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1

Inleiding

1.1
Context en Aanleiding
Uit het MIRT-onderzoek Ecologie & Economie in balans (E&E 2015) blijkt, dat de Eems-Dollard niet
optimaal functioneert. Er is een toename geconstateerd van vertroebeling, welke veroorzaakt wordt
door een toenemende hoeveelheid slib in het water. Op basis van dit resultaat hebben Rijk en Regio in
het Bestuurlijk Overleg MIRT Noord-Nederland afgesproken dat zij gezamenlijk een meerjarig adaptief
programma op gaan stellen aan de hand van de drie oplossingsrichtingen die in het MIRT-onderzoek
naar voren zijn gekomen (verbeteren van de 1. hydromorfologische Verbetering, 2. estuariene
connectiviteit en 3. basis van het voedselweb).
Eems-Dollard 2050 (ED2050), het Meerjarig Adaptief Programma, moet op termijn (2050) leiden
tot een gezond estuarium. Hiertoe is op hoofdlijnen een streefbeeld opgesteld. De keuze voor een
programma met een adaptief karakter komt voort uit het feit dat het hier gaat om een 1) lange termijn
opgave, waarbij nog veel 2) onzekerheden zijn en 3) meerdere scenario’s tot resultaat kunnen leiden.
Centraal in het programma staat 4) leren door doen. Daarnaast kent het programma een 5) onzekere
omgeving waarbij 6) verschillende belangen spelen.
In ED 2050 zijn 4 sporen gedefinieerd:
1 Hydromorfologische Verbetering (HV)
2 Connectiviteit

Voorliggend Plan van Aanpak betreft spoor 1 binnen het ED 2050, de hydromorfologische Verbetering.
Het HV-spoor vormt grotendeels het kennisprogramma binnen ED 2050 en zorgt met name voor de
kennisontwikkeling t.b.v. :

•
•

de identificatie en beoordeling van inhoudelijk kansrijke hydromorfologische ingrepen
primair gericht op het verminderen van het zwevend stof gehalte
‘Rethinking the Ems’ vanuit het perspectief van hydromorfologische Verbetering en
het verder concretiseren van het streefbeeld HV 2050

Centraal in dit spoor staat kennisontwikkeling ten behoeve van het herstel danwel de ontwikkeling van
de hydromorfologische dynamiek (stroomsnelheden, habitats, slib) zodanig dat de randvoorwaarden
worden geschapen voor een goede estuariene biodiversiteit. In ED 2050 zullen aan de hand van
kennis(ontwikkeling), pilots ed, periodiek maatregelen worden geformuleerd, uitgevoerd en
geëvalueerd om hier al lerende invulling aan te geven. De kennisontwikkeling richt zich op het kunnen
definiëren van eﬀectieve maatregelen en het stapsgewijs concretiseren van het streefbeeld m.b.t. de
hydromorfologische Verbetering.
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3 Innovatie met Slib
4 Samenwerking met Duitsland
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1.2
Probleem en doelstelling
In de KRW studie slibhuishouding Eems-Dollard (2015) is aangegeven dat in het Eems-Dollard
estuarium een toename van de vertroebeling is geconstateerd door eeuwenlange ontwikkelingen
in het systeem. Met name inpoldering, maar ook grootschalige morfologische veranderingen in de
Waddenzee en verdieping van de vaargeul vanaf Borkum tot en met de Eemsrivier hebben allemaal
bijgedragen aan de verhoging van de slib-concentratie. Deze heeft geleid tot een lagere primaire
productie in delen van het estuarium; niet onderzocht is welke gevolgen dit heeft voor het verdere
ecologisch functioneren van het systeem. Verwacht wordt dat bij doorzetten van de huidige stijgende
trend van slib concentraties er op termijn problemen ontstaan m.b.t. het ecologisch functioneren. Ook
zal het steeds moeilijker worden om de trend om te buigen.
De opgave is het realiseren van meer geschikte habitats en lagere slibconcentraties in het
Eems-Dollard estuarium. Tot doel is gesteld om te beginnen met het ontwikkelen van mogelijke
maatregelen die leiden tot het stoppen of neerwaarts afbuigen van de stijgende trend van zwevend
stof concentraties in het estuarium. Maatregelen moeten zoveel mogelijk aansluiten bij natuurlijke
processen (zoals getij, stroming, golven) om een duurzaam eﬀect van de maatregel te verkrijgen.
Om maatregelen te kunnen definiëren is kennisontwikkeling nodig en het stapsgewijs concretiseren
van het streefbeeld m.b.t de hydromorfologische verbetering. Voorliggend Plan van Aanpak beschrijft
het voorgestelde en geprioriteerde Kennisprogramma tbv het ontwikkelen van eﬀectieve maatregelen.
De maatregelen richten zich enerzijds op een verlaging van de slibconcentraties in het Eemsestuarium en anderzijds op een natuurlijke hydromorfologische situatie. Het programma is opgesteld

1.3
Doel Plan van Aanpak spoor Hydromorfologische Verbetering
Doel van het HV spoor is kennis vergaren over de werking van het Eems-Dollard estuarium en
maatregelen definiëren en beoordelen om de opwaartse trend van zwevend stof concentraties in
het Eems-Dollard estuarium om te buigen en gunstige randvoorwaarden te creëren voor estuariene
biodiversiteit. Het jaar 2050 wordt hierbij als ijkpunt gebruikt en een doorzicht wordt gemaakt naar
2100.
Meer specifiek zal het HV spoor inzicht moeten opleveren in het functioneren van verschillende
hydromorfologische processen in het estuarium die momenteel nog niet goed worden begrepen.
Daarnaast zullen maatregelen worden verkend zodat duidelijk wordt welke maatregelen kansrijk zijn
om verder te worden uitgewerkt.
In dit Plan van Aanpak wordt aangegeven welke kennis m.b.t. hydromorfologische processen vergaard
moet worden om maatregelen goed te kunnen definiëren en beoordelen. Tevens wordt in dit Plan
van Aanpak aangegeven welke maatregelen, met de kennis van nu, als mogelijk interessant worden
gezien. De benodigde kennis m.b.t. hydromorfologische processen (de huidige kennis lacunes) en de
potentiële maatregelen zijn opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van estuaria en
sedimentdynamica. De benodigde kennisontwikkeling en verkenningen zijn geprioriteerd om een goede
start te maken binnen het nu beschikbare budget van 1M€.
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voor de periode 2016-2020. Na uitvoering van het programma moet er duidelijk zicht zijn op eﬀectieve
maatregelen die een verdere uitwerking en optimalisatie waard zijn.
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De lijn en denkwijze die in gesprekken met de experts aan bod zijn gekomen zijn verwerkt in een
conceptueel model van waaruit vervolgens maatregelen en kennislacunes zijn gedefinieerd. Meer
specifiek zijn de volgende stappen doorlopen:

•
•
•
•

1.4

Opzetten van conceptueel model over de werking van het huidige systeem;
Op basis van het conceptueel model wordt duidelijk op welke processen in het
systeem ingegrepen kan worden om de zwevend stof gehaltes te beïnvloeden;
Vanuit de processen zijn mogelijke maatregelen gedefinieerd en geprioriteerd;
De mogelijke maatregelen leveren inzicht in algemene en maatregelgerichte
kennisvragen welke beantwoord dienen te worden om maatregelen verder te
kunnen verkennen.

Leeswijzer

Voorliggend rapport beschrijft het Plan van Aanpak voor het HV spoor van ED2050. In dit Plan van
Aanpak zijn opgenomen:

•
•
•
•
•

Conceptueel model (hoofdstuk 2);
Programmalijnen (hoofdstuk 2);
Uitgewerkte programmalijnen inclusief projectplannen (hoofdstuk 3, 4, 5 en 6);
Informatie m.b.t. kosten en planning van de uitgewerkte projectplannen
(hoofdstuk 7);

8

Procesmatige afspraken en activiteiten (hoofdstuk 8).

Technische Universiteit Delft en RWS. Hiertoe zijn verschillende bilaterale gesprekken gevoerd en
hebben twee gezamenlijke workshops plaatsgevonden. De verschillende partijen hebben teksten
aangeleverd voor de projectplannen en ramingen voor de voorgestelde activiteiten.

HYDROMORFOLOGISCHE VERBETERING EEMS DOLLARD ESTUARIUM

Dit PvA is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met experts van Deltares, Universiteit Utrecht,
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2

Opzet programma

2.1
Ruimtelijke afbakening
De Eems-Dollard is één van de twee nog open estuaria in Nederland. Een uniek gebied, grenzend aan
Unesco Werelderfgoed De Waddenzee. Zoet water uit de rivier de Eems vermengt zich in het estuarium
met het zoute zeewater dat door het getij naar binnen wordt gebracht. Zandige platen (zoals de
Hond en de Paap) en slibbige platen (in de Dollard) hebben elk hun plek in het estuarium. Vanwege de
afwisseling in droge, ondiepe en diepe delen is er ruimte voor een verscheidenheid aan flora en fauna
in het estuarium. Hierbij kan gedacht worden aan schelpenbanken, kwelders, vogelbroedgebieden etc.
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Het Eems-Dollard Estuarium
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Figuur 2.1
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Luchtfoto Eems-Dollard Estuarium inclusief vaarroutes (RWS)

2.2
Conceptueel model
Vanuit kennis over de werking van het Eems-Dollard estuarium is een conceptueel model opgesteld. Dit
conceptuele model geeft inzicht in maatregelrichtingen en wat nodig is om deze maatregelrichtingen
verder te brengen. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de inhoud van het conceptuele model tot
stand is gekomen. Dit wordt gedaan aan de hand van figuren en een toelichting waarin de ontwikkeling
en de werking van het Eems-Dollard estuarium worden beschreven.
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Figuur 2.2

2.2.1

Ontwikkeling en werking Eems-Dollard estuarium
Eems-Dollard estuarium in perspectief
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Vergelijking natuurlijke estuaria en het Eems-Dollard estuarium. Onderste figuur uit Taal et al., 2015.

Natuurlijke estuaria
Estuaria zijn half-ingesloten wateren welke de overgang van een rivier richting zee bevatten. Veelal
worden estuaria gekenmerkt door een trechtervormige riviermond onder invloed van getij. In estuaria
treedt menging van zoet en zout water op en zorgt het getij voor variaties in waterstanden.
Estuaria worden gekenmerkt door een zoet/zout gradiënt van rivier naar zee. Daarnaast resulteren
stroming, getij en golven in transportprocessen van sediment vanaf de rivier en vanuit zee. In veel
natuurlijke estuaria bevinden zich langs de randen uitgebreide intergetijdengebieden. Sediment dat
in het estuarium terecht komt, vanuit de rivier of zee, kan in deze intergetijdengebieden bezinken. Op
deze manier kunnen estuaria meegroeien met een zeespiegelstijging. Andere natuurlijke situaties die
kunnen voorkomen zijn o.a.:

•

Situaties waarin er veel sedimentaanvoer vanaf de rivier is en weinig vanuit zee.
Vanwege het overaanbod van sediment zal zich een delta vormen in het
mondingsgebied. Feitelijk wordt dan gesproken over een delta en niet over een
estuarium;

HYDROMORFOLOGISCHE VERBETERING EEMS DOLLARD ESTUARIUM

Figuur 2.3

•
•

Zeer weinig aanbod van sediment vanaf rivier en/of zee. Het estuarium kan niet
meestijgen met de zeespiegel en zal op den duur verdrinken;
Een afnemende wateraanvoer vanaf de rivier of veel aanbod van sediment vanuit zee.
Het estuarium kan uiteindelijk verlanden.

Alhoewel estuaria gekenmerkt worden door een trechtervormige riviermond zijn er velerlei variaties
op dit thema mogelijk. De vormgeving wordt sterk beïnvloed door de geologie van de ondergrond
waarbij harde lagen of bijvoorbeeld bergruggen een belangrijke rol kunnen spelen. Hierdoor kan er
grofweg onderscheid worden gemaakt in een 4-tal typen estuaria: kustvlakte estuaria (of verdronken
rivier vallei, bijv. Eems en Westerschelde), breuklijn estuaria (bijv. San Francisco bay), estuaria deels
afgeschermd door een natuurlijke (zand)bank en fjorden estuaria. Zelfs natuurlijke estuaria komen dus
in verschillende vormen voor.
Vervolgens zijn er nog een aantal specifieke kenmerken te benoemen voor estuaria:

•
•
•

Estuaria zijn van nature troebel. Van nature bestaat er een troebelheidsgradiënt
in estuaria vanaf zee in landwaartse richting. Er zijn echter grote verschillen in mate
van natuurlijke troebelheid in estuaria omdat deze o.a. afhangt van de vormgeving,
beschikbaarheid materiaal en zoet water toevoer;
Van nature komen er zowel estuaria voor met een 2-geulen systeem als een 1-geul
systeem;
Elk estuarium heeft een natuurlijke breedte-diepte verhouding welke past bij

Estuaria veranderen van vorm ten gevolge van stormen en daaruit resulterende doorbraken. Dit
kunnen kleine veranderingen zijn die snel weer teniet worden gedaan (het systeem gaat terug naar zijn
oorspronkelijke evenwicht) of grote veranderingen die de hele werking van het estuarium veranderen
(nieuw evenwicht).
Eems-Dollard estuarium
Het Eems-Dollard estuarium heeft over de eeuwen heen verschillende vormen gekend. Vóór 1500 had
het estuarium een vormgeving welke overeenkwam met een natuurlijk estuarium, een trechtervorm
zoals bij een kustvlakte/verdronken rivier estuarium. Ná 1500 zijn er duidelijke veranderingen
ontstaan in het systeem. Allereerst heeft een grote doorbraak in 1509 geleid tot het ontstaan van de
Dollard. Hierbij veranderde het estuarium van de klassieke trechtervorm naar een trechter met een
groot bekken. De aanwezigheid van een dergelijk groot bekken in het estuarium was waarschijnlijk
geen stabiele situatie. Het Dollard systeem is relatief groot en past niet bij de maat van het verdere
estuarium. Het Dollard systeem heeft daarom altijd de neiging gehad om te sedimenteren.
Hoge sedimentconcentraties horen van nature voor te komen aan de landwaartse uiteinden van
estuaria en zeker in een sedimentatiegebied als de Dollard. Daarom is het de verwachting dat de
natuurlijke neiging van het systeem is om tot verlanding van de Dollard over te gaan.
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het systeem. Door ingrepen kan deze breedte-diepte verhouding worden veranderd
waardoor hydrodynamische en transportprocessen niet meer passen bij de maat van
het estuarium en het systeem evolueert naar een nieuwe situatie.
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Tevens hebben menselijke ingrepen gezorgd voor grote veranderingen in het Dollard gebied en in het
gehele estuarium:

•
•
•
•
•

Sinds de middeleeuwen een geleidelijke inpoldering van intergetijdengebieden
(inclusief delen van de Dollard)
Sinds de late 19de eeuw afsluiting van natuurlijke waterlopen (stuwen en sluizen)
Sinds de late 19de eeuw kanalisatie en verdieping van de hoofdgeul in het estuarium
Sinds de late 19de eeuw grootschalige havenaanleg, inclusief verhogen van gronden
in Duitsland
Tot begin 20e eeuw inpoldering van randzones

De Dollard is nu door inpolderingen veel kleiner dan net na de doorbraak in 1509. Verlanding van de
Dollard kan nog steeds in een natuurlijk patroon passen. Een mogelijk toekomstbeeld voor de Dollard
zou het Verdronken Land van Saeftinghe kunnen zijn, waarbij tegelijkertijd het estuarium meer een
trechtervorm krijgt zoals in de periode vóór de doorbraak, het ontstaan van de Dollard.

Sediment import en sedimentatiegebieden
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Figuur 2.4

Sedimentstromen in natuurlijke estuaria en het Eems-Dollard estuarium

In estuaria zijn aanvoer van sediment (sediment import) en afvoer van sediment (sedimentatie of
onttrekking) belangrijke aspecten. Transportprocessen zorgen voor het transport vanaf een aanvoer
locatie naar een sedimentatie locatie. Ten gevolge hiervan vinden morfologische veranderingen
plaats, bijvoorbeeld ophoging van intergetijdengebied. Tegelijkertijd kunnen morfologische processen
ook weer zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal voor transport, bijvoorbeeld bij erosie en bij
stormen.
Hieruit volgt dat de sedimentconcentratie in estuaria beïnvloedt kan worden door aanpassingen in de
aanvoer en afvoer van sediment, transportprocessen en morfologie. In bovenstaande figuur zijn deze
onderdelen weergegeven in verschillende kleuren:

•
•
•
•

Sediment-import (paarse vakken)
Sedimentatiegebieden (groene en blauwe vakken in figuur)
Transportprocessen (pijlen)
Morfologie (niet apart in figuur maar gevolg van sedimentatie/erosie en onttrekking)

Natuurlijke estuaria
In natuurlijke estuaria fungeren zowel de zee als het achterland als bron van sediment. Er is aanvoer
van marien sediment vanuit zee en rivier-sediment vanuit het achterland. Het sediment afkomstig van
deze bronnen wordt door verschillende transportprocessen geïmporteerd in het estuarium. Eenmaal in
het estuarium zal een deel van het sediment sedimenteren. Intergetijdengebieden zijn de voornaamste
sedimentatiegebieden in estuaria. Deze gebieden leggen het sediment vast waardoor het vrijwel niet

Recent verleden
In het recente verleden werd sediment uit zowel de Eems-rivier als uit de havens en vaarwegen
onttrokken en op land gebracht. Hoewel onttrekken iets anders is dan sedimenteren, hebben beide tot
gevolg dat sediment langdurig uit het systeem wordt gehaald.
In bovenstaande figuur wordt aangegeven dat havens, en delen van de vaargeul, zowel een sediment
import functie vervullen als een tijdelijke sedimentatiefunctie. Sedimentatie hier is tijdelijk omdat het
materiaal gebaggerd wordt en weer in het systeem wordt teruggestort.
In de Bocht van Watum vindt sinds ca 1900 sedimentatie plaats. Morfologische processen kunnen er
wel voor kunnen zorgen dat dit materiaal weer beschikbaar komt.
Heden
Momenteel vindt er geen netto sedimentatie meer plaats in de Dollard, waardoor de verlanding niet
doorzet. De reden hiervan is onbekend. Mogelijk is er te weinig luwte in het gebied of zijn er andere nog
onbekende oorzaken. Er wordt nog steeds sediment uit de Eemsrivier onttrokken, maar er wordt geen
gebaggerd materiaal uit de havens en vaarwegen meer op land gebracht.
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meer beschikbaar is voor transport. Hierdoor wordt nooit een eindsituatie bereikt, maar evolueert het
systeem altijd door, en wordt daarin tevens beïnvloed door events als stormen en stormvloeden.
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Slibbalans

Figuur 2.5

Slibbalans voor het Eems-Dollard estuarium (Van Maren et al, 2016)

vastgelegd of onttrokken uit het systeem, is dit in de periode na 1994 afgenomen tot 1,3 Mton/jaar.
Per getij wordt 40.000 ton sediment getransporteerd vanuit zee richting het estuarium. Tussen
de rivier en het estuarium vindt een transport (heen en weer) plaats van 35.000 ton en vanuit de
Dollard wordt 15.000 ton sediment uitgewisseld met het estuarium. Op jaarbasis is dit in de orde van
respectievelijk 30, 25 en 10 Mton slib. De sedimentatie en onttrekking is maar klein ten opzichte van
de hoeveelheden sediment welke op jaarbasis heen en weer gaan.
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Voor twee periodes zijn slibbalansen opgesteld. Waar in de jaren ’80 nog 2,3 Mton/jaar sediment werd
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Mechanismen voor transport

Figuur 2.6

Transportmechanismen

bodem en transport van dit sediment. Dit netto transport kan in zeewaartse en landwaartse richting
plaatsvinden. Erosie en sedimentatie zullen optreden als er gradiënten zijn in het transport. Dit
leidt vervolgens tot morfologische veranderingen, bijvoorbeeld ophoging van intergetijdengebied of
uitschuren van geulen. De veranderende morfologie beïnvloedt vervolgens weer de hydrodynamica. Het
transport van sediment kan beïnvloedworden door iets aan de morfologie te veranderen (bijvoorbeeld
ontgraven, of gebaggerd sediment elders storten) of door iets aan de hydrodynamica te veranderen
(bijvoorbeeld luwte creëren).
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De hydrodynamica, zoals golven, stroming en getij, zorgt voor opwoeling van sediment vanaf de
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2.2.2

Conceptueel model voor maatregelontwikkeling

18
Conceptueel model voor het Eems-Dollard Estuarium

Bovenstaand conceptueel model is gebaseerd op de werking van het Eems-Dollard estuarium
zoals hiervoor beschreven. In het huidige estuarium zorgt de combinatie van hydrodynamica en
morfologische veranderingen voor een netto import van sediment. Deze netto import resulteert in
toenemende sediment concentraties in het estuarium. Deze toename kan worden verminderd door
de sediment aanvoer richting het estuarium te verminderen (door middel van beïnvloeden transport
mechanismen) of door extra sedimentatie ruimte te bieden.
In het conceptuele model worden vervolgens een 7-tal maatregelrichtingen gedefinieerd. Deze
maatregelrichtingen sluiten aan op het verminderen van sediment aanvoer en het creëren van extra
sedimentatie ruimte. De genoemde maatregelen zijn nog heel algemeen omdat de kennis over de
werking van het systeem en het mogelijke eﬀect van maatregelen momenteel nog onvoldoende is om
maatregelen specifieker te maken.
Maatregelen zullen worden afgewogen tegen de verwachte ontwikkeling die het estuarium zal
doormaken zonder (extra) ingrepen, de evolutie van het Eems-Dollard estuarium. Eﬀecten van
klimaatverandering, waaronder zeespiegelstijging, en bodemdaling zullen hierin worden meegenomen.
Deze evolutie van het Eems-Dollard estuarium, zowel de historische als de toekomstige, is een
belangrijk aspect bij het bedenken en beoordelen van potentiële maatregelen en zal worden gebruikt
als referentiekader voor de maatregelen.
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Figuur 2.7

2.3
Programmalijnen
In het HV-spoor worden 4 programmalijnen onderscheiden:

•
•
•
•

Maatregelen-verkenning
Evolutie Eems-Dollard
Kennisontwikkeling
Monitoring

De Programmalijn Maatregelen dient om de ontwikkelingsrichting van geïdentificeerde mogelijke
maatregelen (volgend uit het conceptueel model) te verkennen. Het verkennen is gericht op de
eﬀecten en processen op de korte termijn en de lange termijn. Het jaar 2050 wordt als ijkpunt
gehanteerd met een doorzicht naar 2100. De ontwikkelingsrichting van de maatregelen kan in
perspectief worden geplaatst door deze te vergelijken met de resultaten uit de Programmalijn Evolutie
Eems-Dollard.
De programmalijn Evolutie Eems-Dollard dient om te noodzaak van het nemen van maatregelen te
bepalen en om het eﬀect van maatregelen in perspectief te kunnen plaatsen. De programmalijn geeft
zicht op de te verwachten natuurlijke ontwikkeling in de toekomst en levert daarmee een bijdrage aan
het streefbeeld maar ook inzicht in het type maatregelen dat gewenst is of interessant kan zijn.
De programmalijn Kennisontwikkeling dient om kennisvragen te beantwoorden. De
kennisontwikkeling is noodzakelijk om de morfologische en hydrodynamische processen in de

De programmalijn Monitoring bevat monitoring van troebelheid en primaire productie.
Monitoringsresultaten worden gebruikt voor kennis- en modelontwikkeling binnen de programmalijn
Kennisontwikkeling. Langdurige monitoring is noodzakelijk om het eﬀect van maatregelen vast te
kunnen stellen.
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Eems-Dollard beter te begrijpen en daarmee kansrijke maatregelen te kunnen identificeren. De
kennisontwikkeling is ook noodzakelijk voor modelverbetering waardoor de eﬀecten van maatregelen
beter kunnen worden voorspeld.
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Figuur 2.8

Opzet HV spoor binnen MAP 2050 met onderscheid in verschillende programmalijnen
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3

Inhoud programmalijn Maatregelen

Aansluitend op het al uitgevoerde onderzoek en het conceptuele model zijn verschillende potentieel
eﬀectieve maatregelrichtingen geïdentificeerd. Om de eﬀectiviteit te kunnen bepalen zullen
deze maatregelrichtingen met modellen worden doorgerekend. Allereerst zal hiertoe een eerste
beoordeling van de maatregelen worden uitgevoerd (zie § 3.3). Deze eerste beoordeling is gericht op
het verkrijgen van inzicht in het lange termijn eﬀect van de maatregelen. De eﬀecten zullen tot 2050
in beeld worden gebracht, met een doorkijk naar 2100. Vervolgens worden de maatregelrichtingen
stap voor stap verder verkend in de Maatregelverkenning. Voor elke maatregelrichting is een aparte
paragraaf ingericht waarin de werkzaamheden voor de maatregelverkenning worden beschreven (§
3.4 t/m 3.9). De maatregelverkenning is gericht op het inschatten van het lange-termijn eﬀect van
maatregelrichtingen op de slibconcentraties, het verder optimaliseren van maatregelen binnen de
maatregelrichtingen en het vergaren van kennis m.b.t de betreﬀende maatregel. Op basis van de
eerste beoordeling, maatregelverkenning en de kennis ontwikkeld in de andere programmalijnen zullen
kansrijke maatregelen in meer detail worden uitgewerkt en verder geoptimaliseerd. Dit valt nog niet
binnen het huidige programma.
Ten behoeve van het verkennen en uitwerken van de maatregelen worden verschillende modellen
opgezet en ontwikkeld. In het tekstkader in § 3.2 wordt aangegeven welke modellen er gebruikt gaan
worden.
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•
•

•
•
•
•

Sedimentatie-bevorderende structuren richting een natuurlijkere vorm van het
estuarium (combinatie van maatregelrichtingen Sedimentatie-bevorderende
structuren en Natuurlijke vorm Estuarium, zoals gepresenteerd in het conceptueel
model Figuur 2.7)
Het bevorderen van sedimentatie leidt tot vergroting van plaatareaal en kwelders.
Dit resulteert in een toename van mogelijk interessante habitats. Daarnaast kan het
bevorderen van sedimentatie leiden tot een afname van de slibconcentraties in het
estuarium en mogelijk tot een verandering in de getij-asymmetrie (leidend tot een
verlaging van de netto import van zwevend stof).
Fysieke onttrekking slib havens en rivier
Een no-regret maatregel met betrekking tot het verlagen van slibconcentraties
betreft het fysiek onttrekken en vervolgens op land brengen van slib uit het systeem.
Deze maatregel pakt niet de oorzaak van de hoge slibconcentraties aan maar heeft er
wel direct eﬀect op.
Toevoegen binnendijks intergetijdengebied
Door het toevoegen van binnendijks intergetijdengebied neemt de
slibinvangcapaciteit van het estuarium toe. Verwacht wordt dat een toename in
opvangcapaciteit zal leiden tot een lokale afname van de slibconcentraties en
mogelijk ook in het hele estuarium.
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3.1
Maatregelrichtingen
De volgende maatregelrichtingen zullen worden beschouwd en gespiegeld aan de
toekomstverwachting bij het huidige beheer en gebruik:

•
•

Plaat areaal vergroten
Natuurlijke estuaria hebben een karakteristieke geul-plaat verhouding passend bij het
systeem. In veel estuaria is deze verhouding aangetast ten gevolge van verdiepingen.
Het veranderen van de geul-plaat verhouding zal veranderingen teweegbrengen in de
hydrodynamische processen en daarmee in de sediment-importerende processen.
Voor het Eems-Dollard estuarium wordt gezocht naar een geul-plaat verhouding

•
•
•
•

waarbij het sediment-importerende vermogen wordt teruggedrongen.
Verlengen rivierkarakter
Het versmallen van het estuarium zodanig dat tevens het rivierkarakter wordt
verlengd beïnvloedt de hydrodynamica in het estuarium sterk, waardoor de sedimentimporterende processen sterk worden beïnvloed.
Optimaliseren bagger/stort-strategie
Het continue baggeren en storten in estuaria heeft een verlagend eﬀect op de
slibconcentratie op de onttrekkingslocatie en een verhogend eﬀect op de stortlocatie.
Door het optimaliseren van de bagger- en stortlocaties en de strategie kunnen de
slib-concentraties in het estuarium mogelijk worden beïnvloed.

Deze maatregelen zijn gericht op het beïnvloeden van sedimentatieruimte, sedimentaanbod en
transportmechanismen. De maatregelen zullen allereerst verkend worden in de Eerste beoordeling
maatregelen en later in de Maatregelenverkenning. Hierbij zal zicht worden verkregen op de
eﬀectiviteit van de maatregel en op inhoudelijke en modelmatige vraagstukken.
Op basis van de resultaten van de verkennende berekeningen wordt duidelijk van welke maatregelen in

behoeve van een beter functionerend ecosysteem zullen de maatregelen vooral beoordeeld worden op
het eﬀect op de slib-concentraties en op de areaal-groottes van relevante habitats.

3.2
Modellen voor doorrekenen maatregelen
Voor het verkennen en doorrekenen van de maatregelen worden verschillende typen modellen gebruikt.
Alle modellen vallen onder Delft3D maar zijn specifiek geschikt gemaakt om bepaalde aspecten te
berekenen. De verschillen tussen de modellen zijn uitgelegd in het tekstkader. In onderstaande tabel
staat aangegeven welk model gebruikt gaat worden voor het verkennen en in een volgende fase voor
het diepgaander doorrekenen van meer gespecificeerde maatregelen. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen het Lange Termijn Zand Slib model (LZS), het Delft 3D Slib model (D3S) en het Korte Termijn
Zand Slib model (KZS) en semi-analytische modellen.
Een eerste versie van het LZS-model wordt ontwikkeld binnen de Eerste beoordeling maatregelen
(§ 3.3), en een aantal maatregelen worden hiermee doorgerekend. Hierbij ligt de focus op een lange
termijn voorspelling van de morfologie en niet van de sediment concentraties . Dit LZS-model
wordt apart van de Eerste beoordeling maatregelen verder ontwikkeld en gekalibreerd binnen de
Programmalijn Evolutie Eems-Dollard(§4.1). In de meer gedetailleerde maatregelverkenningen
(zie § 3.4 – 3.9) wordt dit verbeterde model gebruikt om opnieuw de maatregelen voor de lange
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een later stadium verdere uitwerking en optimalisatie zinvol is. Het verder doorrekenen van specifieke
maatregelen zal pas worden uitgevoerd nadat informatie uit de andere programmalijnen is verkregen.
Omdat het HV-spoor gericht is op gunstige randvoorwaarden voor estuariene biodiversiteit ten
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termijn door te rekenen maar nu op een betere en meer gedetailleerde manier waarbij ook het lange
termijn eﬀect op de sediment concentraties wordt meegenomen.
Mogelijk zijn de resultaten uit de eerste beoordeling maatregelen al zo goed dat een doorrekening
met een verbeterd LZS model, wat betreft morfologie, niet nodig is. De inschatting is echter dat de
eerste beoordeling maatregelen alleen richting gevend kan zijn en dat een nieuwe doorrekening
met verbeterd model nodig is. Vanwege deze onzekerheid zal er na de eerste beoordeling van de
maatregelen een go/no go moment zijn waarop wordt vastgesteld of een nieuwe doorrekening in
de maatregelverkenningen met het verbeterde model nodig is (zie go/no go (2) in figuur 3.1). De
verschillende stappen en onderlinge samenhang van de modellen is weergegeven in figuur 3.1. Hierin
staat per programmalijn aangegeven welk model wordt ontwikkeld en gebruikt.
Het KZS-model wordt alleen ingezet als blijkt dat het 3DS-model niet in staat is om de uitwisseling
tussen de Eemsrivier en het estuarium goed te berekenen (volgt uit §4.1). In essentie is het KZSmodel een 3D-variant van het LZS-model, waarbij de slibdynamiek beter wordt meegenomen, maar
een korte periode van 1 jaar doorrekent.

Modellen
Om het eﬀect van maatregelen te kwantificeren, om de historische vorming en
toekomstige evolutie van het estuarium te begrijpen en te kwantificeren, en om
fundamentele processen beter te begrijpen en te kwantificeren zijn simulatiemodellen

ontwikkeld. Het merendeel van deze modellen is wel sterk aan elkaar gerelateerd qua
processen en roosterresolutie, maar verschillen echter op een aantal essentiële punten.
Het zijn feitelijk verschillende takken aan dezelfde boom (Delft3D). Het gebruik van de
volgende modellen wordt voorzien:
1 Lange termijn Delft3D zand-slib model (LZS)
Model waarmee de historische en toekomstige bodemligging van het Eems estuarium
wordt gekwantificeerd en waarmee de langetermijn eﬀecten van maatregelen op de
morfologie worden verkend.
Familie: Delft3D model
Dimensies: 2DH
Beschikbaar: nee, wordt ontwikkeld binnen HV
Type: Morfodynamisch model met zand en slib transport, met geïdealiseerde en met
realistische bodem
Tijdschaal: >100 jaar, lange tijdschalen mogelijk via een morfologische versnelling
Modelresultaat: Morfologische ontwikkeling 1500 – 2050 met doorkijk naar 2100

•
•
•
•
•
•
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nodig. Voor deze vraagstukken zijn verschillende resoluties, tijdschalen en
gemodelleerde processen nodig. Het is niet mogelijk alle vraagstukken met één enkel
model te berekenen. Daarom worden meerdere modellen toegepast en/of verder
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2 Korte termijn Delft3D zand-slib model (KZS)
Een korte-termijn variant van het LZS om de interactie tussen de Eemsrivier en het

•
•
•
•
•
•

estuarium door te rekenen..
Familie: Delft3D model
Dimensies: 3D
Beschikbaar: nee, wordt ontwikkeld binnen HV
Type: Morfodynamisch model met zand en slib transport
Tijdschaal: 1jaar
Modelresultaat: ontwikkeling morfologie en slibconcentraties korte termijn, inclusief
interactie met Eemsrivier

3 Delft3D 3D slibmodel (D3S)
Het 3D-slibmodel maakt gebruik van hetzelfde rekenrooster als het KZS/LZS, maar is
ontkoppeld van de waterbeweging. Hierdoor kan het model 3-dimensionaal meerdere
jaren doorrekenen. Dit model zal hetzelfde zijn als het KRW slibmodel en verschilt
slechts in het rekenrooster (vanwege door te rekenen maatregelen), baggeren en

Beschikbaar: ja
Type: Evenwichtsmodel, afgeregeld op sedimentconcentraties en ruimtelijke verdeling
slibconcentraties.
Tijdschaal: enkele jaren (op basis van een niet veranderende bodem)
Modelresultaat: Slibconcentraties in de waterkolom, Korte termijn als dit model wordt
toegepast na KZS, lange termijn (aantal momenten in de tijd) als toegepast na LZS.

4 Semi-analytische modellen
Hieronder vallen verschillende modellen die binnen HV kunnen worden toegepast.
Vaak betreft het sterk geschematiseerde modellen welke geschikt zijn om de
gevoeligheid van specifieke parameters te kunnen beoordelen en geven inzicht in de
rol van fundamentele processen.
Familie: semi-analytisch
Dimensies: 1D, 2D, 3D
Beschikbaar: Deels beschikbaar vanuit eerder uitgevoerd academisch onderzoek,
nieuwe modellen worden opgezet binnen de onderdelen met academisch onderzoek
Type: semi-analytisch, vaak sterk geschematiseerd. Veelal bedoeld om zaken
te onderzoeken, gevoeligheidsberekeningen, minder goed toepasbaar voor
gedetailleerde voorspellingen.
Tijdschaal: korte en lange tijdschalen zijn mogelijk
Modelresultaat: Afhankelijk van wensen, veel is mogelijk. Het eﬀect van specifieke
parameters kan worden onderzocht.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

storten havenslib zijn in dit model meegenomen.
Familie: Delft3D
Dimensies: 3D

verkenning en vervolg fase

LZS

KZS

Alle projectfases

Verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Onttrekken slib

Alle projectfases

Eerste beoordeling
maatregelen,
verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Toevoegen
binnendijks
intergetijdengebied

Alle projectfases

Verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Plaatareaal

Alle projectfases

Verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Bagger en stort
strategieën

Alle projectfases

Verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Mogelijk vervolg

Dynamiek
Eemsrivier

Alle projectfases

Verkenning en
vervolg (verbeterd
model)

Mogelijk vervolg

Bevorderen
sedimentatie

Tabel 3.1

D3S

Mogelijk in vervolg

Mogelijk vervolg

Te gebruiken modellen per maatregel, uitgesplitst naar eerste beoordeling, maatregelen verkenning en vervolg fase
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Gebruik en ontwikkeling van modellen binnen de verschillende onderdelen van programmalijnen met go/no go
momenten (rode ballen).
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Figuur 3.1

3.3
Eerste beoordeling maatregelen
Gestart wordt met het onderzoeken van de potentiele eﬀectiviteit van de verschillende
maatregelrichtingen. Dit wordt gedaan door de hydromorfologische eﬀecten op de lange termijn te
verkennen met een eerste versie van het LZS-model. Met het D3S-slibmodel wordt de slibconcentratie
berekend bij de voorspelde morfologische ontwikkeling in 2050, waardoor een voorspelling
beschikbaar komt van de slibconcentraties in 2050. Tevens zal een doorkijk gemaakt worden van de
eﬀecten in 2100.
Eerste versie LZS-model: Het domein van dit model is aan de zeewaartse kant gelijk
aan het huidige D3S-model maar wordt uitgebreid aan de landwaartse kant om (1)
de historische omvang van de Eems door te kunnen rekenen, en (2) om binnendijkse
maatregelen door te kunnen rekenen. Hiervoor wordt mogelijk ook de modelresolutie
aangepast. Dit model start met een uniforme, gladde bodem en wordt afgeregeld tegen
de verandering in geulpatronen in de afgelopen 400 jaar om zodoende een goed werkend
model te krijgen. Vervolgens wordt de huidige bodemligging gebruikt als startpunt om de
bodemligging in 2050 en 2100 te voorspellen, uitgaande van het meest waarschijnlijke
scenario voor zeespiegelstijging en bodemdaling.

De activiteiten binnen deze eerste beoordeling maatregelen zijn als volgt:

•

•

Een opstartoverleg waarin activiteiten worden besproken met een team van experts
(kennis team morfologie Eems-Dollard)
Het opzetten van het LZS model, en hiermee de bodemligging over 100 jaar
berekenen (‘de morfologische referentievoorspelling’). Dit model wordt in een
later stadium verbeterd (zie § 4.1). Het ontwikkelen van een lange termijn model
om expliciet maatregelen door te rekenen is nog niet eerder gedaan. Elders worden
veelbelovende resultaten geboekt maar voor de Eems-Dollard zijn er nog veel
onzekerheden. Daarom wordt tijdens een go-no go bijeenkomst (zie go/no go (1) in
figuur 3.1) bekeken of het op dat moment ontwikkelde model voldoende presteert
om maatregelen mee te kunnen doorrekenen. Indien dit niet het geval is zal verdere
verbetering nodig zijn met budgettaire consequenties .
Het aanpassen van het D3S-model en het doorrekenen van de slibdynamiek met
(1) de huidige bodem en (2) het meest waarschijnlijke situatie in 2050 volgens het
LZS-model (de slib-referentievoorspelling 2050). De slib-referentievoorspelling 2050
wordt gebruikt als referentie waartegen de maatregelen worden beoordeeld. Deze
wordt al direct opgestart zodat tijdig bekend is of het model goed genoeg is.
Een eerste voorspelling van het eﬀect van verschillende maatregelen op de langjarige
morfologische ontwikkeling. Welke maatregelen precies worden verkend worden
bij de start van de uitvoeringsfase vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven welke
activiteiten hiervoor per maatregel worden uitgevoerd.
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•
•

Bevorderen sedimentatie
Het voorspellen van de morfologische ontwikkeling van de Eems-Dollard in de komende 35-100 jaar
als gevolg van het verlengen van de Punt van Reide en verschillende varianten hiervan. De resultaten
worden vergeleken met de morfologische referentievoorspelling.
Tevens worden overige potentiële sedimentatie-bevorderende maatregelen en de manier waarop deze
in het model ingebouwd kunnen worden (gerelateerd aan de resolutie van deze maatregelen) verkend.
Onttrekken slib
Bepalen van het eﬀect van onttrekken van slib uit havens met het LZS model op de morfologische
ontwikkeling tot 2050 met een doorkijk naar 2100. De resultaten worden vergeleken met de
morfologische referentievoorspelling en met de slib-referentievoorspelling.
Toevoegen binnendijks intergetijdengebied
Inschatten van de aanslibbingshoeveelheid in een toe te voegen intergetijdengebied.
Kalibreren van het LZS model op basis van de ingeschatte aanslibbingshoeveelheid.
Doorrekenen van het eﬀect van sedimentatie in intergetijdengebieden op de morfologie met het LZS
model en vergelijken met de morfologische referentievoorspelling.
Plaatareaal
Kunstmatig aanpassen van het plaatareaal in het model met huidige bodem, en het analyseren van
het eﬀect van deze veranderingen op de waterbeweging (hydrodynamische module van het LZS of D3S
model)

Bagger- en stortstrategieën
Bepalen van het morfologische eﬀect van baggeren en storten middels het doorrekenen van
verschillende bagger- en stortstrategieën met het LZS model en vergelijken met de morfologische
referentievoorspelling.
Dynamiek Eemsrivier
Doorrekenen van de lange-termijn morfologische eﬀecten (met LZS) van het verlengen van de Eems
via een meander in de Dollard.
Na de eerste beoordeling van de maatregelrichtingen is er zicht op het lange termijn eﬀect van de
maatregelrichtingen. In de volgende paragrafen wordt per maatregelrichting aangegeven welke
stappen er daarna worden genomen. Hierbij is van belang op te merken dat bij elke maatregel wordt
gesproken over het doorrekenen van de maatregel met het gekalibreerde LZS-model. Dit is het model
dat wordt ontwikkeld zoals beschreven in §4.1 (Modelberekeningen historische en toekomstige
evolutie) en is een verbeterde versie t.o.v. het model dat wordt gebruikt voor de eerste beoordeling van
de maatregelrichtingen.
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Kunstmatig aanpassen van het plaatareaal in de huidige bodem van het LZS model, doorrekenen
hoe het plaatareaal verandert op de lange termijn, en vergelijken met de morfologische
referentievoorspelling.
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3.4

Bevorderen sedimentatie
Beschrijving

Hoewel de Dollard tot 1985 netto aanslibde en verkleinde in areaal, lijkt op dit moment niet
of nauwelijks meer sprake van netto veranderingen (Esselink et al., 2011). De hoogte van het
intergetijdengebied lijkt vooral het gevolg van de variaties in het Gemiddeld Hoog Water (GHW), en
deze is de laatste 10-tallen jaren afgevlakt. Om sedimentatie in de Dollard te bevorderen zullen
maatregelen genomen moeten worden. Echter, om eﬀectieve maatregelen te ontwikkelen moet
bekend zijn waarom de intergetijdengebieden niet meer aangroeien. Onderzoeksvragen welke opgelost
moeten worden zijn:

•
•
•

Waarom gaat het intergetijdengebied niet over in kwelder? Is dit gerelateerd aan
bodemhoogte, bodemgesteldheid (kleigehalte, dichtheid), hydrodynamica?
Wat zijn de fysische mechanismes waarom de plaathoogte meegroeit met het
GHW? Welke grootschalige processen sturen de ontwikkeling van het GHW
(vaargeulverdieping, zeespiegelstijging)?
Wat is het eﬀect van verlanding van de Dollard op het hele estuarium op de
slibconcentraties nu en in de toekomst?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten voorzien:

•

•
•
•
•

eﬀectief is gebleken).
Een langetermijnvoorspelling (2050 met doorkijk naar 2100) van de morfologische
ontwikkeling (met het gekalibreerde LZS-model) voor één of twee maatregelvarianten
(in aanvulling op de verlenging punt van Reide zoals berekend in de eerste
beoordeling maatregelen §3.3)
Een langetermijnvoorspelling (2050 met doorkijk naar 2100) van het eﬀect op de
slibconcentratie (met het D3S model) voor één of twee maatregelvarianten (in
aanvulling op de verlenging punt van Reide zoals berekend in de eerste beoordeling
maatregelen §3.3)
Een analyse van de relatie tussen plaathoogte en GHW, en de mechanismes
verantwoordelijk voor de variabiliteit in GHW
Een literatuuronderzoek naar de oorzaak voor het uitblijven van verkweldering in de
Dollard: is dit gerelateerd aan fysische (slibgehalte, bodemschuifspanningen) of
biologische (bioturbatie, predatie) processen?
Afstemming met de activiteiten binnen het onderdeel historische evolutie (UU
Maarten Kleinhans) i.v.m. opzetten vegetatiemodel voor de Dollard;
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•

Een korte inventarisatie van manieren om aanslibbing te bevorderen (in aanvulling op
het verlengen van de Punt van Reide), zoals de aanleg van rijshouten dammen (door
middel van een literatuuronderzoek over wat er elders of in het verleden in de Dollard
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3.5

Onttrekken slib
Beschrijving

Uit de KRW studies is gebleken dat het onttrekken van slib leidt tot een verlaging van de troebelheid
in het Eems estuarium (van Maren 2015, 2016). Eerdere studies zijn uitgevoerd met het slibmodel
om het eﬀect van onttrekkingen uit de havens van Emden, Delfzijl, en Eemshaven door te rekenen.
Nog te kwantificeren maatregelen zijn: onttrekkingen uit het Emder Fahrwasser en de Eemsrivier. Het
3D-slibmodel was echter niet goed in staat om aanslibbing in de zeer troebele Eemsrivier en Emder
Fahrwasser te reproduceren. Om het eﬀect van onttrekkingen uit deze gebieden beter te kwantificeren
zou deze aanslibbing en het resulterende netto transport beter gesimuleerd moeten worden.
Daarnaast is er binnen eerdere studies niet gekeken naar de lange termijn eﬀecten die langdurige
onttrekkingen kunnen hebben.De leidende onderzoeksvragen binnen deze maatregel zijn:

•
•

Wat is het langetermijneﬀect op de morfologie, bodemsamenstelling en
slibconcentraties van het langdurig onttrekken van slib aan het systeem?
Wat is het eﬀect van het onttrekken van slib op de vertroebeling in het Eems
estuarium, en wat is de optimale locatie en periode voor onttrekkingen?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•

•
3.6

LZS-model van de morfologie bij één of twee maatregelvarianten die betrekking
hebben op slibonttrekkingen
Een verbetering van de aanslibbing in de beneden Eemsrivier en het Emder
Fahrwasser in het D3S model. Fundamenteel onderzoek naar onderliggende
processen wordt uitgevoerd binnen Programmalijn Kennis (kennisvraag Interactie
Eemrivier). In deze verkenning wordt gezocht naar een verbetering via simpele
parameterisaties om de aanslibbing beter in het D3S-model te krijgen.
Berekenen van het eﬀect van onttrekken met hett verbeterde D3S-model , en
vergelijken met de eﬀecten van onttrekkingen berekend met het huidigeD3S model.

Toevoegen binnendijks intergetijdengebied

Beschrijving
Het toevoegen van binnendijks laaggelegen land zal leiden tot extra sedimentatie en
intergetijdengebied, waardoor de sedimentconcentratie in het Eems estuarium zal afnemen.
Daarnaast zal het getij worden beïnvloed (met waarschijnlijk een afname van stroomsnelheden
tijdens de vloed ten opzichte van de stroomsnelheden tijdens eb), en zullen geulen tussen het nieuwe
overstromingsgebied en het estuarium ontstaan of worden verdiept. Leidende vragen in relatie tot
deze maatregel zijn:
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•

Een langetermijnvoorspelling (2050 met doorkijk naar 2100) met het gekalibreerde

•
•
•

Hoeveel sediment bezinkt in intergetijdengebieden en wat is het eﬀect hiervan op
slibconcentraties in het Eems estuarium?
Wat is het langetermijneﬀect op de morfologie en slibconcentraties van extra
intergetijdengebied langs de Dollard en het middengebied?
Bij welke areaalgroottes van binnendijks land is eﬀect op de slibconcentraties in de
Dollard merkbaar?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd;

•
•
•
3.7

Er wordt een selectie gemaakt van kansrijke intergetijdengebieden, en een eersteorde aanslibbing berekend;
Een langetermijnvoorspelling (2050 met doorkijk naar 2100) van de morfologie bij
maatregelvarianten met het gekalibreerde LZS-model;
Een langetermijnvoorspelling (2050 met doorkijk naar 2100) van de slibconcentratie
bij maatregelvarianten met het D3S-model

Plaatareaal

Beschrijving
Relatief korte estuaria worden sterker eb-dominant naarmate het intergetijdevolume toeneemt ten

geulen en platen. Door de geul – en plaatverhouding aan te passen kan mogelijk de slibimport in het
Eems-Dollard-estuarium aangepast worden.
Het getij in een groot deel van het Eems estuarium is zeer beperkt asymmetrisch, de Dollard is ebdominant (door het grote plaatareaal), en de Eemsrivier is vloed-dominant (door het ontbreken van
plaatareaal). De import van sediment richting het Eems estuarium is vooral het gevolg van een energie
gradiënt (sediment komt vanuit de hoog-energetische Noordzee het estuarium binnen; bezinkt daar
en wordt door de lagere heersende hydrodynamische energie niet meer geërodeerd en terug richting
de Noordzee getransporteerd) en door een zout-gedreven dichtheidsstroming (waarbij een netto
stroming nabij de bodem, waar concentraties hoog zijn, sediment richting land transporteert). Het
verminderen van de vloed-dominantie in het getij zou de import van sediment af kunnen zwakken. De
eﬀecten van het plaatareaal op het slibtransport worden bepaald door de extra ruimte die ontstaat
voor bezinken van sediment, en door vergroten van de eﬀecten op de getijvoortplanting.
Onderzoeksvragen die binnen deze maatregel opgelost moeten worden zijn:
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opzichte van het areaal geulvolume, en sterker vloed dominant naarmate de diepte van de geulen
afneemt ten opzichte van de getij amplitude (Friedrichs en Aubrey, 1988). Vloed-dominante systemen
importeren slib.De slibconcentratie wordt dus mede bepaald wordt door de relatieve dimensies van de
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•
•
•

Hoe kan de eb-vloed asymmetrie in het estuarium beïnvloed worden door platen te
vergroten / aan te leggen?
Op welke locaties (globaal) zou dit kunnen werken en wat is de te verwachte
schaalgrootte van het eﬀect?
Wat is het verwachte eﬀect op de slibbalans via (1) verhoging van het
aanslibbingsgebied, en (2) verandering in de eb-vloed asymmetrie?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•
•

Het bepalen van het eﬀect van extra plaatareaal op de hydrodynamica en op
slibimport met het D3S model.
Het doorrekenen van een aantal plaatareaal scenario’s met behulp van het
gekalibreerde LZS morfologisch model, om te onderzoeken hoe stabiel de opgelegde
bodemligging is.

3.8

Bagger- en stortstrategieën

Beschrijving
De huidige stortstrategie is gebaseerd op een maximale verspreiding van gestort slib (er vinden dus
geen bodemveranderingen plaats als gevolg van stortingen). Binnen de KRW studie is berekend wat

Het 3D slibmodel kan ook gebruikt worden om door te rekenen wat het eﬀect is van alternatieve
stortlocaties binnen het estuarium. Hierbij kan gedacht worden aan storten tijdens vloed of juist
eb, storten in luwe gebieden waar veel sediment kan bezinken (wat neerkomt op een gedeeltelijke
onttrekking), storten landwaarts of juist zeewaarts van de haven, of storten in gebieden die al zeer
troebel zijn (en waardoor een extra troebelheid weinig negatieve eﬀecten heeft). Belangrijke vragen
om te beantwoorden zijn:

•
•
•

Op welke manier werd in het verleden en tegenwoordig gestort in het Eems estuarium
en in vergelijkbare systemen (Schelde, Elbe)
Zijn er locaties of manieren van storten waardoor de zwevend stof concentraties in
het estuarium afnemen?
Welke morfologische veranderingen heeft storten in luwe gebieden tot gevolg?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•

Een studie naar mogelijke eﬀecten van wijze en locatie van storten op
slibconcentraties door middel van literatuuronderzoek binnen en buiten de Eems
(hoe werd in het verleden gestort en waarom, zijn er aanwijzingen voor mogelijke
eﬀecten)
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het eﬀect is van sediment onttrekken in plaats van terugstorten, en wat het eﬀect is van storten op de
Noordzee (wat vergelijkbaar is met onttrekkingen).
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•
•

Uitgezocht wordt of storten gebruikt kan worden voor het vergroten van plaatareaal.
Doorrekenen van een select aantal alternatieven met het 3DS model. Hiervoor zou
bij voorkeur een aangepaste versie van het 3D slibmodel gebruikt moeten worden,
waar sedimentatie in het vaarwater van de Eems en de Eemsrivier is vergroot (zie
maatregel onttrekkingen, §3.5).

3.9

Dynamiek Eemsrivier

Beschrijving
Er zijn aanwijzingen dat het verlengen van de Eemsrivier door het verwijderen of landwaarts
verplaatsen van de kering bij Herbrum leidt tot een verlaging van de vloed asymmetrie en daarmee
het slibtransport naar de beneden Eemsrivier (Schuttelaars et al., 2012). Een variant hiervan is het
verleggen van de Eemsrivier via de Dollard, zodat de lengte eﬀectief ook toeneemt en het vaarwater
van de Eems afgesloten kan worden van het Eems estuarium, waardoor de baggerhoeveelheden zullen
afnemen.
Andere wijzigingen in het karakter van de Eemsrivier zijn gerelateerd aan het regiem voor openen
en sluiten van de kering bij Gandersum (gericht op het verzwakken van de vloeddominantie van
het getij en het reduceren van de getijamplitude). Deze leiden mogelijk tot een verlaging van de
sedimentconcentraties in de Eemsrivier (wat tot een verlaging van concentratie in het Eems estuarium
zal leiden) maar ook tot een afname in netto transport richting de Eemsrivier (wat mogelijk weer tot

De leidende kennisvragen binnen deze maatregel zijn:

•
•
•
•

Wat is het eﬀect van een verlenging van de Eemsrivier via een meander in de Dollard
op de getij asymmetrie van de Eemsrivier?
Wat is het eﬀect van een verlenging van de Eemsrivier via een meander in de Dollard,
inclusief verminderd baggeren en storten t.g.v. afsluiten Emder Fahrwasser, op de
zwevend stof concentraties?
Via welke maatregelen aan Duitse zijde wordt getij- asymmetrie en het getijdebiet
beïnvloed?
Wat is het eﬀect van een verandering in getij-asymmetrie en debiet op de
sedimenthuishouding in het Eems estuarium?

Verkenning
In de verkenningsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•

Een inventarisatie van maatregelen voorzien in de Eemsrivier (rapporten o.a. BfG,
BAW, NLWKN, WSV) gericht op het aanpassen van de getijdynamiek in de Eemsrivier
via verlengen, verbreden, of opereren stormvloedkering
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een verhoging van de concentratie in het Eems estuarium zal leiden). Voor deze maatregelrichting zal
samenwerking met Duitsland worden gezocht.
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•
•
•

Optimaliseren meander m.b.v. het LZS model
Bepalen van het eﬀect van een geul in de Dollard op de getij-asymmetrie
Bepalen van het eﬀect van minder baggeren op getijasymmetrie, baggerbezwaar en
slibconcentraties.

3.10
Resumé
Er zijn zes maatregelrichtingen gedefinieerd. Het lange termijn eﬀect van de maatregelrichtingen
wordt allereerst verkend in een Eerste beoordeling maatregelen. In de Eerste beoordeling maatregelen
wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het LZS model. Dit model geeft zicht op de morfologische
ontwikkeling tot 2050 en met een doorkijk naar 2100. De kosten voor het uitvoeren van de Eerste
beoordeling maatregelen bedragen €266.000,- incl. BTW. De kosten zijn gespecificeerd in Tabel 3.2
(kosten excl. BTW).

Overleg en
rapportage

Aktiviteiten Eerste beoordeling maatregelen

Kosten (x1000
€)))excl. BTW incl.
BTW

Overleg (20)
-‐
Overleg externe experts
-‐
Overleg RWS
-‐
Intern
Rapportage (30)

50

Ontwikkeling LZS model (50):
-‐
Roostergeneratie
-‐
Nesten in Simona
-‐
Eerste morfologische hindcast en indicatieve voorspelling
Model
D3S model aanpassen (50):
100
ontwikkeling
-‐
3D hydrodynamisch model voor nieuw rooster opzetten en hercalibreren
-‐
SWAN model opzetten voor nieuw rooster en uitvoeren jaarsimulatie
-‐
Slibmodel opzetten voor nieuw rooster en hercalibreren
-‐
Slibmodel uitvoer voor huidige en toekomstige scenarios

70

-‐
Doorrekenen morfologische stabiliteit met LZS
Optimaliseren bagger/stort-strategie (6)
-‐
Berekenen morfologisch effect bagger en storten op morfologie (2
scenarios) m.b.v. LZS
Verlengen rivierkarakter (10)
-‐
Implementeren meander in LZS (6)
-‐
Berekenen morfologische stabiliteit meander mbv LZS (4)
Totaal

220

Tabel 3.2

Kostenoverzicht Eerste beoordeling maatregelrichtingen

Na het uitvoeren van de Eerste beoordeling maatregelen kunnen de maatregelen verder worden
verkend. Focus ligt daarbij op het eﬀect op de slibconcentraties en het begrijpen van het eﬀect van de
maatregelen zodat vervolgens specifiekere maatregelen kunnen worden geïdentificeerd. Het uitvoeren
van de gehele Maatregelenverkenning kost €339.000,-- incl. BTW. De kosten zijn gespecificeerd in
Tabel 3.3 (kosten excl. BTW).
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Sedimentatie bevorderende structuren richting een natuurlijke vorm estuarium
(12)
-‐
Morfologische voorspelling van effect PvR met LZS model
-‐
Bepalen overige maatregelen + implementatie
Fysieke onttrekking slib havens en rivier (8)
-‐
Berekenen effect onttrekkingen met D3S voor toekomstig scenario, en
vergelijken met referentie
Maatregelen Toevoegen binnendijks intergetijdengebied (16)
-‐
Inschatting aanslibbing in intergetijdengebied
-‐
Implementeren bezinkterm + geul in LZS
-‐
Doorrekenen effect op morfologie met LZS
Plaat areaal vergroten (18)
-‐
Aanpassen plaatareaal
-‐
Analyseren effect op hydrodynamica voor huidige situatie in
hydrodynamische module van LZS of D3S
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Tabel 3.3: Kostenoverzicht Maatregelenverkenning
Aktiviteit Maatregelenverkenning

Kosten (x1000 €)) incl. BTW

Overleg en rapportage
-‐
Overleg (15)
-‐
Technische rapportage (40)
-‐
Voortgangsrapportage (10)

65

Sedimentatie bevorderende structuren richting een natuurlijke vorm estuarium:
-‐
Inventarisatie van aanslibbingsmaatregelen (5)
-‐
Langetermijn morfologische voorspelling 3 maatregelen (20)
-‐
Langetermijn slib voorspelling 3 maatregelen (25)
-‐
Analyse relatie plaathoogte – GHW (10)
-‐
Literatuuronderzoek verkweldering Dollard (10)
-‐
Afstemming met H4.2 (5)

75

Fysieke onttrekking slib havens en rivier
-‐
Opnieuw doorrekenen morfologische ontwikkeling (5)
-‐
Verhogen aanslibbing Eems Rivier en vaarwater Eems (20)
-‐
Berekenen effect onttrekkingen op slibconcentraties (20)

45

Toevoegen binnendijks intergetijden-gebied
-‐
Meer gedetailleerde inschatting bezinking in 2 intergetijdengebieden (10)
-‐
Lange-termijn morfologische ontwikkeling 2 intergetijdengebieden (15)
-‐
Lange-termijn effecten 2 intergetijdengebieden op slibgehalte (15)

40

Plaat areaal vergroten
-‐
Opnieuw doorrekenen morfologische stabiliteit van 2 plaatareaal scenario’s (5) 20
-‐
Bepalen effect op slibdynamiek mbv D3S (15)
Optimaliseren bagger/stort-strategie
-‐
Literatuurverkenning bagger en stort beleid en gebruik baggerspecie voor
vergroten (5)
-‐
Inschatten baggeren en storten met de huidige bodem en de bodemligging
2050 (doorkijk naar 2100) mbv D3S (15).

20

Verlengen rivierkarakter
-‐
Inventarisatie Duitse maatregelen (5)
-‐
Bepalen effect meander op zwevend stof en baggeren mbv D3S (10)

15

Totaal

280

Tabel 3.3

Kostenoverzicht Maatregelenverkenning

binnen de verschillende Programmalijnen heeft plaatsgevonden. De totale kosten voor het
optimaliseren van alle maatregelen is begroot op €1.004.000,- incl. BTW. Het is echter de
verwachting dat niet alle maatregelen geoptimaliseerd hoeven te worden omdat dit afhankelijk
is van de eﬀectiviteit zoals deze wordt bepaald tijdens de Eerste beoordeling maatregelen en
Maatregelenverkenning.
Het optimaliseren van maatregelen kan pas worden uitgevoerd nadat kennis- en modelontwikkeling
heeft plaatsgevonden eind 2018.
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Na de Eerste beoordeling maatregelen en de Maatregelenverkenning kunnen de maatregelen worden
geoptimaliseerd. Dit gebeurt pas in een latere fase, nadat verdere kennis- en modelontwikkeling
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4

Inhoud programmalijn Evolutie Eems-Dollard

De programmalijn Evolutie Eems-Dollard Estuarium omvat de historische en toekomstige ontwikkeling
van het Eems-Dollard estuarium. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van
morfologie, sedimentconcentraties en ecotopen. Het begrijpen en verklaren van de historische
ontwikkeling en het voorspellen van de toekomstige ontwikkeling is een belangrijk aspect binnen het
HV-spoor. De resultaten vanuit de programmalijn Evolutie Eems-Dollard dienen als referentiekader
voor het eﬀect van maatregelen: wat is het eﬀect van een maatregel ten opzichte van de te
verwachten ontwikkeling. Daarnaast dient de kennis volgend uit de programmalijn Evolutie EemsDollard ook tot het verder concretiseren van het streefbeeld van het Eems-Dollard estuarium en het
optimaliseren van maatregelen.
Het doel van deze programmalijn is daarmee tweeledig:

•
•

De verschillende onderdelen leveren samen informatie om een goed referentiekader
te kunnen opstellen en
De modelontwikkeling binnen deze programmalijn is nodig om maatregelrichtingen
en maatregelen te kunnen verkennen

De programmalijn Evolutie Eems-Dollard bestaat uit de volgende onderdelen:
Modelberekeningen historische en toekomstige evolutie;
Academisch onderzoek Ecotopen en historische ontwikkeling;
Academisch onderzoek Langjarige toekomstige ontwikkeling.

Bij het onderdeel modelberekeningen wordt een langjarig morfologisch model voor het EemsDollard estuarium ontwikkeld. Dit morfologische model wordt vervolgens gebruikt om de historische
ontwikkeling te reproduceren en te begrijpen en de toekomstige evolutie van het systeem te
voorspellen (referentiekader). Tevens wordt het ontwikkelde model gebruikt binnen de programmalijn
Maatregelen.
Het academische onderzoek Ecotopen en historische ontwikkeling richt zich op twee verschillende
aspecten. Het onderzoek naar de ontwikkeling van ecotopen is gericht op het volgen van de
veranderingen in ecotopen in de recente historie en nabije toekomst. De kennis hierover wordt gebruikt
om maatregelen te optimaliseren. Het onderzoek naar de historische ontwikkeling is gericht op het
verklaren van de historische ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium in het licht van estuaria
wereldwijd in heden en verleden. Dit onderzoek levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het
referentiekader.
Het academische onderzoek langjarige toekomstige ontwikkeling heeft net als het onderdeel
modelberekeningen tot doel om de ontwikkeling van het systeem te begrijpen en voorspellen.
Groot verschil hierbij is dat binnen het academische onderzoek fundamenteel onderzoek wordt
uitgevoerd wat leidt tot nieuwe kennis en inzichten. Dit is minder aan de orde bij het onderdeel
modelberekeningen dat een kortere looptijd heeft en meer gericht is op een goede modelontwikkeling
om maatregelen mee te kunnen doorrekenen en een referentiekader te kunnen opzetten. Daarnaast
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•
•
•

wordt bij het academisch onderzoek een ander type model gebruikt. Het tegelijkertijd uitvoeren van
vergelijkbaar onderzoek met andere modelinstrumentaria leidt tot betere modellen en een groter
vertrouwen in de uitkomsten. Gezien de onzekerheid in modellen en de nieuwe manier waarop ze
binnen dit project toegepast gaan worden heeft het langjarig voorspellen met verschillende technieken
een toegevoegde waarde.
De drie onderdelen van deze programmalijn worden hieronder beschreven

4.1

Modelberekeningen historische en toekomstige evolutie
Beschrijving

Het Eems-Dollard estuarium is al eeuwen in ontwikkeling. Het lijkt waarschijnlijk dat de opvulling van
de belangrijkste eb-geul (de bocht van Watum) het gevolg is van de opvulling van de Dollard (Gerritsen,
1952). Dit proces is in de afgelopen 10-tallen jaren versneld door bagger- en stort strategieën
(verdieping van het Friesche Gaatje en verwijdering kleileemlagen, storten in de Bocht van Watum).
Het is mogelijk dat deze trend zich voortzet in de komende decades / eeuwen. Om de toekomstige
ontwikkeling van het estuarium te voorspellen, kan een lange-termijn model ontwikkeld worden.
Om een redelijk nauwkeurige voorspelling te doen voor morfologisch gedrag, moet een dergelijk
model allereerst de historische ontwikkeling kunnen reproduceren (en daarmee ook inzicht geven in,
bijvoorbeeld, welke processen de historische verlanding van de Bocht van Watum veroorzaakt hebben).
Leidende kennisvragen zijn daarom:

•
•
•

Welke processen zijn verantwoordelijk voor de historische evolutie van het EemsDollard estuarium? Wat is het eﬀect geweest van de inpoldering van grote delen
van de Dollard, en wat is de rol van baggeren (inclusief het verwijderen van de
keileemlaag) en storten?
Wat is de verwachte toekomstige morfologische ontwikkeling van het Eems
estuarium (jaar 2050 met doorkijk naar 2100) bij voortzetting van huidig gebruik,
inclusief zeespiegelstijging en bodemdaling?
Wat is de verwachte toekomstige morfologische ontwikkeling van het Eems
estuarium (jaar 2050 met doorkijk naar 2100) zonder voortzetting van huidig gebruik,
inclusief zeespiegelstijging en bodemdaling?
Hoe is de slibdynamiek in het verleden veranderd, en wat is de verwachting voor de
toekomstige ontwikkeling (2050 met doorkijk naar 2100)?

Aanpak
Eﬀecten van maatregelen dienen te worden beoordeeld ten opzichte van de ontwikkeling die het
estuarium doormaakt, zowel morfologisch als qua slibconcentratie. Voor het langjarige doorrekenen
van het estuarium dient een lange termijn model gebouwd te worden ( LZS). Ditzelfde model wordt
gebruikt bij het uitvoeren van een eerste beoordeling van de maatregelrichtingen (§3.3) en het
uitvoeren van de maatregelverkenning (§3.4 t/m 3.9).
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•
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De stappen zoals beschreven in dit hoofdstuk zijn niet gericht op maatregelen (dit is in hoofdstuk 3
opgenomen) maar op het bepalen van de langjarige ontwikkeling van het estuarium met en zonder
huidig gebruik en daarmee het opstellen van een referentiekader. De voorspelling van de morfologische
ontwikkeling wordt vervolgens op verschillende momenten in de tijd doorgerekend met het slibmodel
(D3S), zodat een voorspelling van de slibconcentratie in het estuarium met en zonder huidig gebruik
gedaan kan worden op verschillende momenten in de tijd.
Het uitvoeren van de modelberekeningen historische en toekomstige ontwikkeling gebeurt in drie
stappen:

•

Eerste beoordeling maatregelen: Opzetten van eerste versie van LZS model, inclusief
zeespiegelstijging en bodemdaling, (dit wordt gedaan binnen de Programmalijn
Maatregelen). Dit model voorspelt nog niet heel nauwkeurig maar voldoende voor
Eerste beoordeling maatregelrichting en Maatregelenverkenning (toepassing in

•
•

Hoofdstuk 3)
Verbeteren van LZS model en modelleren historische en toekomstige ontwikkeling
inclusief zeespiegelstijging en bodemdaling met en zonder huidig gebruik (en
vervolgens toepassing in Hoofdstuk 3 als morfologie referentie voor onderdeel
maatregelen verkenning)
Berekenen slib concentraties in 2050 en 2100 met D3S, gebaseerd op uitkomsten
LZS (en vervolgens toepassing in Hoofdstuk 3 als slib concentratie referentie voor
maatregelen verkenning).

Een dergelijk model wordt opgezet voor het Eems Estuarium om de bodemverandering
van 1500 tot nu te reproduceren, en vervolgens om de evolutie van de Eems in de
komende 100 jaar te voorspellen. Dit model is 2D (dieptegemiddeld) vanwege de
benodigde rekentijd, en heeft een zand en slib fractie. Een eerste versie van dit model
is opgezet in de eerste beoordeling maatregelen (§3.3). In deze fase ( Programmalijn
Evolutie Eems-Dollard) wordt dit model verder verbeterd en geanalyseerd zodat het
goed genoeg is om de lange termijn ontwikkeling van het systeem met voldoende
nauwkeurigheid te modelleren.
De langjarige evolutie van het Eems-Dollard estuarium wordt mogelijk sterk beïnvloedt
door harde lagen in de bodem (keileem). Een voorstudie moet daarom uitwijzen of
dergelijke harde lagen echt bestaan, en indien belangrijk moeten deze in het model
geparameteriseerd worden (dit onderdeel wordt opgepakt binnen Academisch onderzoek
Historische en Toekomstige Ontwikkeling (§4.2)).
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Lange-termijn modellen
De bodemligging van lange-termijn modellen moet sterk geschematiseerd zijn (zoals
in LZS): dergelijke modellen kunnen met een voldoende grof rooster rekenen en het
resulterende patroon wordt bepaald door de fysica in het model, en niet door initiële
condities. Dergelijke modellen geven inzicht in de historische ontwikkeling, en kunnen
gebruikt worden voor projecties in de ontwikkeling met en zonder menselijk ingrepen.
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De historische bodemliggingen en de berekende toekomstige bodemliggingen (berekend met
LZS) worden gebruikt als invoer voor het slibmodel (D3S). Dit model is ontwikkeld binnen het KRW
programma en is aangepast op het LZS grid in de eerste beoordeling maatregelen (§3.3). Dit slibmodel
kan de slibconcentratie in de waterkolom en slibverdeling over de bodem berekenen. Door een identiek
slibmodel toe te passen op verschillende bodems (historisch en toekomstig, berekend met het LTM)
kan het eﬀect van bodemligging op de slibtransporten worden ingeschat.
De volgende producten worden geleverd:

•
•
•

Afgeregeld lange-termijn zand-slib model (1500 – 2100);
Historische en toekomstige berekende bodemconfiguraties voor variant met en
zonder huidig gebruik;
Technische rapportage (twee concepten en 1 eindproduct), met daarin:

•
•

de morfologische evolutie van platen en geulen in het Eems Estuarium in de
afgelopen 300 jaar, met en zonder huidig gebruik;
een voorspelling van de morfologische ontwikkeling van het Eems estuarium
onder invloed van zeespiegelstijging en bodemdaling, met en zonder huidig

gebruik;
de invloed van de morfologie op de slibverdeling in het verleden, 2050 en met
doorkijk naar 2100.

•

•

Halfjaarlijkse formele afstemming met de expertgroep HV.

In Tabel 4.1 staat aangegeven welke modellen worden gebruikt voor het beantwoorden van de
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verschillende vragen binnen dit onderdeel.

Inzet modellen voor het kwantificeren van de evolutie van het Eems-Dollard estuarium

LZS KZS D3S
Vorming Eems Dollard 1500-nu

Ja

Evolutie tot 2100

Ja

Historisch en toekomstig slibgehalte

Tabel 4.1

Ja

Inzet modellen voor het kwantificeren van de evolutie van het Eems-Dollard estuarium

Een eerste versie van LZS kan in 6 weken worden opgezet. Dit gebeurt binnen het onderdeel Eerste
beoordeling van de maatregelrichtingen beschreven in §3.3. Daarna is het beschikbaar voor gebruik
in de Eerste beoordeling maatregelrichting en om verder ontwikkeld te worden ten behoeve van de
historische en toekomstige evolutie (deze paragraaf). Het verbeterde LZS model kan na een jaar
worden opgeleverd. Het model kan vervolgens worden toegepast in de Maatregelenverkenning (§3.4
t/m 3.9). Het berekenen van de slibconcentraties met D3S heeft een doorlooptijd van 6 maanden.
De kosten voor het uitvoeren van dit onderdeel worden geraamd op €182.000,-- incl. BTW.
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Tabel 4.1

4.2
Academisch onderzoek Ecotopen en Historische ontwikkeling
Eﬀecten van maatregelen dienen te worden beoordeeld ten opzichte van de ontwikkeling die het
systeem doormaakt. Hierbij hoort ook het goed begrijpen van de historische en huidige ontwikkeling.
Bij de UU leerstoelgroep Proces-sedimentologie van rivier-gedomineerde systemen vinden vele
relevante onderzoeken plaats, oa gefinancierd uit de prestigieuze NWO Vernieuwingsimpuls Vici. Door
aantakking bij dit lopende grote onderzoeksprogramma wordt het Eems-estuarium specifiek in het
onderzoeksprogramma geadresseerd en komt kennis vrij van hoge academische kwaliteit die sturend
is op het denken over de ontwikkeling van het Eems-estuarium. Inzichten worden verkregen in de
ontwikkeling van de morfologie en van ecotopen.
Beschrijving
Dit onderdeel in het HV spoor is gericht op het kwantitatief beschrijven en begrijpen van de historische
ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium in het licht van grootschalige veranderingen en andere
estuaria wereldwijd (onderdeel historische ontwikkeling). Daarnaast wordt gericht gekeken naar de
recente historische ontwikkeling en ontwikkeling in de komende jaren van arealen van ecotopen.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van luchtfoto-interpretatie (onderdeel ontwikkeling ecotopen).
. De volgende vragen worden binnen dit onderdeel beantwoord:

•

•
•

Welke rol spelen zeespiegelstijging, bodemdaling en (natuurlijke) morfologische
verandering in de Waddenzee in de ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium;
Wat is het eﬀect geweest van ingrepen zoals inpoldering en baggeren op de
ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium;
Welke rol spelen processen op geologische tijdschaal (rivierafvoer, historische
geomorfologie) op de ontwikkeling van estuaria wereldwijd en specifiek op de
ontwikkeling van het Eems-Dollard estuarium;
Speelt het blootleggen van keileemlagen een belangrijke rol in de toegenomen
sedimentconcentraties in het Eems-Dollard estuarium;
Hoe is de ontwikkeling (kwantitatief) van ecotopen in het recente verleden geweest
en momenteel.

De onderzoeksgroep van Prof. Dr. Maarten Kleinhans, Universiteit Utrecht, zal dit onderdeel uitvoeren
en bovenstaande vragen beantwoorden. Momenteel heeft deze onderzoeksgroep al een groot
onderzoek lopen naar estuaria (zie onderstaand tekst kader). Met een relatief kleine extra inspanning
kan vanuit dit lopende onderzoek worden bijgedragen aan het HV spoor.
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•
•
•

Hoe heeft de Eems-Dollard zich ontwikkeld sinds 1500 (morfologie,
sedimentconcentratie en ecotopen) en hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare
systemen in de wereld;

Historische ontwikkeling van biomorfologie van de Eems
Maarten Kleinhans, Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, Dept. Fysische
Geografie
Er worden op dit moment twee onderzoeksprojecten uitgevoerd gefinancierd uit andere
bronnen:
Turning the tide: dynamics of channels and shoals in estuaries with sand and mud:

•

Huidige modellen zijn niet goed in staat de veranderingen in geul-plaat verhoudingen

•

Het doel is te onderzoeken en voorspellen hoe geul-plaat interacties worden

te voorspellen. Er is groot belang bij de beschikbaarheid van goede modellen zodat
management strategiën kunnen worden geoptimaliseerd.
beïnvloed door geomorfologische processen en menselijk ingrijpen. Het gaat daarbij
om de balans van processen die leiden tot plaatopbouw en afbraak. Dit moet leiden
tot fundamentele kennis maar ook tot tools waarmee gemakkelijk het eﬀect van
kleine ingrepen en menselijk handelen op de geul-plaat verhoudingen en ecologie

•
•

kan worden bepaald.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een combinatie van numerieke modellering
van zand en slib, experimenteel onderzoek en analyse van bestaande velddata.
De experimenten worden uitgevoerd in een uniek laboratorium: de www.uu.nl/
metronome.
(VICI project 1.5 milj euro, 3 promovendi en 2 postdocs, looptijd 2014-2019)

•

•
•

•

Huidige voorspellende modellen voor estuaria gaan uit van een vastliggende vorm
en grootte, en het is slecht bekend hoe estuaria zich vormden in het Holoceen
als functie van forceringen, geometrie van de vallei of inbraak, en interacties met
eco-engineering soorten. Geologische reconstructies zijn gebaseerd op verouderde
denkmodellen.
Het doel is modellen te ontwikkelen voor het voorspellen van grootte en vorm van
zandige estuaria met biomorfologische interacties als functie van lokale condities,
en om de Holocene en toekomstige ontwikkeling te voorspellen als functie van
rivierafvoer, zeespiegelstijging en andere condities.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een combinatie van numerieke modellering van
zand, slib en eco-engineering soorten, experimenteel onderzoek in de Metronoom en
analyse van bestaande geologische data. Daarnaast worden methoden ontwikkeld
voor kwantitatieve karakterisatie van patronen in luchtfoto’s en satellietbeelden voor
objectieve vergelijkingen met modellen en experimenten.
(ERC-consolidator project 2 milj euro, 3 promovendi en 3 postdocs, looptijd 20152020)
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ESTUARIES shaped by biomorphodynamics, inherited landschape conditions and human
interference:
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Eerste resultaten zijn tools waarmee het karakter van geul-plaatsystemen kan
worden voorspeld, met name de dimensies van platen en of het systeem enkeldraads
of meergeulen is. Verder hebben we een methode gevonden om geautomatiseerd
ecotopenkaarten te produceren uit luchtfoto’s, welke, zo blijkt uit een pilot in de
Westerschelde, op luchtfoto’s uit het verleden kunnen worden toegepast. Ook laat een
eerste analyse van de ontwikkeling van alle Holocene estuaria in Nederland trends
zien. Dit, en verdere ontwikkelingen in bovenstaande projecten, geeft handvaten om de
ontwikkeling van morfologie en arealen van ecotopen in de geschiedenis van specifieke
systemen integraal te karakteriseren en begrijpen.

Aanpak
De grote vragen over het Eemssysteem hebben vooral betrekking op slib omdat de concentratie
over de afgelopen decennia sterk is toegenomen. Toekomstige maatregelen hebben als doel om
vóór 2050 de slibconcentratie te verminderen, daarmee de druk op het ecosysteem te verminderen
en de primaire productie te bevorderen. Dit betekent dat er kennis en inzicht moet komen van het
systeemgedrag in de afgelopen halve eeuw.
Het doel is om morfologische ontwikkeling van platen en het meergeulensysteem te karakteriseren
en kwantificeren, en in relatie hiermee de ontwikkeling van arealen van ecotopen te kwantificeren en
begrijpen, verwachte toekomstige ontwikkelingen bij huidig gebruik te schetsen en onzekerheden en
kennisleemtes te identificeren. Hiertoe zullen de resultaten uit het fundamentele onderzoek worden

Beide sub-projecten zullen parallel worden uitgevoerd: een junior zal het productiewerk van de
historische biomorfologische kartering met luchtfoto’s verrichten onder begeleiding van experts, en
een postdoc zal zich richten op de morfologische ontwikkelingen op historische tijdschaal en deze
inbedden in de laat Holocene ontwikkeling. Daarbij zullen de projectmedewerkers van het al lopende
wetenschappelijk onderzoeksprogramma worden betrokken in een proces van kennisuitwisseling en
ontwikkeling, waarmee toepassingen van de recentste wetenschappelijke inzichten in de studie van
de Eems-Dollard worden ingebed en opgenomen. Dit betekent ook dat er ruimte is genomen voor
relevante onderzoeksvragen die nu nog niet zijn gesteld.
De te volgen stappen worden hieronder beschreven. Ook wordt een inschatting gegeven van de
benodigde doorlooptijd. De tijdsinschatting zal na overleg over databeschikbaarheid en afhankelijk van
de kwaliteit van luchtfoto’s mogelijk moeten worden aangepast.
Ontwikkeling ecotopen
Doel is om de recent historische en toekomstige ontwikkeling van ecotopen inzichtelijk te krijgen.
Inzicht in de ontwikkeling van ecotopen of geomorfologische eenheden is van belang om de werking
van het systeem te begrijpen. Het levert o.a. inzicht in de vraag waarom de verlanding in de Dollard niet
uitbreidt en inzicht in de stabiliteit van kwelders en platen. Een beter begrip is nodig zodat binnen de
maatregelrichtingen geschikte varianten kunnen worden benoemd.
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gebruikt. Parallel in de tijd zal de nieuw ontwikkelde monitoringsmethode (luchtfoto interpretatie)
worden gebruikt ten behoeve van determineren van arealen in het Eems-Dollard estuarium.
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Voor het maken van ecotopenkaarten zijn geomorfologische kaarten gewenst.l. Met een nieuwe
semi-automatische methode worden geomorfologische kaarten gemaakt op basis van historische
luchtfoto’s. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt voor het maken van ecotopenkaarten
volgens de gebruikelijke systematiek. De volgende stappen worden voorzien voor het maken van de
geomorfologische kaarten:

•

Verzameling en koppeling van beschikbare GISbestanden van historische
bathymetrie, lidar, luchtfoto’s, bodemmonsters, historische kaarten, geologische
reconstructies en andere ruimtelijke gegevens van Rijkswaterstaat, Deltares, TNO en

•
•
•

wellicht NIOZ
Scannen van historische luchtfoto’s met gewenste resolutie en maken van
geomorfologische kaarten
Analyseren van geomorfologische kaarten
Eerste analyse van de combinatie van alle ruimtelijke gegevens en analyse van
morfologie en van trends in ontwikkeling . De analyse van trends in ontwikkeling
zullen worden toegespitst op de volgende onderzoeksvragen over arealen van
schorren, kreken en platen met hoogdynamische en laagdynamische gebieden, al dan
niet met enig slib:
Wat is de historische ontwikkeling van arealen in het Eems estuarium?

•

Welke ontwikkeling is waar te nemen op de platen in de verhouding
hoogdynamisch-laagdynamisch en al dan niet slibrijk?
In welke mate is de ontwikkeling gestuurd geweest?

• Wat is de historische ontwikkeling van arealen in de Dollard? (inclusief
vergelijkbare subvragen als hierboven)
• Hoe verloopt, in het bijzonder, de ontwikkeling van de kwelders in de Dollard?
• Zijn er verschillende vegetatiebedekkingen te onderscheiden?
• Welke ontwikkeling is waar te nemen in zonatie of overgangen van kwelders naar
slikken in bijvoorbeeld gedeeltelijke bedekking?
• In welke mate is kweldervorming gestuurd geweest?
• Zijn er indicaties voor cyclische ontwikkeling van kwelders?

Overdracht van data en kennis aan Rijkswaterstaat in de vorm van rapportage,
presentatie en overdracht workflow en desgewenst code.

De doorlooptijd van dit onderdeel bedraagt 1 jaar.
Historische ontwikkeling
De historische ontwikkeling dient als referentiekader voor het eﬀect van maatregelen. Het onderdeel
Academisch onderzoek Ecotopen en Historische ontwikkeling richt zich daarbij vooral op een
kwalitatieve beschrijving van het systeem; het begrijpen van de ontwikkelingen in het verleden en
inzicht krijgen in de toekomst van het systeem.
Parallel aan de studie van Ontwikkeling Ecotopen wordt een studie uitgevoerd naar de historische
morfologische ontwikkeling en dynamiek van het geul-plaatsysteem (onderdeel Historische
Ontwikkeling). Dit gebeurt op basis van historische bathymetrie, biomorfologische kaarten,
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•

•
•

geologische reconstructies en historische kaarten, voor zover digitaal beschikbaar, in combinatie met
conceptuele, empirische en analytische modellen in ontwikkeling in het wetenschappelijke project.
Bij dit alles wordt het onderzoeksteam uit de wetenschappelijke projecten (VICI en ERC-consolidator)
betrokken door een case study te maken van het Eems-Dollard-systeem. Daarnaast vindt afstemming
plaats met het onderdeel Modelberekeningen Historische en Toekomstige Evolutie (§4.1) Deze
afstemming is belangrijk i.v.m. de voeding naar wederzijdse projecten maar ook voor mogelijke
koppelingen tussen de modellering en de in dit onderdeel uitgevoerde modellering en experimenten
die leiden tot nieuwe conceptuele modellen en causale relaties.
Binnen het onderdeel historische ontwikkeling worden de volgende vragen opgepakt:

•
•
•
•

•
•

in biomorfologische arealen, baggervolumes (voor zover bekend), toegenomen
slibconcentraties, grote menselijke ingrepen en constructies, en de ontwikkeling en
dynamiek van geul-plaat interacties inclusief het meergeulensysteem?
Wat zijn mogelijke oorzaken voor uitblijven van uitbreiding van kwelders in de Dollard?
In welke mate is de historische ontwikkeling van een meergeulensysteem naar
een enkeldraads systeem te verklaren door de geometrie en aspectratio van het
estuarium?
Gezien de opbouwende kennis in de wetenschappelijke projecten: hoe verhoudt zich
de recente ontwikkeling van dit systeem tot de laat-Holocene ontwikkeling en tot de
natuurlijke ontwikkeling van Nederlandse systemen in het Holoceen?
Welke aspecten van systemen van andere locaties of uit andere tijden kunnen als
analoog model voor de Eems worden gebruikt?
Welke onzekerheden zijn te onderscheiden in de beschikbare paleogeografische
reconstructies en zijn alternatieve reconstructies denkbaar bij gebruik van andere
onderliggende denkmodellen en aannames?
Welke aanwijzingen zijn er in geologische data voor het bestaan van harde lagen
zoals keileem en is er genoeg bekend om dit te kunnen karteren?
In welke mate was in het verleden een trend gaande in de Eems-Dollard van
verlanding en afsluiting door ontwikkeling van kwelders en slikken?

De mogelijkheden om de bovenstaande vragen te beantwoorden zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit
van de beschikbare data. Daarnaast zal de precieze inrichting van dit project mede afhangen van
de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoeksproject VICI. De volgende onderdelen worden
voorzien in het proces van kennisontwikkeling:

•
•
•

Studie en eerste conceptuele integratie van beschikbare gegevens
Onderzoek naar voorkomen van keileem en andere harde lagen door query van
de TNO database en combinatie met beschikbare data in bodemmonsters en
paleogeografische reconstructies
Twee enkel daagse clinics met het wetenschappelijk team, wellicht met participatie
van de expertgroep HV, en uitwerking
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•
•

Welke empirische verbanden zijn waarneembaar tussen de lange termijn trends

•
•

Interacties met teamleden en PI voor toepassen van onderzoeksresultaten
(bijvoorbeeld voorspelling van enkel/meergeulensysteem), en vervolgacties en
uitwerking
Synthese en overdracht van data en kennis aan Rijkswaterstaat in de vorm van
rapportage en presentatie.

De kennis ontwikkeld binnen dit onderdeel is inhoudelijk sturend voor de modellering van de
historische en toekomstige ontwikkeling (§4.1). Daarnaast levert dit onderdeel een historisch
referentiekader voor maatregelen.
Het onderzoeksprogramma aan de UU loopt tot en met 2020. Tussentijds zal er al informatie vanuit
het lopende programma naar het HV spoor moeten vloeien. Dit wordt gedaan door naast het lopende
onderzoeksprogramma een junior onderzoeker en postdoc aan het team toe te voegen. Zij pakken
respectievelijk het onderdeel ontwikkeling ecotopen en historische ontwikkeling op in een parallel
traject.
De kosten hiervoor worden geraamd op €278.000,- incl. BTW. Hiervan is €121.000,-- incl. BTW
nodig voor het onderdeel ontwikkeling ecotopen €157.000,- incl. BTW voor het onderdeel historische
ontwikkeling.

4.3

Academisch onderzoek langjarige toekomstige ontwikkeling

uitkomsten ontstaat. Het academische onderzoek is daarnaast uitgebreider en is er meer ruimte voor
kennisontwikkeling.
Beschrijving
Het Eems-Dollard estuarium wordt gekenmerkt door grote veranderingen. Om tot een eﬀectief beheer
te komen is kennis over de veranderingen, de oorzaken en gevolgen, van belang. Het academische
onderzoek richt zich op het onderzoeken van deze veranderingen maar ook op het voorspellen van de
toekomstige ontwikkeling van het systeem met en zonder maatregelen. Het doel van dit onderdeel is
daarmee drieledig:

•
•
•

Processen identificeren en kwantificeren die verantwoordelijk zijn voor de toename
van getijslag, getijasymmetrie, morfologische veranderingen en transport van zand
en slib in het Eems-Dollard estuarium
Maatregelen aangeven die ervoor zorgen dat de toename van SPM vermindert;
Inzicht verkrijgen in de lange-termijn morfologische ontwikkeling van het EemsDollard estuarium
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Dit academische onderzoek is net als het de modelberekeningen beschreven in §4.1 gericht
op de langjarige ontwikkeling van het systeem. In beide onderdelen worden verschillende
modelinstrumentaria gebruikt waardoor van elkaar geleerd en meer vertrouwen in de uiteindelijke
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De nadruk in het project ligt op het verkrijgen van fundamentele kennis over de werking van het
systeem. Het conceptuele model van §2.2 vormt hierbij de leidraad.
Modelinstrumentarium
Als gereedschap zal gebruik worden gemaakt van het GETM/GOTM model, een state-of-the-art 3D
model dat is ontwikkeld door de groep van Hans Burchard in Warnemünde. Er zal in dit project ook
intensief worden samengewerkt met deze groep. Als domein zullen een aantal verschillende estuariene
vormen worden beschouwd, die varianten zijn van die van het natuurlijke estuarium van §2.2.
Opeenvolgende varianten krijgen steeds meer karakteristieken van het Eems-Dollard estuarium (bocht
in de rivier, laterale bodemvariaties, toevoeging Dollard, plaat-geulvormen, Waddeneilanden). Er zullen
2 versies van het model worden beschouwd: een 2DH model, vergelijkbaar met het LZS model en een
3D model.
Aanpak
Het onderzoek wordt opgedeeld in 3 fases, met ieder een looptijd van 1 jaar.
Fase 1 is gericht op hydrodynamica en zandtransport. Er wordt onderzocht wat de relatie is tussen
aan de ene kant getijkarakteristieken (hydrodynamica), zandtransporten en erosie/sedimentatie
processen en aan de andere kant de vorm van een estuarium (vorm, plaatareaal). Tevens wordt
onderzocht welke fysische processen hieraan ten grondslag liggen en in welke gevallen dit leidt tot
netto eb-gedomineerd transport (gewenst voor het Eems-Dollard estuarium omdat hierbij sediment
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wordt geëxporteerd).

van dit onderdeel ligt net als in fase 1 op de relatie tussen hydrodynamica en transportprocessen
en de vorm van een estuarium. Verschil met fase 1 is dat in fase 2 wordt gekeken naar zand-slib
mengsels en niet alleen naar zand. Dit brengt het onderzoek een stuk dichter naar de werkelijkheid.
Fase 3 is gericht op lange termijn morfologie. Hierbij wordt onderzocht hoe een estuarium zich
ontwikkelt vanuit verschillende beginconfiguraties en bij verschillende forceringen, o.a. plotselinge
events zoals stormvloeden. Dit onderdeel levert dus vooral fundamentele kennis over lange termijn
morfologie en niet direct een kant-en-klaar model waarmee de lange termijn ontwikkeling van het
Eems-Dollard estuarium wordt voorspeld.
Bij elke fase wordt een modelconfiguratie opgeleverd. Tevens wordt per fase steeds 1
tussenrapportage en 1 jaarrapportage geleverd en wordt een concept wetenschappelijk artikel
opgesteld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een postdoc aan de Universiteit Utrecht onder leiding van Prof.
Huib de Swart. De looptijd van een postdoc onderzoek is drie jaar. Het is van belang dat in de tussentijd
belangrijke nieuwe kennis al terugvloeit in het lopende HV programma. Daartoe zal elk half jaar
afstemming en overleg plaatsvinden tussen de onderdelen die aan elkaar gelinkt zijn.
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Fase 2 is gericht op slibdynamica en zand-slib mengsels. Het is feitelijk een vervolg op fase 1. De focus

De fundamentele kennisontwikkeling levert fundamentele basiskennis over de werking van het
systeem en toegepaste kennis. Deze informatie kan worden gelinkt aan de historische evolutie (§4.2)
en de modelberekeningen (§4.1). De fundamentele kennisontwikkeling levert kennis aan beide
onderdelen maar maakt ook gebruik van de informatie welke volgt uit deze onderdelen.
De kosten van het inzetten van een postdoc voor een periode van 3 jaar bedragen €254.000,- incl.
BTW.
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5

Inhoud programmalijn Kennisontwikkeling

Om de precieze eﬀecten van maatregelen met voldoende betrouwbaarheid te kunnen voorspellen is
goed inzicht nodig in de hydromorfologische processen in het estuarium. Veel inzicht is gegenereerd
in onderzoek, maar er bestaan nog enkele kennislacunes die cruciaal zijn voor het betrouwbaar
voorspellen van de slibconcentraties voor de verschillende maatregelrichtingen en verder
gespecificeerde maatregelen.
De belangrijkste kennislacunes in het Eems-Dollard estuarium, gerelateerd aan slibconcentraties zijn:

•
•
•

De interactie tussen de hoge sedimentconcentraties op de Eemsrivier en de lagere
concentraties in de Dollard en het estuarium;
De buﬀerwerking van de zandige bodem van het estuarium
Het eﬀect van stormen (golven) op de hoogte van de sedimentconcentraties in het
estuarium.

Het plan van aanpak voor het oplossen van deze kennisvragen wordt behandeld in de volgende
paragrafen.
De resultaten van het onderzoek naar deze kennislacunes geven richting aan de ontwikkeling en het
optimaliseren van maatregelen. Daarvoor zullen de resultaten worden verwerkt in het slibmodel
In de volgende paragrafen wordt de aanpak van de kennisvragen beschreven.

Interactie Eemsrivier & estuarium

Beschrijving
De Eemsrivier is de laatste jaren troebeler geworden als gevolg van verdiepingen en de eﬀecten
daarvan op terugkoppelingsmechanismen tussen sedimentconcentratie, getij, en bodemruwheid
(Winterwerp en Wang., 2013). Het troebele water van de rivier wordt door getij en rivier-gedreven
stromingen richting het Eems-estuarium getransporteerd, waardoor de troebelheid in het
mondingsgebied toeneemt. De mate waarin is niet bekend. Wel bekend is dat 0.8 miljoen ton slib per
jaar uit de Eemsrivier wordt verwijderd. De huidige modellen simuleren de interactie tussen de rivier en
het estuarium onvoldoende nauwkeurig waardoor niet voorspeld kan worden hoe maatregelen in het
Eems-estuarium en in de Eemsrivier, de sedimentconcentratie in het Eems-estuarium beïnvloeden.
Om het model te kunnen verbeteren is eerst veldonderzoek en fundamenteel onderzoek nodig
waarmee de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

•
•
•
•

Welke processen zijn verantwoordelijk voor de hoge aanslibbing in het vaarwater van
de Eems?
Welke processen zijn verantwoordelijk voor de grote sedimenttransporten van het
Eems estuarium naar de Eemsrivier?
Wat is de invloed van hoge concentraties in de Eemsrivier op de concentraties in het
estuarium?
In hoeverre dragen onttrekkingen uit de Eemsrivier bij aan een verlaging van de
sedimentconcentraties in het Eems-estuarium?

HYDROMORFOLOGISCHE VERBETERING EEMS DOLLARD ESTUARIUM

5.1
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De volgende activiteiten worden hiervoor onderscheiden.

•
•
•
•
5.1.1

Verkenning, incl. voorbereiding meetcampagne;
Uitvoering en interpretatie meetcampagne;
Academisch onderzoek fundamentele kennisontwikkeling;
Modelverbetering.

Verkenning

In de verkenning wordt vastgesteld welke type metingen gedaan moeten worden, waar het
fundamenteel onderzoek zich op moet richten, welke modelverbeteringen haalbaar zijn, en hoe
metingen, onderzoek en modelverbeteringen elkaar kunnen versterken. De activiteiten binnen deze
verkenning zijn de volgende:

•

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek naar processen verantwoordelijk voor de
uitwisseling Eems-Rivier en estuarium, waarbij interactie is met het fundamenteel

•

onderzoek;
Een gedetailleerd meetplan wordt opgesteld om de interactie tussen de Eemsrivier en
estuarium te bepalen. Hierbij moet zoveel mogelijk aangesloten worden bij bestaande

•

monitoring (Duitsland en Nederland), veldmetingen (Duitsland en Nederland);
Het opstellen van een zo gedetailleerd mogelijk plan voor het toegepaste
modelonderzoek en de relaties met het fundamentele onderzoek, inclusief een plan

5.1.2
Meetcampagne
Omdat de interactie tussen de rivier en het estuarium erg ingewikkeld is zijn gedetailleerde velddata
nodig. In meerdere 25-uursmeetcampagnes worden velddata verzameld, waarmee de stromingsen sedimentdynamica-processen in beeld gebracht worden. De veldmetingen zullen informatie
moeten leveren over de slibdynamiek in het overgangsgebied van de Eemsrivier en het estuarium. De
veldmetingen moeten tenminste inzicht leveren in de volgende onderdelen:

•
•

Ruimtelijke en temporele dynamiek van de stratificatie (fluid mud – waterfase,
zout – sediment stratificatie) aan de hand van akoestische metingen (ADCP),
profielmetingen (siltprofiler, inclusief flocculatiegedrag via LISST) en turbulentie;
Verspreiding van sediment vanuit Eemsrivier richting Dollard en midden-estuarium
tijdens verschillende omstandigheden (doodtij, springtij, na storm).

De meetstrategie wordt in detail bepaald tijdens de verkenningsfase. De meetresultaten worden
zorgvuldig geanalyseerd en de kennisvragen zullen worden beantwoord. Op basis van de resultaten zal
het slibmodel worden verbeterd
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voor conflicten in de tijdlijn (toegepast model dient eerder opgeleverd te worden dan
dat de fundamentele studies worden afgerond).
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5.1.3
Academisch onderzoek
De interactie Eemsrivier en Eems-estuarium is dermate ingewikkeld en cruciaal in het gehele
vraagstuk voor HV dat hiervoor op fundamenteel niveau kennis moet worden ontwikkeld (academisch
onderzoek) Het alleen uitvoeren van toegepast onderzoek (meetcampagne) zal niet voldoende zijn om
het complexe vraagstuk m.b.t. de interactie Eemsrivier & estuarium op te lossen.
Een manier om op fundamenteel niveau kennis te vergaren is het inzetten van geïdealiseerde modellen
(semi-analytisch) waarmee specifiek onderzoek kan worden gedaan naar het belang van de individuele
processen gericht op de hydrodynamica en de sedimenttransportprocessen en gericht op de vraag
op welke manier deze de interactie tussen de rivier en het estuarium beïnvloeden. In deze aanpak
zal ook de buﬀerwerking van de bodem worden bestudeerd. Door zowel op fundamenteel niveau als
toegepaste wijze kennisvragen te onderzoeken wordt een wederzijdse kwaliteitsimpuls verkregen en
kunnen de resultaten van beide benaderingen in elkaars perspectief worden geplaatst. Dit is van groot
belang vanwege de grote kennisleemte in de interactie tussen de rivier en het estuarium.
Het hieronder beschreven fundamentele onderzoek over de interactie Eemsrivier - Eems-estuarium
is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel opgesteld door Henk Schuttelaars van de Technische
Universiteit Delft.
Beschrijving
Het doel van het academische onderzoek is om:
processen te identificeren en kwantificeren die van belang zijn voor de uitwisseling
van sediment met de Eems rivier en de Noordzee/Waddenzee;
inzicht te verkrijgen over de invloed van voorgestelde maatregelrichtingen op de
sedimentuitwisseling.

Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen opgepakt:

•
•
•

Welke mechanismen zorgen voor het transport van fijn sediment richting de Eems
rivier en vice versa?
Is er een netto uitwisseling tussen deze twee systemen, en hoe wordt dit beïnvloed
door bijvoorbeeld een variërende rivieruitstroom?
Wat betekent een grotere beschikbaarheid van fijn sediment aan de zeewaartse kant
voor de troebelheid in het Eems-Dollard systeem?

Modelinstrumentarium
Binnen dit onderzoek wordt een proces-gebaseerd geïdealiseerd model ontwikkeld. Het betreft een
uitbreiding van een eerder ontwikkeld model. De uitbreiding bevat een 3D formulering waardoor zouten sedimentuitwisseling beter gemodelleerd kan worden.
Aanpak
Het academische onderzoek bestaat uit drie opeenvolgende fases welke elk een jaar doorlooptijd
hebben.
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•
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In fase 1 wordt het al bestaande 2D model uitgebreid naar een 3D versie zodat de dynamische
uitwisseling van fijn sediment met de bodem kan worden bestudeerd. Feitelijk wordt hiermee het
concept van buﬀerwerking (ook beschreven in §5.2) aan het model toegevoegd. Na deze toevoeging
kan de aanpassingstijd, bijv. n.a.v. sedimentinvang, van het systeem ingeschat worden. Ook wordt
inzicht verkregen in de invloed van baggeren en storten op de sedimenttransporten. Omdat de
buﬀerwerking tijdens deze fase wordt toegevoegd aan het model kan dit onderdeel goed bijdragen aan
het onderzoek naar de buﬀerwerking dat in §5.2 wordt beschreven.
Tijdens fase 2 worden de zoutdynamica en de invloed van sediment op de waterbeweging ingebouwd
in het model. Hierdoor kan de invloed van hoge sedimentconcentraties op de zoutdynamica (deze is
sturend voor transport) en het sedimenttransport worden bestudeerd.
Tijdens fase 3 wordt er heel specifiek gekeken naar de invloed van de geometrie van een estuarium
op de uitwisselingsprocessen. Hierbij zal een speerpunt zijn om beter inzicht te verkrijgen in de
transporten tussen de Eems-rivier en het Eems Dollard estuarium en de invloed van ingrepen zoals
ontpoldering, verandering van geul-plaat systemen, verdieping, etc op sedimenttransporten en
sedimentinvang. Binnen deze fase wordt er, indien beschikbaar, gebruik gemaakt van de veldmetingen
en monitoringsgegevens. Tevens vindt kennisuitwisseling plaats met het onderdeel modelverbetering
(§5.1.4). Deze combinatie van methoden en technieken zal resulteren in een duidelijker beeld wat
betreft de belangrijkste mechanismen die resulteren in netto uitwisseling van fijn sediment tussen de
rivier en het estuarium.

ingebouwd in het D3S model of mogelijk in het KZS. Na uitvoering van de verbetering van het D3Smodel zal de uitwisseling van sedimenten tussen de Eemsrivier en het estuarium beter worden
voorspeld door het model en kunnen de maatregelen beter worden doorgerekend.
5.1.5
Resumé
De sedimentconcentraties op de Eemsrivier zijn extreem hoog. Mogelijk beïnvloeden hoge
concentraties in de rivier de concentraties in het estuarium. Of dit zo is en op welke manier is
onduidelijk. Indien maatregelen ter verlaging van de sedimentconcentratie in het estuarium genomen
gaan worden is het noodzakelijk om zicht te hebben op de wederzijdse beïnvloeding. Daarnaast
is inzicht in de wederzijdse beïnvloeding van belang om goede specifieke maatregelen te kunnen
opstellen.
Het huidige modelinstrumentarium is niet geschikt om de wederzijdse beïnvloeding te bepalen omdat
inzicht in de fundamentele processen ontbreekt. Deze fundamentele kennis kan worden vergaard
door een meetcampagne en modelverbeteringen in combinatie met academisch onderzoek. De
resultaten uit het academische onderzoek en de meetcampagne kunnen vervolgens worden gebruikt
om modelverbeteringen door te voeren, waarmee het model beter geschikt is om maatregelen door te
rekenen.
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5.1.4
Modelverbetering
De kennis opgedaan met de veldmetingen en in het fundamenteel onderzoek (en de daar ontwikkelde
parameterisaties) worden gebruikt om de modellen te verbeteren. Deze verbeteringen worden
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De kosten voor de verschillende onderdelen worden als volgt geraamd:

•
•
•
•

Verkenning €24.000,-- incl. BTW;
Meetcampagne €363000,- incl. BTW;
Academisch onderzoek €266.000,- incl. BTW;
Modelverbetering €242.000,- incl. BTW.

Gestart wordt met de verkenning zal medio 2017 gereed zijn. Vervolgens worden de veldmetingen
uitgevoerd. Het fundamentele onderzoek loopt van 2017 tot 2019. Modelontwikkeling wordt voorzien
voor 2018. Tenminste elk half jaar zal afstemming zijn tussen het fundamentele onderzoek en de
toegepaste modelontwikkeling.
Alle werkzaamheden binnen dit onderdeel zijn gericht op verbetering van het modelinstrumentarium.
Na uitvoering van dit onderdeel moet er een vernieuwd model beschikbaar zijn waarmee maatregelen
doorgerekend kunnen worden.

5.2
Buﬀerwerking bodem
Het buﬀerende eﬀect van de waterbodem heeft mogelijk een groot eﬀect op de hoogte van de
sedimentconcentraties. Hoe de buﬀerwerking werkt in het specifieke geval van het Eems-Dollard
estuarium is nog onbekend. Daarom is het eﬀect van buﬀerwerking nog niet goed opgenomen in het
huidige modelinstrumentarium en zijn de eﬀecten van maatregelen op de lange termijn mogelijk niet
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goed te voorspellen.

modelinstrumentarium zal allereerst een verkenning worden uitgevoerd naar het belang
van buﬀerwerking. Tevens wordt binnen het academische fundamentele onderzoek (§5.1.3)
aandacht besteed aan buﬀerwerking. Na het uitvoeren van de verkenning wordt het huidige
modelinstrumentarium verbeterd. De resultaten uit het academische fundamentele onderzoek worden
hierin steeds meegenomen.
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Om het belang van buﬀerwerking te begrijpen en om dit aspect op te kunnen nemen in het

Beschrijving
Het grootste deel van het beschikbare slib in het Eems estuarium is vastgelegd in de bodem, met
name op de intergetijdengebieden/platen. Tijdens periodes met een hoger sedimentaanbod kan
sediment op deze platen bezinken (over een periode van jaren), waardoor de sedimentconcentratie
in het water niet of slechts langzaam toeneemt. Omgekeerd kunnen de platen lange tijd sediment
naleveren in het geval van een (tijdelijke) verlaging van het sediment aanbod. Dit vormt de
buﬀercapaciteit van het estuarium. Deze buﬀercapaciteit is relevant voor de tijdschalen waarop de
vertroebeling van het systeem reageert op een ingreep om de sedimentconcentratie te verlagen. In
het geval van een hoge buﬀercapaciteit ten opzichte van het eﬀect van de ingreep, zal de respons heel
traag zijn. Onderzoeksvragen hierbij zijn:

•
•
•
•
•

Wat is de buﬀercapaciteit van intergetijdenplaten, en wat is de korte en lange termijn
fluctuatie in het vastleggen van slib op deze platen? Wat is de rol van biologie?
Wat is de buﬀercapaciteit buiten de platen (geul, kwelders)?
Is het meenemen van buﬀercapaciteit van belang voor het goed voorspellen van
eﬀecten van maatregelen?
Hoe kan de buﬀercapaciteit in het D3S model worden verbeterd, en wat betekent de
buﬀercapaciteit voor aanpassingstijdschalen?
Waar vindt netto sedimentatie plaats, en hoe kan dit in het D3S model worden
ingebouwd?
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•
•
•

Analyse van bestaande data (bodemligging, slibgehalte) om de dynamiek, en
daarmee de buﬀercapaciteit van de bodem, vast te stellen. Deze data wordt
verkregen uit het MWTL programma, maar ook uit historische meetcampagnes in het
verleden uitgevoerd (o.a. BOA);
Onderzoek naar bruikbaarheid van Cadmium gehaltes (als onderdeel van MWTL) om
de buﬀercapaciteit in te schatten;
Een plan van aanpak voor modelverbetering en voor juiste afstemming met
fundamenteel onderzoek.

Academisch fundamenteel onderzoek buﬀerwerking
In §5.1.3 staat het Academische fundamentele onderzoek ten behoeve van de Interactie Eemsrivier
beschreven. Binnen dat onderzoeksprogramma wordt in fase 1 ook aandacht besteed aan de
buﬀerwerking. De informatie die hieruit voortkomt, kan binnen het onderdeel buﬀerwerking worden
gebruikt voor modelverbetering.
Modelverbetering
De buﬀercapaciteit is momenteel niet goed opgenomen in het Eems-Dollard model instrumentarium.
Het betreft hier voornamelijk het D3S-model waarin het opnemen van buﬀercapaciteit van belang
zal zijn. Momenteel is de buﬀercapaciteit in dit model gebaseerd op modelervaringen buiten het
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Verkenning
De volgende activiteiten worden uitgevoerd in de verkenningsfase:

Eems estuarium. Na uitvoering van de verkenning wordt duidelijk of deze aanname correct is of dat
de buﬀercapaciteit op een andere manier verwerkt moet worden en dat dus modelverbetering moet
plaatsvinden.
Tevens blijkt het huidige D3S model niet in staat netto aanslibbing te berekenen (zoals het
dichtslibben van de Bocht van Watum). Dit kan verbeterd worden door een verbeterde benadering
van het verlies van sediment vanuit de buﬀerlaag naar de bodem in te bouwen. Dit levert een netto
sedimentflux op, maar heeft geen eﬀect op de waterbeweging. Het verbeteren van de modellering van
de buﬀercapaciteit is een grote aanpassing. Daarom geldt dat na de implementatie van verbeteringen
het model opnieuw gekalibreerd moet worden.
Resumé
Voor het uitvoeren van de hierboven genoemde onderdelen worden de volgende kosten geraamd:

•
•
•

Verkenning naar het belang van buﬀerwerking €36.000,-- incl. BTW
Fundamenteel onderzoek naar buﬀerwerking (al geraamd bij Interactie Eemsrivier)
Modelverbetering €121.000,-- incl. BTW

De verkennende fase kan direct starten. De modelverbetering kan pas worden uitgevoerd nadat de
verkenning is afgerond. Tevens is de modelontwikkeling gelinkt aan het fundamentele onderzoek zodat
tenminste elk half jaar afstemming moet plaatsvinden tussen het fundamentele onderzoek en de
modelontwikkeling.

worden.

5.3

Eﬀect van stormen

Beschrijving
Waddengebieden en estuaria slibben van nature dicht. Dit wordt gecompenseerd tijdens stormen
wanneer delen van de kust en intergetijdengebieden weggeslagen worden, resulterend in een
lange-termijn morfodynamisch evenwicht. Er is weinig bekend over de invloed van stormen op de
morfodynamiek van het Eems-estuarium. Het is mogelijk dat in het Eems-estuarium normaliter
sedimentatie overheerst, maar wordt overschaduwd door een grootschalig event wat eens in enkele
jaren, decades of eeuwen plaatsvindt. Dergelijke processen zijn redelijk bekend in de Waddenzee, waar
stormen tot een verlies van sediment leiden. In de Eems spelen enerzijds dezelfde processen als in de
Waddenzee (waardoor stormen tot een verlies van sediment kunnen leiden), maar tegelijkertijd is het
aanbod van sediment vanuit de Waddenzee zeer groot tijdens stormen (en kunnen stormen juist een
grote netto aanwas van sediment veroorzaken). Leidende vragen hierbij zijn
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Alle werkzaamheden binnen dit onderdeel zijn gericht op modelverbetering. Na uitvoering van dit
onderdeel moet er een vernieuwd model beschikbaar zijn waarmee maatregelen doorgerekend kunnen
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•
•
•

Wat is het eﬀect van stormen op de sedimentbalans binnen het Eems estuarium?
Wat is het eﬀect van stormen op de uitwisseling tussen het Eems estuarium, de
Waddenzee, en de Noordzee?
Wat zijn langjarige trends in stormfrequentie en grootte, en in sedimentfluxen?

Dergelijke processen dienen op basis van meetgegevens vastgesteld te worden. Voorgesteld word om
binnen deze projectfase een verkenning te doen naar mogelijke eﬀecten van stormen, maar vooral
naar manieren waarop deze eﬀecten onderzocht kunnen worden (data, modellen). Voorgesteld wordt
daarom om in eerste instantie alleen verkennend onderzoek te doen naar het eﬀect van stormen.
Verkenning
Binnen de verkenning worden de volgende activiteiten voorgesteld:

•
•
•

Een beknopt literatuuronderzoek naar eﬀecten van stormen op de sedimentdynamiek
van estuaria, en specifiek een estuarium als de Eems;
Een beknopte analyse van beschikbare gedetailleerde metingen (golf hoogte,
sedimentconcentratie) en van langjarige variaties hierin;
Een plan van aanpak om eﬀecten van stormen verder te kwantificeren.

De verkenning kan vanaf de start van het programma worden uitgevoerd voor een bedrag van
€24.000,- incl. BTW.
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6

Inhoud programmalijn Monitoring

Monitoring van het systeem is nodig voor kennisontwikkeling, kalibratie en verbetering van
simulatiemodellen, maar ook om de eﬀectiviteit van maatregelen te kunnen constateren. Monitoring
dient daarom een lange termijn karakter te hebben.
Binnen de Programmalijn Monitoring worden de volgende wijze van monitoring voorzien:

•
•
•

Nemen van watermonsters conform het huidige meetnet MWTL Meetpalen waarbij op
een vast punt continu in de tijd gedurende de gehele getijcyclus wordt gemeten
Pocketboxen waarbij over een vast traject continu in tijd wordt gemeten.
Remote sensing waarbij vlakdekkend en bij elke omgang van een satelliet een
satellietopname wordt gemaakt

Monitoring dient zo snel mogelijk te starten en langjarig te worden uitgevoerd. Daarom wordt
ingezet op het onderbrengen van bovengenoemde monitoringsactiviteiten in het reguliere
monitoringsprogramma van RWS.
Voor de remote sensing monitoring wordt een pilot voorzien. De kosten van deze pilot zijn geraamd op
€100.000,-- incl. BTW.
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reguliere monitoring vallen de MWTL metingen (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands).
Het zwevend-stofgehalte wordt bepaald (al het anorganisch materiaal; in mg/l) op ca. 1,5 m onder het
wateroppervlak, rond kentering van het getij. Dit gebeurt ca. 20 keer per jaar, op de locaties Huibertgat
Oost, Bocht van Watum, Groote Gat Noord en bij Rottumerplaat (figuur 6.1).
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6.1
Reguliere monitoring
De reguliere monitoring door RWS loopt al langere tijd en de financiering is geregeld. Onder de

Figuur 6.1: Overzicht meetlocaties Nederland en Duitsland
In Duitsland wordt op 8 vaste meetpunten continu gemonitord. In Nederland bevindt
zich bij Eemshaven één meetpaal . Deze meet troebelheid (in NTU, niet gekalibreerd op
lokale watermonsters) op 3,5 m onder NAP en ca. 9,5 m boven de bodem. Data worden
als 1-minuut-waarden opgeslagen. De stroomsnelheid bij de meetpaal wordt gemeten
met een ADCP (vanaf de bodem omhoog). Het signaal van de ADCP kan ook worden
gebruikt om de sedimentconcentratie in de waterkolom te bepalen.
Als onderdeel van het RWS-chemische meetnet wordt driejaarlijks het slibgehalte in de
bodem gemeten (mengmonster van de bovenste 5 cm), op de locaties, aangegeven in
figuur 6.2.
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Overzicht meetlocaties Nederland en Duitsland

stroomsnelheid bij de meetpaal wordt gemeten met een ADCP (vanaf de bodem omhoog). Het signaal
van de ADCP kan ook worden gebruikt om de sedimentconcentratie in de waterkolom te bepalen.
Als onderdeel van het RWS-chemische meetnet wordt driejaarlijks het slibgehalte in de bodem
gemeten (mengmonster van de bovenste 5 cm), op de locaties, aangegeven in figuur 6.2.
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In Duitsland wordt op 8 vaste meetpunten continu gemonitord. In Nederland bevindt zich bij
Eemshaven één meetpaal . Deze meet troebelheid (in NTU, niet gekalibreerd op lokale watermonsters)
op 3,5 m onder NAP en ca. 9,5 m boven de bodem. Data worden als 1-minuut-waarden opgeslagen. De

Figuur 6.2

Locaties MWTL sediment, chemisch meetnet (uit Bogaart-Scholte et al., 2014)

In het kader van de RWS biologische monitoring (macrozoöbenthos + sediment) wordt eveneens het
slibgehalte in de bodem bepaald. Dit gebeurt elke drie jaar in 3 raaien op de Heringplaat in de Dollard in
het najaar.
In het SIBES programma van het NIOZ worden sinds 2009 in de Eems-Dollard sedimentmonsters
genomen tot 4 cm diep.

belang voor de kalibratie van de simulatiemodellen. Vlakdekkende informatie over de troebelheid,
de benthische algen en het phytoplankton kan worden verkregen uit satellietwaarnemingen.
Waarnemingen van verschillende satellieten zijn beschikbaar met ieder verschillende mogelijkheden
voor toepassing en gebruik. Calibratie van de satellietwaarnemingen dient te gebeuren op
veldwaarnemingen. Deze zijn grotendeels beschikbaar door meetpalen en bemonsteringen.
Voorgesteld wordt om eerst een pilot uit te voeren waarin de techniek wordt toegepast in het
Eems-estuarium. EZ stimuleert momenteel de inzet van satellietwaarnemingen door een SBIRsubsidieprogramma waarmee door het NSO pilots worden uitgevoerd indien contrafinanciering
beschikbaar komt. NSO zal gevraagd worden deze pilot uit te voeren, waarbij het gaat om vlakdekkende
monitoring van de troebelheid en chlorofylconcentraties , waarmee de primaire productie (zowel
pelagisch als benthisch) per gebiedsdeel wordt berekend. Na het succesvol uitvoeren van deze pilot
kan de monitoring in de basismonitoring van het estuarium worden opgenomen.
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6.2
Remote sensing
Omdat de variatie in het estuarium in tijd en ruimte zeer groot is is vlakdekkende informatie van groot
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6.3

Continu metingen

6.3.1

Meetpalen

Omdat de slibconcentratie in het water gedurende het getij zeer sterk varieert voegen
continumetingen op een vast punt veel informatie over troebelheid toe. Voorgesteld wordt twee
meetpalen toe te voegen aan het bestaande netwerk, dat voor het grootste deel bestaat uit vaste
meetpunten in het Duitse deel van het estuarium: één meetpaal in de Dollard op locatie Groote Gat
Noord en één meetpaal in het middendeel van het estuarium bij Hond/Paap. Hierbij gaat het om
monitoring van troebelheid en chlorofyl. Meetpalen kunnen continu in de tijd en op meerdere dieptes
verschillende variabelen meten. De meetreeksen worden gebruikt om modellen te kalibreren en om
kennisvraagstukken te helpen oplossen.
6.3.2
Pocketbox
Een andere manier om continu te meten is het gebruik van Pocketboxen aan boord van een veerboot of
meetschip van RWS, zgn Ferryboxen, waarmee continu in de tijd langs een vast traject wordt gemeten.
Voorgesteld wordt om een pilot uit te voeren met het meten van troebelheid, chlorofyl en primaire
productie met behulp van deze Pocketboxen aan boord van de veerboot tussen Emden en Borkum.
Een Pocketbox is een verzameling meetinstrumenten die continue metingen verzorgt. Eerdere
ervaringen leren dat deze methode voor een aantal te meten variabelen erg goede resultaten oplevert,
zoals saliniteit, temperatuur, zuurstof, chlorofyl-a en extinctiecoëﬃciënt (proxy voor slibconcentratie).
Het instrument Pocketbox is in te zetten op zowel veerboten als op RWS-surveyschepen. De
Eemshaven-Borkum-veerboot kruist de Westereems één keer per dag in de winter, en tot zeven keer

Aanpak
Het voorstel is om als eerste stap een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze studie zal antwoord
moeten geven op de volgende vragen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn de vereisten aan een schip om een Pocketbox te installeren (hoeveel
ruimte is er nodig, waar plaats je het aan boord, moet je aanpassingen aan het
schip maken?). Voor de beantwoording van deze vraag is ook het advies van
scheepstechnici noodzakelijk.
Op welke schepen en transecten is de Pocketbox potentieel inzetbaar?
Hoe vaak en op welke wijze moeten de instrumenten worden geijkt?
Hoe vaak moet data worden uitgelezen en hoe vindt de controle op fouten plaats?
Hoeveel onderhoud en schoonmaakwerk is (waarschijnlijk) nodig, afhankelijk van het
seizoen?
Hoe lang gaan de onderdelen naar verwachting mee?
Onder welke condities (storm, ijs, etc.) werkt de Pocketbox niet?
Wat zijn de kosten (uitgesplitst in materiaal, onderhoud, personeel)?
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per dag midden in de zomer. De Emden-Borkum ferry volgt een longitudinaal transect van Emden in
de richting Eemshaven en kruist dan de Westereems. Deze verbinding vaart twee keer per dag het hele
jaar door.
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Als tweede stap wordt voorgesteld een pilot uit te voeren op een RWS-surveyschip. De pilot moet
antwoord geven op de volgende praktijkvragen:

•
•
•
•
•
•

Hoe verloopt de inbouw/opbouw van de Pocketbox op het schip?
Wat is het schoonmaakregime, wat moet de bemanning doen, of kan zij laten?
Hoe verlopen de ijkprocedures? Hoe makkelijk of moeilijk is dit?
Hoe worden de gegevens overgebracht naar de wal?
Wie controleert op werkzaamheid en hoe worden storingen verholpen?
Hoeveel extra werkzaamheden moet de bemanning uitvoeren?

De haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd voor een bedrag van €30.000,- incl. BTW. Het uitvoeren
van de pilot kost €84.000,- incl. BTW. Dit betreft het schrijven van protocollen voor bemanning,
begeleiden aan boord, inwinnen van data en controleren van data. De kosten voor analyse van de
data zijn hierin niet meegenomen. Eveneens zijn de eventuele aanschafkosten van een pocketbox, de
montagekosten en scheepstijd niet meegenomen.
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7

Prioritering, kosten en planning

7.1

Prioritering en kosten

Inzicht in de hydromorfologische processen en het op basis hiervan ontwikkelen en beoordelen
van eﬀectieve verbetermaatregelen zijn de hoofddoelen van het HV-spoor. Omdat de beschikbare
budgetten nog niet toereikend zijn om alle hiervoor genoemde voorstellen uit te voeren, is een
prioritering uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft het overzicht van de onderdelen zoals in de vorige
hoofdstukken besproken met de geraamde kosten en in volgorde van prioriteit.
Prioriteit is gegeven aan een eerste beoordeling van de maatregelrichtingen (prioriteit 0) en
het uitvoeren van maatregelverkenningen (prioriteit 1). Beide zijn gericht op het voorspellen
van de langetermijneﬀecten van maatregelrichtingen, zodat een gevoel ontstaat voor
het werkingsmechanisme en de potentiele eﬀectiviteit ervan. Bij de eerste beoordeling
maatregelrichtingen wordt echter alleen gekeken naar het eﬀect van de maatregelrichtingen op de
morfologische ontwikkeling in 2050, met doorkijk naar 2100. Bij de maatregelverkenningen wordt met
een verbeterd model (t.o.v. model gebruikt bij de eerste beoordeling) het lange termijn morfologisch
eﬀect van maatregelrichtingen berekend waarbij ook het lange termijn eﬀect op de slibconcentraties
wordt bepaald. Tevens is de maatregelverkenning gericht op het verkrijgen van inzicht in de
kennisleemtes die richting geven aan het academische fundamentele onderzoek.
Het werk aan de modelberekeningen historische en toekomstige ontwikkeling heeft prioriteit 2
gekregen. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst is het model, dat wordt ontwikkeld binnen deze stap,

ontwikkeling wordt in dit deelonderzoek in beeld gebracht.
De twee academische onderzoeken naar de historische en toekomstige ontwikkeling dragen
ook bij aan het ontwikkelen van het referentiekader. Beide leveren een toegevoegde waarde aan
de modelberekeningen historische en toekomstige ontwikkeling. Ze zijn echter minder hoog
geprioriteerd..
Het uitvoeren van een remote sensing pilot heeft een hoge prioriteit gekregen (prioriteit 3). Door
deze veelbelovende techniek in een vroeg stadium van het programma uit te voeren, kan, bij gebleken
succes, de techniek vervolgens binnen het reguliere monitoringsprogramma worden meegenomen.
Alle volgende onderdelen kunnen daarna van de monitoringsdata profiteren.
Voordat maatregelen betrouwbaar doorgerekend kunnen worden dienen de huidige modellen verbeterd
te worden met nog te verwerven kennis. De onderdelen binnen de Programmalijn Kennisontwikkeling
(H5) krijgen daarom een hoge prioriteit (prioriteit 4 en verder), waarbij de kennisvragen onderling weer
zijn geprioriteerd op basis van het oordeel van de Expertgroep HV. De interactie tussen de Eemsrivier
en het Eems-estuarium heeft de hoogste prioriteit gekregen, daarna het onderwerp buﬀerwerking en
vervolgens de verkenning van het eﬀect van stormen.
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nodig om de maatregelen over een lange termijn te kunnen doorrekenen. Daarnaast kan het eﬀect
van een maatregel pas goed worden beoordeeld als deze wordt afgezet tegen het perspectief van de
toekomstige ontwikkeling van het gebied zonder verdere ingrepen, het referentiekader. De toekomstige
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Bij het verder optimaliseren van de maatregelen wordt van grof naar fijn gewerkt, waarbij de
verschillende maatregelrichtingen een eigen aanpak vergen. Het optimaliseren is echter pas
mogelijk nadat de belangrijkste kennisleemtes zijn opgevuld (H4 en H5) en modelverbetering heeft
plaatsgevonden. Daarom wordt het onderdeel Maatregelen Optimalisatie pas uitgevoerd nadat deze
onderdelen zijn uitgevoerd.
uitgevoerd indien ook het academisch budget beschikbaar komt.
Prio Programmalijn Onderdeel
Omschrijving

§

0

Maatregelen

Eerste beoordeling
maatregelrichtingen

Lange termijn effecten van
maatregelrichtingen

3.3

266

1

Maatregelen

Maatregelenverkenning

Verkennende berekeningen
maatregelrichtingen

3.4 Deltares/markt
–
3.9

200

(*Verkennende berekeningen voor
6 maatregelrichtingen)

Organisatie

Kosten
(x1000
euro)
incl.
BTW

(339*)

2

Evolutie Eems- Modelberekeningen
Modelontwikkeling en berekening
Dollard
LZS
historische en
toekomstige ontwikkeling
Modelberekening 3DS

4.1 Deltares

3

Monitoring

6.2 NSO-SBIR-subsidie 100

Remote sensing

Contrafinanciering

182

Pilot monitoring troebelheid en
chlorofyl met
satellietwaarnemingen
Kennis

Interactie Eemsrivier en
Eems-estuarium

Verkenning

5.1 Deltares

24

5

Kennis

Interactie Eemsrivier en
Eems-estuarium

Meetcampagne 13 uurs, springtij,
doodtij

5.1 Aqua vision

240

6

4.2 UU Academisch
278
Evolutie Eems- Ecotopen en Historische Historische morfologische
Dollard
ontwikkeling
ontwikkeling Eems-estuarium en
Onderzoek bij Prof
Maarten Kleinhans
historische en toekomstige
ontwikkeling ecotopen obv luchtfoto
interpretatie

7

Kennis

Bufferwerking bodem en Verkenning: analyse bestaande
estuarium
data

8

Kennis

Interactie Eemsrivier en
Eems estuarium

5.2 Deltares

Fundamentele kennisontwikkeling 5.1 TUD
over interactie Eemsrivier en
Eems-estuarium obv semianalytische modellen. Academisch
Onderzoek TUD bij Henk
Schuttelaars

36

266
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9

Kennis

Bufferwerking bodem en Modelverbetering 3DS
estuarium

5.2 Deltares

121

10 Kennis

Interactie Eemsrivier en
Eems-estuarium

Modelverbetering 3DKT en 3DS

5.1 Deltares

242

11 Kennis

Effect van stormen

Literatuuronderzoek en data
analyse

5.3 Deltares

24

12 Evolutie Eems- Fundamentele
Dollard
kennisontwikkeling
langjarige toekomstige
ontwikkeling

Academisch Onderzoek post-doc
bij Prof Huib de Swart

4.3 UU

266

13 Monitoring

Monitoring mbv
meetpalen en
Pocketboxen

RWS

6.3 RWS/Imares

2420

14 Maatregelen

Maatregelen
optimaliseren.

Pas relevant na voorgaande
onderzoeken

n.v.t. Deltares/markt

1004*

*Budget is vastgesteld voor alle
maatregelrichtingen. Er zullen
minder maatregelen worden
geoptimaliseerd
Tabel 7.1

Overzicht programmaonderdelen, op volgorde van prioriteit, met kosten. Alle onderdelen boven de rode lijn kunnen

worden uitgevoerd binnen budget van 1 M€. De onderdelen met rode stippellijn worden uitgevoerd indien ook het academisch
budget beschikbaar komt.
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Het is nog onzeker of het Academisch Budget beschikbaar komt.

brengen, omdat monitoring gedurende 10-tallen jaren nodig is.

7.2
Planning
In onderstaande planning (Figuur 7.1) staan alle onderdelen van alle programmalijnen aangegeven,
inclusief go/no go momenten en volgtijdelijkheden.
Insteek van de planning is dat waar mogelijk onderdelen parallel worden uitgevoerd. In 2016 zal
gestart worden met de Eerste beoordeling van Maatregelrichtingen en het ontwikkelen van het LZSmodel (verder te ontwikkelen binnen het onderdeel Modelberekeningen historische en toekomstige
ontwikkeling). In 2017 en 2018 worden de onderdelen Maatregelenverkenning, het resterende deel
van Modelberekeningen historische en toekomstige ontwikkeling (verdere ontwikkeling van LZS), de
Pilot Remote Sensing en de verkenning en meetcampagne voor het onderdeel Interactie Eemsrivier
opgepakt. Indien het Academisch budget beschikbaar komt zullen ook de rood omlijnde onderdelen
(figuur 7.1) uitgevoerd kunnen worden.
Het uitvoeren van de overige onderdelen is afhankelijk van het beschikbare budget.
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De intentie is om de langjarige monitoring in het reguliere monitoringprogramma van RWS onder te
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Planning van de verschillende onderdelen met inzicht in programma voor 1 M€ en uitvoerbare onderdelen bij
toewijzing academisch budget.

Go/no-go momenten zijn voornamelijk te vinden binnen de Programmalijn Maatregelen. Allereerst zal
beoordeeld worden of de eerste opzet van het lange termijn voldoet om maatregelen door te rekenen
(go/no go 1). Vervolgens wordt beoordeeld of en hoe verder wordt gegaan met de verschillende
maatregelrichtingen (go/no go 2 en 3).
Een go/no-go moment binnen de Programmalijn monitoring bevindt zich na de remote sensing pilot.
Bij een goed verloop van de pilot zal het onderdeel Remote sensing opgenomen kunnen worden binnen
het Monitoring continu programma.
Het kennisonderdeel Eﬀect Stormen heeft vooralsnog alleen een verkenning. Na de verkenning wordt
besloten of dit onderwerp dusdanig van belang is dat het verder opgepakt moet worden.
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Figuur 7.1

Onderwerp

Keuze

Beoordeling

Gevolg

Akkoord

Is basis versie LZS model
voldoende om eerste
Go/no go 1 Eerste
Expertgroep HV
beoordeling maatregelen beoordeling lange termijn
te kunnen uitvoeren

Indien niet voldoende,
Platform HV
verschuiving van budgetten

Welke
maatregelrichtingen
Go/no go 2 Eerste
presteren voldoende om
beoordeling maatregelen meegenomen te worden
in Maatregelen
verkenning

Expertgroep HV

Niet alle
maatregelrichtingen zullen
verder doorgerekend
Platform HV
worden in de Maatregelen
verkenning. (Budget is hier
al op aangepast)

Go/no go
Maatregelenverkenning

Welke maatregelen zijn
veelbelovend en worden
meegenomen naar
Maatregelen
optimaliseren

Expertgroep HV

Begrote budget voor
Maatregelen optimaliseren
wordt lager indien niet alle Platform HV
maatregelen worden
meegenomen

Go/no go Remote
sensing

Bieden uitkomsten van
pilot voldoende
perspectief voor opname Expertgroep HV
in regulier
monitoringsprogramma

Indien voldoende
perspectief dan opname in
Platform HV
regulier programma indien
financiering beschikbaar is

Moet het onderdeel
stormen na de verkenning
Go/no go Effect Stormen
Expertgroep HV
verder meegenomen
worden in het programma

Indien verkenning uitwijst
dat stormen belangrijk zijn
dan vervolgacties opnemen Platform HV
in het programma. Deze
zijn nog niet begroot.

Tabel 7.2

Go/no go momenten
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8

Organisatie van het onderzoek

8.1

Organisatiestructuur
Positie binnen ED2050

Het HV-spoor is onderdeel van het Meerjarig Adaptief Programma ED2050 dat in opdracht van
het Ministerie van I&M en de provincie Groningen wordt uitgevoerd. Voor het adaptief meerjarig
programma Eems-Dollard zijn Rijk en regio gezamenlijk verantwoordelijk. De inhoudelijke aansturing
van het programma wordt belegd bij de Stuurgroep Economie en Ecologie in Balans, waarin
overheden, regionale natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.
De stuurgroep stuurt het programma op hoofdlijnen aan en richt zich specifiek op de strategie,
de financiering, de mijlpalen en de kantelmomenten en de oriëntatie van het programma. De
stuurgroep borgt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en regio. Uit de stuurgroep wordt
een opdrachtgeverscollectief gevormd, bestaande uit de provincie Groningen, het ministerie
van Economische Zaken en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Dit opdrachtgeverscollectief is
verantwoordelijk voor de procesmatige aansturing van het programma ED2050 en stuurt de
programmamanager aan.
Organisatie van het HV-programma
Het HV-spoor wordt getrokken door Rijkswaterstaat. Om te borgen dat het HV-spoor op koers blijft met
de doelstelling van het Meerjarig Adaptief Programma is het Platform Hydromorfologische Verbetering
opgericht waarin Provincie Groningen, Programma Rijke Wadden, Waddenacademie en Rijkswaterstaat

leiding van de trekker van HV, een groot deel van het HV-spoor uitvoeren. Voor een belangrijk deel zal
de uitvoering in opdracht van Rijkswaterstaat worden gedaan; voor een deel wordt aangesloten op
parallel, reeds in gang gezet onderzoek. Mogelijk worden voor onderdelen marktpartijen betrokken.
Dit breed samengestelde team zal gedurende de uitvoering van dit project tenminste elk half jaar bij
elkaar komen om de stand van zaken door te nemen, de resultaten te bespreken en af te stemmen,
gezamenlijke conclusies te trekken en voorstellen te doen voor vervolgacties. Binnen verschillende
onderdelen vindt bilaterale afstemming plaats.
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zijn vertegenwoordigd.
Dit Plan van Aanpak is opgesteld door een groep van experts van de Universiteit Utrecht, TU Delft,
Deltares, Royal HaskoningDHV en RWS (Tabel 8.1 Expertgroep HV). Dit team van mensen zal, onder
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Tabel 8.1: Expertgroep HV in MAP Eems-Dollard
Wie

Organisatie

Expertise

Bas van Maren

Deltares

Morfodynamica van fijne sedimenten

Mick van der Wegen

IHE/Deltares

Lange termijn morfologie

Thijs van Kessel

Deltares

Morfodynamica van fijne sedimenten

Zheng Bing Wang

Deltares

Estuariene morfodynamica

Han Winterwerp

Deltares

Morfodynamica van fijne sedimenten

Huib de Swart

UU

Estuariene hydrodynamica en sedimenttransporten

Maarten Kleinhans

UU

Kust- en rivier morfodynamica

Henk Schuttelaars

TUD

Estuariene hydrodynamica en sedimenttransporten

Herman Mulder

RWS-WVL

Morfologie kusten en estuaria

Almer de Swaaf

RWS-WVL

Morfologie kusten en estuaria

Ernst Lofvers

RWS-NN

Morfologie kusten en estuaria

Abdel Nnafie

WL Borgerhout Belgie

Morfologie kusten en estuaria

Tomas van Oyen

WL Borgerhout Belgie

Morfologie kusten en estuaria

Tabel 8.1

Expertgroep HV in MAP Eems-Dollard

8.2
Rapportage
De verschillende onderzoeken zullen elk afzonderlijk technisch-wetenschappelijk gerapporteerd
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worden.

Hydromorfologische Verbetering, waarbij het accent ligt op behaalde resultaten, interpretaties,
betekenis, keuzes, financiële aspecten en voorstellen voor vervolg. Hiervoor worden tussenrapportages
opgesteld met geaggregeerde inhoudelijke bevindingen uit onderzoek en pilots en een advies.
Voortgangs- en tussenrapportages en het eindadvies worden opgesteld in opdracht van de
programmatrekker HV van RWS. Ambtelijke afstemming met de andere sporen binnen ED2050 vindt
periodiek plaats op basis van afspraken in het kernteam ED2050.
Het programma heeft een adaptief karakter, wat betekent dat regelmatige bijsturing op basis van
opgedane inzichten mogelijk is en waarschijnlijk ook nodig zal zijn. Het platform Hydromorfologische
Verbetering wordt tijdens de uitvoering van het programma betrokken bij keuzes die de voortgang
ervan bepalen of van invloed zijn op het resultaat van het programma (het eindadvies). Concreet heeft
dit bijvoorbeeld betrekking op het bijstellen van de koers op basis van resultaten van monitoring of
modelverkenningen, onderzoek over de werking van het ED-systeem en wijzigingen in de programmaomgeving.
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De voortgang van het gehele HV-spoor wordt twee keer per jaar gerapporteerd richting het Platform

8.3
Samenwerking en afstemming
Samenwerking is een belangrijk aspect bij het beter leren begrijpen van het functioneren van het
Eems-Dollard estuarium. Kennisinstituten en Universiteiten werken samen binnen het HV-spoor om
van elkaar te leren en de kennisontwikkeling naar een hoger plan te tillen.
Samenwerking met Duitsland is van belang aangezien het Eems-Dollard estuarium gedeeltelijk
in Duitsland ligt. Nederlandse maatregelen kunnen eﬀect hebben op Duits grondgebied en Duitse
maatregelen kunnen eﬀect hebben op Nederlands grondgebied. Daarnaast wordt ook in Duitsland
gewerkt aan kennisontwikkeling van het estuarium. Een eerste gesprek met Duitse partijen heeft
plaatsgevonden d.d. 17 mei 2016. Daarbij is de intentie uitgesproken om op onderdelen samen op te
trekken. Het HV-spoor zal onder de werkgroep slib van het IMP (sub G) ressorteren.
Een deel van de mogelijke maatregelen heeft raakvlakken met de andere sporen binnen ED2050. Op
het niveau van ED2050 wordt afstemming tussen de verschillende onderdelen gefaciliteerd.
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