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Hydromorfologische verbetering ED2050  
 

Trefwoorden 

Slibtransport model, Eems-Dollard estuarium 
 
Samenvatting 

De doelstelling binnen het spoor Hydromorfologische Verbetering (onderdeel van het 
Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard) is het ontwikkelen van maatregelen die een 
gewenst effect hebben op de morfologische ontwikkeling en op de ontwikkeling van de 
slibconcentraties in de waterfase. Om een kwantitatief inzicht te krijgen in het effect van deze 
maatregelen worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld. Hiervoor is een ontwikkeltraject 
uitgezet waarbij de modelinstrumenten afwisselend worden (verder) ontwikkeld en toegepast. 
Een van deze instrumenten is een slibtransportmodel, het D3S-model. Deze rapportage 
beschrijft de opzet van dit model.  
 
Het ontwikkelde D3S-model maakt gebruik van de waterbeweging en bodemliggingen 
gegenereerd door het morfologische model (LZS, zie Deltares, 2017a). De modelinstellingen 
zijn gebaseerd op een slibmodel ontwikkeld tijdens een eerdere studie (het WED model; 
Deltares, 2015). De modelkalibratie laat zien dat het model vergelijkbaar is met het oude 
WED model. Het huidige model kan echter gebruikt worden om flexibel het effect van 
verschillende bodemliggingen (huidig, toekomstig, en onder invloed van maatregelrichtingen) 
op de slibconcentratie door te rekenen. De berekende sedimentconcentratie neemt af bij de 
autonome ontwikkeling vanwege voorspelde veranderingen in de geuldimensies. Deze 
afname lijkt niet realistisch. Desondanks kan het modelinstrumentarium wel gebruikt worden 
om het relatieve effect van maatregelen op de slibconcentratie te kwantificeren.  
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1  Inleiding 

1.1 Projectdoelstelling 

De ambitie van het Rijk en de Regio is dat de Eems-Dollard in 2050 voldoet aan het 
ecologisch streefbeeld, door stapsgewijs te werken en adaptief in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten. Maatregelen voor ecologische verbetering worden zoveel 
mogelijk gecombineerd met andere ontwikkelingen in het gebied binnen een Meerjarig 
Adaptief Programma (MAP) Eems-Dollard (ED2050, 2016). Een onderdeel binnen dit MAP is 
het spoor Hydromorfologische Verbetering (HV).  
 
De leidende doelstelling binnen dit spoor is het ontwikkelen van maatregelen die een gewenst 
effect hebben op de morfologische ontwikkeling en op de ontwikkeling van de 
slibconcentraties in de waterfase. Hiervoor is het nodig een kwantitatief inzicht te krijgen in 
het effect van maatregelen op de morfologie en slibverspreiding in het Eems-Dollard-gebied. 
Om dit doel te bereiken is een meerjarig programma opgesteld dat loopt tot en met 2020 – zie 
Dankers et al. (2016) en Figuur 1.1. Dit programma kent 4 hoofdlijnen: Maatregelen, Evolutie 
Eems-Dollard, Kennisontwikkeling en Monitoring.  
 

 
Figuur 1.1 Opzet HV spoor binnen MAP 2050, met onderscheid in verschillende programmalijnen, gebaseerd op 

Dankers et al. (2016). De voorliggende rapportage richt zich op het rode kader.  
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Een onderdeel van het programma volgens dit plan van aanpak is het opzetten van een 3D 
slibmodel (het D3S-model, rood omkaderd in Figuur 1.1) wat gebruik kan maken van bodems 
berekend met het morfologisch model (het LZS-model). Door deze modellen te koppelen kan 
het effect van maatregelen op de slibconcentratie in 2014 en in 2050 gekwantificeerd worden. 
Binnen de huidige projectfase worden de functionaliteiten van een eerder ontwikkeld 
slibmodel (het WED model, beschreven in Deltares, 2015) overgenomen.  
 
Het is bekend dat het WED model een aantal tekortkomingen heeft (zie Deltares, 2015), en 
het D3S zal dezelfde beperkingen hebben. Een aantal van deze tekortkomingen zijn het 
gevolg van kennishiaten. Parallel aan de ontwikkeling van het D3S-model wordt daarom 
kennis ontwikkeld gerelateerd aan  

 de ontwikkeling van de Eems-Dollard (Universiteit Utrecht, binnen de programmalijn 
‘Evolutie Eems-Dollard), en  

 de interactie tussen de Eems Rivier en het Eems Estuarium (programmalijn 
‘Kennisontwikkeling’) 

 
De bestaande modellen zullen gedurende de looptijd van het spoor Hydromorfologische 
Verbetering verbeterd worden, waarmee vervolgens het effect van maatregelen nauwkeuriger 
kan worden doorgerekend (zie Figuur 1.1).  
 

1.2 Modelstrategie 

Het D3S slibmodel zoals besproken in deze rapportage is een aanpassing van het WED 
slibmodel (Deltares, 2015) naar het numerieke rooster van het LZS-model (Deltares, 2017a). 
Na deze aanpassing kan het slibmodel gebruik maken van de verschillende bodems 
doorgerekend met het LZS-model. Deze bodems variëren van een gemeten bodem, 
toekomstige bodems zonder wijzigingen in menselijke ingrepen, en toekomstige bodems met 
menselijke ingrepen (maatregelrichtingen). De samenhang van deze modellen wordt in meer 
detail in §2.1 besproken. De modelberekeningen binnen de voorliggende rapportage 
gebruiken 3 bodemconfiguraties:  

 De gemeten 2005 bodem – deze bodem wordt gebruikt voor de modelvalidatie, 
 De berekende huidige bodem,  
 De berekende toekomstige bodem (autonome ontwikkeling, dus bij huidige menselijke 

ingrepen).  
 
Het model wordt opgezet met dezelfde instellingen als het WED model, en geforceerd met 
dezelfde condities als het WED model. Qua waterbeweging zijn dit golven, getij, wind, en 
stormopzet voor het jaar 2012. Het model wordt op dezelfde manier met metingen vergeleken 
als het oorspronkelijke WED model (§3.2) Als blijkt dat het model niet met de 
sedimentconcentratie metingen overeenkomen, worden de modelinstellingen (beperkt) 
aangepast. Vervolgens wordt het model gevalideerd tegen havenaanslibbing en ruimtelijke 
depositiepatronen (§3.3). 
 
Vervolgens wordt het model toegepast op de berekende huidige bodem (2014) en de 
voorspelde bodem in 2050 (§3.4). Door de modelresultaten met deze bodems onderling te 
vergelijken kan inzicht verkregen worden in het effect van de berekende autonome 
verandering op de sedimentconcentratie. Een inschatting van de nauwkeurigheid van het 
model wordt gegeven in §3.5, en vertaald naar de bruikbaarheid van het model voor het 
doorrekenen van scenario’s in §3.6.  
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2 Model opzet 

2.1 Inleiding 

Het D3S slibmodel is op dezelfde manier opgezet als het WED slib model (Deltares, 2015). 
De waterbeweging van het D3S wordt gegenereerd door het LZS-model. De opzet, kalibratie 
en toepassing voor scenario’s van het LZS-model en het D3S-model zijn weergegeven in 
Figuur 2.1. De opzet van het waterbewegingsmodel en de morfologie (stap 1 t/m 7) is 
besproken in Deltares (2017a) en wordt hier alleen bondig besproken. In deze rapportage 
wordt de opzet van de slibmodellering doorgesproken (stap 8 t/m 10).  
 

 
Figuur 2.1 Samenhang diverse onderdelen van de modellering huidige situatie (zie tekst voor toelichting). In deze 

rapportage worden stappen 8 t/m 10 besproken. 

 
Met het LZS-model worden bodems gegenereerd voor de huidige situatie (stap 4) en voor 
een toekomstige situatie (stap 5) uitgaand van de autonome ontwikkeling (zeespiegelstijging 
van 0.67 cm/jaar tot aan 2050; bodemdaling door gaswinning; huidig bagger- en stortbeleid). 
Het D3S-model wordt gekalibreerd met slibconcentratie metingen uit 2012. Hiervoor wordt de 
gevalideerde 2012 waterbeweging gebruikt (zie Deltares, 2017a), geforceerd met een 
gemeten bodem (uit 2005). Dit is stap 8 in Figuur 2.1. Vervolgens wordt het model toepast op 
bodems berekend met het LZS-model (de huidige en toekomstige situatie; resp. stap 9 en 10 
uit Figuur 2.1). Door alle overige instellingen, forcering en initiële condities in het D3S-model 
gelijk te houden kan het effect van verschillende bodemliggingen op de slibconcentratie 
bepaald worden (§2.2). 
 
Het ontwikkelde modelinstrumentarium (zowel het LZS als het D3S-model) wordt vervolgens 
gebruikt om het effect van maatregelrichtingen op de morfologie (stap 13), waterbeweging 
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(stap 11 en 14) en de slibverdeling (stap 12 en 15) uit te rekenen. Dit wordt besproken in 
Deltares (2017b). 
 
In dit rapport wordt veelvuldig verwezen naar namen van geulen, platen en havens. De 
naamgeving hiervan is terug te vinden in de Figuur 2.2.  

 
Figuur 2.2 Huidige bodemligging van het Eems Estuarium met naamgeving van de belangrijkste morfologische 

geulen en platen. 
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2.2 Rekenrooster, modelaanpak en instellingen 

Het numerieke rekenrooster is opgenomen in Figuur 2.3. Dit rekenrooster omvat de maximale 
historische omvang van het Eems Estuarium maar ook landdelen die in mogelijk toekomstige 
scenario’s onder water worden gezet (zie Deltares (2017a) voor details). Het belangrijkste 
verschil met het rooster van het WED model is dat het modelrooster in oostelijke richting is 
uitgebreid en in westelijke richting is verkleind.   

 
Figuur 2.3 Rekenrooster gebruikt voor de modelsimulaties. 
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Het slibmodel gaat uit van twee slibfracties, welke alleen in valsnelheid verschillen. Fractie 
IM1 is representatief voor geflocculeerd materiaal, met een valsnelheid van 1.2 mm/s; Fractie 
IM2 is matig geflocculeerd en heeft een valsnelheid van 0.25 mm/s (zie Tabel 2.1).  
 
Voor de slibuitwisseling tussen de bodem en de waterkolom wordt het buffermodel gebruikt 
binnen de Delft3D module Delwaq (zoals eerder gebruikt in het WED model; zie Deltares, 
2015). Dit model (geschetst in Figuur 2.4) maakt gebruik van twee bodemlagen:  

 een bovenlaag S1 waar een beperkte hoeveelheid sediment aanwezig is. Dit 
sediment interacteert dynamisch met de waterkolom, en is volledig in suspensie 
tijdens hoog-dynamische condities (maximale stroomsnelheid tijdens springtij).  

 een onderlaag S2 (‘de bufferlaag’) waar het meeste sediment is opgeslagen. De 
hoeveelheid sediment in deze laag verandert slechts langzaam (binnen seizoenen). 

 

 
Figuur 2.4 Definitieschets van het buffermodel, met daarin de lagen S1 en S2, de erosiefluxen E1 en E2, en de 

depositiefluxen D1 en D2. 

 
Sediment bezinkt initieel in laag 1 via een depositieflux D: 
 

sD w C  

 
waarbij C de sedimentconcentratie in de onderste rekenlaag is en ws de valsnelheid. De 
sedimentflux tussen laag S1 en S2 wordt bepaald door een diffusiecoëfficiënt α. Sediment 
kan direct vanuit laag S1 en S2 eroderen. De erosie E1 van de bovenlaag S1 is afhankelijk 
van de hoeveelheid sediment in S1 m (in kg/m2) en erosie coëfficiënten M0 en M1. E1 neemt 
evenredig toe met m totdat m = M0/M1; hierna wordt E1 door M0 beperkt:  
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Erosie van de onderlaag E2 wijkt iets af van de erosie van de bovenlaag, vooral door de 
machtsfunctie 1.5: 

1.5

2 2 2

,2

1
cr

E p M




 
  

 

  

 
De onderlaag S2 is moeilijker erodeerbaar. Daarom hoort de kritische schuifspanning voor 
erosie cr  voor laag S2 veel hoger te zijn dan voor laag S1. De modelinstellingen horend bij 
deze vergelijkingen, zoals afgeleid voor het WED model (zie Deltares, 2015) zijn opgenomen 
in Tabel 2.1. Binnen de validatiefase van het D3S-model wordt uitgegaan van deze 
instellingen. De resulterende slibverdeling wordt vergeleken met metingen tijdens een 
beperkte kalibratiefase. Een mogelijke uitkomst van deze kalibratie is dat de instellingen van 
het WED model beperkt worden aangepast.  
 
Het model wordt geïnitieerd zonder sediment in de bodem. Sediment komt het modeldomein 
in via de modelranden. De sedimentconcentratie opgelegd aan de Noordzeeranden van het 
model is 10 mg/l (per fractie) en aan de Waddenzeeranden 50 mg/l (per fractie). Er komt 
geen sediment het model binnen vanuit de stuw bij Herbrum (de bovenstroomse modelrand 
van de Eems Rivier).  
 
Tabel 2.1 Sediment transport modelinstellingen uit het WED model voor slibfracties IM1 en IM2 

Parameter Beschrijving Slibfractie IM1 Slibfractie IM2 

ws,0 [mm/s] Valsnelheid 1.2 0.25 
M0 [kg/m2/s] Erosie parameter (0de orde, laag S1) 2.5 10-3 2.5 10-3 
M1 [/s] Erosie parameter (1e orde, laag S1) 1.2 10-4 1.2 10-4 
M2 [kg/m2/s] Erosie parameter (laag S2) 1.2 10-3 1.2 10-3 

,1cr  [Pa] Kritische bodemschuifspanning (laag S1) 0.05 0.05 

,2cr [Pa] Kritische bodemschuifspanning (laag S2) 0.9 0.9 

  [/dag] diffusiecoëfficiënt 0.1 0.1 
Dikte S2 [m] Dikte van de bufferlaag 0.1 
 
 

2.3 Validatie, huidige situatie, en voorspelling 

Het model wordt gevalideerd tegen metingen uitgevoerd in 2012, gebruik makend van een 
hydrodynamisch model voor het jaar 2012 en een bodem gemeten in 2005. Het model wordt 
ontwikkeld om (toekomst) scenario’s door te rekenen, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
bodems berekend met het LZS-model. Berekende bodems zijn gladder dan gemeten 
bodems, wat de sedimentdynamica beïnvloedt. Daarom wordt naast de ‘gemeten’ huidige 
bodem (2005) ook een ‘berekende’ huidige bodem gebruikt. Deze berekende huidige bodem 
is de bodem na 10 jaar morfologisch modelleren (2005-2014). De bodem is in deze 10 jaar 
veranderd vanwege de volgende redenen: 

 De bodemligging heeft zich aangepast aan de gemodelleerde waterbeweging. Een 
dergelijke bodem is gladder dan een gemeten bodem.  

 Er hebben morfologische veranderingen plaatsgevonden zoals migratie van geulen 
(zie Deltares, 2017a).  
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Door deze berekende huidige situatie te vergelijken met (toekomst) scenario’s wordt inzicht 
verkregen in het daadwerkelijke effect van scenario’s en/of toekomstige veranderingen. 
Binnen deze rapportage wordt naast de gemeten en berekende huidige bodem ook de 
berekende toekomstige bodem in 2050 doorgerekend met het D3S-model (zie Figuur 2.5). 
Deze toekomstige bodem wordt doorgerekend voor de autonome ontwikkeling (huidig 
baggerbeleid en diepte vaargeulen, bodemdaling, en een zeespiegelstijging van 0.67 cm/jaar 
tot aan 2050 – zie Deltares, 2017a voor details). In een volgende projectfase (zie Figuur 1.1) 
wordt explicieter ingegaan op het effect van de autonome ontwikkeling op het effect van 
maatregelen (bijvoorbeeld in hoeverre zeespiegelstijging het effect van maatregelen positief 
of negatief beïnvloedt).  
 
Het enige verschil tussen de hier toegepaste 2014 en 2050 scenario’s is de bodem en 
waterstand. Alle randvoorwaarden, instellingen en overige initiële condities zijn identiek.  
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Figuur 2.5 Gemeten huidige bodem (2005, boven), berekende huidige bodem (2014, linksonder), en berekende 

toekomstige bodem (2050, rechtsonder) 

 
Belangrijk voor het D3S-model is de hoeveelheid slib in en op de bodem (laag S1 en S2, zie 
de beschrijving in §2.2. Deze hoeveelheid dient in dynamisch evenwicht met de bodem te 
zijn. Hiervoor wordt de volgende strategie gevolgd: 

 Het model wordt geïnitieerd met de gemeten 2005 bodem, zonder slib in en op de 
bodem, en een S2 laagdikte van 1 cm. Een dikte van 1 cm is niet realistisch, maar het 
inspelen van de bodem wordt aanzienlijk versneld door een dergelijke dunne actieve 
bodemlaag. Dit model wordt 10 jaar gedraaid (met instellingen uit Tabel 2.1). om een 
evenwichtsverdeling van slib in de bodem te krijgen. De laagdikte van S1 wordt niet 
voorgeschreven maar door het model berekend; de dikte hiervan is typisch een tot 
enkele mm.  

 De laagdikte en de hoeveelheid sediment in S2 wordt een factor 10 vergroot. 
Vervolgens wordt het model weer voor een periode van 10 jaar doorgerekend om een 
evenwichtsverdeling van slib te krijgen. De resulterende hoeveelheid slib in S1 en S2 
vormt de basis voor alle modelscenario’s.  

 Het model wordt met de basis hoeveelheid slib opnieuw voor een periode van 10 jaar 
doorgerekend voor de verschillende scenario’s. Onderlinge vergelijking van de 
uitkomsten geschiedt met het tiende jaar, wanneer de berekende slibdynamiek op 
evenwicht is.  
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Figuur 2.6 Locatie validatie stations en de 2005 bodemligging Stations I1-I6 zijn Imares stations 1-6. De locatie I1 

komt overeen met de locatie van MWTL meetstation Huibertgat; de locatie van I6 met Groote Gat Noord.  

 
De modeluitkomsten worden als volgt gevisualiseerd 

 Modeluitkomsten worden vergeleken met sedimentconcentratiemetingen op een 
aantal meetstations (locaties weergegeven in Figuur 2.6) op dezelfde wijze als voor 
de kalibratie van het WED model (Deltares, 2015).  

 Een kaart met de jaar-gemiddelde sedimentconcentratie in de bovenste rekenlaag per 
scenario (validatie, huidige situatie, referentievoorspelling). 

 Een kaart met de veranderingen in de jaar-gemiddelde sedimentconcentratie tussen 
nu en 2050, 

 De jaar-gemiddelde sedimentconcentratie gemiddeld over de vakken weergegeven in 
Figuur 2.7. 
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Figuur 2.7 Locatie gebiedspolygonen gebruikt voor visualisatie van de huidige referentiesituatie en 

referentievoorspelling 
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3 Resultaten 

3.1 Inleiding 

Het doel van de huidige projectfase is om het D3S-model dusdanig op te zetten dat het 
dezelfde functionaliteiten en nauwkeurigheid heeft als het WED model (Deltares, 2015). 
Hiervoor worden dezelfde procesformuleringen en instellingen gehanteerd, met als enig 
verschil het rekenrooster. Het rekenrooster verschilt vooral op de Waddenzee en de 
Noordzee (waar het rekendomein in Oostelijke richting is verschoven) en in de verticale 
resolutie (nu worden 10 verticale lagen in plaats van 8 verticale lagen gebruikt). Daarnaast 
verschillen de roostercellen lokaal in grootte en / of oriëntatie.  
 
De modelresultaten worden vergeleken met dezelfde data als gebruikt voor de kalibratie van 
het WED model. Hierbij is het model in de eerste instantie gekalibreerd tegen gemeten 
sedimentconcentraties, en vervolgens gevalideerd tegen ruimtelijke patronen in 
sedimentconcentratie en slibafzetting, en havenaanslibbing. Zoals eerder besproken bij de 
opzet van het WED model, wordt modelkalibratie tegen metingen bemoeilijkt door onderlinge 
inconsistentie van de data. Zo verschilt de sedimentconcentratie gemeten op een aantal 
nabijgelegen stations onderling sterk, waardoor het niet mogelijk is dat het model alle 
metingen juist reproduceert. De nauwkeurigheid van het model wordt daarom bepaald door 
de data-model overeenkomst te vergelijken met de data-model overeenkomst berekend met 
het WED model.  
 
De structuur van dit hoofdstuk is als volgt. De berekende sedimentconcentratie wordt 
vergeleken met tijdseries van gemeten sedimentconcentratie. Omdat hiervoor een (beperkte) 
aanpassing van de modelinstellingen nodig is geweest, wordt dit besproken in de paragraaf 
kalibratie (§3.2). Het model wordt vervolgens gevalideerd tegen ruimtelijke patronen en 
havenaanslibbing (§3.3). Het model wordt daarna toegepast om de sedimentverdeling in de 
huidige situatie en de toekomst te voorspellen (§3.4). De betrouwbaarheid van het model en 
geschiktheid voor het doorrekenen van maatregelen wordt besproken in respectievelijk §3.5 
en §3.6, resulterend in aanbevolen modelverbeteringen (§3.7).  

3.2 Kalibratie 

Voor de kalibratie wordt de gemeten bodem uit 2005 gebruikt. Het model wordt initieel 
opgezet met een lege S2 laag van 1 cm dik en gedraaid voor een periode van 10 jaar (zie 
beschrijving in §2.2). De hoeveelheid sediment in S2, en de dikte van S2 zelf, wordt 
vervolgens een factor 10 vergroot. Hierna wordt het model nogmaals 10 jaar gedraaid om 
dynamisch evenwicht te krijgen. Dynamisch evenwicht kenmerkt zich door een 
sedimentconcentratie met een cyclische variabiliteit (in respons op golven en getij forcering) 
zonder een significante toe- of afname. Dit dynamisch evenwicht wordt geïllustreerd door 
Figuur 3.1.  
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Figuur 3.1 Berekende sedimentconcentratie over een periode van 10 jaar bij station Groote Gat 

 
Zoals beschreven in §2.2) wordt het D3S slibmodel opgezet met dezelfde instellingen als het 
WED model (Deltares, 2015) – zie Tabel 2.1. Een vergelijking tussen berekende en gemeten 
sedimentconcentraties liet echter zien dat bij gebruik van dezelfde instellingen, de 
sedimentconcentratie werd onderschat. Om dit te compenseren zijn een aantal erosie 
parameters gevarieerd. De beste data-model overeenkomst werd hierbij verkregen door de 
kritische bodemschuifspanning van de onderlaag (

,2cr ) te verlagen van 0.9 naar 0.7 Pa. In 
deze paragraaf worden alleen de resultaten verkregen met deze aanpassing in de kritische 
bodemschuifspanning gepresenteerd.  
 

 
Figuur 3.2 Maand-gemiddelde berekende sedimentconcentratie (zwarte lijn, met de standaarddeviatie in grijs) en 

gemeten (februari - november) sedimentconcentratie op meetpunten Imares 1 tot 6 (in kg/m3), berekend met 

het D3S model. Zie Figuur 2.6 voor de ligging van de meetpunten. 
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Figuur 3.3 Maand-gemiddelde berekende sedimentconcentratie (zwarte lijn, met de standaarddeviatie in grijs) en 

gemeten (februari - november) sedimentconcentratie op meetpunten Imares 1 tot 6 (in kg/m3), berekend met 

het WED model. Zie Figuur 2.6 voor de ligging van de meetpunten. 

 
Een vergelijking tussen gemeten en maandgemiddelde berekende sedimentconcentraties 
(Figuur 3.2 en Figuur 3.3) laat zien dat het D3S-model de gemeten sedimentconcentraties 
gelijk tot beter reproduceert dan het WED model. De berekende langsgradiënt in de 
sedimentconcentratie is sterker dan die berekend door het WED model (vergelijk Figuur 3.2 
met Figuur 3.3) doordat in de winter de sedimentconcentratie in de Dollard hoger is. Dit is in 
meer detail gevisualiseerd in Figuur 3.4 en Figuur 3.5. Bij de interpretatie van de daa-model 
vergelijking moet men zich realiseren dat de metingen rond de locatie Imares1 / Huibertgat 
rond hoogwater worden uitgevoerd en die in Imares 6 / Groote Gat rond laagwater. Tijdens 
deze condities zijn de sedimentconcentraties aan het wateroppervlak relatief laag. Tussen 
deze stations zijn metingen uitgevoerd tijdens condities met hogere stroomsnelheden, en 
daardoor hogere sedimentconcentraties.  

 De sedimentconcentratie berekend met het D3S-model is lager dan met het WED 
model bij Stations Imares 1 (I1) / Huibertgat, I2 en I3. Dit lijkt in iets betere 
overeenstemming met metingen bij Stations I1 en I2; bij I3 lijkt dit een verslechtering.  

 De sedimentconcentratie berekend met het D3S-model is hoger dan met het WED 
model (vooral in de winter) bij I6 / Groote Gat en de Bocht van Watum. Voor beiden 
lijkt dit beter overeen te komen met de metingen. 

 De verschillen tussen de concentraties berekend met het D3S-model en het WED 
model zijn, vergeleken met de veranderingen zichtbaar bij de andere stations, gering 
bij I4 en I5.  
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Figuur 3.4 Sedimentconcentratie berekend met het WED model (links) en het D3S-model (rechts) op locaties van 

MWTL stations Huibertgat, Bocht van Watum en Groote Gat, in 2012. Hierbij is naast de MWTL metingen 

zoals gemeten in 2012 (rode stippen) ook de gemiddelde concentratie over de periode 1991-1995 en 2005-

2010 gepresenteerd (rode lijnen). Op de locaties van station Huibertgat en Groote Gat zijn ook door Imares 

metingen uitgevoerd (rode driehoeken).  
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Figuur 3.5 Sedimentconcentratie berekend met het WED model (links) en het D3S-model (rechts) op locaties van 

IMARES stations 2 t/m 5 (metingen weergegeven als rode driehoeken).  

 
De sedimentconcentratie berekend door het D3S-model op locaties GSP2 en GSP5 is lager 
dan met het WED model, en komt minder goed overeen met metingen (Figuur 3.6 en Figuur 
3.7). Zoals al aangegeven in Deltares (2015) zijn de sedimentconcentraties gemeten bij 
stations I1 en I2 veel lager dan de sedimentconcentratie gemeten bij nabijgelegen GSP 
stations. Een numeriek model kan daarom niet zowel de GSP metingen als de I1/Huibertgat 
en I2 metingen reproduceren. Het D3S-model komt beter overeen met metingen bij I1 en I2 
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dan het WED model, maar daarom minder bij GSP2 en GSP5. Vanwege deze inconsistentie 
in de metingen is niet te zeggen of de afwijking van het D3S-model ten opzichte van het WED 
model een verbetering of verslechtering betekent. De verschillen zijn echter relatief klein.  
 

 

 
Figuur 3.6 Waterstand (bovenste paneel) en berekende (rood) en gemeten (zwart) stroomsnelheid en 

sedimentconcentratie nabij het oppervlak bij GSP2 (2e en 3e paneel) en GSP5 (4e en 5e paneel), over de 

gehele meetperiode van de GSP metingen (januari- mei 2012) 
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Figuur 3.7 Detail van de GSP5 metingen: waterstand (boven), stroomsnelheid (2e paneel), concentratie nabij het 

oppervlak (3e paneel) en de bodem (4e paneel). 

 

3.3 Validatie 

Zoals besproken in §3.1 wordt het model gevalideerd met behulp van de ruimtelijke verdeling 
in de sedimentconcentratie, de sedimentverdeling in de bodem, en havenaanslibbing.  
 
Ruimtelijke verdeling van de oppervlakte sedimentconcentratie  

De ruimtelijke verdeling van de jaarlijks gemiddelde sedimentconcentratie berekend met het 
D3S-model lijkt sterk op de jaarlijks gemiddelde sedimentconcentratie berekend met het WED 
model (Figuur 3.8): hoge concentraties boven de ondiepe platen (Ley bocht, Dollard, en 
Waddenzee) en lage concentraties in de geulen. Een kwalitatieve vergelijking met een 
satellietbeeld (ook Figuur 3.8) laat zien dat de berekende patronen overeenkomen met 
oppervlakte troebelheid. Een verschilkaart tussen het D3S model en het WED model laat 
echter wel duidelijke verschillen zien: de sedimentconcentratie berekend met het D3S model 
is hoger in de Dollard en lager in de monding van het Eems Estuarium.  
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Figuur 3.8 Jaar-gemiddelde sedimentconcentratie (kg/m3) berekend met het WED model (linksboven), het D3S-

model (rechtsboven) en een verschilkaart tussen het WED en D3S model (linksonder; blauwe kleuren 

betekenen een lagere sedimentconcentratie in het D3S model dan het WED model). Voor al deze plots is de 

berekende concentratie naar een gemeenschappelijk rooster geïnterpoleerd. Rechtsonder is een 

satellietbeeld (Copernicus Sentinel-2 MSI, © ESA) genomen op 12 maart 2016, bewerkt met Acolite (© 

RBINS) weergegeven 

 
Sedimentverdeling in de bodem  

Een vergelijking tussen de berekende en gemeten sedimentverdeling in de bodem (Figuur 
3.9) laat zien dat het berekende slibgehalte in de bodem toeneemt in de richting van de 
Dollard, in overeenstemming met het gemeten slibgehalte en het slibgehalte berekend met 
het WED model. Maar hoewel de patronen hetzelfde zijn, is het slibgehalte berekend met het 
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D3S-model lager dan het slibgehalte berekend met het WED model (vanwege de hogere cr

in het WED model). Hierbij lijkt het model beter overeen te komen met de metingen.  
 
Havenaanslibbing  

De gemeten en berekende aanslibbing is weergegeven in Tabel 3.1. De berekende 
aanslibbing in Eemshaven en Delfzijl is iets lager dan berekend met het WED model, en 
daarbij verder afwijkend van de inschatting van aanslibbing op basis van baggergegevens. 
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de lagere cr  in het D3S model, ook al zijn de 
sedimentconcentraties hier iets toegenomen (Figuur 3.4 en Figuur 3.5). De aanslibbing in de 
vaargeul naar Emden is echter aanzienlijk verbeterd. Dit is mogelijk het gevolg van de 
verbetering van het rekenrooster in zowel het vaarwater naar Emden als in de Eems Rivier, 
het grotere aantal verticale lagen, of van de toename in de berekende sedimentconcentratie 
in dit deel van het estuarium (Figuur 3.8).  
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Figuur 3.9 Berekende hoeveelheid slib in de S2 bodemlaag (in kg/m2), berekend met het WED model (linksboven) 

en het D3S-model (rechtsboven), en het gemeten slibpercentage (beneden, op basis van de slibatlas, 

gebruik makend van metingen gedaan tussen 1989 en 1991).  

 
Tabel 3.1 Geschatte massaflux naar havens en vaargeulen volgens baggergegevens (Mulder, 2011) en 

berekeningen met het D3S en het WED model 

Haven / geul Gebaggerde massa 

(10
6
 ton/jaar)  

Berekende massa 

WED (10
6
 ton/jaar) 

Berekende massa 

D3S (10
6
 ton/jaar) 

Eemshaven 0.5 0.44 0.41 
Delfzijl 0.8 0.76 0.71 
Emden haven en 
vaargeul 

1.5 0.55 0.84 

 

3.4 Huidige situatie en voorspelling 

Zoals besproken in §2.3 wordt het effect van maatregelen in de huidige situatie doorgerekend 
met berekende bodems (Figuur 3.10) voor de huidige situatie (2014) en de voorspelling 
(2050) bij autonome ontwikkeling (huidige vaargeuldiepte en bagger en stortbeleid, 
zeespiegelstijging en bodemdaling). In een volgende rapportage (Deltares 2017b) wordt ook 
het effect van maatregelen geëvalueerd (stap 11 t/m 15 in Figuur 2.1).  
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Figuur 3.10 Initiële berekende bodem (2014, linksboven) en berekende bodem in 2050 (rechtsboven) voor de 

autonome ontwikkeling (simulaties met zeespiegelstijging en bodemdaling). Het verschil in 

bodemverandering is linksonder gegeven. De figuur rechtsonder is gelijk aan rechtsboven, maar met 

locaties 1-3 welke in de tekst worden beschreven.  
 
De jaar-gemiddelde sedimentconcentraties voor zowel 2014 als 2050 zijn weergegeven in 
Figuur 3.11; de verandering in sedimentconcentratie in Figuur 3.12. De concentraties 
gemiddeld over de voor-gedefinieerde polygonen (Figuur 2.7) zijn weergegeven in Figuur 
3.13. Tussen 2005, 2014 en 2050 vinden twee opvallende veranderingen plaats: de 
sedimentconcentratie in grote waterdieptes neemt af terwijl de sedimentconcentratie op de 
platen langs de randen van de Dollard toeneemt.  
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Figuur 3.11 Jaargemiddelde sedimentconcentratie in 2014 (links) en 2050 (rechts), in kg/m3 

 

Figuur 3.12 Jaargemiddelde verandering in sedimentconcentratie van 2014 naar 2050, in kg/m3 (links) en % 

(rechts). Een positieve verandering is een toename in concentratie  
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Figuur 3.13 Jaar-gemiddelde sedimentconcentratie per gebied (zie Figuur 2.7 voor definitie van de gebieden) voor 

de validatierun, de huidige referentie (2014), en de referentie voorspelling (2050).  

 
Deze verandering is geen inspeeleffect. Het model wordt opgestart met de initiële condities 
van 2005 (zowel sediment in de bodem als in de waterfase). Tijdens de inspeelfase van het 
model verandert de hoeveelheid sediment in de bodem en de waterfase totdat deze in 
evenwicht is met de waterbeweging. De benodigde aanpassingstijd is groter voor 2050 dan 
voor 2014 (de bodem van 2014 ligt dichter bij de bodem van 2005). Daarom wordt het 
evenwicht in de bodem geïllustreerd met de hoeveelheid sediment in de bodem na 1, 2, 5 en 
10 jaar rekenen (Figuur 3.14). In de eerste 3 jaar verandert de hoeveelheid sediment in de 
bodem, maar in de daaropvolgende jaren nauwelijks. Dit wordt ook geïllustreerd door de 
sedimentconcentratie (station Groote Gat), die iets verandert in de eerste 3 jaar maar daarna 
nauwelijks meer (Figuur 3.15).  
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Figuur 3.14 Verandering in de fractie slib in de onderlaag S2 in 2050 na 1 jaar (linksboven), 2 jaar (rechtsboven), 5 

jaar (linksonder) en 10 jaar (rechtsonder).  
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Figuur 3.15 Berekende sedimentconcentratie bij Groote Gat Noord over een periode van 10 jaar voor de 2050 

bodem.  

 
De redenen waarom de sedimentconcentratie in het middendeel afneemt, maar toeneemt 
boven de platen, worden hieronder besproken.  
 
Afname sedimentconcentratie in het middendeel van het estuarium 

De sedimentconcentratie neemt af in de diepere delen van het estuarium (vooral in het 
middendeel van het estuarium). Deze verandering kan geanalyseerd worden met behulp van 
de sedimentfluxen (Figuur 3.16) en verandering in bodemligging (Figuur 3.10). Hierbij zijn drie 
veranderingen van belang: 
 In 2050 komt minder sediment het Eems Estuarium binnen via de Westereems (0.58 in 

plaats van 1.01 miljoen ton, zie Figuur 3.16). Dit is waarschijnlijk het gevolg van een 
verminderde stroom voerende doorsnede in zowel de Westereems ((1) in Figuur 3.10, 
rechtsonder) als het Huibertgat ((2) in Figuur 3.10, rechtsonder). Deze veranderingen zijn 
in meer detail weergegeven in Figuur 3.17. In de Westereems is in 2050 een 
verondieping ontstaan (van 15 m naar 12 meter diepte; daardoor nog niet beïnvloedt door 
baggeronderhoudswerk). In het Huibertgat is op de locatie aangegeven met (2) een plaat 
zuidwaarts het Huibertgat in gemigreerd. Het gecombineerde resultaat is dat minder 
sediment het Eems Estuarium in wordt getransporteerd: dit leidt tot een afname van de 
sedimentconcentratie in het Eems Estuarium. Mogelijk is ook de lichte toename van de 
sedimentconcentratie in de Noordzee (Figuur 3.12) het gevolg van een lager transport 
van sediment de Eems in.  

 Meer sediment wordt richting de Dollard getransporteerd (0.5 miljoen ton in 2050 tegen 
0.05 miljoen ton in 2014). Dit is het gevolg van een toename van de waterdiepte in de 
Mond van de Dollard en Gaatje Bocht (locatie (3) in Figuur 3.10). Deze 
bodemveranderingen zijn in meer detail weergegeven in Figuur 3.18. Hierbij neemt de 
breedte en diepte van de geul Gaatje Bocht toe (dwarsraai (a) en (b)), en neemt de 
waterdiepte in de Mond van de Dollard toe van minder dan 10 naar meer dan 15 meter 
(dwarsraai (c)). Dit leidt tot een efficiënter transport van sediment richting Dollard (en 
vervolgens richting het vaarwater naar Emden en de Eems Rivier). Dit leidt tot een 



 

 

 
 
 
 
 

 
Hydromorfologische verbetering ED2050 

 

11200594-000-ZKS-0002, 22 december 2017, definitief 

 

28  
 

afname in de sedimentconcentratie in het middendeel en een toename in de Dollard (zie 
ook hieronder).  

 

 
Figuur 3.16 Netto sedimentfluxen (in miljoen ton/jaar) in 2014 (geel) en 2050 (grijs). De sedimentfluxen zijn 

gebaseerd op de polygonen gedefinieerd in Figuur 2.7. De fluxen zijn ter visualisatie op een andere locatie 

geplot voor de beide jaren maar gebaseerd op dezelfde polygonen. De grootte van de pijlen is indicatief, om 

de relatieve grootte en de richting te illustreren. De massabalansen van deelgebieden hoeven niet sluitend 

te zijn vanwege het effect van baggeren en storten.  

 
Toename sedimentconcentratie in ondiepe gebieden 

De sedimentconcentraties nemen toe in de intergetijdengebieden van de Dollard en de Ley 
Bocht, waar de bodemhoogte enkele decimeters is gestegen (Figuur 3.10). Lokaal is deze 
toename 0.5 meter. Met een zeespiegelstijging van 35 cm is het boven deze platen relatief 
ondieper geworden. Dit leidt tot hogere bodemschuifspanningen en daardoor vertroebeling. 
Het lijkt waarschijnlijk dat de toename boven de platen sterker zou zijn geweest als de 
concentratie in de diepere delen van het estuarium niet zo sterk was afgenomen. Daarnaast 
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speelt voor de Dollard ook mee dat de flux van het Eems Estuarium richting de Dollard is 
toegenomen.  
 
 

 
Figuur 3.17 Detail van de bodemligging rond het Huibertgat in 2014 (links) en 2050 (rechts). Weergegeven dieptes 

variëren van 12 tot 18 meter om bodemveranderingen goed weer te geven. Het vaarwegonderhoud verdiept 

geulen tot een diepte van 12 meter.  

 

 
Figuur 3.18 Bodemligging in 2014 (zwart) en 2050 (rood) op drie dwarsprofielen op de overgang tussen het Eems 

Estuarium en de Dollard. De Groningse kust vormt het 0-punt van de dwarsraaien.  
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Door de afname in de sedimentconcentratie neemt de havenaanslibbing af in Delfzijl (Tabel 
3.2). De afname in de sedimentconcentratie is groter nabij Delfzijl dan bij de andere havens 
(Figuur 3.13).  
 
Tabel 3.2 Berekende sedimentatie (106 ton/jaar) in havens en vaargeulen met het D3S-model voor verschillende 

configuraties 

Haven / geul kalibratie 2014 2050 

Eemshaven 0.41 0.35 0.35 
Delfzijl 0.71 0.55 0.36 
Emden haven en vaargeul 0.84 0.68 0.67 
 

3.5 Betrouwbaarheid  

3.5.1 Validatie 
Het ontwikkelde D3S-model is zeer vergelijkbaar met het eerder ontwikkelde WED model 
(Deltares, 2015). Dit model verschilt in gridontwerp (minder Westelijke Waddenzee, meer 
Oostelijke Waddenzee, en een aanpassing van de oriëntatie van cellen in de Eems Rivier), 
en verticale laagverdeling (10 lagen in plaats van 8). Als gevolg van deze wijzigingen (en dan 
vooral van de verticale laagverdeling) is de kritische schuifspanning verlaagd van 0.9 naar 0.7 
Pa. Het modelgedrag is hierdoor vrijwel hetzelfde. Beide modellen delen daarom dezelfde 
sterke punten, zwakke punten en onzekerheden. Deze zijn uitgebreid behandeld in Deltares 
(2015) en worden hier kort samengevat: 
 
Sedimentconcentratie 
De berekende sedimentconcentratie komt redelijk overeen met metingen. De verschillende 
metingen zijn echter beperkt: de sedimentconcentratie varieert sterk over een getijcyclus 
terwijl op de meeste locaties maar 1 keer per springtij-doodtijcyclus gemeten wordt. Ook zijn 
de metingen onderling inconsistent: MWTL metingen en Imares metingen geven 
verschillende uitkomsten op dezelfde meetlocatie, gebruik makend van dezelfde 
meetprotocollen. Ook verschillen de MWTL metingen sterk van de nabijgelegen GSP 
continue metingen. Binnen deze onzekerheid als gevolg van tekortkomingen in de metingen 
levert het model goede resultaten. Het D3S-model verschilt van het WED model vooral op 2 
locaties (Groote Gat en Bocht van Watum Noord). Hierbij geeft het D3S-model iets hogere 
concentraties dan het WED model, wat beter overeen lijkt te komen met de metingen.  
 
Eems Rivier 
De Eems Rivier is hypertroebel, met sediment concentraties tot 10-tallen kg/m3. Deze hoge 
sedimentconcentraties beïnvloeden de vertroebeling nabij de monding van de Eems Rivier. 
Tegelijkertijd wordt 1 miljoen ton slib jaarlijks onttrokken uit de Eems Rivier om deze op 
diepte te houden. In het D3S-model zijn de sedimentconcentraties in de Eems Rivier 2-3 
ordes van grootte lager, is er geen netto sedimentatie, en leidt uitstraling niet tot een 
verhoging van de sedimentconcentraties nabij de monding. De mechanismes 
verantwoordelijk voor de hoge concentraties in de Eems Rivier, en de hoge transporten 
richting de Eems Rivier worden beperkt begrepen en onvoldoende door het model 
gereproduceerd. Wel kunnen de berekende veranderingen in de Eems Rivier indicatief zijn 
voor veranderingen in concentraties ten gevolge van maatregelen.  
 
Aanslibbing 
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De met het D3S berekende aanslibbing in de havens van Delfzijl en Eemshaven is iets lager 
dan de aanslibbing berekend met het WED model. Vanwege de roosterwijzigingen zijn de 
haveningangen in het D3S-model iets anders dan in het WED model. Omdat 
havenaanslibbing gevoelig is voor de geometrie van de haveningang, is de verminderde 
aanslibbing waarschijnlijk het gevolg van de roosteroriëntatie. De metingen worden wel 
binnen 20% gereproduceerd. De aanslibbing in de vaarweg naar Emden is nu hoger: waar 
het WED model slechts 37% van de daadwerkelijke aanslibbing reproduceerde, berekent het 
D3S-model 56%. De aanslibbing wordt onderschat om de volgende redenen: 

 De verticale discretisatie (10 verticale   lagen) leidt tot onderschatting van het zout-
gedreven sedimenttransport – dit zou bij voorkeur met meer lagen en/of door verticale 
z-lagen berekend moeten worden. Vanwege het belang van de verticale discretisatie 
is de verticale resolutie al verhoogd van 8 lagen (het WED model) naar 10 lagen 
(D3S-model).  

 In de Eems Rivier en de vaarweg naar Emden spelen flocculatie, 
consolidatieprocessen, en sediment-geïnduceerde dichtheidseffecten waarschijnlijk 
een rol. Deze processen worden niet beschreven door het D3S-model.  

 
Evenwichtscondities 
Tenslotte is het D3S-model een evenwichtsmodel. In dit model is de berekende 
sedimentconcentratie in dynamisch evenwicht met de hoeveelheid sediment op de bodem en 
de waterbeweging. Er vindt daarom geen netto sedimentatie plaats (havenaanslibbing zoals 
hierboven beschreven wordt in stand gehouden door een bagger- en stortmodule). Deze 
aanpak heeft diverse voordelen: het effect van maatregelen / veranderingen kan 
losgekoppeld worden van tijdschalen, modelresultaten zijn relatief eenduidig, en de 
benodigde rekentijd is veel lager dan een morfodynamisch model. Dit is echter een nadeel 
voor berekeningen waar de snelheid van bodemveranderingen juist belangrijk zijn 
(bijvoorbeeld meegroeien met zeespiegelstijging, aanpassingssnelheid van het systeem op 
maatregelen / veranderingen).  
 

3.5.2 Huidige situatie en voorspelling 
De voorspelde afname van de sedimentconcentratie in 2050 is het gevolg van morfologische 
veranderingen in geuldoorsnede. De geulen in de monding van het estuarium zijn ondieper of 
nauwer geworden, waardoor minder sediment het estuarium binnenkomt. Tegelijkertijd is het 
binnen estuarium dieper geworden, waardoor sediment efficiënter richting de Dollard en de 
Eems Rivier wordt getransporteerd. Als gevolg van beiden neemt de sedimentconcentratie af. 
Het is zeer de vraag of deze verandering in morfologie en sedimentconcentratie realistisch is. 
De afgelopen eeuwen lijkt er geen vernauwing of verondieping van de geulen 
plaatsgevonden te hebben. Deze bodemveranderingen berekend met het LZS-model lijken 
daarom niet realistisch. Mogelijk reflecteert deze ontwikkeling de tendens van het model om 
geulen met een sterke Noord-Zuid richting te berekenen (zoals besproken voor de hindcast – 
zie Deltares, 2017a).  
 
De verdieping van het geul richting de Dollard lijkt zeker niet realistisch. Deze geuldiepte 
neemt in werkelijkheid niet toe, en er is geen reden om aan te nemen dat dat in de komende 
50 jaar wel zou gebeuren. Daarnaast wordt de diepte van de geulen in het Eems Estuarium 
sterk gestuurd door harde bodemlagen, terwijl de exacte diepte van deze harde lagen niet 
precies bekend is. Wel suggereren beschikbare boringen dat de harde lagen in de Dollard 
lokaal op een diepte van ongeveer 10 meter beneden NAP liggen (zie Deltares, 2015a) terwijl 
in het model een uniforme diepte van 15 meter is voorgeschreven. Dit zou dus de erosie van 
ongeveer 10 meter diepte naar ongeveer 15 meter diepte kunnen verklaren. Aangezien deze 
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morfologische verandering niet betrouwbaar wordt gezien, is ook de daaruit voortvloeiende 
afname van de sedimentconcentratie in het middendeel van het estuarium niet realistisch.  
 
Naast deze afname laat het model ook een toename zien in de sedimentconcentratie in de 
ondiepe gebieden. Dit is onafhankelijk van de afname in de sedimentconcentratie door de 
Waddenzee randeffecten. Deze toename in vertroebeling is het gevolg van een afname van 
de relatieve waterdiepte, en lijkt een fysisch logisch gevolg van de (door het LZS-model) 
berekende aanslibbing: plaat-geul systemen worden typisch gekenmerkt door een toename in 
de sedimentconcentratie van de geul richting de plaat. Zoals besproken in Deltares (2017a) is 
de exacte plaataanslibbing het netto resultaat van aangroei door getijwerking en erosie door 
golf-gedreven resuspensie. Morfologische modellen zijn niet in staat om deze aanslibbing 
exact te voorspellen, zeker niet gezien de relatief eenvoudige randvoorwaarden in het LZS-
model (geen storm-setup, constante golfforcering). Of de relatieve waterdiepte in 2050 
inderdaad afneemt is hierdoor maar de vraag, en als gevolg hiervan is het discutabel dat de 
concentratie aan de randen inderdaad toeneemt van 2014 naar 2050.  
 

3.6 Geschiktheid voor maatregelverkenning 

Het model wordt gebruikt om het effect van verschillende maatregelen door te rekenen 
(Deltares, 2017b); deze maatregelen zijn samengevat in Tabel 3.3. Van belang hierbij is de 
impact van maatregelen in de huidige situatie en in 2050. De invloed van maatregelen kan op 
twee manieren worden geëvalueerd: 

 Een vergelijking van een simulatie met maatregelen (voor beide jaren) met de 
referentiesimulatie (voor beide jaren) 

 Het verschil in de sedimentconcentratie in 2014 en in 2050 
De tweede vergelijking is met het huidige model minder zinvol omdat de verandering in de tijd 
sterk wordt beïnvloed door morfologische veranderingen in de geulen welke niet realistisch 
lijken. Een vergelijking met een referentiesimulatie is echter wel mogelijk.  
 
Bevorderen sedimentatie 
Bij deze maatregel wordt een luwtezone gecreëerd in de westelijke Dollard door een 
strekdam aan te leggen vanaf de Punt van Reide. Het D3S-model berekent een 
slibconcentratie in de Dollard in overeenstemming met metingen. Daarnaast wordt het effect 
van de verlengde punt van Reide op golven en getij realistisch doorgerekend. Gecombineerd 
leidt dit tot een realistische depositieflux voor een situatie zonder groei van vegetatie. In 
werkelijkheid zal er vegetatie ontstaan waardoor meer slib wordt ingevangen. De snelheid 
waarmee deze vegetatie groeit en de efficiëntie waarmee de slibvang versterkt wordt, is 
echter onvoldoende begrepen en wordt daarom ook nog niet gemodelleerd. 
 
Het D3S model rekent nieuwe evenwichtscondities uit horende bij een verlengde punt van 
Reide (met meer slib in de bodem). Het gewenste effect van de verlenging is echter de 
overgangsfase, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid slib wordt onttrokken uit het Eems 
Estuarium, en bezinkt in de luwe gebieden. Bij evenwichtscondities is al dit sediment al 
afgezet. Bij de evaluatie van de maatregel moet daarom meer aandacht geschonken worden 
aan de overgangsfase (het bereiken van het nieuwe evenwicht).  
 
Onttrekken slib 
Bij deze maatregel wordt al het slib wat gebaggerd word in havens en slibrijke vaargeulen (de 
vaargeul naar Emden) onttrokken. Het WED model is al eerder ingezet om het effect van 
onttrekken op aanslibbing uit te rekenen. Ook het D3S kan voor deze maatregel ingezet 
worden. Hoewel er meer aanslibbing in het vaarwater naar Emden wordt berekend 
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vergeleken met het WED model, wordt de sedimentatie nog steeds onderschat. Het model 
zal daarom onderschatten wat het effect is van onttrekken van slib uit de vaargeul naar 
Emden.  
 
Toevoegen binnendijks intergetijden-gebied 
Een deel van een laaggelegen poldergebied wordt bij deze maatregel omgezet in een 
overstromingsgebied. Dit toegevoegde gebied vult op, waardoor de sedimentconcentratie in 
het Eems Estuarium afneemt. In 2014 is meer accommodatie ruimte beschikbaar dan in 
2050, en zal meer sediment afgezet worden. Hierbij geld echter hetzelfde als voor de 
maatregel bevorderen sedimentatie: omdat de aanslibbing een overgangsfase is, zullen bij de 
evaluatie van de maatregel niet de evenwichtscondities vergeleken worden, maar de 
overgangsfase. Welk jaar hiervoor het meest geschikt is (jaar 1, 2, …10) kan bepaald worden 
met de netto flux van het Eems Estuarium naar het intergetijdengebied. Dit wordt verder 
uitgewerkt in Deltares, 2017b.  
 
In werkelijkheid zal het intergetijdengebied door vegetatie dichtgroeien, waardoor sediment 
invang verder versterkt wordt. Vegetatiegroei wordt niet door het model berekend, en het 
model zal daarom de effectiviteit van de slibvang onderschatten. Echter, het toegevoegde 
intergetijdengebied is ook zonder vegetatiegroei een zeer efficiënte sedimentvang, en 
daarom zal het ontbreken van vegetatiegroei geen grote invloed hebben op de resultaten in 
het Eems Estuarium.  
 
Plaatareaal 
Bij deze maatregel wordt zand wat gebaggerd word uit zandige vaargeulen afgezet op een 
ondiep deel van het Eems Estuarium (nabij de Rysumer Nacken). Door het aanbrengen van 
sediment op de intergetijdengebieden groeit geleidelijk het plaatareaal in het Eems 
Estuarium. Dit beïnvloedt de getijbeweging (theoretisch tot een meer eb-dominant getij), met 
mogelijk positieve invloeden op het slibtransport en sedimentconcentratie. Dit effect kan met 
het huidige D3S-model worden doorgerekend. 
 
Bagger- en stort strategieën 
Het storten van slib in het Blindes Randzelgat (een zijgeul van de Westereems) heeft twee 
effecten: slib wordt ‘onttrokken’ doordat dit gebied opvult. Daarnaast wordt de morfologie van 
het Eems Estuarium aangepast. Voor dit eerste effect moet mogelijk een overgangsjaar 
worden geanalyseerd. Voor het tweede effect lijkt het model vooral in evenwichtsconditie het 
meest geschikt.  
 
Dynamiek Eems Rivier 
Bij de maatregel ‘Dynamiek Eems Rivier’ is initieel in het LZS-model een geul aangebracht in 
de Dollard, welke door natuurlijke processen verder uitschuurt (zie Deltares, 2017b voor 
details). Wanneer deze maatregel daadwerkelijk toegepast zou worden, veranderen drie 
belangrijke aspecten in het slibtransport.  

 Sediment wordt door het uitschuren van de nieuwe geul in suspensie gebracht, wat 
leidt tot een verhoging van de slibconcentratie.  

 Tegelijkertijd verlandt de oude geul, wat leidt tot een afname van de 
sedimentconcentratie.  

 Het sediment transport verandert: de arealen waar sediment kan bezinken / eroderen 
wijzigen en de hydrodynamica zelf verandert.  

 
Het vrijkomen van slib door erosie van de nieuwe geul wordt niet door het model berekend. 
Een 10 km lange geul met een breedte van 500 meter en een diepte van 6 meter heeft een 
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volume van 30 miljoen m3. Er van uitgaand dat een 4 meter dik slibpakket wordt doorsneden 
met ongeveer 0.8 ton slib per m3 komt 16 miljoen ton slib vrij door het uitschuren van de geul, 
wat niet gemodelleerd wordt. Deze slibhoeveelheid zal vooral aan het begin vrijkomen. De 
berekende resultaten van het effect van de aanleg van de meander zullen dus beperkt 
bruikbaar zijn.  
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Tabel 3.3 Beschrijving van maatregelrichtingen en de wijze van doorrekenen met het modelinstrumentarium (zie Deltares, 2017b) voor details 
Maatregel Beschrijving Waarom Hoe 

Onttrekken slib Het onttrekken van slib uit 
havens en vaargeulen  
 

De verwachting is dat het onttrekken 
van slib tot een verlaging van de 
sedimentconcentratie zal leiden.  

Slib wat modelmatig bezinkt in havens en vaargeulen niet terugstorten, maar onttrekken. 
De morfologische effecten worden doorgerekend met het LZS-model, effecten op de 
slibverdeling worden doorgerekend met het D3S-model.  

Bagger- en stort 

strategieën 

 

Vergelijken en optimaliseren 
van verschillende bagger- 
en stortstrategieën  

Elders storten van gebaggerd 
sediment leidt mogelijk tot lagere 
sedimentconcentraties 

Een alternatieve bagger- en stortstrategieën worden doorgerekend met het LZS-model, 
waarbij sediment in een luwte zone wordt gestort in plaats van in de geul.  Het effect van 
deze alternatieve strategie op de slibconcentratie wordt bepaald door deze alternatieve 
strategieën in het LZS en D3S-model te bouwen, en door te rekenen voor de huidige 
bodemligging en de bodemligging in 2050. 

Plaatareaal 

 

Aanpassen van het 
plaatareaal in de huidige 
bodem  

Het plaatareaal beïnvloedt de eb-vloed 
asymmetrie, en daarom de slibimport. 
Door de slibimport te verminderen, kan 
mogelijk de vertroebeling worden 
verlaagd.  

Een bodem met groter plaatareaal wordt aangebracht in het LZS-model. De morfologische 
stabiliteit van dit aanvullende plaatareaal wordt getest met het LZS-model. De effectiviteit 
op netto slibtransport wordt getest met het D3S-model.  

Bevorderen 

sedimentatie 

Het bevorderen van 
sedimentatie in 
intergetijdengebieden, zoals 
het verlengen van de Punt  
van Reide.  
 

Het vastleggen van slib op 
intergetijdengebieden betekent een 
afname van mobiel slib, en leidt 
daarmee naar verwachting tot een 
afname van de vertroebeling. 

Het effect van de verlenging van de Punt van Reide op morfologische veranderingen wordt 
met het LZS-model bepaald. Het lange termijn effect van deze ingreep op de 
slibconcentratie wordt berekend door de resulterende morfologie als basis voor een 
slibberekening te gebruiken in het D3S-model. Overige sedimentatie-bevorderende 
maatregelen, en hoe deze tijdens een vervolgfase in het model kunnen worden 
ingebouwd, worden verkend via overleg met experts (expertgroep HV, intern Deltares).  

Toevoegen 

binnendijks 

intergetijden-

gebied 

Het omzetten van land naar 
intergetijdengebied..  
 

Fijn sediment zal op deze 
intergetijdengebieden bezinken, en 
daardoor netto uit het systeem worden 
onttrokken 

In het geval van grote binnendijkse intergetijdengebieden (> 1 km2) kan de aanslibbing 
waarschijnlijk volledig modelmatig worden opgelost (omdat het interessegebied door een 
groot aantal gridcellen wordt gerepresenteerd). Kleinere intergetijdengebieden worden 
door de roosterresolutie beïnvloed. Hiervoor moet mogelijk een additionele put-term 
worden geïmplementeerd. Het effect van de ingreep op de slibconcentratie wordt getest 
door een slibberekening in de huidige en in de 2050 situatie uit te voeren.  

Dynamiek Eems 

Rivier 

 

Het verlengen van het 
rivierkarakter via het 
aanleggen van een 
meander in de Dollard.  

Er zijn aanwijzingen dat het verlengen 
van de Eems Rivier leidt tot een 
getijdynamiek waarbij de Eems Rivier 
minder troebel is.  

De initiële dimensies van de meander worden op basis van expert judgement ingeschat. 
Meer realistische geuldimensies worden vervolgens bepaald door de evolutie van de geul 
met het LZS-model door te rekenen tot aan 2050. De bodemligging in 2050 wordt 
vervolgens doorgerekend met het D3S-model. 
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3.7 Aanbevolen modelverbetering 

Het D3S-model zou in een vervolgfase verbeterd kunnen worden op de volgende 
deelaspecten: 

 De grootste veranderingen in de berekende slibconcentratie zijn het gevolg van 
veranderingen in de bodemmorfologie (berekend door het LZS-model). Een aantal 
van de bodemveranderingen zoals besproken in §3.4 zijn echter discutabel. De 
berekende bodemveranderingen moeten daarom in meer detail onderzocht worden.  

 De interactie tussen het Eems Estuarium en de Eems Rivier. Dit is geagendeerd in 
vervolgstappen binnen het ED2050 HV spoor (zie Figuur 1.1). Onderdeel hiervan is 
ook de hoge aanslibbing in het vaarwater naar Emden.  

 Op de lange termijn zou bij voorkeur slibinvang door vegetatieontwikkeling ook 
doorberekend moeten worden.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Het ontwikkelde D3S-model maakt gebruik van de waterbeweging en bodemliggingen 
gegenereerd door het LZS-model. De modelinstellingen en gemodelleerde processen zijn 
gebaseerd op het WED model. Gecombineerd levert het een modelinstrumentarium op wat 
sterk vergelijkbaar is met het WED model, maar ingezet kan worden om ook het effect van 
verschillende historische en toekomstige bodemliggingen, en morfologische effecten van 
maatregelen op het slibtransport door te rekenen. 
 
Het model berekent een autonome afname in de sedimentconcentratie. Deze afname lijkt niet 
realistisch, en is modelmatig het gevolg van veranderingen in de geuldoorsnede. In een 
vervolgstudie zal opnieuw aandacht besteedt moeten worden aan de dimensies van de 
berekende getijgeulen. Binnen de huidige projectfase zal het effect van maatregelen vooral 
gekwantificeerd worden door het effect van maatregelen ten opzichte van de autonome 
ontwikkeling te beschouwen.  
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