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Samenvatting

Het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard (ED2050) is gericht op het bereiken van
een ecologisch streefbeeld in de Eems-Dollard regio. Een onderdeel binnen dit meerjarig
programma 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.
Om een kwantitatief inzicht te krijgen in het effect van maatregelen op de morfologie en
slibverspreiding in het Eems-Dollard-gebied worden diverse modelinstrumenten ontwikkeld.
Een van deze instrumenten is een morfologisch model. De voorliggende rapportage beschrijft
de opzet van dit morfologische model.
De modelopzet bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel, de kalibratie, is een
historische hindcast, waarin het model vanuit een uniforme bodem de grootschalige
ontwikkeling van geulen en platen in het Eems estuarium berekent. De modelparameters zijn
afgeregeld door berekende geul-plaatverhoudingen en geulpatronen te vergelijken met de
huidige dimensies van het estuarium. Het tweede onderdeel is een hydrodynamische
kalibratie tegen gemeten zout en waterstandsgegevens. Het derde onderdeel is een
morfologische validatie (over de periode 2005-2015) en een voorspelling van de
morfologische ontwikkeling (tot 2050). Op basis van deze drie onderdelen wordt de
betrouwbaarheid van het ontwikkelde morfodynamische model en de geschiktheid voor het
doorrekenen van maatregelrichtingen besproken.
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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 dit plan van aanpak is het opzetten van een lange-termijn
morfodynamisch zand-slib (LZS) model (rood omkaderd in Figuur 1.1). Dit model heeft de
volgende doelstellingen:
 Inzicht geven in de processen welke de historische ontwikkeling van het Eems
estuarium hebben gestuurd
 De autonome morfologische ontwikkeling van de Eems voorspellen tot aan 2100
 Het effect van maatregelrichtingen op de lange-termijn ontwikkeling doorrekenen
In de huidige projectfase wordt een basisversie van dit model opgesteld, waarmee het effect
van maatregelen indicatief wordt doorgerekend (‘eerste beoordeling maatregelen’ zie Figuur
1.1). Parallel hieraan
 wordt een geomorfologische kartering en studie naar de ontwikkeling van de EemsDollard uitgevoerd (Universiteit Utrecht, academisch onderzoek binnen de
programmalijn ‘Evolutie Eems-Dollard), en
 worden metingen uitgevoerd naar 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).
Binnen de huidige projectfase worden de volgende rapportages opgesteld
 Opzet LZS model (deze rapportage)
 Opzet slibmodel
 Verkenning maatregelrichtingen
 Meetplan interactie Eems rivier en estuarium.

1.2

Modelstrategie
Om de langjarige bodemveranderingen (en het effect van maatregelen daarop) met een
numeriek morfologisch model te berekenen, dient de bodem van het model morfologisch
stabiel te zijn. Morfologische stabiliteit is hierbij gedefinieerd als een situatie waarbij erosie en
sedimentatie op middellange tijdschalen (weken, maanden) een zeer beperkte morfologische
ontwikkeling laten zien. Dit is afhankelijk van de gemodelleerde processen, de
randvoorwaarden, en de bodemligging. Over langere tijdschalen kunnen wel
bodemveranderingen optreden als gevolg van
 de interne, autonome, dynamiek van het systeem: cyclisch gedrag van platen en
geulen of netto veranderingen over zeer lange tijdschalen (zoals het dichtslibben van
de Dollard)
 externe forceringen (zoals bodemdaling, zeespiegelstijging, of veranderingen in
sedimentaanbod).
Een model is een beperkte beschrijving van de werkelijkheid. Wanneer een gemeten
bodemligging wordt voorgeschreven aan een numeriek morfologisch model, zal deze bodem
zich aanpassen tot een morfologisch stabiel systeem gegeven de in het model opgelegde
forcering en procesbeschrijvingen. Deze aanpassing kan omschreven worden als
‘morfologische spin-up’. De resulterende aangepaste bodem vormt de basis voor
modelvoorspellingen (en het effect van maatregelen daarop). Het is in dat geval onduidelijk in
hoeverre de berekende bodemaanpassing het gevolg is van (1) het aanpassen van de
bodem ten gevolge van de ‘morfologische spin-up’, (2) langjarige, autonome, morfologische
aanpassingen, en/of (3) ingrepen.
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Bij de opzet van het lange-termijn morfodynamische zand-slib (LZS) model wordt een
strategie gevolgd om de morfologische spin-up te minimaliseren èn met een zo realistisch
mogelijke bodem te rekenen. Deze aanpak wordt hieronder kort toegelicht.
Het morfologische model wordt geïnitieerd met een gemeten bodem (zie Hoofdstuk 3 voor
details). De bodemveranderingen als gevolg van de morfologische spin-up worden
geminimaliseerd door
1) Het hanteren van een morfologische aanpassingstijd, waarin het model de opgelegde
(gemeten) bodem aanpast aan de opgelegde waterbeweging en randvoorwaarden.
2) De waterbeweging en modelinstellingen zoveel mogelijk in evenwicht te laten zijn met
grootschalige morfologische ontwikkelingen. Hiervoor wordt een hindcast uitgevoerd,
waarbij de langjarige morfologische ontwikkeling van het Eems estuarium wordt
nagerekend.
Deze aanpak leidt tot de volgende opzet van deze rapportage. In hoofdstuk 2 wordt een
overzicht gegeven van de belangrijkste historische morfologische veranderingen in het
estuarium. De opzet van het morfologisch model (van zowel de hindcast als de voorspelling)
wordt gepresenteerd in hoofdstuk 3. De belangrijkste modelresultaten en interpretatie hiervan
volgen in hoofdstuk 4, waarbij uitgebreidere resultaten zijn opgenomen in de appendices. In
het afsluitende hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2

Historische morfologische ontwikkeling
Het huidige Eems estuarium bestaat uit een brede, diepe geul (de Westereems) welke via het
Oost Friesche Gaatje overgaat in de Dollard en de Eems rivier (zie Figuur 2.1). De
Westereems bestaat deels uit twee geulen, de Oude Westereems en het Randzelgat. Parallel
aan het Oost Friesche Gaatje loopt een geul die snel aan het verlanden is, de Bocht van
Watum. Deze morfologie is de afgelopen eeuwen aan grote veranderingen onderhevig
geweest. De belangrijkste veranderingen worden in dit hoofdstuk kort besproken.

Hydromorfologische verbetering ED2050
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Figuur 2.1 Bodemligging van het Eems estuarium (2005 bodem gemeten door WSA Emden) met naamgeving van
de belangrijkste morfologische geulen en platen.
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Figuur 2.2 Historische kaarten van de Eems-Dollard in 1250, in 1550, in 1750, en 2000. Uit Vos (2015).

Voor 1500 was het Eems-Dollard estuarium relatief smal, en de Dollard bestond nog niet
(Figuur 2.2). Vanaf het jaar 1000 AD trad inklinking van de bodem op als gevolg van drainage
van de veengebieden (Oost, 1995; Ey, 2010). Om overstromingen te voorkomen werd het
Hydromorfologische verbetering ED2050
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land steeds intensiever bedijkt. Vanaf de 13e eeuw traden dijkdoorbraken op waardoor de
Dollard werd gevormd. Rond 1509 was de grootte van de Dollard maximaal, met een
oppervlakte van 350 km2 (Vos en Knol, 2015). In de daaropvolgende 4 eeuwen slibt (mede
als gevolg van inpolderingen) de Dollard dicht (Figuur 2.2), met een gemiddeld verlies van 0.5
km2/jaar (van Maren et al., 2016). Ondanks de grote hoeveelheden aanslibbing is de huidige
omvang van het Eems-Dollard estuarium groter dan de omvang vóór de overstroming van de
Dollard (zie het jaar 1250 in Figuur 2.2).
In de afgelopen 200 jaar heeft, naast een verdere opvulling van de Dollard, ook een
verschuiving in geulpatronen plaatsgevonden (Figuur 2.3). De belangrijkste veranderingen
zijn
 De degeneratie van de Oostereems. Rond 1800 stond het Eems estuarium via twee
hoofdgeulen (de Oostereems en de Westereems) in verbinding met de Noordzee. Het
belang van de Oostereems lijkt steeds kleiner te worden, en in het huidige estuarium
is het belang van de Oostereems verwaarloosbaar (zie ook Figuur 2.1).
 De degeneratie van de Bocht van Watum. Rond 1800 was de Bocht van Watum de
hoofdgeul ter hoogte van Delfzijl, door het eiland Hond Paap gescheiden van het
Oost Friese Gaatje. In de afgelopen 200 jaar is Hond Paap naar het westen
opgeschoven, waardoor de Bocht van Watum steeds kleiner en ondieper werd (zie
Figuur 2.3 en de verschilkaart in Figuur 2.4).
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Figuur 2.3 Kaarten van het Eems estuarium in 1812 (linksboven), 1859 (rechtsboven), 1911 (linksonder), en
in1949 (rechtsonder). Uit Gerritsen, 1952.

Volgens Gerritsen (1952) zijn de degeneraties van zowel de Oostereems als de Bocht van
Watum het gevolg van de opvulling van de Dollard. Door de afname van het getijvolume
neemt het debiet door de geulen af, waardoor deze verlanden. Hierbij fungeerde Bocht van
Watum – Oostereems als ebschaar (gevoed door de Dollard), en de Westereems – Oost
Friesche Gaatje als vloedschaar.
Volgens van Veen (1950) is een belangrijke reden voor de degeneratie van de Bocht van
Watum het verwijderen van een natuurlijke drempel nabij Knock, waardoor het Oost Friesche
Gaatje (een vloedschaar met in die tijd een beperkte functie) een verbinding kreeg met de
Eems Rivier. Hierdoor werd de Bocht van Watum overbodig en verlandde. In de afgelopen 50
jaar is de verschuiving van het belang van de Bocht van Watum naar het Oost Friesche
Gaatje mogelijk versterkt door aanvullende bagger en stortactiviteiten. Het Oost Friesche
Gaatje is verdiept, terwijl baggerspecie gestort werd in de Bocht van Watum. Gezien de
lange-termijn morfologische veranderingen lijken deze ingrepen echter geen sturende
werking gehad te hebben.
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De hindcast met het numerieke morfologische model zou zoveel mogelijk de volgende
morfologische ontwikkelingen (minimaal kwalitatief) moeten kunnen reproduceren:
 Het Eems-estuarium wordt gekenmerkt door een tweegeulen-systeem in de monding
(Oostereems en Westereems) en binnen het estuarium (Oost Friesche Gaatje en
Bocht van Watum).
 De Dollard vult in over een periode van ~400 jaar.
 Het twee-geulen systeem verandert richting een één-geulsysteem, mogelijk beïnvloed
door het invullen van de Dollard.

Figuur 2.4 Bodemligging van de Eems-Dollard in 1985, 1997, en 2005 en het verschil tussen de bodemligging in
2005 en 1985.
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3
3.1

Model opzet
Inleiding
Het LZS model wordt in twee stappen ontwikkeld. Als eerste wordt een morfologische
hindcast uitgevoerd met een geschematiseerde bodemligging, met als doel
(1) de morfologische spin-up te minimaliseren (zie §1.2), en
(2) de grootschalige morfologische patronen en lange termijn dynamiek van het
estuarium te begrijpen
Vervolgens wordt een morfologische voorspelling uitgevoerd met een realistische morfologie
(gebaseerd op metingen uit 2005), met dezelfde instellingen als de hindcast (welke zoveel
mogelijk de instellingen horende bij morfologisch evenwicht benaderen). Dit model wordt ook
gebruikt om het effect van maatregelen op de morfologische ontwikkeling te kwantificeren.
Het ontwikkelde model moet aan een aantal eisen voldoen gesteld vanuit de hindcast, de
voorspelling, en vanuit de maatregelen:
 Het rekenrooster moet een ruimtelijke dekking hebben overeenkomend met de
maximale grootte van het Eems-Dollard estuarium en de mogelijkheid bieden om
binnendijkse maatregelrichtingen door te rekenen.
 Toekomstige
randvoorwaarden
moeten
kunnen
worden
opgelegd.
Getijrandvoorwaarden zijn te voorspellen; maar wind en golfcondities niet. Daarom
wordt alleen met geschematiseerde getij- en golfrandvoorwaarden gerekend.
 Het model moet het transport en morfologische veranderingen ten gevolge van zand
en slib kunnen doorrekenen.
De hierbij behorende instellingen worden beschreven in §3.2.
De hindcast en de voorspelling worden uitgevoerd met grotendeels gelijke
modelconfiguraties, welke alleen verschillen op de volgende punten:
 De hindcast wordt geïnitieerd met een uniforme bodem en sedimentverdeling. Aan de
voorspelling wordt een gemeten bodem (op basis van de metingen uit 2005) en een
ingespeelde initiële sedimentverdeling voorgeschreven.
 In de voorspelling wordt met een zeespiegelstijging gerekend (niet in de hindcast
vanwege de geringe zeespiegelstijging).
 In de voorspelling worden de geulen en vaarwegen onderhouden via bagger- en
stortwerkzaamheden.
 De morfologische acceleratiefactor (zie §3.3) is lager in de forecast dan in de
hindcast, omdat (1) de benodigde rekentijd lager is en (2) een meer gedetailleerde
bodemligging een lagere morfologische versnelling vereist.
De modelconfiguratie-specifieke instellingen worden beschreven in §3.3 (hindcast) en 3.4
(voorspelling).

Hydromorfologische verbetering ED2050
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3.2

Rekenrooster, randvoorwaarden en overige modelinstellingen
De modelberekeningen van het LZS-model worden uitgevoerd op een kromlijnig rekenrooster
dat het gebied van de Noordzee, Waddenzee, Eems-Dollard estuarium en Eems rivier
beslaat. De omvang van het maximale rekenrooster is gevisualiseerd in Figuur 3.1, met de
grootte van de cellen weergegeven in Figuur 3.2. Dit rekenrooster is een modificatie van het
rooster zoals dit is opgezet voor een eerdere studie (KRW; Deltares, 2015). De modificaties
die zijn toegepast om het rooster geschikt te maken voor de doelstelling van de huidige studie
zijn de volgende:






Uitbreiding oostelijke zeerand richting Norderney om randeffecten bij de Ley Bocht te
minimaliseren;
Afkapping van de westelijke zeerand om het aantal rekencellen te beperken omwille
van de rekentijd;
Uitbreiding landwaarts van het rooster ter plaatse van de Eemshaven en Emden om
de historische ligging van de geulen mogelijk te maken;
Uitbreiding landwaarts ter plaatse van de Bocht van Ley en de maximale uitbreiding
van de Dollard zodat de historische ontwikkeling (dichtslibben en ophogen) van deze
locaties gesimuleerd kan worden;
Uitbreiding landwaarts van het rooster ten zuiden van Delfzijl en ten westen van
Eemshaven om ruimte te bieden aan het simuleren van hypothetische maatregelen.

Figuur 3.1 Rekenrooster gebruikt voor de modelsimulaties. Punten A en B geven aan waar de
waterstandforcering van het model wordt beschreven.
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Figuur 3.2 Roosterresolutie (in km2).

De geografische ligging van de uitbreidingen van het rekenrooster zijn bepaald aan de hand
van de meest landwaartse ligging van de dijklijn, de paleogeografische kaarten van noordoost
Groningen (Vos en Knol, 2015) en de bodemhoogteligging welke bekend is van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN2; www.ahn.nl). Figuur 3.3 toont de omlijning van het
rekenrooster op de paleogeografische kaart van 1550 na Christus (Vos en Knol, 2015). Hier
is duidelijk te zien dat de maximale uitbreiding van de Dollard door het modelrooster gedekt
wordt. De uitbreiding ten zuidwesten van Delfzijl is toegevoegd als potentieel binnendijkse
intergetijdengebied. Dit gebied bestaat uit laagliggend land (zie Figuur 3.4).

Hydromorfologische verbetering ED2050
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Figuur 3.3 Omlijning van het rekenrooster geprojecteerd op de paleografische kaart van het Eems-Dollard gebied
omstreeks 1550 nc. (Vos en Knol, 2015)
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Figuur 3.4 Omlijning van het rekenrooster geprojecteerd op het AHN2

Er worden twee types randvoorwaarden gegenereerd voor het LZS model:
Tijdserie randvoorwaarden
Tijdserie randvoorwaarden zijn nodig om berekende waterbeweging te vergelijken met
hydrodynamische metingen, beschikbaar voor het jaar 2012. Deze randvoorwaarden zijn niet
geschikt voor morfodynamische modellen, omdat hierbij modelranden instabiel kunnen
worden (zie hieronder). Tijdsafhankelijke waterstanden zijn afgeleid uit het Simona Kustfijn
model voor het jaar 2012. Hier is het effect van getij maar ook stormopzet meegenomen. Als
rivierafvoer worden gemeten debieten gebruikt.
Harmonische randvoorwaarden
De morfodynamische modellen worden aangestuurd door astronomische randen (combinatie
van Neumann en waterstanden). Neumann randvoorwaarden beschrijven het kustparallelle
waterstandsverhang (de afgeleide van het waterstandsignaal) dat ontstaat door de
voortplanting van de getijgolf, en zijn opgelegd op de Noordzeeranden en de
Waddenzeeranden dwars op de kust. Omdat Neumann-randvoorwaarden geen harde waarde
opleggen (zoals een waterstand of stroomsnelheid), passen de randvoorwaarden zich lokaal
aan. Hierdoor zijn Neumann randen morfologisch stabieler dan andere types
randvoorwaarden zoals waterstanden, snelheden, afvoeren, of combinaties (zoals Rieman
randen). Een belangrijk voordeel van astronomische randvoorwaarden is dat hiermee
voorspellingen kunnen worden uitgevoerd (getijcondities zijn zeer voorspelbaar).
Harmonische componenten zijn verkregen door een harmonische analyse uit te voeren op
het tijdsafhankelijke waterstandsignaal door middel van de t-tide toolbox (Pawlowicz et al.
2002). Hiervan worden de M2, S2 en M4 componenten gebruikt. Het waterstandsignaal wordt
opgelegd op de Noordzeerand die parallel aan de kust loopt (Figuur 3.1) door de amplitudes
en fasen van deze twee componenten voor te schrijven op de noordwestelijke (A) en
Hydromorfologische verbetering ED2050
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noordoostelijke (B) punt van het modeldomein (Tabel 3.1). Er worden constante debieten op
de rivierarmen opgelegd waardoor morfologische veranderingen die het gevolg kunnen zijn
van seizoenfluctuatie in het debietsignaal niet zijn meegenomen. Bij Papenburg bedraagt dit
constante debiet 80 m3/s (Eems rivier) en bij Leer 20 m3/s (zijrivier de Leda).
Tabel 3.1

Amplitudes (ζ) en fases (φ) op de noordwestelijke (A) en noordoostelijke (B) punt van het modeldomein.

Getijcomponent
M2
S2

̂
0.81
0.21

̂
0.90
0.23

248
312

279
348

De Waddeneilanden worden in het LZS-model geïmplementeerd door begroeide en/of
bedijkte gedeelten rekencellen uit te sluiten van de simulaties.
Golven leiden tot extra mobiliteit van de bodem, en daarmee tot een meer diffuus patroon van
platen en geulen. Tijdens de kalibratie van de hindcast is gebleken dat dit tot een verbetering
van de morfologische resultaten leidt. Golven zijn voorgeschreven door middel van een
constante golfhoogte. Uit eerdere studies (van der Wegen et al., 2017) is gebleken dat een
zeer beperkte golfhoogte efficiënt onrealistische verhogingen op de plaatrand langs
getijgeulen weg middelt. Na een aantal gevoeligheidssommen is gekozen voor een
golfhoogte van 0.2 meter en een periode van 2.5 seconden. De golfhoogte wordt lokaal
aangepast aan de waterdiepte door middel van de breakingsindex (γ). De
bodemschuifspanning door golven wordt berekend op basis van deze golfhoogte en lokale
variaties in de diepte. Deze aanpak leidt tot een onderschatting van de golfhoogte in de
Noordzee en een overschatting van de golfhoogte in de Dollard. Daarnaast wordt het effect
van extreme golven niet meegenomen, en vooral in de Noordzee zijn dit soort condities nodig
om de zeebodem zandig te houden (zonder extreme condities verslibt de Noordzeebodem).
De implicaties hiervan worden in §4.4 besproken.
Het LZS-model berekent het zandtransport aan de hand van de Van Rijn (2007) sediment-transportformulering en
slibtransport met de Partheniades erosieformule en een depositieterm. Er wordt een uniforme
korrelgrootteverdeling van 200 µm toegepast – zie Tabel 3.2 voor overige instellingen. De hoeveelheid zand
initieel opgelegd verschilt ruimtelijk. In delen van het Eems estuarium komen harde kleilagen voor (glaciale
potklei afzettingen als onderdeel van de Formatie van Peelo). De exacte diepte varieert, maar lijkt vooral
rond de -15 m te liggen (

Figuur 3.5). In het model wordt een diepte van NAP-15 meter aangehouden landwaarts van
de Eemshaven. Ten noorden van de Eemshaven liggen de harde lagen geleidelijk dieper, en
spelen geen rol meer. Er wordt daarom zand aan het model voorgeschreven met een dikte
gelijk aan het verschil tussen de opgelegde bodemligging en de ligging van de harde laag.
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Figuur 3.5 Meest waarschijnlijke kleipercentage, op basis van een GeoTOP v1.3 model van boringen in het Eems
estuarium (www.dinoloket.nl)

Vanwege de lage golfgedreven resuspensie op de Noordzee wordt slib gemodelleerd als
makkelijk erodeerbaar (ongeconsolideerd) sediment in een matig geflocculeerde toestand
(valsnelheid van 0.1 mm/s en kritische schuifspanning voor erosie van 0.1 Pa – zie Tabel
3.2). Slib stroomt met een concentratie van 10 mg/l binnen over de zeerand. Ver op zee is de
werkelijke concentratie lager (enkele mg/l) maar aan de kust is de concentratie hoger
(waarschijnlijk enkele 10-tallen mg/l, maar de exacte waarde is onbekend). Initieel bestaat 5%
van de opgelegde bodem (in volume) uit slib.
Tabel 3.2

Belangrijkste instellingen LZS-model.

Domein
Waterbeweging

Zandtransport

Slibtransport

3.3

Grootheid
Tijdstap
Ruwheidsformulering Manning (uniform)
Horizontale eddy viscositeit
Horizontale eddy diffusie
Korrelgrootte
Dichtheid sediment
Dichtheid water
Referentiedichtheid sedimentatie
Droge dichtheid
Criterium voor natte en droge cellen
Minimale diepte zandtransportberekeningen
Valsnelheid
Droge dichtheid
Kritische schuifspanning voor erosie
Erosieparameter

Waarde
30
0,022
1
1
200
2650
1023
1600
1600
0,1
0,1
1 10-4
500
0.1
1 10-4

Eenheid
s
s/m1/3
m2/s
m2/s
µm
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
m
m
m/s
kg/m3
Pa
kg/m2/s

Hindcast
Het hindcastmodel start met een geschematiseerde bodemligging. Een uniforme
bodemhoogte van ongeveer -22 m NAP is voorgeschreven in de Noordzee, bepaald door de
vaklodingen van 2005 ruimtelijk te middelen. Ter plaatse van de Waddenzee en het EemsDollard estuarium wordt een uniforme bodemligging van -4 m NAP toegepast en de
bodemhoogte nabij Papenburg bedraagt -1 m NAP. De overgang tussen de locaties waar een
uniforme bodemhoogte wordt toegepast is bepaald door middel van lineaire interpolatie. De
resulterende bodem is weergegeven in Figuur 3.6.
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Figuur 3.6 Geschematiseerde bodemligging voor het hindcast model.

Het hindcast-model voert de berekeningen uit aan de hand van de modelinstellingen zoals in
§3.2 beschreven. De berekening van de bodemveranderingen wordt uitgevoerd met een
morfologische acceleratiefactor om het verschil tussen morfologische en hydrodynamische
tijdschalen te overbruggen. Op basis van een gevoeligheidsanalyse (zie Appendix A) is voor
het hindcast-model een factor 400 gebruikt. Dit betekent dat door middel van het simuleren
van één hydrodynamisch jaar de bodemveranderingen van 400 jaar gesimuleerd kunnen
worden. De belangrijkste numerieke instellingen die bepaald zijn aan de hand van de
morfologische kalibratie (§4.1) zijn weergegeven in Tabel 3.3.
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Tabel 3.3

Morfologische instellingen voor het LZS hindcastmodel.

Grootheid
Morfologische schaalfactor
Gradiëntfactor voor bodemtransport in stroomrichting (αBs)
Gradiëntfactor voor bodemtransport loodrecht op
stroomrichting (αBn)
Simulatieperiode
voorafgaand
aan
morfologische
berekeningen (spin up)

Waarde
400
1
25

Eenheid
-

48

uur

De hindcast simulatie bestaat uit twee afzonderlijke simulaties: één simulatie waarbij de
actieve rekencellen worden begrensd door de contouren van de historische kustlijn van het
Eems-estuarium, en één simulatie waarbij de Dollard en Ley-bocht zijn opgevuld (Figuur 3.7).
Het doel van de simulatie met opgevulde Dollard en Ley-bocht is om in te schatten wat het
effect is geweest van de opvulling van beide bassins.

Figuur 3.7 Schematisatie van de historische kustlijn (links) en de kustlijn met opgevulde Ley-bocht en Dollard
(rechts).
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3.4
3.4.1

Huidige situatie en voorspelling
Functionaliteiten
Voor de huidige situatie en voorspelling worden een aantal functionaliteiten gebruikt welke
niet in het hindcast model voorkomen. Dit zijn baggeren en storten, zeespiegelstijging, en
bodemdaling.
Voor baggeren en storten zijn een aantal baggerlocaties en stortlocaties gedefinieerd,
gebaseerd op Mulder (2012): zie Figuur 3.8. Sediment wordt verwijderd uit een baggerlocatie
wanneer een kritische bodemhoogte wordt overschreden, en gestort op de stortplaats horend
bij die baggerlocatie (op basis van Mulder, 2012). Wanneer vooral slib bezinkt op een
baggerlocatie zal vooral slib worden gebaggerd en gestort; wanneer vooral zand bezinkt
wordt zand gebaggerd en gestort.

Figuur 3.8 Polygonen met baggerlocaties (rood) en stortlocaties (paars).

Voorspellingen voor de zeespiegelstijging in Nederland worden om de paar jaar uitgegeven
door het KNMI. Het meest recente KNMI-scenario is uit 2014 (KNMI, 2015). Er bestaat een
grote onzekerheid in deze voorspelling, en als gevolg daarvan is er een grote spreiding in
zeespiegelstijgingscurves (Figuur 1). Binnen deze zijn twee basisscenario’s gedefinieerd:
Gematigd (G) en Warm (W). Voor deze studie is gekozen voor de bovengrens van het W
scenario omdat dit het beste inzicht geeft in modelgedrag m.b.t. zeespiegelstijging en
gebruikt
wordt
in
scenario’s
voor
hoogwaterbescherming
(hoewel
het
hoogwaterbeschermingsprogramma wel gebruik maken van een ouder KNMI W scenario, uit
2006).
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Figuur 3.9 Zeespiegel aan de Nederlandse kust zoals waargenomen en volgens de KNMI’14-scenario’s. In plaats
van 30-jaar gemiddelden worden gladgestreken curves getoond, omdat zeespiegelstijging een proces is met
een regelmatige verandering. Om de band voor WL en WH zichtbaar te maken is die iets verder
doorgetrokken. Uit KNMI (2015).

De bovengrens van het KNMI 2014 W scenario geeft een stijging van de zeespiegel (ten
opzichte van het jaar 1990) van 40 cm in 2050 en 100 cm in 2100. Dit komt neer op een
gemiddelde zeespiegelstijging van 0.67 cm/jaar tot aan 2050, gevolgd door gemiddeld 1.2
cm/jaar tussen 2050 en 2100. Deze waardes worden aangehouden in de simulaties naar het
effect van zeespiegelstijging.
De bodemdaling in het Eems estuarium wordt grotendeels veroorzaakt door gasonttrekking
vanuit het gasveld Slochteren. De nog te verwachten bodemdaling (NAM, 2014) is
weergegeven in Figuur 3.10 (linker paneel). Deze verwachting is gedigitaliseerd en
geprojecteerd op het modelrooster (rechterpaneel in Figuur 3.10). Deze bodemdaling wordt in
het morfologische Delft3D model (LZS) ingebouwd, en zal leiden tot een langzame zakking
van de bodem in de tijd, maximaal nabij Delfzijl.

Figuur 3.10 Links: Nog te verwachten additionele bodemdaling (2013-2080) veroorzaakt door de gasproductie uit
het Groningen veld (de contouren geven de bodemdaling in cm aan) (NAM, 2014). Rechts: gedigitaliseerde
bodemdaling (in m/eeuw) geprojecteerd op het modelrooster.
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3.4.2

Bodems en randvoorwaarden
Voor het doorrekenen van de huidige situatie, en het doen van voorspellingen, wordt gebruik
gemaakt van een LZS-modelvariant met daarin de huidige bodem. Deze bodemligging is
gebaseerd op metingen uit 2005, omdat dit het enige jaar is waar een gebiedsdekkende
bathymetrie kan worden samengesteld (zie Figuur 3.11). Om vanuit deze initiële condities tot
een toekomstvoorspelling te komen is vrij complex, en wordt daarom stapsgewijs
doorgesproken (zie ook Figuur 3.12).

Figuur 3.11 Geschematiseerde bodemligging aan de hand van de vaklodingen uit 2005

Stap 1
Kalibratie waterbeweging
De eerste stap is het kalibreren van de waterbeweging met de 2005-bodem en 2012randvoorwaarden (hetzelfde als in de KRW studie, 2015). Hiervoor wordt de gemeten bodem
gebruikt, waar handmatige aanpassingen in zijn gedaan om de waterbeweging af te regelen
(noodzakelijk vanwege de relatief grove resolutie). Deze stap wordt uitgevoerd met een
dieptegemiddeld waterbewegingsmodel (zonder sedimenttransport en morfologie).
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Vervolgens wordt het model naar 3D uitgebreid (stap 2) en wordt een morfodynamisch model
opgezet (stap 3, 4, 5).

Figuur 3.12 Samenhang diverse onderdelen van de modellering (zie tekst voor details). In deze rapportage wordt
de uitvoering van stap 1 t/m 7 besproken (blauw).

Stap 2
Uitbreiding 3D model met zoutverdeling
Het 2D model wordt aangepast door 10 verticale lagen aan te brengen en transport van zout
te modelleren. Verticale zoutgradiënten kunnen leiden tot (getijvariatie) in menging en
stratificatie, terwijl horizontale zoutgradiënten stromingen kunnen genereren welke een grote
invloed hebben op het netto slibtransport. Deze 3D waterbeweging wordt gebruikt om het
D3S slibmodel aan te sturen.
Stap 3
Spin-up sedimentverdeling
Initieel wordt slib en zand in de bodem aangebracht met een samenstelling gelijk aan de
hindcast (5% slib, 95% zand). De initiële sedimenthoeveelheid wordt in het Eems estuarium
gelimiteerd door harde lagen en de gemeten bodemligging. Hoe dieper de bodemligging, des
te minder sediment aanwezig is. Vervolgens wordt het model voor een periode van 100 jaar
morfodynamisch gedraaid (met golven en stroming), waardoor de bodem en de hoeveelheid
sediment in de bodem zich aanpassen. Tijdens deze spin-up periode zal fijn sediment
weggespoeld worden uit energetische gebieden (de geulen) en bezinken in laag-energetische
gebieden (de platen zoals de Dollard). De resulterende sedimentverdelingen (maar niet de
bodemligging) zijn invoer voor stap 4.
Stap 4
Morfologische validatie
Het model wordt vervolgens gedraaid voor de periode 2005-2015 waarbij het model wordt
gevalideerd voor periodes waar dieptemetingen beschikbaar zijn (2008 en 2014). Hiervoor
worden de gemeten en berekende bodemveranderingen (in meter) visueel vergeleken, op
basis waarvan kan worden vastgesteld in hoeverre de dynamiek van de geulen wordt
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gereproduceerd. Hierbij wordt een bagger- en stortscenario ingebouwd. De berekende
bodem in 2015 vormt de basis voor de morfologische voorspelling (stap 5) en de huidige 3D
waterbeweging (stap 6).
Stap 5:
Morfologische voorspelling
Vanaf het jaar 2015 worden voorspellingen uitgevoerd, met en zonder ingrepen. Deze
voorspellingen worden uitgevoerd met harmonische randvoorwaarden (zoals in de hindcast)
maar met baggeren en storten, zeespiegelstijging, en bodemdaling (zie §3.4.1).
Stap 6:
Huidige 3D waterbeweging.
De berekende 2015 bodem wordt gebruikt voor de huidige 3D waterbeweging (op basis van
de waterbeweging uit stap 2). Berekende bodems zijn gladder dan gemeten bodems; dit heeft
ook weer effect op de waterbeweging en het slibtransport. Om het effect van de
morfologische veranderingen tussen nu en 2050 (stap 7) vast te stellen, moet ook voor de
huidige situatie een berekende bodem worden gebruikt. De waterbeweging is invoer voor het
slibtransport model (D3S); stap 9 in Figuur 3.12.
Stap 7:
3D Waterbeweging in 2050
Tenslotte wordt het model voor de waterbeweging (zoals in stap 6) ook gedraaid met de
berekende toekomstige bodem voor 2050. Voor zowel stap 6 als 7 worden hierbij de
tijdsafhankelijke randvoorwaarden uit 2012 gebruikt, waarvoor 2050 de zeespiegelstijging
wordt toegevoegd. De resulterende waterbeweging is (net als voor stap 6) invoer voor het
slibtransportmodel (stap 10 in Figuur 3.12).
Stap 8 t/m 10 worden in een toekomstige rapportage rond de opzet van het slibmodel
besproken, en stap 11 t/m 15 in de eerste verkenning maatregelen.
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4 Resultaten
4.1
4.1.1

Hindcast
Introductie
De hindcast wordt uitgevoerd om randvoorwaarden en modelinstellingen te verkrijgen welke
(1) tot realistische geuldimensies leiden, en (2) het historisch grootschalige patroon van de
geulen reproduceren. De resultaten worden aan de hand van deze kenmerken besproken. De
hindcast simulaties zijn uitgevoerd aan de hand van de instellingen zoals beschreven in §3.2
en 3.3, waarin de morfologische veranderingen over een periode van 800 jaar worden
beschouwd.
Gedurende de kalibratiefase is een groot aantal simulaties uitgevoerd. De simulaties welke
de geuldynamiek het beste beschrijven worden hieronder besproken aan de hand van
bovengenoemde criteria (realistische geuldimensies en grootschalig gedrag). De resultaten
van een aantal aanvullende (gevoeligheids-) simulaties zijn opgenomen in Appendix A.

4.1.2

Grootschalig gedrag geulen
De simulatie met de historische kustlijnschematisatie is weergegeven in Figuur 4.1. Tijdens
800 jaar morfologisch simuleren is er een meergeulensysteem ontstaan in het Eems
estuarium en zijn monding welke in grote lijnen overeen komt met de huidige bodemligging
(vergelijk met Figuur 2.1). De Dollard en de Ley bocht zijn grotendeels opgevuld. In de
monding bestaan twee hoofgeulen: een tussen Borkum en Juist (vergelijkbaar met de
Oostereems), en een andere tussen Borkum en Rottummeroog (vergelijkbaar met de
Westereems). Binnen het estuarium ontstaat een eiland vergelijkbaar met Hond-Paap, en
een geul ten westen hiervan (als de Bocht van Watum) en ten oosten hiervan (het Oost
Friesche Gaatje).

Figuur 4.1 Resulterende bodemligging (links, in meter beneden NAP) en bodemveranderingen (rechts, in meter;
positieve waarden betekenen sedimentatie) van de hindcastsimulatie met historische kustlijn na 800 jaar
morfologisch simuleren.
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De maximale diepte van de geulen in het estuarium en haar monding is -15 m NAP, deze
maximale diepte is opgelegd doordat er een harde laag is geïmplementeerd. Daarnaast zijn
er zeewaarts van de zeegaten buitendelta’s ontstaan door de export van zand uit het
estuarium. Na 400 jaar treedt significant depositie op aan oostelijke zeerand. De reden voor
deze depositie wordt nog niet helemaal begrepen (aan de westelijke zeerand treedt geen
depositie op) en vereist nadere bestudering. Als gevolg van de herverdeling van sediment
ontstaat een breedte-gemiddelde bodemligging (Figuur 4.2) welke duidelijke overeenkomsten
met de gemeten bodemligging vertoont. Het model lijkt hierbij, vooral in de Eems Rivier, iets
lager te liggen dan in de metingen, maar de variaties over de lengte-as van het estuarium
komen goed overeen.

Figuur 4.2 Breedte-gemiddelde diepte ten opzichte van de afstand tot Eemshaven voor de simulatie met zand en
slib.

In Hoofdstuk 2 wordt als hypothese gesteld dat de verschuiving van het belang van de
Oostereems naar de Westereems het gevolg is van de invulling van de Dollard. In hoeverre
deze hypothese wordt onderbouwd door het model, kan worden geëvalueerd door de
ontwikkeling van de geulen door de tijd te beschouwen, of door een simulatie uit te voeren
vergelijkbaar met die in Figuur 4.1 waarbij de huidige kustlijn in de Dollard en Ley bocht is
voorgeschreven.
De geulontwikkeling door de tijd (Figuur 4.3) laat zien dat in eerste instantie de Oostereems
gevormd wordt, en dat pas in een latere fase de Westereems vormt. Deze trend kan het
gevolg zijn van de invulling van de Dollard: na 800 jaar is deze grotendeels opgevuld.
Het belang van de invulling van de Dollard op de dynamiek van de geulen wordt aanvullend
geïllustreerd door een simulatie waar de Dollard en de Ley-bocht al aan het begin van de
simulatie zijn opgevuld (Figuur 4.4). Bij dit scenario is de Westereems sterker ontwikkeld dan
in het scenario met maximale Dollard (Figuur 4.1). Een tweede belangrijke observatie in dit
scenario is dat het midden van het Eems-estuarium uit een enkele geul bestaat (vergelijkbaar
met het huidige Oost Friesche Gaatje). Dit suggereert dat de huidige degeneratie van de
bocht van Watum inderdaad het gevolg is van de verlanding van de Dollard (zoals
verondersteld door Gerritsen, 1952).
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Figuur 4.3 Bodemontwikkeling van de hindcast simulatie (Figuur 4.1) door de tijd heen.
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Figuur 4.4 Resulterende bodemligging (links) en erosie-sedimentatiepatroon (rechts) van de hindcastsimulatie met
huidige kustlijn na 800 jaar morfologisch simuleren.

Een verschil tussen de berekende geulpatronen (in zowel Figuur 4.1 als Figuur 4.4) en de
gemeten geulpatronen (Figuur 2.1) is de oriëntatie. De geulen Oostereems en Westereems
hebben in werkelijkheid een oriëntatie die overheersend NW-ZO gericht is (vooral op de
buitendelta; zie Figuur 2.1), terwijl de gemodelleerde geulen voornamelijk N-Z zijn
georiënteerd. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door twee aspecten: (1) een
afwijking in het faseverschil tussen de Noordzeestroming en de stroming door het zeegat en
(2) de roosteroriëntatie.
Faseverschil
De vorm van een buitendelta wordt sterk gestuurd door de richting van de
langsstroomrichting (op de Noordzee) tijdens het vullen en ledigen van het estuarium. Er zit
echter een fout in de fasering van de berekende stroomsnelheid (Figuur 4.5). De
waterstanden in het LZS model komen redelijk overeen met die in het kustlijn model (waarin
LZS is genest), afgezien van verschillen als gevolg van meteorologische condities (Figuur
4.5). De snelheden verschillen echter aanzienlijk: vooral het verschil in fase is belangrijk.
Hierdoor komt de kustlangse stroming tijdens maximale instroom en uitstroom niet overeen
met de werkelijk optredende kustlangse stroming. Wanneer langsstroom op de Noordzee
westwaarts is tijdens uitstroom van de Eems, kan verwacht worden dat een geul met een
NW-ZO oriëntatie ontstaat (zoals in Figuur 4.1Figuur 2.1). Als echter de stroming op zee
beperkt is tijdens maximale uitstroming, zal een geul met een sterkere N-Z oriëntatie
ontstaan.
Roosteroriëntatie
De waterbeweging in Delft3D wordt opgelost met een rekenschema waarbij de oriëntatie van
de roosterpunten de uitkomsten beïnvloeden wanneer de roosterresolutie klein is ten opzichte
van de bodemgradiënten (Hasan et al., 2011). De Westereems is schuin georiënteerd ten
opzichte van het rekenrooster, met een breedte van enkele gridcellen (zie bijvoorbeeld Figuur
3.11). De richting van de berekende geulen (bijvoorbeeld Figuur 4.4) zijn vooral in de richting
van de roosteroriëntatie. Het belang van de roosteroriëntatie neemt toe naarmate gridcellen
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groter zijn (hoe grover het rooster, des te groter de effecten op de morfologische
ontwikkeling). Daarom is een gevoeligheidssimulatie gedaan met een som met een twee
maal hogere roosterresolutie (Appendix A4.3). Deze verdubbeling heeft slechts een beperkte
invloed op de morfologische ontwikkeling. Dit kan betekenen dat de beperkte berekende NWZO oriëntatie van de Westereems niet beïnvloedt wordt de roosteroriëntatie. Echter, het is
niet uit te sluiten dat de invloed van de roosterresolutie pas minimaal wordt bij een nog
sterker verfijnd rooster.

Figuur 4.5 Gemodelleerde waterstand en stroomsnelheidscurve op de Noordzee van een getij halverwege springen doodtij voor het LZS model (boven) en het Kustfijn model (onder).

4.1.3

Geuldimensies
Een bekende tekortkoming van Delft3D is dat dit model de neiging heeft om geulen te diep in
te snijden. Wanneer lange-termijn simulaties worden uitgevoerd met een model met
instellingen welke per definitie tot insnijding leiden, is de voorspellende waarde gering. Hier is
in de hindcast veel aandacht aan besteed.
Wanneer geen harde onderlaag in het model wordt aangebracht op NAP -15 m (zie §3.2)
hebben de geulen in het Eems model de neiging te diep in te snijden, tot ~25 meter. Nabij de
monding is dit een realistische diepte, maar in werkelijkheid zijn de geulen in het estuarium
ondieper (orde 10-12 meter). Insnijding van geulen kan verminderd worden met behulp van
de volgende processen:
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Vergroten van dwarshelling transport. Er bestaan diverse formuleringen binnen
Delft3D om dwarshelling transport te verhogen. Meer dwarstransport leidt tot
opvulling van geulen, en daarmee tot minder insnijding. Zelfs bij een dwarshelling
factor van 250 blijven de geulen onrealistisch diep insnijden. Zie Appendix A voor
voorbeelden.
Toevoegen van meerdere fracties. In het meest dynamische deel van geulen komt
grover bodemsediment voor, waardoor het transport lokaal afneemt, en daarmee
insnijding. Dit effect is getest door grof sediment toe te voegen aan het model, wat
door sortering in de geulen blijft en mogelijk tot minder insnijding leidt. Het toevoegen
van een fractie zand (50% van initieel volume) met een diameter van 1000  m
leidde echter niet tot een substantiële vermindering van insnijding.
Variabele ruwheid. Een toename van de ruwheid in de geulen t.o.v. ondiepe delen
leidt tot minder insnijding. Deze verhouding is afhankelijk van de keuze in de
ruwheidsformulering (constante Manning’s n, constante Chezy, of van Rijn
ruwheidsvoorspeller). Verschillende simulaties hebben niet geleid tot een verlaging in
insnijding.

Op basis van deze simulaties (niet opgenomen in appendix A omdat deze niet zijn gedraaid met de condities van
de referentiesom en daarom moeilijk vergelijkbaar) is geconcludeerd dat de geuldiepte ook in de
werkelijkheid wordt gelimiteerd door de aanwezigheid van harde lagen (zoals geïllustreerd door

Figuur 3.5).
De mate van overeenkomst tussen de dimensies van de gesimuleerde en werkelijke geulen
wordt weergeven in Figuur 4.6 door middel van hypsometrische curven. Een hypsometrische
curve is een weergave van het areaal uitgezet tegen de bodemhoogte. De curve geeft daar
mee voor iedere bodemhoogte aan hoe groot het totale oppervlak is dat kleiner is dan deze
waarde. Door hypsometrische curven te bepalen voor gespecificeerde deelgebieden van het
modeldomein wordt een
duidelijk beeld verkregen hoe de gesimuleerde
bodemhoogteverdeling zich in dit gebied verhoudt tot de werkelijkheid. De curves laten zien
dat het model de bodemhoogte redelijk wordt gesimuleerd, zeker wanneer de uiteindelijke
ligging wordt vergeleken met de initiële condities. Het model wijkt af op de volgende
onderdelen:
 De berekende geulen in de Dollard zijn iets te diep. Dit is mogelijk het gevolg van
keileemlagen: bestaande boringen (www.dinoloket.nl) geven aan dat lokaal harde
lagen op -8 tot -10 meter voorkomen terwijl de gemodelleerde harde bodem op -15
meter is voorgeschreven.
 De berekende plaathoogte is te laag, vooral in de Dollard. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van een onderschatting van het slibtransport (wordt in meer detail in §4.2.3
besproken).
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Figuur 4.6 Hypsometrische curven voor de Buiteneems (boven), de Middeneems (midden) en de Dollard
(beneden), op basis van de simulatie met huidige begrenzing van de Dollard en Ley bocht.
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4.2

Simulatie huidige situatie
Het model wordt gekalibreerd en gevalideerd tegen metingen door simulaties uit te voeren
met een gemeten bodem en gemeten randvoorwaarden. Deze fase bestaat uit twee
hoofdonderdelen:
 Hydrodynamica. Hiervoor wordt het model gedraaid met de bodemligging gemeten in
2005, en randvoorwaarden uit 2012 (zoals het WED model). Het model wordt
gekalibreerd met waterstanden (§4.2.1) en gevalideerd met zoutmetingen (§4.2.2).
 Morfologie. Hierbij wordt de gemeten bodemligging uit 2005 gebruikt, en voor 10 jaar
gedraaid met de randvoorwaarden uit de hindcast (§4.2.3 en 4.2.4).

4.2.1

Kalibratie waterstanden (stap 1)
Het model is op dezelfde wijze gekalibreerd met waterstanden als het WED model, zoals
gerapporteerd in Deltares (2005). Deze stap is uitgevoerd met een diepte-gemiddeld model
(zoals ook gebruikt in de morfologische kalibratie). De berekende waterstanden komen goed
overeen met gemeten waterstanden (zie Figuur 4.7 en Appendix B). De overeenkomst is
hetzelfde als of beter dan de kalibratie van het WED model (vergelijk de resultaten in Deltares
(2015), met die in Appendix B). De data-model overeenkomst is vooral beter in de Eems
Rivier; dit is waarschijnlijk het gevolg van het aanpassen van de roosteroriëntatie in dit deel
van het model.

Figuur 4.7 Voorbeeld van berekende getijamplitudes en fases van de belangrijkste getijcomponenten van gemeten
en berekende waterstanden nabij Knock.

4.2.2

Kalibratie zout (stap 2)
Voor de zoutkalibratie is het model uitgebreid met 10 verticale lagen. Het berekende
zoutgehalte wordt vooral vergeleken met gemeten tijdseries in zoutgehalte. Deze tijdseries
zijn gemeten bij permanente Duitse stations en nabij de beide tijdelijke GSP stations (nabij
Eemshaven). Voor de meeste stations wordt het gemiddelde en minima/maxima binnen
enkele ppt gereproduceerd (zie Figuur 4.8 en Appendix B). Ook de temporele variaties in het
zoutgehalte (binnen enkele dagen tot een jaar) worden goed door het model berekend. Het
berekende zoutgehalte komt beter overeen met de metingen dan het WED model beschreven
in Deltares (2015). Dit is waarschijnlijk het gevolg van de randvoorwaarden: de Noordzeemodelrand kan goed beschreven worden met de metingen uitgevoerd bij station Rottum 50
km; de Waddenranden met Rottum 3 km.
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Figuur 4.8 Berekend en gemeten zoutgehalte (dagelijks gemiddelde, minima en maxima) nabij Emden

4.2.3

Initialisatie (stap 3)
De spin-up van de sedimentverdeling (100 jaar) leidt tot een initiële sedimentverdeling zoals
weergegeven in Figuur 4.9. Buiten de geulen is het sedimentpakket tussen de 10 meter
(Eems estuarium) en 20 meter (tussen de Waddeneilanden) dik. In de geulen is de
sedimentdikte 0 tot enkele meters. Met instellingen zoals gebruikt tijdens de hindcast (met
golven) varieert het slibgehalte in de bodem tussen de 0 en 5% en is er nauwelijks een
verhoogd slibgehalte in intergetijdengebieden (ten opzichte van de initiële condities). De
golven zijn in de hindcast nodig om een gladde langjarige (tot 800 jaar) evolutie van geulen te
realiseren. De forecast is veel korter, en het effect van golven op de morfologische
ontwikkeling wordt korter verondersteld. Daarom is de forecast uitgevoerd zonder golven. Dit
leidt tot een juiste ruimtelijke verdeling van het bodemslibgehalte (Figuur 4.9) met hogere
bodemslibgehaltes in de Dollard en overige intergetijdengebieden.
Het slibgehalte is echter relatief te laag in de Eems rivier en het estuarium, en vooral in de
Dollard (max ~10%). Dit relatief lage slibgehalte is gerelateerd aan de parameterisatie van de
golven, de definitie van randen, en aan de dieptegemiddelde berekening:
1) Omdat niet met een realistisch golfmodel wordt gerekend, is er te weinig golfgedreven resuspensie van slib in de Noordzee. Om onrealistische bezinking van slib
op de Noordzeebodem te voorkomen is het slib geparameteriseerd als makkelijk
erodeerbaar. Met deze eigenschappen wordt echter minder slib op
intergetijdengebieden afgezet (zie Van Maren en Winterwerp, 2013).
2) In werkelijkheid wordt een grote hoeveelheid slib van de Noordzee naar het Eems
estuarium getransporteerd tijdens stormcondities, omdat de concentraties en de
waterstanden in de Waddenzee dan hoger zijn en er een netto oostwaartse stroming
over de wantijen plaatsvindt. Doordat het model alleen door getijcondities zonder
stormcondities wordt aangestuurd, wordt dit effect niet meegenomen.
3) Doordat dieptegemiddeld wordt gerekend, wordt het slibtransport door zout-gedreven
circulatie in landwaartse richting niet berekend. Dit is een belangrijke component
volgens van Maren et al. (2015).
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Figuur 4.9 Totale sedimentmassa (links, in m laagdikte) en slibgehalte in de bodem (rechts, in %) na spin-up.

4.2.4

Validatie morfologie (stap 4)
De sedimentmassa en verdeling op basis van de spin-up (Figuur 4.9) is de initiële
bodemsamenstelling voor de validatie. Na 10 jaar morfologisch rekenen kunnen de
berekende en gemeten bodems (Figuur 4.10) met elkaar worden vergeleken (Figuur 4.11).
Voor een vergelijking van beide bodems worden de naamgevingen aangehouden zoals
weergegeven in Figuur 2.1. Een aantal gemeten morfologische veranderingen wordt door het
model gereproduceerd:
1. De hoofdgeul in de Dollard (Groote Gat) wordt dieper
2. Het Oost Friesche Gaatje wordt iets dieper
3. De Doekeplaat verzandt
4. De geulen op de overgang van Randzelgat / Oude Westereems naar de Westereems
worden dieper.

Figuur 4.10 Bodemligging na 10 jaar berekende morfologische veranderingen (links) en de gemeten bodemligging
in 2014.
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Figuur 4.11 Gemeten (rechts) en berekende (links) bodemverandering 2005 – 2014. Pijlen met nummers verwijzen
naar de bespreking van model-data vergelijking waarbij 1-4 overeenkomsten zijn (links) en 5-7 verschillen
(rechts).

De belangrijkste tekortkomingen van het model zijn de volgende:
5. De bocht van Watum vult niet op
6. Voor de monding van de Eemshaven treedt sedimentatie op, terwijl de bodem hier
zou moeten eroderen
7. Volgens metingen erodeert de plaat van de Meeuwestaart, terwijl het model
aanzanding berekent.
De beperkte opvulling van de Bocht van Watum is het gevolg van de tekortkomingen in de
slibmodellering (zoals hierboven besproken). Dit leidt ook tot een sterke onderschatting van
het baggerbezwaar in de slibrijke gebieden (het Vaarwater naar Emden, de Eemshaven, en
Delfzijl) – zie Figuur 4.12. Het baggerbezwaar in de dominant zandige gebieden (tussen km
53 en 105) wordt binnen een factor 2 gereproduceerd (Figuur 4.12), waarbij de berekende
aanzanding hoger is dan het gemiddelde baggerbezwaar (88 miljoen ton berekend tegen 49
miljoen ton op basis van huidig baggerbezwaar).
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Figuur 4.12 Vergelijking berekend en gemeten hoeveel gebaggerd sediment, uitgesplitst naar zand en slib (model).
Voor metingen is alleen de totale hoeveelheid gebaggerd materiaal bekend. De gemeten
baggerhoeveelheden is het gemiddelde over de periode 2005 – 2010, op basis van Mulder (2012), waarbij
een dichtheid wordt aangehouden van 1200 kg/m3 voor zand en 500 kg/m3 voor slib (ook op basis van
gegevens in Mulder, 2012).

4.3

Voorspelling (stap 5)
Op basis van de voorspelde bodems in 2014 en 2050 (Figuur 4.13) lijken de veranderingen in
de tijd beperkt. Ook eventuele effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging zijn slecht
zichtbaar. De veranderingen in de tijd worden duidelijker met verschilkaarten 2014-2050
(Figuur 4.14), waarbij erosie – sedimentatiepatronen zichtbaar worden (vergelijkbaar met
Figuur 4.11). Op basis van alleen deze erosie-sedimentatiepatronen is er nauwelijks een
effect van bodemdaling en zeespiegelstijging te zien. Dit betekent dat de natuurlijke dynamiek
van de morfologie (inclusief baggeren en storten) groter is dan de effecten van
zeespiegelstijging en bodemdaling. De effecten van deze twee kunnen wel gekwantificeerd
worden door scenario’s met alleen zeespiegelstijging of bodemdaling te vergelijken met
scenario’s waarin beide worden berekend (Figuur 4.15). Uit deze vergelijking blijkt dat (1) de
totale bodemveranderingen in de periode 2014-2050 inderdaad groter zijn dan de effecten
van bodemdaling of zeespiegelstijging; (2) dat de effecten van bodemdaling kleiner zijn dan
die van zeespiegelstijging, en (3) dat zeespiegelstijging vooral leidt tot een herverdeling van
sediment in de geulen (binnen het estuarium en de buitendelta). Op de platen is vooral
aanslibbing van belang; zand leidt vooral tot bodemveranderingen in de geulen (Figuur 4.16).
De aanslibbing op de platen is ongeveer gelijk aan de zeespiegelstijging (35 cm), vooral in de
oostelijke Dollard. Dit is echter niet het directe gevolg van de zeespiegelstijging: bij simulaties
zonder zeespiegelstijging is de aanslibbing 10-20 cm lager (paneel rechtsonder in Figuur
4.16).
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Figuur 4.13 Initiële berekende bodem (2014, linksboven) en berekende bodem in 2050 voor simulaties met
zeespiegelstijging en bodemdaling (rechtsboven), met zeespiegelstijging maar zonder bodemdaling
(linksonder) en zonder zeespiegelstijging maar met bodemdaling (rechtsonder).
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Figuur 4.14 Bodemverandering tussen 2014 en in 2050 voor simulaties met zeespiegelstijging en bodemdaling
(boven), en voor simulaties met alleen zeespiegelstijging (linksonder) en met alleen bodemdaling
(rechtsonder).
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Figuur 4.15 Verschil in bodemveranderingen tussen 2015 en 2050 door bodemdaling (links) en zeespiegelstijging
(rechts). Een positieve bodemverandering (bruin) betekent een hogere bodemligging zonder bodemdaling of
zeespiegelstijging. Dit kan het gevolg zijn van sedimentatie processen maar ook door absolute
veranderingen (a.g.v. bodemdaling).

De trends in de berekende bodemveranderingen kunnen ook gekwantificeerd worden via
hypsometrische curves. Hierbij worden hypsometrische curves berekend voor relatief kleine
deelgebieden voor (1) gemeten bodems, en (2) de berekende bodems. De verandering in de
gemeten bodems geeft de daadwerkelijk opgetreden trend weer, de modelbodems de
voorspelde trend.
De bodemligging in de Dollard is het meest stabiel, zowel in de metingen als in het model
(Figuur 4.17). De dieper gelegen gebieden in de Westereems en het Oost Friesche Gaatje
worden dieper, zowel in het model als in de data. Het model lijkt hier de trend in de data te
volgen. In het model verondiepen de ondiepe delen (waterdiepte < 5-8 meter) terwijl hier in
de metingen geen aanwijzing voor is. Het model kan de verondieping in de Bocht van Watum
niet reproduceren (vanwege de slechte representatie van slib, zoals eerder besproken).
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Figuur 4.16 Bodemverandering in de Dollard (periode 2005 – 2050). De totale bodemverandering (linksboven)
uitgesplitst naar de bijdrage van zand (rechtsboven) en slib (linksonder, met 35 cm als zwarte contourlijn).
De bijdrage van zeespiegelstijging aan de aanslibbing is rechtsonder weergegeven.
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Figuur 4.17 Hypsometrische curves op basis van gemeten data (in kleuren) en het model (initiële condities en
2050). De lijnen geven het oppervlaktepercentage weer dat bij een bepaalde diepte voorkomt, voor
verschillende jaartallen (bijvoorbeeld: in de Dollard is 20% van het oppervlak in 2014 dieper dan 5 meter).

4.4

Betrouwbaarheid
De sterkste kant van het LZS model is de mogelijkheid om binnen redelijke simulatieduur
(enkele dagen) een lange-termijn voorspelling te doen naar veranderingen in zandige
morfologie. Het model maakt gebruik van een generieke zandtransport formulering (van Rijn,
2007a,b) welke op kleine tijd en ruimteschalen (binnen een getij) het zandtransport relatief
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goed kan voorspellen. Echter, netto bodemveranderingen zijn het gevolg van kleine
verschillen in (veel grotere) bruto zandtransporten. Kleine fouten in het berekende
zandtransport kunnen daarom op langere termijn leiden tot grote verschillen in de
grootschalige, lange termijn verandering. Daarom is in de modelontwikkeling veel aandacht
geweest voor het vaststellen in hoeverre het model geulpatronen en -dimensies reproduceert,
en hoe de overeenkomst geoptimaliseerd kan worden. Het resulterende model
 reproduceert een aantal belangrijke kenmerken van de huidige geometrie van het
Eems estuarium (Figuur 4.1, Figuur 4.2), en
 geeft een redelijke verdeling van geul- en plaatareaal (Figuur 4.6).
Ook de middellange morfologische ontwikkeling (2005-2014) komt redelijk overeen,
beoordeeld op de volgende aspecten:
 De belangrijkste gemeten bodemontwikkelingen worden door het model
gereproduceerd (Figuur 4.10, Figuur 4.11). Voor een betere overeenkomst is een
model met een hogere horizontale resolutie nodig: geulen worden in het model door
slechts enkele cellen gerepresenteerd en daarom kan het model geen nauwkeurige
erosie-sedimentatiepatronen binnen geulen voorspellen.
 Zandige baggervolumes in de geulen komen binnen een factor 2 overeen met
metingen (Figuur 4.12).
De modelvoorspelling (2014-2050) berekent een aanslibbing op de platen welke overeenkomt
met de zeespiegelstijging (35 cm tot meer). Het aandeel van de zeespiegelstijging zelf is
echter beperkt: wanneer gerekend wordt zonder zeespiegelstijging is de aanslibbing nog
steeds aanzienlijk in de Dollard (tot enkele decimeters). Dit lijkt een overschatting: voor zover
bekend zijn de platen in de Dollard in evenwicht. De netto sedimentatie op de platen is een
subtiel evenwicht tussen aangroei en erosie door (respectievelijk) getij en golf-gedomineerde
processen, en sterk afhankelijk van materiaaleigenschappen.
De waterbeweging (op basis van realistische 2012 randvoorwaarden en met 2005 gemeten
bodem) reproduceert de belangrijkste hydrodynamische parameters (zout en waterstanden)
goed (beter dan het oorspronkelijke WED model uit de KRW studie).
Het model kent ook een aantal tekortkomingen. De belangrijkste geïdentificeerde
tekortkomingen zijn de volgende:
 Het slibtransport en netto transport van slib worden sterk onderschat. Slib is
gemodelleerd als relatief mobiel (gemakkelijk erodeerbaar en met een lage
valsnelheid). Hierdoor treedt te weinig sedimentatie op in vaargeulen, havens, en
platen. De keuze voor dit type slib is het gevolg van het simplificeren van golfgedreven resuspensie (zie volgende punt).
 Effecten van golven worden niet realistisch gesimuleerd. In de hindcast is gebruik
gemaakt
van
een
constante
golfconditie
met
diepte-afhankelijke
bodemschuifspanning, om een gladdere (meer realistische) morfologie te genereren.
In de voorspelling is geen gebruik gemaakt van deze versimpelde golfparameterisatie
omdat dit leidde tot een onrealistische bodemslibverdeling over het estuarium, en de
effecten van golven op de morfologie kleiner zijn vanwege de kortere tijdsduur (35
jaar in plaats van 800 jaar).
 De fasering van het getij op de Noordzee is onjuist. Hierdoor komt de relatie tussen
stromingsrichting en waterstand niet overeen met de werkelijkheid. Dit is een
mogelijke verklaring voor dominante Noord-Zuid oriëntatie van de berekende geulen
in de monding van het estuarium (hindcast) terwijl de geulen in werkelijkheid een
duidelijk diagonale NW-ZO oriëntatie hebben. Deze fasering heeft nauwelijks effect
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op de waterbeweging binnen het estuarium (de hydrodynamische validatie laat zien
dat gemeten waterstanden en zoutgehalte goed worden gereproduceerd; beter dan in
het oorspronkelijke WED model).
De ruimtelijke resolutie van het rooster is relatief grof. Hierdoor worden geulen door
slechts enkele gridcellen beschreven, en mogelijk leidt dit tot ontwikkeling van geulen
in de richting van de rooster oriëntatie. Een verfijning van de resolutie met een factor
n leidt tot n3 langere rekentijden (vanwege toename in x-richting, y-richting, en
verlaging rekentijdstap). Een verfijning met een factor 2 leidt daarom tot 8 keer
langere simulatietijden, wat neerkomt op enkele weken per simulatie. Dit is niet
realistisch gezien het grote aantal uit te voeren simulaties in de scenariostudie en de
korte doorlooptijd. Een indicatieve som (zie Appendix A.4.3) geeft daarnaast aan dat
de verschillen op de grootschalige, langjarige ontwikkeling gering zijn.
De uitkomsten van de hindcast zijn afhankelijk van de initiële bodemdieptes en
numerieke parameters zoals de hellingparameter en de morfologische versnelling (zie
Appendix A). Hierdoor is een volledig verklarende hindcast (waarmee de ontwikkeling
van de Dollard door de tijd kan worden verklaard) niet mogelijk. Wel is het model
bruikbaar om relatieve effecten te analyseren (bijvoorbeeld het effect van een kleiner
Dollard op de morfologie van het Eems estuarium – vergelijk Figuur 4.1 en Figuur
4.4).

Op basis van bovengenoemde sterke en zwakke punten is het model alleen geschikt om het
effect van maatregelen (inclusief bagger en stortstrategieën) op de globale morfologische
herverdeling van zandig materiaal op korte termijn (jaren) tot middellange termijn (decaden)
uit te rekenen (zie voor details §4.5). De hindcast suggereert dat mogelijk ook effecten op de
lange termijn (eeuwen) kunnen worden doorgerekend - hiervoor is echter onvoldoende
betrouwbaar validatiemateriaal beschikbaar. Vanwege de relatief grote roosterresolutie gaat
het hierbij vooral om de grootschalige herverdeling (migratierichting geulen, erosie platen) en
niet om gedetailleerde veranderingen. Het model is nog niet geschikt om effecten van
maatregelen op slibverspreiding uit te rekenen (hiervoor wordt het D3S model ontwikkeld).

4.5

Geschiktheid voor maatregelverkenning
Het LZS model is ontwikkeld om te verkennen wat het effect van maatregelen is op
morfologische veranderingen. De maatregelen zijn samengevat in Tabel 4.1. De geschiktheid
van het model wordt hieronder per maatregelrichting besproken. Sturend bij deze evaluatie is
dat (1) morfologische veranderingen als gevolg van zandtransport worden gereproduceerd,
terwijl (2) de slibconcentratie en daardoor aanslibbing sterk wordt onderschat – de
slibconcentratie wordt in een latere fase met het D3S model doorgerekend. Per
maatregelrichting kan de geschiktheid van het model als volgt worden beschreven:
Onttrekken slib
Het LZS-model is geschikt voor het doorrekenen van de effecten van de onttrekking van zand
op de bodemligging, maar is niet geschikt voor het voorspellen van het effect van de
onttrekking van slib op de bodemligging. Met het LZS-model wordt vooral berekend wat de
morfologische effecten van zandonttrekkingen zijn. Het effect van het onttrekken van slib
wordt berekend met het D3S-model.
Bagger- en stort strategieën
Het effect van elders storten van gebaggerd zandig materiaal op de morfologische
ontwikkeling kan met het LZS-model worden doorgerekend. Het effect van storten van slibrijk
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materiaal kan nu alleen met het D3S model worden doorgerekend, omdat het huidige LZSmodel hiervoor niet geschikt is.
Plaatareaal
De grootschalige waterbeweging wordt goed door het model uitgerekend. Een limiterende
factor bij het evalueren van het effect van het vergroten van het plaatareaal op de
waterbeweging is dat de roosterresolutie vrij laag is. Het effect van extra plaatareaal kan
daarom alleen worden doorgerekend wanneer dit in een voldoende groot gebied wordt
gedaan.
Bevorderen sedimentatie
De berekende migratie van de getijgeulen vertoont goede overeenkomsten met metingen,
zowel in de Dollard als in de rest van het estuarium. Op dit aspect is het
modelinstrumentarium geschikt om ingrepen in de Dollard te berekenen. Sedimentatie van
slibrijk materiaal in de Dollard wordt voldoende gereproduceerd, ook al wordt weinig
dynamisch slib in het model voorgeschreven.
Toevoegen binnendijks intergetijdengebied
Het model is geschikt om de morfologische effecten van het aanleggen van een
intergetijdengebied te evalueren/verkennen. Het model is niet geschikt om de invang van slib
zelf door te rekenen; dit zal met het D3S model gebeuren. Morfologische veranderingen in
het binnendijkse gebied zullen met een lokaal slibmodel worden uitgerekend.
Dynamiek Eems-rivier
Qua morfologische processen lijkt het model geschikt om de morfologische aanpassing als
gevolg van het aanleggen van een meander in de Eems door te kunnen rekenen. Wel moet
er rekening worden gehouden met de resolutie van het model: de gridcellen zijn relatief groot
(typisch 200-300 bij 200-300 meter) ten opzichte van de verwachte geuldimensies (een 500100 meter brede geul).
Tenslotte wordt opgemerkt dat de modelvoorspelling zonder ingrepen aangeeft dat
bodemveranderingen tot 2050 beperkt zullen zijn. Daarom wordt verwacht dat
bodemveranderingen als gevolg van maatregelen relatief duidelijk zullen zijn, en niet binnen
een substantiële ruis van ‘natuurlijke’ bodemveranderingen vallen.
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Tabel 4.1

Beschrijving van maatregelrichtingen en de wijze van doorrekenen met het modelinstrumentarium.

Maatregel

Beschrijving

Waarom

Hoe

Onttrekken slib

Het onttrekken van slib uit

De verwachting is dat het onttrekken

Slib wat modelmatig bezinkt in havens en vaargeulen niet terugstorten, maar onttrekken.

havens en vaargeulen

van slib tot een verlaging van de

De morfologische effecten worden doorgerekend met het LZS model, effecten op de

sedimentconcentratie zal leiden.

slibverdeling worden doorgerekend met het D3S model.

Bagger- en stort

Vergelijken en optimaliseren

Elders

storten

van

gebaggerd

Een alternatieve bagger- en stortstrategieën worden doorgerekend met het LZS model,

strategieën

van verschillende bagger-

sediment leidt mogelijk tot lagere

waarbij sediment in een luwte zone wordt gestort in plaats van in de geul. Het effect van

en stortstrategieën

sedimentconcentraties

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.

Aanpassen

Plaatareaal

van

het

Het plaatareaal beïnvloedt de eb-vloed

Een bodem met groter plaatareaal wordt aangebracht in het LZS model. De morfologische

plaatareaal in de huidige

asymmetrie, en daarom de slibimport.

stabiliteit van dit aanvullende plaatareaal wordt getest met het LZS model. De effectiviteit

bodem

Door de slibimport te verminderen, kan

op netto slibtransport wordt getest met het D3S model.

mogelijk

de

vertroebeling

worden

verlaagd.
Bevorderen

Het

bevorderen

sedimentatie

sedimentatie

van

slib

op

Het effect van de verlenging van de Punt van Reide op morfologische veranderingen wordt

betekent

een

met het LZS model bepaald. Het lange termijn effect van deze ingreep op de

intergetijdengebieden, zoals

afname van mobiel slib, en leidt

slibconcentratie wordt berekend door de resulterende morfologie als basis voor een

het verlengen van de Punt

daarmee naar verwachting tot een

slibberekening te gebruiken in het D3S model. Overige sedimentatie-bevorderende

van Reide.

afname van de vertroebeling.

maatregelen, en hoe deze tijdens een vervolgfase in het model kunnen worden

Toevoegen

Het omzetten van land naar

Fijn

binnendijks

intergetijdengebied..

intergetijdengebieden

in

Het

vastleggen

van

intergetijdengebieden

ingebouwd, worden verkend via overleg met experts (expertgroep HV, intern Deltares).
sediment

zal

op
bezinken,

deze

In het geval van grote binnendijkse intergetijdengebieden (> 1 km2) kan de aanslibbing

en

waarschijnlijk volledig modelmatig worden opgelost (omdat het interessegebied door een

intergetijden-

daardoor netto uit het systeem worden

groot aantal gridcellen wordt gerepresenteerd). Kleinere intergetijdengebieden worden

gebied

onttrokken

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
rivier

Eems

Het

verlengen

rivierkarakter
aanleggen

van
via

van

meander in de Dollard.
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het

Er zijn aanwijzingen dat het verlengen

De initiële dimensies van de meander worden op basis van expert judgement ingeschat.

het

van de Eems rivier leidt tot een

Meer realistische geuldimensies worden vervolgens bepaald door de evolutie van de geul

een

getijdynamiek waarbij de Eems Rivier

met het LZS model door te rekenen tot aan 2050. De bodemligging in 2050 wordt

minder troebel is.

vervolgens doorgerekend met het D3S model.
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4.6

Aanbevolen modelverbetering
Het model zouden in vervolgfases verbeterd kunnen worden op 5 deelaspecten:
1
Golfcondities
Vanwege de korte doorlooptijd van de eerste fase van het project zijn de golfcondities sterk
versimpeld. Als gevolg hiervan wordt de invang van slib in luwe gebieden onderschat. In
vervolgstudies zijn een aantal mogelijkheden om dit te verbeteren:
 De hindcast en forecast moeten met een volledig SWAN golfmodel worden
doorgerekend. Het nadeel hiervan is dat het zeer rekenintensief is en tot numerieke
instabiliteit leidt wanneer grote morfologische veranderingen over lange tijdschalen
worden gesimuleerd (zoals de hindcast).
 Er kan een ruimtelijk variërende constante golfhoogte worden ingebouwd in Delft3D.
Deze functionaliteit bestaat nog niet.
 De forecast wordt met SWAN doorgerekend, de hindcast niet.
2
Slibtransport
Wanneer een realistischer golfklimaat wordt opgelegd, kunnen slibparameters worden
geoptimaliseerd. Het morfologisch model zal dieptegemiddeld blijven, wat altijd tot een
beperking in de nauwkeurigheid van slibtransport zal leiden. Door echter moeilijker
erodeerbaar slib met een hogere valsnelheid voor te schrijven (in overeenstemming met de
werkelijkheid) wordt het netto transport gevoeliger voor getijasymmetrie en ruimtelijke
gradiënten in stroomsnelheden. Hierdoor zal ook de berekende aanslibbing in de havens en
de Dollard sterk toenemen.
3
De fasering van de offshore getijgolf
De gemodelleerde fout in de fasering tussen stroming en waterstanden op de Noordzee
(Figuur 4.5) is het gevolg van de definitie van de modelranden. Gekozen is voor Neumann
randen, omdat deze geschikt zijn voor stabiele langjarige morfologische simulaties. Bij dit
type randen ontstaat echter snel een fout in de fasering. Tijdens latere projectfases kan deze
randvoorwaarde aangepast worden naar bijvoorbeeld een Rieman-rand (combinatie van
waterstanden en stroomsnelheden). Een nadeel van een dergelijke rand is dat deze
morfologisch instabieler is.
4
Harde lagen
Harde lagen hebben een belangrijke invloed op de morfologie van het estuarium. De
diepteligging van deze harde lagen verschillen ruimtelijk, maar de exacte ligging is
onvoldoende bekend. Het kwantificeren van deze harde lagen wordt uitgevoerd binnen het
academisch onderzoek door de Universiteit Utrecht (Maarten Kleinhans). Resultaten van dit
onderzoek zouden op lange termijn in het model ingebouwd moeten worden.
5
Roosterresolutie en oriëntatie
De roosterresolutie is relatief laag, waardoor de roosteroriëntatie mogelijk de morfologische
ontwikkeling beïnvloedt. Een indicatieve berekening heeft echter aangegeven dat dit effect op
de langjarige, grootschalige ontwikkeling klein is. Het effect van het rooster kan op twee
manieren verder onderzocht worden: door (1) het huidige model met een nog hogere
modelresolutie door te rekenen, of (2) een rooster met een andere roosterrichting op te
zetten. Het nadeel van de eerste is dat bij een verdubbeling van de resolutie de rekentijd al
een factor 8 toeneemt, en berekeningen uitwijzen dat een dergelijke verfijning weinig impact
hebben. Het nadeel van de tweede is dat een heroriëntatie van het rooster mogelijk leidt tot
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een verbetering in de geulen, maar zeer waarschijnlijk tot een verslechtering van het rooster
ontwerp elders in het estuarium.
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5 Conclusies en aanbevelingen
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de opzet van het morfodynamisch zand-slib
model zijn als volgt. Het model
 reproduceert op hoofdlijnen de ligging van getijgeulen in het Eems estuarium, en
geeft een redelijke verdeling van geul- en plaatareaal (zie §4.4).
 Beschrijft kwalitatief de grootschalige morfologische ontwikkeling van het Eems
estuarium (zie §4.4).
 Kan gebruikt worden om maatregelen relevant voor morfologische ontwikkelingen
door te rekenen (zie §4.5)
 Is nog niet geschikt om slibtransporten of effecten van maatregelen op slibtransport
door te rekenen (zie §4.4).
De waterbeweging (op basis van realistische 2012 randvoorwaarden en met 2005 gemeten
bodem) reproduceert de belangrijkste hydrodynamische parameters (zout en waterstanden)
goed (beter dan het oorspronkelijke WED model uit de KRW studie).
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de morfologische ontwikkeling (zie §4.1) zijn
dat het aannemelijk lijkt
 dat de versterking van de Westereems ten koste van de Oostereems in ieder geval
gedeeltelijk het gevolg is van de invulling van de Dollard
 dat ook de degeneratie van de Bocht van Watum het gevolg is van de invulling van de
Dollard.
De belangrijkste aanbevelingen zijn om het LZS model op de volgende aspecten te
verbeteren (zie §4.6 voor details):
 Toepassen van een nauwkeuriger (SWAN) golfmodel, of ontwikkelen van alternatieve
methodes voor versimpelde parameterisatie voor het golfklimaat
 Verbeteren van slibtransportprocessen
 Verbeteren van de fasering van het getij op de Noordzee. Dit is van belang voor de
oriëntatie van geulen in de buitendelta.
 Een evaluatie van het effect van roosterresolutie en oriëntatie op historische
geulontwikkeling
 Nauwkeuriger bepalen van de locatie van harde lagen in de bodem van de Eems, en
dit implementeren in het model.
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A
A.1

Gevoeligheid morfologische hindcast
Inleiding
Als onderdeel van de hindcast zijn een groot aantal simulaties uitgevoerd met het LZS model.
Deze simulaties zijn uitgevoerd om (1) de gevoeligheid van modeluitkomsten voor
invoerparameters te onderzoeken, en (2) om modeluitkomsten te verbeteren. Deze simulaties
zijn uitgevoerd ten opzichte van een referentiesimulatie. De oorspronkelijke
referentiesimulatie werd alleen geforceerd door een M2 getij. Een belangrijke tekortkoming
van de referentiesimulatie geforceerd door alleen M2 was dat een geul overeenkomend met
de Oostereems de hoofdgeul werd, en niet een geul vergelijkbaar met de Westereems (de
daadwerkelijke hoofdgeul) ontstond.
Een van de alternatieve simulaties (het toevoegen van een M4 getij op de Noordzeerand)
heeft echter geleidt tot een significante verbetering van de modeluitkomsten. Daarom is deze
simulatie besproken in §4.1. De gevoeligheidssommen worden echter gepresenteerd ten
opzichte van de oorspronkelijke referentiesimulatie (Figuur A.1). De volgende
gevoeligheidssimulaties worden hieronder beschreven:
 Fysische parameters: golven
 Initiële condities: diepte bodemligging en shoreface-connected ridges
 Numerieke parameters: de hellingsparameter, morfologische versnellingsfactor en
roosterresolutie

Figuur A.1 Resulterende bodemligging (links, in meter beneden NAP) en bodemveranderingen (rechts, in meter;
positieve waarden betekenen sedimentatie) van de hindcastsimulatie met historische kustlijn na 800 jaar
morfologisch simuleren.
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A.2

Golfeffecten
Het resultaat van een hindcastsimulatie zonder golfimplementatie is weergegeven in Figuur
A.2. In vergelijking met de hindcastsimulatie inclusief golven (Figuur 4.1) valt op dat de platen
in deze simulatie hoger worden opgebouwd, dat de dimensies van de geulen kleiner zijn en
dat er een heterogener patroon ontstaat van kleine geultjes en platen. De simulaties met
golven geeft een realistischer patroon van geulen en platen doordat de dimensies van de
geulen beter overeenkomen met de werkelijkheid (zie Figuur 2.1) en de simulatie resulteert in
een aantal grote aaneengesloten geulen ten opzichte van het heterogene geulenpatroon.

Figuur A.2 Resulterende bodemligging van een hindcastsimulatie met historische kustlijn en geen
golfimplementatie, na 800 jaar morfologisch simuleren.

A.3
A.3.1

Initiële condities
Bodemdiepte
De initiële randvoorwaarden van de morfologische simulaties hebben effect op het
eindresultaat. Als initiële bodem is in de simulaties een uniforme bodemligging in het Eems
estuarium opgelegd. Het effect van een initiële uniforme bodemligging in dit gebied van -3 m,
-4 m en -5 m NAP is weergegeven in Figuur A.3 en Figuur A.4.

A-2
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-3 m NAP

-4 m NAP

-5 m NAP

Figuur A.3 Resulterende bodemligging van hindcastsimulaties met historische kustlijn, 800 jaar morfologisch
simuleren en een initiële bodemligging van -3m NAP (linksboven), -4 m NAP (rechtsboven, gelijk aan Figuur
4.1) en -5 m NAP (linksonder) in de Binnen Eems. Na 800 jaar is een instabiliteit opgetreden in de Noordzee
bodem – dit heeft echter geen invloed op de berekeningen in het Eems estuarium.
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Figuur A.4 Breedte-gemiddelde diepte ten opzichte van de afstand tot Eemshaven voor de simulaties met een
initiële bodemligging van -3m NAP (boven), -4 m NAP (midden, gelijk aan Figuur 4.2) en -5 m NAP (onder)
in de Binnen Eems.

A.3.2

Shoreface connected ridges
De shoreface-connected ridges op gelegen op de Noordzee hebben een oriëntatie die
overeenkomt met de huidige oriëntatie van de monding van de Ooster- en Westereems (zie
ook Figuur 2.1). Het is daarom mogelijk dat deze shoreface-connected ridges de vorming
geulen van de Eems hebben beïnvloed. Om dit te testen is een simulatie uitgevoerd waarbij
de shoreface-connected ridges zijn geïmplementeerd in de initiële bodemligging. Dit is
gedaan door de initiële bodem op de Noordzee Noordwaarts van de -10 meter diepte contour
te vervangen door de gemeten bodem.
De patronen die ontstaan door shoreface-connected ridges (Figuur A.5) zijn niet wezenlijk
anders dan de referentiesimulatie (Figuur A.1): de Oostereems is de hoofdgeul en de
Westereems komt niet goed tot ontwikkeling. Er wordt daarom geconcludeerd dat de
shoreface-connected ridges een beperkte invloed hebben op de geulpatronen in het Eems
estuarium.
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Figuur A.5 Berekende bodemligging van de simulatie waarbij de shoreface connected ridges zijn geïmplementeerd
door op de Noordzee de gemeten bathymetrie van 2005 te schematiseren.

A.4
A.4.1

Numerieke parameters
Hellingsparameter
Het dwarshellingstransport kan geschaald worden aan de hand van een kalibratiefactor (αBn).
In Figuur A.7 is het effect van verschillende parameterinstellingen weergegeven voor een
simulatie van 400 jaar morfologisch simuleren. Het figuur toont duidelijk dat de dimensies van
de geulen groter worden wanneer het dwarshellingtransport vergroot wordt. Een gevolg daar
van is dat de geulen die initieel gevormd worden tijdens de simulatie groter worden en blijven
bestaan als dominante hoofdgeul.
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αBn = 1.5

αBn = 50

αBn = 100

αBn = 150

Figuur A.6 Resulterende bodemligging van hindcastsimulaties met historische kustlijn, 400 jaar morfologisch
simuleren en een hellingsparameter (αBn) van 1.5 (linksboven), 50 (rechtsboven), 100 (linksonder) en 150
(rechtsonder).
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A.4.2

Morfologische acceleratiefactor
Het effect van de morfologische versnellingsfactor is onderzocht door het model door te
rekenen met een Morfac van 200, 400, en 800. Om eenzelfde morfologische resultaat te
verkrijgen is de simulatie met Morfac 200 vier keer langer doorgerekend dan de simulatie met
Morfac 800 (en twee keer langer dan Morfac 400). De morfologische versnellingsfactor heeft
een effect op de berekende geulpatronen. In vergelijking met andere onzekerheden is het
effect van Morfac echter relatief klein, en gezien het praktische voordeel qua rekentijd wordt
een Morfac van 400 als voldoende nauwkeurig beschouwd voor de hindcast. Voor de
forecast wordt een Morfac van 50 gebruikt.

Morfac = 200

Morfac = 400

Morfac = 800

Figuur A.7 Resulterende bodemligging van hindcastsimulaties met historische kustlijn, 400 jaar morfologisch
simuleren en een morfologische acceleratiefactor van 200 (linksboven), 400 (rechtsboven, gelijk aan Figuur
4.1) en 800 (linksonder)
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A.4.3

Roosterresolutie
Om het effect van de roosterresolutie (en daarmee samenhangend de roosteroriëntatie) op
de ontwikkeling van de geulen te onderzoeken is het model ook met een twee keer hogere
resolutie gedraaid (Figuur A.8). Deze vergelijking is gedaan voor de simulatie zonder Dollard
en Ley Bocht (en zonder M4). De simulatie met een hogere resolutie laat geen belangrijk
verschil zien in de oriëntatie van de geulen in het mondingsgebied of elders in het Eems
gebied. Wel zijn de geulen in het hoge resolutie model minder diep ingesneden. Dit is echter
het gevolg van een andere initiële sedimentmassa in het mondingsgebied – in het hoge
resolutiemodel is hier minder sediment beschikbaar. Dit lijkt de ontwikkeling van de geulen
echter niet te beïnvloeden. Er wordt daarom geconcludeerd dat de roosterresoltie geen
significant effect heeft op de ontwikkeling van de geulen.
Indirect geeft dit ook informatie over het effect van de oriëntatie van het rooster. Hoe grover
een rekenrooster, hoe gevoeliger de uitkomsten voor de oriëntatie van het rooster. De
conclusie dat de resolutie een beperkt effect heeft op de uitkomsten, is daarmee een indirecte
indicatie dat de richting van het rooster niet dominant is. Er zou echter meer onderzoek
gedaan moeten worden om dit te bevestigen.

Figuur A.8 Ontwikkeling bodem van de referentiesom zonder M4 en zonder Dollard / Ley Bocht, met de standaard
roosterresolutie (links) en met een twee keer hogere roosterresolutie (rechts). De som met twee keer hogere
resolutie heeft een lagere initiële sedimentmassa in het mondingsgebied, waardoor de geulen minder diep
insnijden.
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B
B.1

Hydrodynamische calibratie
Waterstanden
Gemeten en berekende waterstanden (bovenste paneel), gemeten en berekende
getijcomponent van de waterstanden (tweede paneel), berekende en gemeten
getijamplitudes (derde paneel) en gemeten en berekende getijfases (vierde paneel).
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