoen; het
merendeel van het bezonken slib zal zich concentreren in diepe zones van de grachten die altijd nat
zijn. De hoofdgeul zal – in directe relatie tot de sedimentaanvoer – waarschijnlijk een belangrijke
aanslibbing vertonen.
Als direct gevolg van de vooropgestelde werking van de inlaatduiker (regeling van de schuif) zijn de
verschillen tussen springtij, normaal tij en dood tij minder uitgesproken. Dit betekent dat er weinig
kans bestaat dat bv. bij een dood tij een soort natuurlijke flushing geproduceerd zou worden om
overtollige sedimenten weg te spullen. Dergelijke flushing zou ingepland kunnen worden als een
bijkomend operationele regeling maar op basis van de huidige simulaties is niet echt te stellen dat
deze methodiek effectief ook realiseerbaar is binnen de vooropgestelde randcondities.

Bovenstaande kwalitatieve beschrijving voor de morfologische ontwikkeling in de referentietoestand
kan grotendeels overgenomen worden voor de hier beschouwde inrichtingsvariant N1. Immers,
variant N1 vertoont geen grote variatie in de ontwikkelde snelheidspatronen ten opzichte van de
referentietoestand. Dit betekent dat de afzettingsprocessen ongeveer analoog zullen verlopen.
Een wezenlijk verschil is dat bij het ontwikkelen van een vlakker en meer uniform reliëf in N1 er wel
minder steile zones gevormd zullen worden. Het is dus waarschijnlijk dat de initiële ontwikkeling van
geulen een ander patroon zal vertonen dan bij de referentie. De afwezigheid van “heuvels”
induceert een geulenpatroon dat meer radiaal vanuit de grachten zich ontwikkelt. Het valt niet uit te
sluiten dat de initiële erosie hier iets beperkter zou zijn omwille van de vlakkere taluds in N1.
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Het voorgestelde nieuwe reliëf van N1 genereert ook initieel grotere oppervlakten die altijd nat zijn.
Deze zones, die een gunstige plaats zijn voor de bezinking van partikels en vlokken, zouden
mogelijks naar een iets grotere volume van bezonken materiaal kunnen leiden.

15.8 Andere functies

De maximale waterpeilen in Waterdunen zijn voor het voorgestelde inrichtingsalternatief 1 a 2 cm
hoger dan bij de referentietoestand N1. De minimale peilen zijn integendeel tot 5 cm lager dan in de
referentietoestand. Het gemiddelde waterpeil blijft nagenoeg ongewijzigd. Bijgevolg (met dit
gemiddeld peil rond 0 m NAP) is er ook geen significante wijziging in de drainagetoestand,
waardoor ook geen verdere impact naar landbouw of bebouwing is te verwachten.
Simulaties tonen aan dat de nabijgelegen bebouwing gevrijwaard wordt van overstromingen:
bestaande dijken rondom het gebied worden met de vooropgestelde schuifregeling en de
voorgestelde inrichting zelfs niet benaderd door de ontwikkelde waterpeilvariatie
Minimale waterdieptes in het altijd natte gebied van het intergetijdengebied variëren tussen een
paar cm en net minder dan een meter. Dit betekent dat eigenlijk het gebied toegankelijk blijft over
de volledige tijcyclus.
De bestaande wegeninfrastructuur in het studiegebied (Lange Weg alsook de Slikkenburgse weg)
wordt expliciet onderbroken net als bij de referentietoestand.
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16 Invloed van het reliëf
Variant N1 met Regeling R3 (licht blauw)

16.1 Beschrijving

In een verdere stap in de scenariostudie wordt onderzoek verricht naar een inrichtingsconfiguratie
voor het intergetijdengebied waarin nog meer peilvariatie (dynamiek) bereikt kan worden. In deze
simulatie is de invloed van twee factoren bestudeerd:
 een vlakkere topografisch reliëf
 een alternatieve regeling van de inlaatduiker (Regeling R3 uit §13).

De aldus ontwikkelde 2D-simulaties illustreren de impact van deze factoren in het resulterend
stromingspatroon in Waterdunen. Vervolgens wordt het nieuwe stromingspatroon opnieuw getoetst
aan morfologische en ecologische aspecten, zoals gedefinieerd in het toetsingkader.

16.2 Simulatieresultaten

Onderstaande figuur toont de aangepaste bathymetrie van de bestaande inrichtingsvariant N1 en
het bijhorend grid voor de afgevlakte situatie.

Figuur 16-1 : Natuurlijk, vlakke variant – grid + bathymetrie

De doorgerekende 2D hydrodynamische simulatie vertoont een meer geleidelijke vulling en lediging
van het in te richten gebied waardoor de vrij lange periodes van min of meer constant peil bij
minimum en maximum waterpeil duidelijk gereduceerd worden, maar waarbij toch de gewenste
ruimtelijke variatie in het intergetijdengebied bekomen wordt.
In onderstaande figuur is de snelheidsverdeling bij maximale instroom (normaal tij) weergegeven.
De grootste snelheden treden opnieuw op nabij de instroom in het verbindingskanaal (onmiddellijk
na inlaatconstructie). Daarnaast treden bijna even grote stroomsnelheden op kort voor de
uitsplitsing van het water over het volledige gebied.



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 73 van 112

Figuur 16-2 : Natuurlijk, vlakke variant – Maximale snelheid instroom

Figuur 16-3 : Natuurlijk, vlakke variant – Snelheidsverdeling instroom (normaal tij)

Een detail van het stromingsbeeld ter hoogte van de instroom in het gebied is in bovenstaande
figuur gegeven.
Door de huidige vormgeving van de instroomzone, die lichtjes zuid-westelijk gericht is, wordt het
water in eerste instantie gestuwd naar het westelijk deel van het gebied. Dit vertaalt zich in een
niveauverschil van een 3-tal cm (wateroppervlaktegradiënt) tussen 100 m links en 100 m rechts van
de instroom bij maximale instroomsnelheid.
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Het is dan ook aangeraden de instroom eveneens geleidelijk aan te verbreden naar oostelijke zijde
teneinde een beter verdeelde instroom, en bijgevolg ook een betere en meer gelijkmatige verdeling
over het water naar het gebied te bekomen.

Figuur 16-4 : Natuurlijk, vlakke variant – aanduiding referentiepunten

In bovenstaande figuur zijn opnieuw de rode stippen aangeduid als punten waar snelheid en
waterhoogte in de numerieke simulatie apart geregistreerd zijn. De punten in de verderop volgende
grafieken zijn opeenvolgend genummerd vanaf de instroom (punt1) tot in het zuid-oosten (punt 6)
voor wat betreft de punten in de hoofdgeul en punt 7 en 8 in het centraal zuidelijk gebied buiten de
hoofdgeul.
In Figuur 16-5 is de peilvariatie in de 8 geselecteerde punten weergegeven, terwijl in Figuur 16-6 de
snelheidsvariatie (magnitude) is weergegeven.
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Waterdunen - Variante N1 - Normaal tij.
Randvoorwaarde : lichtblauw
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Figuur 16-5 : Natuurlijk, vlakke variant – peilvariatie op 8 locaties

Waterdunen - Variante N1 - Normaal tij.
Randvoorwaarde : lichtblauw
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Figuur 16-6 : Natuurlijk, vlakke variant – snelheidsvariatie op 8 locaties
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Uit de grafiek met de peilvariatie blijkt dat er een vrij belangrijk ladingsverlies optreedt tussen begin
en einde van het verbindingskanaal (punten 1 en 2). Opnieuw nemen de snelheden heel vlug af
vanaf de instroom in Waterdunen naar de hoofdgeul en blijven behalve in de directe omgeving van
de instroom overal ruim onder de 1 m/s.

Naast de simulatie voor normaal tij zijn er eveneens berekeningen doorgevoerd voor dood tij en
springtij. De resultaten zijn vrij gelijkaardig aan deze bij normaal tij. Het globale stromingsbeeld blijft
nagenoeg identiek, een lichte variatie in absolute waarde van de stroomsnelheid is nauwelijks
noemenswaardig.
Van alle simulatieresultaten zijn de eerder gedefinieerde indicatoren bepaald en verzameld in
Bijlage 5 van dit rapport (zie verder).

16.3 Indicatoren

Simulatieresultaten werden vervolgens herwerkt om relevante indicatoren af te leiden.
Onderstaande figuur geeft de vernatting en de maximale snelheid weer als meest representatieve
indicatie van voor dit inrichtingsalternatief. Meer gedetailleerde kaarten zijn te vinden in Bijlage 5.
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Figuur 16-7 : Vlakkere variant N1 met regeling R3: vernatting in % (boven), maximale snelheid in m/s
(beneden)
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De voornaamste kenmerken van de hier doorgerekende numerieke resultaten worden vergeleken
met de vorige simulatie:
 een aanzienlijke toename aan oppervlakte die geregeld droog valt, vertoont grote gelijkenis met

de vorige simulatie.
 de stroomsnelheden in het globale beeld zijn gelijkaardig; er is een centrale zone waarin iets

hogere snelheden zich voor doen.
 de peilvariaties in het Waterdunen-gebied bij respectievelijk een dood tij, springtij of normaal tij

aan de zeewaartse zijde zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De ingebouwde sturing
middelt de grootste variaties uit.

16.4 Ecologische mogelijkheden

We kunnen stellen dat de effecten van deze variant N1 met regeling R3 slechts in beperkte mate
verschillen van N1 met regeling R1. Zo worden er iets hogere stroomsnelheden gehaald en is er
iets meer droogvalvariatie bij R3. Dus in theorie scoort N1-R3 iets beter naar fauna en flora toe. Het
gaat slechts om beperkte snelheids- en droogvalverschillen, zodat we durven stellen dat de
beoordeling inzake fauna- en florarelevantie van de ingrepen ook niet wezenlijk verschilt.

16.5 Morfologie

Variant N1 met regeling R3 vertoont een lichte verhoging van de ontwikkelde snelheidspatronen ten
opzichte van de referentietoestand in de nabijheid van het invoerkanaal. Dit betekent dat de eerder
beschreven afzettingsprocessen iets verder landinwaarts in Waterdunen zullen plaats vinden.
Door de aangepast sturing is er meer variatie in de maximale/minimale waterpeilen in het
intergetijdengebied. Dit fenomeen is gunstig voor het transport van zwevende stoffen richting zee
omdat bij sommige extra lage waterstanden iets meer watervolume (met sediment beladen in
suspensie) kan leeglopen uit Waterdunen. De frequentie en intensiteit van deze lage waterstanden
lijkt echter niet buitengewoon groot te zijn zodat dit proces niet echt als een natuurlijke flushing te
beschouwen valt.
De voorgestelde sturing R3 zorgt een aantal keer per jaar voor iets kleinere oppervlakten die nat
blijven over een getijcyclus. Deze beperkte verlaging zou mogelijks naar een iets kleinere volume
van bezonken materiaal in de hoofdgeulen kunnen leiden.

16.6 Andere functies

De maximale waterpeilen in Waterdunen kunnen in het voorgestelde inrichtingsalternatief tot 6 cm
hoger zijn dan bij de referentietoestand terwijl de minimale peilen tot bijna 10 cm lager kunnen
vallen dan in de referentietoestand. Het gemiddelde waterpeil blijft nagenoeg ongewijzigd. Bijgevolg
(met dit gemiddeld peil rond 0 m NAP) is er ook geen significante wijziging in de drainagetoestand,
waardoor ook geen verdere impact naar landbouw of bebouwing is te verwachten.
Simulaties tonen aan dat de nabijgelegen bebouwing gevrijwaard blijft van overstromingen,
bestaande dijken rondom het gebied worden zelfs niet benaderd door de ontwikkelde
waterpeilvariatie.
Minimale waterdieptes in het altijd natte gebied van het intergetijdengebied variëren tussen een
paar cm tot iets minder dan een meter. Dit betekent dat eigenlijk grotendeels van het gebied te voet
toegankelijk blijft.
Lange Weg alsook de Slikkenburgse weg blijven onderbroken net zoals bij de referentietoestand.
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17 Invloed van het reliëf
Variant N2 met regeling R1 (donker blauw)

17.1 Beschrijving

Hier wordt verder gewerkt op de hierboven ontwikkelde inrichtingsvariante N1 (afgevlakte bodem)
waaraan mede op basis van suggesties geformuleerd vanuit de begeleidingscommissie enkele
bijkomende aanpassingen gebeurd zijn:
 Toevoeging van geul in het noordoosten van het gebied
 Behoud van bestaande weg in het zuidoostelijk kwadrant
 Beperkte aanpassing van lokale bathymetrie
Het aldus aangepaste numeriek grid gecombineerd met de aangepaste bathymetrie is in
onderstaande Figuur 17-1 voorgesteld.

17.2 Simulatieresultaten

Figuur 17-1 : Natuurlijk, vlakke variant N2 – Bathymetrie en grid

Opnieuw kunnen door de expliciete inbouw van het verbindingskanaal (met de werkelijke
afmetingen) tussen getijduiker en intergetijdengebied, de opgelegde randvoorwaarde ter hoogte
van de instroom in het verbindingskanaal, dus onmiddellijk afwaarts van de regelkunstwerken,
opgelegd worden.
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Figuur 17-2 : Natuurlijk, vlakke variant N2 – ligging referentiepunten

Waterdunen - Variante N2 - Normaal tij.
Randvoorwaarde : donkerblauw
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Figuur 17-3 : Natuurlijk, vlakke variant N2 – peilvariatie referentiepunten
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Waterdunen - Variante N2 - Normaal tij.
Randvoorwaarde : donkerblauw
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Figuur 17-4 : Natuurlijk, vlakke variant N2 – snelheidsvariatie referentiepunten

Figuur 17-5 : Natuurlijk, vlakke variant N2 – snelheidsbeeld bij maximale instroom
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Het globale stromingsbeeld blijft nagenoeg ongewijzigd. Instroom en verdere verdeling landwaarts
in het gebied via de grachten zijn nagenoeg identiek te noemen. Opvallend is wel dat in deze
inrichtingsvariant N2 ter hoogte van de duikers onder de bestaande weg de stroomsnelheden lokaal
terug duidelijk hoger worden (tot +/- 0.5 m/s) in vergelijking met de omgeving.

17.3 Indicatoren

Simulatieresultaten werden – net als bij vorige inrichtingsalternatieven – vervolgens herwerkt tot
direct relevante indicatoren. Onderstaande figuur geeft de vernatting en de maximale snelheid weer
als illustratieve indicatoren binnen het gedefinieerde toetsingkader. Meer gedetailleerde kaarten
voor alle eerder geïdentificeerde indicatoren zijn te vinden in Bijlage 6.
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Figuur 17-6 : Vlakkere variant N2 met regeling R1: vernatting in % (boven), maximale snelheid in m/s
(beneden)



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 84 van 112

In vergelijking met voorgaande inrichtingsalternatief N1 kunnen volgende kenmerken worden
geïdentificeerd.
 Er blijken geen grote verschillen te zijn in het vernattingspatroon van het intergetijdengebied.
 De absolute waarden van de stroomsnelheden en het globale stromingspatroon zijn zeer

gelijkaardig. Enkel de plaatsen waar duikers voorzien zijn onder de hier ingebouwde weg
vertonen lokaal een duidelijke verhoging in snelheden.

 De peilontwikkelingen in Waterdunen naar aanleiding van een dood tij, springtij of normaal tij
zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

17.4 Ecologische mogelijkheden

We kunnen stellen dat de effecten van de hier beschouwde inrichtingsvariant N2, op het vlak van
flora niet wezenlijk verschillen van de effecten van Variant N1 met Regeling R3 of Regeling R1.
Alleen ter hoogte van de duikers zijn iets hogere snelheden aanwezig waardoor er zich hier lokaal
iets andere vegetatie zal kunnen ontwikkelen.
Wat fauna betreft kan het volgende worden gezegd: het belang als broedkamer is door de iets
hogere stroomsnelheden niet noodzakelijk beperkter. Het gaat immers slechts om een klein lokaal
deel van het projectgebied waar een hogere stroomsnelheid optreedt, zodat we ook hier niet
kunnen spreken van een echt verschil met de voorgaande varianten.
Echter, de potentie voor fauna wordt niet alleen bepaald door de oppervlakte van het leefgebied,
maar tevens door de kwaliteit. Een van de indicatoren voor de kwaliteit is de aaneengeslotenheid
van het leefgebied of de habitat connectivity. In de hier voorgestelde inrichtingsvariant met de weg
is er sprake van een bijkomende habitatversnippering ter hoogte van de weg. De weg “onderbreekt”
de habitatontwikkeling en induceert daarenboven bijkomende negatieve effecten zoals
geluidshinder, visuele verstoring, …
Kortom: de varianten zonder weg zijn vanuit ecologisch standpunt zeker beter.

17.5 Morfologie

Variant N2 met regeling R1 heeft als voornaamste verandering het behoud van de Lange Weg.
Zoals hierboven aangegeven onderbreekt deze oost-west weg de habitat van het
intergetijdengebied. Teneinde de doorstroming verder naar het zuiden in het intergetijdengebied te
garanderen, worden twee duikers voorzien om aldus ten zuiden van deze weg ook nog vernatting te
creëren.
Snelheden ten noorden van de weg en afwaarts de invoerkanaal zijn vergelijkbaar ten opzichte van
de referentietoestand. Dit betekent dat de afzettingsprocessen in Waterdunen analoog aan die van
de referentiesituatie zullen plaats nemen. Juist onder de weg, lokaal ter hoogte van de duikers is
een duidelijke toename van de stroomsnelheden waar te nemen. Dit beperkte gebied zal dus
onderhevig zijn aan iets grotere erosieprocessen; om de stabiliteit van de weg en de
doorgang/koker te garanderen zullen locale maatregelen nodig zijn. Er zijn geen argumenten om
aan te nemen dat ten zuiden van de weg het sedimentatiepatroon fundamenteel anders zou
worden dan bij de referentietoestand.

17.6 Andere functies

De maximale en minimale waterpeilen in Waterdunen zijn vergelijkbaar met die van variant N1 met
sturing N1. Het gemiddelde waterpeil blijft nagenoeg ongewijzigd. Bijgevolg (met dit gemiddeld peil
rond 0 m NAP) is er ook geen significante wijziging in de drainagetoestand, waardoor ook geen
verdere impact naar landbouw of bebouwing is te verwachten.
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Simulaties tonen aan de dichtbijliggende bebouwing gevrijwaard blijft van overstromingen,
bestaande dijken rondom het gebied worden zelfs niet benaderd door de ontwikkelde waterpeilen in
het projectgebied.
Minimale waterdieptes in het altijd natte gebied variëren tussen een paar cm tot iets minder dan een
meter. Dit betekent dat het volledige intergetijdengebied grotendeels te voet toegankelijk blijft.
In dit inrichtingsalternatief wordt de Lange Weg volledig toegankelijk gemaakt (als een oost-west
traject doorheen het studiegebied) terwijl de Slikkenburgse weg onderbroken blijft, net zoals bij de
referentietoestand.
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18 Invloed van het reliëf
Variant N3 met aangepaste regeling

18.1 Beschrijving

In dit scenario wordt – in onderling overleg en na terugkoppeling met de begeleidingscommissie –
het topografische reliëf van Waterdunen verder geoptimaliseerd om de vervulling van volgende
functies zo veel mogelijk te verenigen/verzoenen:
 zoveel mogelijk variatie in het nat/droog patroon te bewerkstelligen (door minder gebieden te

creëren die altijd nat blijven en aldus grotere “dynamische” zones te creëren waarin het getij nat
en droog maakt)

 ruimte te laten aan vispopulaties (voldoende waterpartijen overhouden)
 voldoende doorstroming van het getij naar de uithoeken van het intergetijdengebied te

behouden

Om deze doelstellingen te verwezenlijken worden volgende ingrepen uitgevoerd startend uit het N1-
alternatief:
 De geulen worden voorzien van een verhang aan meest opwaartse uiteinden, zodat deze

uiteinden geheel leeg kunnen lopen. Zo krijgt men ook hier – aan de uiteinden – een meer
dynamisch tijbeeld.

 Meer naar het midden toe worden (de randen van) de geulen minder diep gemaakt worden, in
aansluiting op de hogergelegen slikken en schorren

Bovendien wordt in dit inrichtingsalternatief:
 de gebiedsaanpassing in het NO (uit N2) meegenomen
 de oost-west weg (Lange Weg) in het zuidoosten behouden. Om de afvoer toe te laten onder

de weg verder zuidwaarts in het intergetijdengebied worden twee duikers voorzien, elk met een
breedte van 30 meter.

18.2 Regeling van de inlaatduiker

Aangezien de nieuwe configuratie van het reliëf een licht gewijzigd bergingsvolume heeft, werd
noodzakelijkerwijs ook de berekening van de sturing van de schuif in de inlaatduiker opnieuw
uitgevoerd.
In deze stap werd gekozen om de berekening van de sturing van de schuif in de inlaatduiker verder
te verfijnen door volgende bijkomende effecten expliciet in rekening te brengen:
 dimensies van het aanvoerkanaal (lengte – breedte)
 lengte van de inlaatduiker

In essentie blijft de strategie achter de eerder ontwikkelde sturing R3 (licht blauw uit §13.4 en
§13.5) absoluut van toepassing bij dit inrichtingsalternatief. Hier en daar zijn kleine enkele
aanpassingen aangebracht om de respons van de inlaatduiker bij een gewijzigd bergingsvolume
van het Waterdunen-gebied aanvaardbaar te houden.
De inlaatduiker wordt nog steeds geconceptualiseerd als een complex bestaande uit drie parallelle
kokers. Twee van deze kokers zijn elk voorzien van een schuif b x h = 3 m x 3 m die automatisch
geregeld kan worden. De derde koker van de inlaatduiker bevat een terugslagklep van b x h= 5 m x
3 m die slechts stroming richting zee mogelijk maakt. Als dusdanig zorgt deze koker voor extra
uitstroming bij de leegloop van het intergetijdengebied. De afvoercoëfficiënten zijn op 1.25
gehouden terwijl de standaard waarde voor modulair limit op 0.7 gebleven was.
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De impact van deze nieuwe sturing op maximale en minimale peilen in Waterdunen wordt
weergegeven in onderstaande figuur die afgeleid werd uit een simulatie voor een volledige jaar. Het
kan vastgesteld worden dat de variatie een gunstige verloop vertoont.
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Figuur 18-1 : Vergelijking van maximale peilen voor een periode van 1 jaar. Rood: N3. Licht blauw: N1

Figuur 18-2 : Vergelijking van minimale peilen voor een periode van 1 jaar. Rood: N3. Licht blauw: N1
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In grote lijnen zijn de te verwachten maximale peilen dezelfde als deze bij het vorige
inrichtingsalternatief variant N1. Aangezien de grootste wijzigingen in het reliëf zich voordoen in de
laagste zones wordt de impact van deze wijzigingen het meest significant bij de ontwikkelde
minimale waterpeilen. Op jaarbasis zijn de laagste minimale peilen systematisch iets hoger dan in
de vorige variant, precies door de ingerichte bathymetrie (helling van de geulen). Dit heeft echter
geen impact op het leeglopen van het intergetijdengebied; gelet op de voorziene hellingen in de
meer stroomopwaartse delen van de geulen in het gebied. De jaarlijkse variatie van maximale
peilen werd vervolgens vertaald naar een ruimtelijke weergave van de mogelijke natuurtypen die
zouden kunnen ontstaan. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de tabel die de relatie tussen de
vegetatiezonering en de voorziene tijwerking weergeeft in §10.2.3.

18.3 Simulatieresultaten

Onderstaande figuur toont het opgebouwde grid gecombineerd met de terreinhoogtes van het
nieuwe inrichtingsalternatief. In deze variant is terug rekening gehouden met de weg in het zuid-
oosten van het gebied en de eerder gedefinieerde kokers als doorstroom naar het zuiden.
De opbouw van het grid is lokaal aangepast t.o.v. de vorige versies om de aangepaste smalle
geultjes (opwaarts in het intergetijdengebied) zo goed mogelijk te kunnen implementeren in het
rekengrid. Daartoe zijn rondom deze geuluiteinden zones gecreëerd met een heel fijn grid (10 à 20
m² per gridcel). Hierdoor wordt bij de interpolatie van het grid de afvlakking van de vooropgestelde
bathymetrie beperkt. (Software Mike 21FM berekent per hoekpunt van elke gridcel immers een
gemiddelde van de omliggende bathymetrie gegevens waardoor een zekere afvlakking van de data
kan optreden).

Figuur 18-3 : Natuurlijk, variant N3 – Bathymetrie en grid

De opgelegde randvoorwaarde als resultaat van de vooropgestelde sturing R3 van de
regelschuiven bevindt zich ter hoogte van de instroom in het verbindingskanaal, dus onmiddellijk
afwaarts van de regelkunstwerken. Dit is hetzelfde als in de vorige scenario’s.
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Figuur 18-4 : Natuurlijk, variant N3 – ligging referentiepunten

Op bovenstaande Figuur 18-4 zijn 10 punten aangeduid waarvan de simulatieresultaten apart zijn
opgeslagen. Deze punten worden gebruikt bij de voorstelling van snelheden en waterpeilen in
enkele van deze punten (volgende figuren).
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Figuur 18-5 : Natuurlijk, variant N3 – peilvariatie referentiepunten
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Op bovenstaande Figuur 18-5 zijn de waterpeilen voorgesteld in de 10 referentiepunten. Uit deze
figuur blijkt dat het instroomkanaal (tussen regelkunstwerk en Waterdunen) zorgt voor een grote
demping en tijdsverschuiving (punten 1 en 2). In de punten 3 tot 10 verloopt de peilvariatie bijna
gelijktijdig (heel kleine tijdsverschuivingen en nauwelijks verhang waarneembaar).

In onderstaande Figuur 18-6 worden de snelheden in de 10 referentiepunten weergegeven. Deze
figuur toont aan dat de snelheden in het volledige gebied beperkt blijven tot maximaal 0.5 m/s.
Enkel punten 1 en 2 (gelegen in instroomkanaal) vertonen duidelijk hogere snelheden. De grootste
snelheden treden op bij vulling (vloed is 2de deel van de tijdskromme) van het gebied. Men merkt
hier ook de lagere stroming bij leeglopen die zich wel over een grotere tijdsperiode uitstrekt (vlakke
plateau in eerste deel van de tijdskromme).

Waterdunen - Variante N2 - Normaal tij.
Randvoorwaarde : variant N3
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Figuur 18-6 : Natuurlijk, variant N3 – snelheidsvariatie referentiepunten
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Figuur 18-7 : Natuurlijk, variant N3 – snelheidsbeeld bij +/- maximale instroomsnelheid – normaal tij

Uit bovenstaande Figuur 18-7 blijkt dat ter hoogte van de doorsteken onder de bestaande weg de
snelheid lokaal terug duidelijk hoger is (tot +/- 0.3 m/s) in vergelijking met de omgeving. De
snelheden in het instroomkanaal lopen op tot ruim 1.5 m/s. Het is dan ook noodzakelijk de nodige
aandacht te besteden aan de stabiliteit (bodem / oevers / taluds) van dit aan te leggen
instroomkanaal en de kokerpassages onder de Lange Weg.

18.4 Indicatoren

Opnieuw zijn de doorgerekende 2D-simulatieresultaten vervolgens herwerkt tot relevante
indicatoren binnen het eerder gedefinieerde toetsingkader. Onderstaande figuur geeft aldus een
ruimtelijk beeld van de vernatting en de maximale snelheid weer. Meer gedetailleerde kaarten zijn te
vinden in Bijlage 7.
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Figuur 18-8 : Vlakkere variant N3 met regeling R3: vernatting in % (boven), maximale snelheid in m/s
(beneden)



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 93 van 112

In vergelijking met voorgaande inrichtingsalternatieven zijn volgende vaststellingen als significant
verschillend te omschrijven:

 Een belangrijke verschil in het vernattingspatroon van het intergetijdengebied wordt
vastgesteld: opwaartse delen van de geulen kunnen vlotter droogvallen of nat worden.

 Er is dan ook een meer dynamische variatie in de natte gebieden.
 De stroomsnelheden zijn zeer gelijkaardig aan die van vorige simulaties; De plaatsen waar

duikers voorzien zijn onder de weg vertonen lokaal een duidelijke verhoging in snelheden
dan geen overdrijvende waarden bereiken.

 De peilontwikkelingen in Waterdunen naar aanleiding van een aansturend dood tij, springtij
of normaal tij zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De sturing van de schuiven regelt
de waterpeilen strikt binnen vooropgestelde grenswaarden.

18.5 Ecologische mogelijkheden

Enkele ecologische conclusies kunnen hier getrokken worden. De belangrijkste ecologische
conclusies die werden getrokken in functie van de eerder beschreven inrichtingsvariant N1-R1
blijven overeind. Een aantal aanpassingen zijn zinvol om te vermelden:
 In dit scenario wordt het topografische reliëf van Waterdunen verder geoptimaliseerd om zoveel

mogelijk variatie in vernattingsoppervlakte te bekomen. De opwaartse delen van de geulen
kunnen nu ook droog vallen. Er is als dusdanig nog meer dynamische variatie in de natte
gebieden, wat positief is in functie van fauna en flora potenties.

 De stroomsnelheden zijn zeer gelijkaardig aan die van vorige simulaties, waardoor er geen extra
zones zijn waar een vegetatie moeilijk tot ontwikkeling kan komen.

 Er wordt bij initiële aanleg iets minder ruimte gelaten om een relevante vispopulatie in stand te
houden (maar verwacht wordt dat er op termijn (bij verdere natuurlijke ontwikkeling) toch
voldoende waterpartijen behouden blijven).

 Er is voldoende doorstroming van het getij naar de uithoeken van het projectgebied, waardoor
wordt gegarandeerd dat er geen zones met “stilstaand water” ontwikkelen, wat positief is in
relatie tot de vooropgestelde natuurdoelstellingen.

De weg in het zuidoosten wordt behouden. Om de afvoer toe te laten onder de weg worden twee
duikers voorzien, elk van een breedte van 30 meter. Zoals reeds eerder gesteld heeft dit vrijwel
geen effect op de visfauna, maar zorgt dit wel voor verstoring van de avifauna. Het niet aanleggen
van deze weg of een meer zuidelijke ligging zouden kunnen zorgen voor een afname van de
verstoring.

18.6 Morfologie

De maximale snelheden geproduceerd door in de inrichtingsvariant N3 ten noorden van de weg en
afwaarts het invoerkanaal zijn vergelijkbaar ten opzichte van de variant N1R3. Een discrete daling
van snelheden midden in deze gebied ter hoogte van de hoofdgeul kan wel vastgesteld worden. De
afzettingsprocessen in Waterdunen zullen hoogst waarschijnlijk analoog zijn aan die van N1R3.
Slechts onder de weg, lokaal ter hoogte van de duikers, doet zich lokaal een beperkte toename van
snelheden voor. Deze twee kleine gebieden zullen onderhevig zijn aan iets grotere
erosieprocessen; om de stabiliteit van de weg te garanderen zullen locale verdedigingsmaatregelen
nodig zijn. Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat ten zuiden van de weg het
sedimentatiepatroon fundamenteel anders zou zijn dan bij N1R3.
De voordelen van lagere minimale waterpeilen bij deze variant zijn alvast hoopgevend voor het
natuurlijk afvoeren van een deel van de eerder in vloed aangevoerde zwevende stoffen terug in
zee. Het ledigen verloopt hier iets dynamischer en kan potentieel voor een iets beter evenwicht
tussen in- en uitstroom zorgen.
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Een belangrijk kenmerk van deze variant is het ontstaan van sommige trajecten (bij de meest
opwaartse geulen) die frequenter droog vallen dan bij andere varianten. Dit brengt potentieel twee
effecten met zich mee: enerzijds zullen zones die altijd nat blijven iets minder omvangrijk worden;
waardoor de hoeveelheid bezonken materiaal meer geclusterd wordt. Anderzijds, de cyclische
verdroging en vernatting van de opwaartse delen van de geulen zal de natuurlijke consolidatie
versnellen waardoor de ontwikkeling van een beschermende top sliblaag zich iets vlugger
ontwikkelt.

18.7 Andere functies

De maximale en minimale waterpeilen in Waterdunen zijn vergelijkbaar met die van variant N1 met
regeling R3. Het gemiddelde waterpeil blijft nagenoeg ongewijzigd. Bijgevolg (met dit gemiddeld peil
rond 0 m NAP) is er ook geen significante wijziging in de drainagetoestand, waardoor ook geen
verdere impact naar landbouw of bebouwing is te verwachten.
Simulaties tonen aan dat de nabijgelegen bebouwing gevrijwaard blijft van overstromingen. De
bestaande dijken rondom het gebied worden zelfs niet benaderd door de ontwikkelde waterpeilen in
het intergetijdengebied.
Minimale waterdieptes in het altijd natte gebied variëren tussen een paar cm tot iets minder dan een
meter. Dit betekent dat het gebied grotendeels te voet toegankelijk blijft over de volledige tijcyclus.
De oost-west Lange Weg wordt volledig toegankelijk gemaakt terwijl de Slikkenburgse weg
onderbroken blijft, met als in de referentietoestand.
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19 Bestaande opening in dijk
Tot op heden is – in alle voorgaande numerieke simulaties – er steeds vanuit gegaan dat het
invallende getij aan de Westerschelde-zijde ongestoord tot aan de voorziene getijduiker zal reiken.
Ook bij de leegloop van het Waterdunen-intergetijdengebied is geen verdere potentiële beperking
of gedeeltelijke obstructie aan de zeezijde meegenomen in de numerieke modellering. Op basis van
de vaststellingen tijdens de sedimentmeetcampagne echter lijkt de bestaande doorstroomopening
naar het Killetje eerder aan de kleine kant. Deze opening vormt de verbinding tussen de
Westerschelde en de bufferzone van het onmiddellijk achter de duinen gelegen Killetje. Mogelijk zal
dan ook bij de leegloop van Waterdunen de afvoer hierdoor gehinderd (beperkt) worden waardoor
de vooropgestelde variatie niet kan gehaald worden. Daarom wordt hier kort geschetst waar en hoe
het potentiële probleem zich situeert.

Figuur 19-1 : Instroom Killetje naar PS te Breskens (d.d. 6/11/2008 12h40)

Op bovenstaande foto, genomen op 6/11/2008 om 12h40, is het waterpeil op de Westerschelde te
Breskens -149 cm NAP. Er is nog een beperkt verval aanwezig tussen deze locatie en de
Westerschelde. Dit verval wordt geschat op een 20-tal cm. Ter hoogte van de hier zichtbare
meetsensor is er nog ongeveer 20 cm water aanwezig. Hieruit kunnen we afleiden dat de
bodemdiepte ter hoogte van de instroom in het Killetje ongeveer -150 cm NAP zal bedragen.
Op basis van vaststellingen tijdens de meetcampagne blijkt de breedte tussen de palenrijen beperkt
tot ongeveer 14 à 15 m en is het bodempeil langs de palenrijen ongeveer op -0.40 m te situeren.
Onderstaande Figuur 19-2 heeft de vorm en afmetingen van het Killetje weer (bestand ontvangen
via WSZV – ingemeten door Paul van ’t Westeinde). Ook hier blijkt te breedte benaderend tussen
14 en 15 m te liggen.
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Figuur 19-2 : Plannetje Killetje PS te Breskens (ingemeten door Paul van ’t Westeinde - WSZV)
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Figuur 19-3 : Dwarssectie instroom Killetje (op basis van beschikbare bathymetrie)

Bovenstaande terreinvaststellingen komen overeen met de achteraf ontvangen bathymetrische
gegevens van het volledige gebied. Gezien de vorm van deze sectie (cfr. figuur en foto) kan de
gemiddelde bodemdiepte benaderend op -0.8 à -1.0 m geschat worden.

Bij de opbouw van het mathematisch model is aangenomen dat de bodem van het instroomkanaal
constant op -2 m NAP gelegen is en dat dit instroomkanaal een bodembreedte heeft van ongeveer
20 m. Als randvoorwaarde in het mathematisch model is het Westerscheldepeil (te Vlissingen)
aangenomen. Hierbij is verondersteld dat dit peil optreedt vlak voor de in- en uitlaatconstructie (in
het Killetje dus!!).
De ontworpen in- uitlaatconstructie bestaat uit drie vierkante kokers van 3 m.
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Uit de simulaties met het Mike 21FM model blijkt dat de snelheden in het instroomkanaal (bij
uitstroom) reeds oplopen tot ruim 1.20 m/s (bij een bodembreedte van +/- 20 m). Bij een
corresponderende waterhoogte van ongeveer 0 m NAP vertegenwoordigt dit een sectie van 40 m²
en een debiet van 48 m³.
Ter hoogte van de doorstroom door de dijk bedraagt de natte sectie bij een waterhoogte van 0 m
NAP slechts 14 x 1 of 14 m². Het wordt dus onmogelijk om de nodige afvoer in deze
omstandigheden zeewaarts te laten stromen. Temeer daar er zich nog een verhang zal instellen
tussen de inlaatconstructie en de dijk, waardoor de hierboven berekende theoretische afvoer nog
zal dalen.

Besluit:
Bijgevolg zal het met de bestaande opening tussen de palenrijen in de dijk niet echt mogelijk zijn de
gewenste simulatieresultaten te realiseren. De problemen zullen zich voornamelijk voordoen bij
uitstroom uit Waterdunen omdat dan de beschikbare sectie ter hoogte van de opening in de dijk te
klein is. Bij instroom zullen deze problemen veel beperkter (en mogelijk zelfs onbestaande) zijn.
Hoeveel de afwijkingen zullen zijn, of hoeveel de doorstroomsectie ter hoogte van de dijk moet
vergroten wordt best in detail verder onderzocht. Dit kan door deze zone mee in het 1D-model op te
nemen.

Bij de her-dimensionering van deze doorgang kan het dijkconcept en de configuratie van het Killetje
in zijn geheel best meegenomen worden. Mede gelet op de potentiële problematiek van aanvoer
van fijn gesuspendeerd sediment kan het ontwerp van de toegang mede vanuit deze context
herzien worden. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan een aangepaste verbinding met
geschikte beschermingsmaatregelen langs de Westerschelde om de toevoer van sedimenten te
beperken, een hertekenen van de dijkinplanting (als primaire kering) of een aangepaste vorm van
het Killetje als sedimentvang én doorvoerkanaal naar de getijduiker.
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20 Conclusies
De belangrijkste conclusie van het hier voorgestelde hydrodynamische modelonderzoek is dat met
de voorgestelde inrichting het intergetijdengebied van Waterdunen operationeel kan zijn. Met de
hier beschreven combinatie van een getijduiker, een open verbindingskanaal en de inrichting van
het achterland als slikken- en schorrengebied (met aangepaste bathymetrie voor het
geulensysteem) wordt in de 2D-modellering op een gedetailleerde manier weergegeven dat binnen
de gestelde natuurlijke (getij in Westerschelde als aandrijvende motor) en operationele (maximaal
toelaatbare waterpeilvariatie in Waterdunen naar veiligheid en inrichting toe) randvoorwaarden het
gebied effectief volloopt bij opkomend tij en leegloopt bij afgaand tij. Binnen de gekozen inrichting is
er voldoende stabiel water aanwezig voor een relevante vispopulatie, voor de benodigde isolatie
van kwetsbare natuur en voor een voldoende groot spuivolume (dynamische natuurontwikkeling
van slikken en schorren in brakwatersysteem).

Voorts is duidelijk uit de ontwikkelde 2D-modellering van de verschillende inrichtingsalternatieven
dat – binnen de voorgestelde aanpassingen qua bathymetrie van het intergetijdengebied enerzijds
en sturing van de schuiven in de duikerconstructie anderzijds – steeds de hierboven
vooropgestelde werking gerealiseerd wordt. Een verdere fijntuning naar bodemligging,
geulconfiguratie of inrichting induceert een niet noemenswaardige hydrodynamische (en daaraan
gelinkte morfodynamische) verandering maar genereert een (secundaire) potentiële ecologische of
operationele verbetering.

Zo is het zeker nog mogelijk de uiteindelijk weerhouden geulen nog even verder te versmallen
waardoor nog meer potentieel slikken- en schorrengebied kan ontstaan. Hydrodynamischer kan wel
stellen dat een kleiner uitwisselingsvolume steeds leidt tot lagere stromingsdynamiek en navenante
verhoogde risico’s voor sedimentatie (zie verder).

Vanuit de gemodelleerde hydrodynamische processen stelt men vast dat er een duidelijke
asymmetrie optreedt tussen het snel vullen van het intergetijdengebied bij hoge vloedstroom en het
trager leeglopen van het systeem bij verlaagde ebstroom. Deze hydrodynamische asymmetrie zet
zich uiteraard ook door in de morfodynamica: het gebeurlijk in suspensie aangevoerde sediment
tijdens vloed zal zich – gelet enerzijds op de lage absolute stroomsnelheden en anderzijds de
asymmetrische lagere ebvloed bij leegloop – grotendeels afzetten in het intergetijdengebied. Naar
morfologisch onderhoud en behoud van de ecologische potenties kan men dan ook stellen dat:
 de toevoer van sedimenten uit de Westerschelde dient geminimaliseerd te worden.
 een maximale retentie van de aangevoerde sedimenten aan de Westerschelde-zijde dient

nagestreefd te worden.
 een minimale aanvoer van slibmateriaal strikt noodzakelijk is voor de instandhouding van de

natuurlijke ontwikkeling van het slikken- en schorrengebied, als compromis met de minimale
onderhoudsinspanningen (baggerwerk) om de vooropgestelde (initiële) toestand te vrijwaren.

Naar praktische invulling kunnen volgende suggesties geformuleerd worden:
 Gelet op de te verwachten sedimentatie (zie ook sedimentmeetcampagne) is een aanleg van

het intergetijdengebied met een kleine overdiepte (een tiental cm) best mogelijk.
 Een nauwkeurige monitoring van het intergetijdengebied laat niet alleen toe de ecologische

ontwikkeling nauwkeurig op te volgen maar brengt tegelijk ook (ongewenste) morfologische
evoluties nauwgezet in beeld, zodat gebeurlijk gepaste (onderhouds- of beheers)maatregelen
kunnen uitgewerkt worden.
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 Gelet op enerzijds de bestaande (kritische) verbinding naar de Westerschelde via het Killetje en
anderzijds de noodzaak om het sedimentaanbod precies aan deze Westerschelde-zijde
maximaal te beperken lijkt een grondig re-design van de toegangsconfiguratie tussen
Westerschelde en getijduiker een goede mogelijkheid om deze problematiek in één beweging
op te nemen.

Een verdere morfologische kwantificatie bij de hier doorgerekende inrichtingsvarianten wordt verder
uitgewerkt op basis van de uitgevoerde meetcampagne in het Killetje. Bij de bespreking van deze
meetresultaten zal dan ook dieper ingegaan worden op de mogelijke impact en
beheersmaatregelen die kunnen voorzien worden.

Uiteindelijk wordt de inrichtingsvariant N1 met sturing R3 als meest gunstige configuratie
gevalideerd.

De ruimtelijke verdeling binnen de hier ontwikkelde inrichtingsvariant N1 lijkt gunstig. Een groot deel
van het projectgebied wordt ingenomen door dagelijks inunderende zones en een aantal
vluchtzones worden open gehouden voor avifauna. Een grotere oppervlakte intergetijdengebied
realiseren lijkt – binnen de gestelde randvoorwaarden – nauwelijks haalbaar en de inundatievariatie
ziet er goed uit.

Lage snelheden zullen altijd blijven spelen. Stroomsnelheden > 4 à 5 m/s, nodig om een vegetatie
weg te spoelen en om het teveel aan slib / zand weg te spoelen (flushing), kunnen onder geen
beding gehaald worden. Het feit dat deze snelheden nooit gehaald worden is zeker geen absoluut
negatief gegeven bij de (ecologische) potenties van Waterdunen. Er moet echter wel een methode
worden gevonden om een zo klein mogelijke sedimentaanvoer in het gebied te realiseren
(zandvang bij instroomopening bijvoorbeeld). Op basis van de vastgestelde dynamiek (sterk
geconcentreerde hoge vloedstroom bij vullen – meer gespreide lage ebstroom bij leegloop) kan
men immers stellen dat de aangevoerde fijne sedimenten grotendeels zullen bezinken in het
slikken-schorrensysteem.

Theoretisch gezien overstroomt een echt schor alleen tijdens springtij (dus ± 1 x per maand).
Wanneer er weinig verschil zit tussen de vloed bij springtij en dood tij, betekent dit ook dat een
gewoon dagelijks getij in de buurt komt van een springtijregime, en betekent dit eveneens dat er in
het projectgebied slechts een smalle strook echt schor zal zitten (en de rest zal laag, middelhoog of
hoog slik zijn). Dus in theorie: wanneer men onder een helling van 1 % werkt en met een
vloedverschil van bv. 10 cm tussen springvloed en gewone vloed, dan is de theoretische
schorbreedte 10 m. Uiteraard moet men deze theoretische cijfers met de nodige omzichtigheid
hanteren en is deze afhankelijk van het soort planten dat zich kan vestigen, maar deze cijfers
geven alvast aan dat het projectgebied bij aanvang zeer slikrijk zal zijn.

Wanneer er een keuze dient te worden gemaakt tussen de verschillende alternatieven en varianten
(zijnde NR, GR, N1R1, N1R3, N2, N3), dan kan gesteld worden dat de variant N1R3 het meeste
garantie biedt op:
 een grote slikken- en schorrenzone;
 een aanzienlijke foerageerzone voor vogels;
 voldoende mogelijkheden als broedkamer voor vissoorten;
 een laagdynamisch eb-vloedregime dat vrij goed aanleunt bij een natuurlijke situatie;
 een natuurlijk uitzicht;
 een beperkte noodzaak tot ingrijpen tijdens de aanlegfase;
 een (vermoedelijk) beperkte noodzaak tot ingrijpen tijdens de beheersfase;
 een beperkte avifauna-verstoring tijdens de beheersfase.



d06990 1277953015_EindRapport_2.17.doc
project: Vervolgonderzoek gedempt getij Waterdunen Pagina 100 van 112

De verschillen qua natuurkwaliteit tussen varianten N1R1, N1R3, N2 en N3 zijn echter klein.
Wanneer er toch een ecologisch onderbouwde keuze dient te worden gemaakt, dan is er een lichte
voorkeur voor N1R3, vooral omwille van de beperkte verstoring (in tegenstelling tot N2 en N3 waar
er verstoring is voor avifauna door de aanwezige weg) en de droogvalvariatie die kan gerealiseerd
worden.

N3R3 garandeert iets meer structuur- en vegetatiediversiteit, maar sluit avifaunaverstoring niet uit.
Al bij al liggen N3R3 en N1R3 heel erg dicht bij elkaar. Vermits vogelverstoring toch wel negatief
wordt bevonden, weegt dit verstoringsaspect iets sterker door, waardoor N1R3 er als beste uitkomt.

N3R3 zou als beste naar voor kunnen komen mocht uitdrukkelijk de avifaunaverstoring
tegengegaan worden door deze bv. weg te bufferen, in de broed- en trekperiode beperkt
toegankelijk te maken, alleen bij vloed (en niet bij de eb-foerage) betreedbaar te maken, etc.

Men zou dus kunnen concluderen dat de voor de natuur meest optimale variant een aangepaste
versie van N3R3 is, waarbij de oost-west georiënteerde weg weggelaten wordt. Dit (aangepast)
scenario verwezenlijkt namelijk de grootste oppervlakten dynamische zones (met een nat/droog
patroon), waarbij er voldoende doorstroming van het getij is naar de uithoeken van het
intergetijdengebied en waarbij er voldoende ruimte gelaten wordt aan vispopulaties, zonder
verstoring van de avifauna (door het weglaten van de oost-west georiënteerde weg).

Een verdere optimalisatie van dit scenario is zeker op detailniveau nog denkbaar. Door het creëren
van nog grotere oppervlakten waarbij de overstromingsduur varieert tussen de 10 % en 90 %,
bekomt men een grotere oppervlakte aan slikken- (en schorren)gebied. Dit zou men bijvoorbeeld
kunnen realiseren door te werken met fijnere geulvertakkingen met meer afgevlakte oevers en door
het verkleinen van de zones die altijd onder water staan en de zones die nooit onder water komen
te staan. Zo wordt een maximale oppervlakte onderhevig aan een “zekere” getijdynamiek. Bijgevolg
zal het gebied een grotere gradiënt aan zones met een vernattingspercentage tussen de 10 % en
de 90 % hebben. Er wordt hierbij voorgesteld om een geulenpatroon uit te werken met een nog
grotere droogvaloppervlakte (bv. door te werken met een “grillig” patroon waarbij een grote waarde
wordt bekomen voor de verhouding opp/omtrek), die toch over voldoende aaneengesloten
oppervlaktes beschikt. Er dient wel telkens opgelet te worden om voldoende waterpartijen over te
houden, om de vispopulatie in stand te houden. De talrijke eilandjes in het noordoosten zouden
verdwijnen en omgevormd worden door geulen met flauwe taluds en grote vertakkingen. Hierbij kan
evenwel de kritische vraag gesteld worden tot op welk detailniveau men vooraf het reliëf kan
aanleggen en vanaf wanneer het gebied zichzelf zal vormen door het natuurlijk systeem van eb en
vloed.

Hierbij wordt alvast de bedenking geformuleerd dat de mens hier een zo geschikt mogelijke
toestand initieel kan aanleggen, maar dat uiteindelijk de natuur voor een verdere natuurlijke
ontwikkeling zorgt. Hierbij is dan ook het principe van duurzaam adaptief beheer de meest
aangewezen benadering: een nauwkeurige, systematische monitoring vormt hier de basis om deze
natuurlijke ontwikkeling op te volgen en te begeleiden.

De hier weerhouden sturing R3 heeft als voornaamste doel om een zo natuurlijke mogelijke
peilvariatie in Waterdunen te bekomen in het intergetijdengebied maar binnen op voorhand
gestelde randvoorwaarden naar veiligheid en beheer. Dit kan verwezenlijkt worden door een
aangepaste regeling van de schuiven in de getijduiker:
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 de regeling van de schuiven ook te koppelen aan de informatie omtrent de opkomende
maximale of minimale waterpeilen aan de Westerschelde

 de afvoercapaciteit bij uitgaande stroming verder te bevorderen (leegloop).

Het eerste element betreft een sturingsinstelling en heeft geen rechtstreekse impact op de
uitvoeringskosten. Het tweede aspect van de aangepaste sturing houdt in dat de duiker licht
verbreed dient te worden van drie identieke kokers van 3 x 3 x 3 = 27 m² tot een combinatie van
twee type-kokers van 3 m x 3 m en één koker van 3 m x 5 m (totale doorvoeroppervlakte = 33 m²).

Onderstaande tabel geeft een benaderende inschatting van de te verwachten impact op de
uitvoeringskosten. De gemaakte schatting is gebaseerd op de prijszetting afkomstig uit voorgaande
studie van 2006 met twee belangrijke aanpassingen:
 actualisatie van de prijs o.b.v. prijsherzieningsformule
 raming van de nieuwe set schuiven (twee van b x h = 3 m x 3 m en een van b x h = 5 m x 3 m)

met aandrijving en besturing.

De gebruikte formule voor de prijsherziening:

p = P x (0.40 x s / S + 0.40 x i / I + 0.20)

waarbij

p = aangepaste aannemingsprijs

P = aannemingsprijs op basis van het contract

s = gemiddeld uurloon van kracht op aanvangsdatum van in termijnbetaling beschouwde
maandperiode, verhoogd met % sociale lasten en verzekeringen

S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór openingsdatum van inschrijvingen

i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen
door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór aanvangsdatum van in maandelijkse
termijnbetaling beschouwde periode

I = idem indexcijfer m.b.t. tot kalendermaand vóór openingsdatum van de inschrijvingen

Juni 2006 Juni 2008
S 26.486 27.989
I 5903 7477
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Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van de grondvolumes die de inrichting van de
verschillende varianten met zich meebrengt. De negatieve volumes zijn effectieve uitgravingen die
dienen te gebeuren voornamelijk om het voorziene geulenpatroon in het intergetijdengebied te
creëren. De positieve volumes staan voor grondaanvoer bij de lokale verhogingen aan het terrein
t.o.v. het oorspronkelijke reliëf.

Inrichtingsvariant Volume (106 m³) Grondbalans (106 m³)
+

Aanvoer
-

Afvoer
Referentie 0.61 2.14 -1,53

N1 0.60 2.49 -1,89
N2 0.59 2.44 -1,85
N3 0.60 2.17 -1,57
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Een eerste vaststelling is dat zowel de referentie alsook de drie varianten dezelfde grootteorde van
grondvolumes hebben. Een belangrijke conclusie is dat een deel van de af te graven grond (iets
meer dan 25 %) ter plekke kan gebruikt worden om de hogere zones binnen het gebied te creëren.
Een belangrijke deel van het totale grondverzet (iets meer dan 1.5 miljoen m³) dient echter wel
afgevoerd te worden uit Waterdunen.

Besluitend kan men stellen dat bij het nieuwe inrichtingsalternatief N3 het af te voeren volume met
ca. 10 % afneemt t.o.v. inrichtingsalternatief N1. Naar de algemene grondbalans toe kan
vastgesteld worden dat het alternatief N3 een vergelijkbaar grondverzet volume heeft als de
Referentie-inrichting. Er is een nieuw sturingsregime voor de schuiven in de getijduiker opgesteld,
afgestemd op het nieuwe bergingsvolume van het intergetijdengebied. Ten behoeve van een
adequate leegloop van het gebied is de derde duiker verbreed van 3 naar 5 meter. De
aanpassingen aan de duiker(schuiven) leiden tot beperkte meerkosten (ca. 25.000 €) ten opzichte
van de globale kostprijs voor de constructie van de getijduiker (volgens raming van 2006).
Beheerskosten van de duiker zijn hier niet beschouwd.

Bij de uitmonding van de voorziene getijduiker in het Killetje zorgt de verzanding van het Killetje
voor verlies van afvoercapaciteit. Er is geen zicht op een natuurlijke oplossing (uitspoeling),
aangezien bij vloed (hoge snelheden) naar verwachting meer zand het Killetje instroomt dan bij eb
(lagere snelheden) zal uitstromen.
Wellicht is een oplossing denkbaar in combinatie met de kustversterking; gedacht kan worden aan
het doortrekken van de duikers naar het westen. Bij de her-dimensionering van deze doorgang kan
het dijkconcept en de configuratie van het Killetje in zijn geheel best meegenomen worden. Mede
gelet op de potentiële problematiek van aanvoer van fijn gesuspendeerd sediment kan het ontwerp
van de toegang mede vanuit deze context herzien worden. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld gedacht
aan een aangepaste verbinding met geschikte beschermingsmaatregelen langs de Westerschelde
om de toevoer van sedimenten te beperken, een hertekenen van de dijkinplanting (als primaire
kering) of een aangepaste vorm van het Killetje als sedimentvang én doorvoerkanaal naar de
getijduiker.
Het nader uitzoeken hiervan valt buiten de scope van huidige onderzoek.
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21 Bijlagen
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BIJLAGE 1 : DIGITALE TERREIN MODELLEN

Kaart DTM01, Alternatief Natuurlijk: Referentie
Kaart DTM02, Alternatief Natuurlijk: Variant N1
Kaart DTM03, Alternatief Natuurlijk: Variant N2
Kaart DTM04, Alternatief Gevarieerd: Referentie
Kaart DTM05, Alternatief Natuurlijk: Variant N3
Kaart VOL00, Grondverzet Alternatief Natuurlijk: Referentie
Kaart VOL01, Grondverzet Alternatief Natuurlijk: Variant N1
Kaart VOL02, Grondverzet Alternatief Natuurlijk: Variant N2
Kaart VOL03, Grondverzet Alternatief Natuurlijk: Variant N3
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BIJLAGE 2 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF
NATUURLIJK. REFERENTIE

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart NRN01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart NRN02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart NRN07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart NRD03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart NRD04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart NRD08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart NRS05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart NRS06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart NRS09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 3 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF:
GEVARIEERD. REFERENTIE

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart GRN01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart GRN02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart GRN07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart GRD03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart GRD04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart GRD08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart GRS05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart GRS06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart GRS09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 4 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF
NATUURLIJK. VARIANT N1 MET ALTERNATIEVE REGELING R1

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart N1N01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1N02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1N07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart N1D03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1D04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1D08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart N1S05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1S06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1S09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 5 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF
NATUURLIJK. VARIANT N1 MET ALTERNATIEVE REGELING R3 (LICHT
BLAUW)

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart N1AN01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1AN02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1AN07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart N1AD03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1AD04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1AD08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart N1AS05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N1AS06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N1AS09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 6 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF
NATUURLIJK. VARIANT N2 MET ALTERNATIEVE REGELING R1

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart N2N01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N2N02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N2N07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart N2D03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N2D04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N2D08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart N2S05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N2S06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N2S09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 7 : SIMULATIERESULTATEN VOOR ALTERNATIEF
NATUURLIJK. VARIANT N3 MET ALTERNATIEVE REGELING R3

Periode van gemiddeld normaal tij (van 18/4/2006 tot 20/4/2006)
Kaart N3N01, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N3N02, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N3N07, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld dood tij (van 10/3/2006 tot 12/3/2006)
Kaart N3D03, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N3D04, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N3D08, Minimale waterdiepte (m)

Periode van gemiddeld springtij (van 13/7/2006 tot 15/7/2006)
Kaart N3S05, Vernatting, percentage van de tijd dat het gebied onder water staat (%)
Kaart N3S06, Maximale snelheidsmagnitude (m/s)
Kaart N3S09, Minimale waterdiepte (m)
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BIJLAGE 8 : ONTWIKKELING VAN NATUURTYPEN

Kaart NRH01, Natuurtypen in Alternatief Natuurlijk (Referentie) (o.b.v. 1 jaar simulaties)
Kaart NRH02, Classificatie op basis van waterdiepte en overstromingsduur Alternatief Natuurlijk
(Referentie) (o.b.v. 1 jaar simulaties)
Kaart N1H01, Natuurtypen in variant N1 R1 (o.b.v. 1 jaar simulaties)
Kaart N1H02, Classificatie op basis van waterdiepte en overstromingsduur. Variant N1 R1 (o.b.v. 1
jaar simulaties)
Kaart N3H01, Natuurtypen in variant N3 R3 (o.b.v. 1 jaar simulaties)
Kaart N3H02, Classificatie op basis van waterdiepte en overstromingsduur. Variant N3 R3 (o.b.v. 1
jaar simulaties)


