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1. INLEIDING 

Dit rapport beschrijft de opbouw van de varianten voor de drempelverwijdering 800n1j9& 
De variaJ1l€!n 2:ijo samengesteld uit verschHlen<!e bOuwstenen. Hat rapport beschrijfl per 
bouwste€!n de mogelijkheden voor fnvuBing hiarvan. Vervolgens wordt ingegaan opde sa· 
menstelling VItO de uiteindelijke varianten uit de bouwstenen. 

1.1. Achtergronden varianten 
In een m.e.r.-achtrge benadering van een project is altijd sprake· van altematieven, sems 
van varianten. AHernatieven Zijn daarbij gedefinfeerd als verschiHende opfOssingsmogelijk
h€!den \foor hef probleem, varianten als variatres [n oplossingsmogelijkhedeo. 

Ten aanzien van de planstudie Vaarweg Boonfjes is in het StartClocurnerit een beschou
wing opgenonien over mogefijke altematieven. Geconstateerd is, dat het nul-aHernatief 
(niets daen) de problematiek van de wachttijden slechts laat toenemen. Er tijn (vanuit de 
Randstad) haast Boontjes twee of drie rracealteffiatieven mogelijk: geheel buitengaats -
Harlingergeuf, Texeistroom - Doove Balg en via de Friese kanalen. Geconcludeerd is dat 
de twee eerstgenoemde niet bevaarbaar l ijn voor binnenschepen. Hal alternafief door de 
Friese kanalen laidt fot extra vaarafstand en -tijd en Mett in het Van Harinxma kanaal be
schikbaarheidbeperkingen door eenrichtingsverkeer en ook breedte" en diepte beperkin
gen. Op basis hier/an is geconcludeerd dat er voor het optirnaliseren van de vaarverbin
ding Harlingen - Raf!dstad gean alta mati even zijn voor de drempelverwijdering Boontjes. 

In het Startdocument is ook reeds een aanzel gegeven voor varianten op de drempelver
wlJdering. Het laten uitSChuren van de drempel door loepassing van kribben en dammen is 
als niet realistisch beschouwd, vanwege de onomkeerbaarheid van de ingreep. 

1.2. Bouwstenen varianten 
V~~r het wegbaggeren van de drempel is de strekkfng van de bestuarsovereenkomst als 
ultgangspunt gekozen. Daarop zijn varfaties beschreven ten aanzien van de geulafmetrn
gen, uitvoeringswijze en de stortlocaties. 

Deze drra aspecten tijn de bouwstenen om te komen tot drie varianten, die in dif rapport 
inhoudelijk worden uitgewerkt: 

de bouwsteen geulafmetingen (bollwsteen A); 
de bouwsteen uitvoering . Deze is gesplitst in twee onderdelen: uitvoerjngsmethode 
(bouwsteen U) en uitvoeringsperiode (bouwsteen P); 
de /Jouwsteen toepassing vrijKomena materiaal (bouwsteen T) . 

1.3. Leeswijzer 
De hoofdstukken twee tot en met vier gaan achtereenvolgens in op de bouwsteen geulaf
metingen, de bouwsfeen uitvoeringsmethode en de bouwsteen stortlocatie. De uitvoerings
periode wordt besproken In hoofdstuk 5. Het rapport slu[t af met een beschrijving van de 
sarnengestelde varfanten fn floofdstuk 6 . 



2. DE BOUWSTEEN GEULAFMETINGEN 

2.1. Visle op de geulafl11etingen 
Vaarweg Boontjes is een niet geciassiHceerde vaarweg, zodat geen absolute mateo zijn 
voorgeschreven. Wei is ar sen duidelijke relatie tussen de maten van de vaarweg, het type 
scheepvaarf, de intensiteit en de veIlfgheid van de vaarweg. Daarnaast is het logisch de 
geulafmetingen ter plaafse van de huidige drempel af fe stemmen op de dimensies van de 
rest van 8ool1ttes. Vanuit deze achtEirgrond is in dEi bestuursoveraenkomst uitgegaan van 
verwijdering totdat een vaargeul ontstaat mEit een bodembreedte van 100 m en sen be
demdiepte van 3,80 m ·NAP. 

Bij de bouwsteen gautafmetingen wordt onderscheid gemaakt tussell het nautisch proHel 
en het baggerproHeL Het nauNsch profiells de afmeting die gegarandeerd wordt voer de 
SCl'ieepvaart; daf Zijfl Mvengenoemde maten. AangeZien fn eM dynamiScli systeem als de 
Waddanzee sprake is van erosie en sedimentatie kan het nautFsche prefial van Boontjes na 
drempe[VEirwijdaring aileen gegarandeerct worden als bij het baggeren een zekere overdi· 
mensionering word! aangehoudEm. Daarrrtee orttstaat roimte vOOr «te verwaclfle) sooimeri
tatie, lodat nist voordurend onderhoudsbaggelWerk hoeft plaats fe vinden, maar dit tnoi
denteel kan worden uftgevoerd. 

De varianten voor de geulafmetingen richten 2:ich oJ::) beide profiefen. DaarbU zijn twee 
hoofdkeuzes gemaakt naast 00 variant die aansluit op de maten tiit de bestuufsovereen
karns!; 

een kleinere ingreep: deze variant is gebaseerd op kanttekeningen tijdens het participa
t ;eproces en op de resultaten van de bestuursovereenkomst; 
een Ingreep met een gratere overdimensionering, gerichf op het verfagen van de on~ 

derhoudsfrequemie. 

Brj de lange termijn effectvoorspelfingen voor hydrologie, morfologie en ecologie zal van 
een worst case benadering Woraen lJifgegaan: ef Wordt gereKerid alsOf de geul te allen tijae 
de afmetingen heeft direct na het baggeren, dus inclusief de overdiepte van 0,5 m als on
derhoudsbuffer. VOOr de ulfvoeringseftecfen is deze benadering een reatisfische insleek. 

2.2. Varianten voor de geulafmeting 
Deze paragraaf beschrijft 00 drie varianten die voor de bouwsteen geulafmeting ziJn uitge
werkt. Het trace van de geul wordt in aile varianten zodanig gekozsn dat de fe baggeren 
hoeveelheid minimaal is. Afbeetdil1g 2.1 brengt de varianten in beeld met uitsnedes van da 
ontwerptekening. De complete tekeninQ is opgenomen in bijlage II. 

BOllwsfeen A 1: beperkte verdiepi ng 
In hef participatieproces zijn vraagtekens gezet blj de grootte van de ingreepvanuit de ach
fergrond dat de Waddenzee een natuurlijk ecosysteem is met belangrijke waarden, waar zo 
min ifIogelijR moet worden irigegrepen. Deze Kantlekeningen sluifen aan oij de aaridachts
punterr die het Bevoegd gezag voor de Nb-wet heeft meegegeven voor de onderbouwrng 
van de besluitvorming. Daarom is besloten een variant uit te werken met een kleinere itF 
greep dan conform de bestuursovereenkorrt$l:. Deze variant geeft z.owel inzicht in Mt effect 
qua doelrealisatie, als naar de omgeving. 

fn deze bouwsteen bedraagf de nautische diepte NAP - 3,30 m, de nautische breedte 100 
meter em zijn ar eveneens taluds van 1 : 1 O. De afmetingen bi) daze bouwsfeen leiden tot 
verwiJdering van de drempel over ca. 2 krn. De bodemdi.epte direct ria het baggeren is 
NAP - 3,80 rri-. De inifieJe baggerhoeveelheid bedraagt 225.000 m3. 

WiUe~n+B"Q". lMR1 g:...a" (:g.ncept d,d. f3I:1prit-:20t1 Opboow varLBnteA &n ulfVoerlng.smogelljkheden drempelvetw'ijd&rIDg 3 



Bouwsteen A2: gaul conform bestuursovereenkomst 
in de geul conform de bestuursovereenkomst bedraagt de nautiscne diepte NAP - 3,80 m, 
de nautische breedte 100 r'Tu~ter an is sprake van taluds van 1:10. Dit houdt in dal de 
orempel over ca. 5 km wordt velWijderd, waarbij over eei"i afstand van ca 2 kin sprake is 
van een aanziennjke aanpassing van het profiel en veer de test Van de afstand van het 'af· 
schrapen' van de bodem. De bodemdiepte direct na baggeren is in deze bouwsteen NAP -
4,30 m. Een talud van 1 :10 is ean veilige helling btj het aanwetige siltige bodemmateriaal. 
De initiele baggerhoeveelheid1 bedraagt 525.000 m3. 

Bouwsteen A3: extra onderhoudsbuffer 
Hoewel op grond van de voorstudia woFCIt verwacnt dat de onderhoudsfrequentie beperkt 
zai :tijn tot 50.0()() m3 per jaar, kan dit elka paar jaar leiden tot onderhoudsbaggerwerk en 
daarmee verstoring van de morfologie, flora en fauna in het gabied. Om de onderhoudsfre
quantie te beperken is de derde variant ontwikl<eld. 

In het Startdocument zijn hierv60r twee mogelijkheden genoemd: een bredere bodem of 
eeFi flaUWei' ta:lud. Omdat Mn flauwer talud bij eenzelfde opvangcapaciteit voor sediment 
leidt tot een graters aantasting van het plaatareaal en meer baggeiVietK, is gel<6l en voor 
het uitwerken van de verbrede bodetn. Daarbij is verkend bij welke ligging van de aslijn van 
de gel.lll1et baggertJezwaar millimaal is, zander het nautische lengteprofiel fe wijzigen 
(bochtiger te maken). Vanwege de sedimentstromen ligt de bUffer aan de weslzijde van de 
geul. 

In daze bouwsteen bedraagt de nautische diepte NAP - 3,80 m, de nautische breedte 
100 m en lijl'l de tal lids 1: 1 O. Dit houdt, net als bij Ixluwsteen A 1 in, de verwijdenng van de 
drempel over ca_ 5 km, waarvan 3 km afschrapen. Vanwege de onderhoudsreservering 
krijgt het baggerprofiel ean Ixldembreedte vail 150 meter en een bodemdiepte van NAP ~ 
4,30 m. De 50 m onderhoudsstrook vraagt over de volle lengte van 5 km eeri aanzienlijKe 
aanpassing van hat huidige protie!. De initiele baggerhoeveelheid bedraagt 900.000 m3. 

1 Voor berekening van de Ie baggeren hoeveeilleden Is gebruk gemaak! van de onderzoeksresultaten uit de Voorstu

die (2007) Aangezien ooze ond&rzoeksresuftaien niet he! gehele profie! afdekken is ook Bathymetrische data van de 

service desk data van Rijkswaterstaat gebruikt, die oj) 10 aug 2009 ontvangen is. 
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3. DE BOUWSTEEN UtTVOERINGSWIJZE 

Dit hoofdstuk beschrijrt de verschiltende baggermethodes 1 die voor uitvoering van de 
drempelvervvijdering kunnen worden toegepast. De hier beschreVEin kenmEirken zfjn zoda
nig gekozen dat op basis daarvan in een latere fase €len seleclre gemaakt kan worden van 
een bepaalde baggermethode met een bepaald type baggermaferieel op grond van zowel 
operalionefe. als hinderaspecten, Hierbij is gekeken naar marktconforme baggermethoden. 

3.1. Ultgangspunten ultvoeringswfjze 
Voor hat objecHef kunnen beoordelen van verschillende baggermethoden is het van belang 
uitgangspunlen vast te stEitlen voor de algemeM wijze van uitvoering. Deze zijn hieronder 
vemoemd: 

om baggermethoden te kunnen vergelijken is voor aUe methoden ean gelijke werkweek 
aangEihouden. Op basis van €len 50-urige werkweek is onder andere ean inschatting 
gemaakt van de waekproducffes; 
de weersgesteldheid (en dan vooral de golfhoogten (er plaatse van de te verwijderen 
drempeJ) bepaalt de werkbaarl'ieid van het baggermaterieel. Er is een goifoverSChrij
dingstabelopgesteld, Deze is opgenomen in bijlage I; 
de afstand tot de Iocatie waar het materiaaf wurdt verspreid of hergebruikt, bepaalt in 
belangrijke mate de productje en de haalbaarheid van de baggarmethoden. Er is nog 
riiet besloten waar het vrijkomend matariaal wordt verwerkt Het rt'iateriaat dat gebag
gerd wordt mag niet uit de Waddenzee verwijderd worden; 
baggerdiepte is maximaal NAP -4,30m. Daf is inclusfef overdiepfe; 
de samenstelling van de te baggeren bodem ift de vaargeuJ varieert van klet tot zand, 
De volgel1de typen materfaaf worden tot een diepte van NAP-4,5m in signfficante hOe
veelheden aangetroffen. Achter het type materiaal staat de ingeschatte hoeveelheid in 
percentage van het totaat: 

klei (60-70% < 63mu). ca. 30%; 
leem (70-80% silt), ca. 12%; 
lemig zand (20-35% < 63 mu, D50 = 130-145 mu) ca. 18"10; 
zand (1-10% < 63mu, D50= 100-250mu}ca. 40%. 

3.2. Varianten voor de uitvoeringsmethode 
Uitvoeringsmethoden kunnan globaalln 2 groepen gesplitst worden: 

statlonalre methoden; 
niet stationaire methoden. 

Eerl andere opsplitsing kan gemaakt worden in hydraulisch an niet-hydrauliSCh ontgraven 
en in hydraufisch of niet hydraulisch transport. TabEiJ3.1 ge9ft een overzicht van de ver
schillende methoden van ontgraven en transportersn van baggerspecre. 

Taber 3 1 werkmethoden en maferieeJ -
bagllermefhode I materiee' ont!l~{lven tr~o~&1 -
sfationair 

Sl'\ijkdPz~i!ler h\ldralJlisch pers~idfn!l of bakkentmn:.pOrt 

f-IJar.ktIpe meclTanl~ bakkentrans(J(lrt 

,(Jraad) kraan O(l ponton mechanisch bakkentran~rt 
----' 

onderLUPen h'ltltaullsch w sleidio] 

[ 
nisI Slationair --
c.§~pho~~~r IT' !J\lIlSY.!f h'~rbeun 

1 De oftvoeringspetlode komt In hoofdstuk 4 aan de ~rda . 



~~rrillitl\ode I materieel 

gitatie baggeren mel sleephopper-a 

~ 

W 

ifiger 

.!;IN!ini@cler9fl 

- ontn~ven ~~--. ~ hydraulisGh I agiteren M pperbeun I overVI~~ien 

met wafer imecleren I 110 strorTiin!l verscrslden _ 

Hieronder voigt esn toalichting Op enkeHe rhinder toegepastelbekende baggertechnieken. 

AgiferEifi 
Agiteren is het bewust in (re-)suspensie brengen van de fijne fradie uit het bodemmateriaal 
met het doel deze fractie door natuurlijk transport uit het baggergeoiecf fe dOOr'1 VerdWijnen. 
Agiteren Kan plaalSvinden door opwoelen en door het materiaaf op fa pompen en vervo~
gens weer terug te storten in het omgevingswater. Dat.laatste bijvoorbeeld met een sleep
hOpperzufger. 

De sleephopperzuiger laadt zijn beun vol met een mengsef van water en slib/tarld tot aan 
de ovetloop. Vervolgens gaat bij overvroeien het volledrge zuigdebiet over boord. Het 
slib/water mengsel komt in hat omgevingswater, de zwaardere deeltjes (zand) blijven ach
ter in het beun. Het slib kan in suspensie blijven (sterk verdund) en meegenomeli worden 
mei de stroming of hat zakt naar de grond ars een dichtheidsstroom en vloen alsnog af over 
de bodem. Een speciale vorm van agitererl is injeCferen- (zie de besCtlrijving verderop in dit 
hOofdstuk). 

De werkwijze waarbij door middel van een sleephopperzuiger net tijne materiaal (slio) 
Word{ losgemaakt wat vervolgens met stromfng verspreidt wordt, is in de vergelijking para
graaf 3.3 meegenomen. 

Onderzlligen 
Onderzuigen is een techniek waarbij niet de bovenste laag sedimerlt (eli eventuete onder
liggende lagen) verwijderd wordt, maar waarbij ean daar onderliggende zandlaag verwij
derd wordt. De laag of lagen die boyan de zandlaag liggen zijn in veel gevallen verontrei
nigd of van dusdanig kwaliteit dat deze niet (economisch) toegepast kulinen worden. Met 
een speciale techniak wordt het zand onder de bovenliggende lagen verwijderd. De boven
liggende lagen zullen naar grotere aiepte zakken waardoor een nieuwe Q.ewenste diepte 
beteikt kan worden. 

Bij onderzuigen worden relatief la
ge prodlJcties gehaald, daarbij is 
de tospasbaarheid in getijdenge
bied en een gebled dat open ligt 
voot golfslag rlie! volOOei"ide bewe-

en. Aangezien er oak geen be
lang is om (mogelijk) onderliggen
de zandan te winnen is deze me
thode geen resel alternatief voor 
het Werk voor de drempelverwijde
ring Boontjes en oertlalve rliet irl 
de vergelijking meegenomen. 

Waterinjecteren 
Injecteren is het in suspensie brengen van materiaal door injecteren van water in de bo
dem, waarna de specie door dichtheidsverschillen of stroming moot afvlooien. In die zin 
sluit waterinjecteren het beste aan bij de natuurlijke mOl101ogiscM process en in de Wad
denzee. Het in suspensie brengen gebeurt door mickle! van verticaal naar beneden gerich-

\Yl1eveef1+BO$~ LMR19-3 concept d.d~ 13 3pril20fl , Opboqw 'lat~nten en uftvoarinesmogellJkhcden drempelYeri/ijderlrig 7 



te waterstralen onder lage druk. Er moet een zekere bodemhelnrrg zjjn zodat het rnateriaal 
door natuurlijka afvloaiing vanu!t het te baggerar1 g.ebied naa!' diepere gedeelten kan af
stromen. 

Waterinjecteren kan oijvoorbeeld met speciaal hieNoor omwikkelde waterinjecHevaartui· 
gen. Voor het fUne materiaal in de vaargeullijkt waterinjecteren een aantrekkelijke optie. 
Voor het zandige matariaal (dat zicl1 in de dieper te baggeren lagen bavindt) is daze me
thode riiet geschikt. Een combtnaHe vall Waferhijecleren en het losgemaakte materiaal op~ 
nemen en alders verspreiden kan een optie zijn. 

3.3. Beoordellng uitvoeringsmetnodes 
In tabel 3.2 zljn van de verschilfende mathoden en materieel de belangrijksta Ke!fHTierken 
beschrevan op basis waarvan een earste vergelijkirtg gemaakt kan worden. 

Tabel 32 kenmerken van werkmethoden en materieel r=: . 
PI'OdUCtie werkbaar- mate van vertroebeling 3) gefuids- obatructie 

methode I materieel 1m3/weekl ' ) held ') ~lSsle3) vaarge~ 

van lof 
stationalr 

matig bif leidingtransport, matig ! hoog 

Mag bij bakken laderr mer 

snit,p':zui,)er 19.000 JS'.OOO 65-85% overflow 

L.!~f~adl~r1l~.~..9p w nton 2·900 4.000 65% I laaQ mati!! mam 

j met pf zoo.der milieu'1i'l"rr;erl I 
backhoe !o~n die[!1e12'l1 bak \ 2.500 5 .00~ 65-85% I ~~ lJlatiil maliQ. .mat . .g 

niet statlonalr 

sroophOpper. iger 
, 

18.000 35.o0{} 95% matiglhuog bij overflow laaglmatig laag 

<leb r\l!~ /a.;;;iterenl 

laag hi) goon overflow 

(zond~eren . 

1) weekproductie gebaseerd 1 stuks ontgravingslmnerieel 

2) de werkbaarheld fs verdisconteerd in de productie 

3) beoorcfeling in laag I matig./ hoog 

Productie 
De productie varieert sterk per methode en materieel en hangt af van het type malariaal dat 
gebaggerd word!. De productie word! daamaast sterk be"invloed door het aantal uren da! er 
gewerkt word! per week en het aantal stuks materieel dat ingezet wordt. Hier kan in worden 
gevarieerd indien noodzakelijk. 

Werkbaarheld 
Op basis van meerjarige windgegevens is het golfklimaat berekend. Daarbij is rekening ge
houden met de waterdieptes en de windrichtingen die afg.eschermd Ugg.en (door land). Het 
golfklimaat bepaalt uiteindefijk de werkbaarheid van het materiael. Stationair materiael zal 
bij een significanle golfhoogfe tussen de 0,5 en 0,7 m moeten stoppen met baggerer1. In 
geva! er doorgewerkf wordt is de kans op schade groet aan bijvoorbeeld l ij-ankers/draden, 
spudpalen/spudsysteem enlof drijvende lijding. Van april tot en met september is de werk
baarheid ongeveer een factor 10 beter dan gedurendede wintermaanden. Niet-slationair 
malerieel heeft veel minder last van golven en zal meer dan- 95% van de Hid (gehele jaar) 
door kunnan werken. 

.-



Mate van vertroebeling 
Voor al het baggermaterieel geldt dat ST vertroebeling zal optreden gedurende het bagger
proces en bij net depone Fen in ean onoeiWateFdepot. De mate van vertroebeling verschUt 
per methode zoals oak aangegeven in de tabel. In de raatste 20 jaar is ar veef verbeterd 
aan het materieer om vertroebeling terug te dringen, vooral bij de sleephopperzuigers. 
Of de vertroebeling die veroorzaakt wordt door het baggeren MFI belangrijKa negatieva im
pact heeft op de omgeving is de vraag. Achtergrondwaarden en vertroebeling (die optreedt 
gedurende stormen, door passerend scheepvaartverkeer en door stroming) worden in de 
beschouwing maegenomen am vast te stelleli of bepaalde baggertecnnieKen llitgeslotefi 
dienen te worden. 

Geluidse."TIissie 
Het geluld dat geproduceerd wordt door de- verschillende typen baggarmaterieel zal het ge
luid dal geproduceerd wordt door het passerende scneepvaartverkeer iii ooperkte mate 
overstijgen. Het geluid zal achter continue van aard zijn, met name bij het stationaire equi
petrlent. 

Obstructle vaargeul 
Obstr"uCtie van ae vaargeul is hiet gewsns(. Scheepva.artverKeer dient ten aHe tijde- door
gang te kunnen vinden. Stationair baggermaterieel blokkeert de vaargeui in meer of minde
ra mate. Wanneer schepen moeten passeren zal het productieproces wellicht tfjdelijk ge
stopt moeten worden. Vooral oij de snijkopzuiger zal dat net geva:1 zijn door de ariket (zij-) 
draden die hij op dat moment zal moeten laten vieren, Wellicht moet oak nog een Ustap op
zij" gedaan worden, dat kan ook geklen voor materieel dat op spudpale-n werkt. 

Niet stationair materiaallevert minder ot).. 
structle. Dft marerieef vaart zeft door de 
vaargeur en vormt als zodanig onderdeel van 
hat $cneepvaartvetkeer. Wei zal het zo zijn 
da! de vaarsnelheid een stuk lager ligf dan 
die van de overiga schapan. In overleg met 
de scheepvaartoeheeroer zlltlan dlJidelijke 
afspraken gemaakt moeten worden tussen 
het wejken op de drempel en passerende 
schepen. In enkele gevallen Kan net zijn oat 
het bagge-rwerktuig moet uitwijken. 

Hydraolische of mechanlsch baggeren 
Naast de bovengenoemde kenmerlien van de versehillende fypen tr1a:teriee~ is er nog het 00-

dersCheid tussen hydraulisch en mechanrsch baggererr zoals al eerder aangegeven. Een be
fangnjk aspect blj een eventuele keuze is de toepasbaarheid van het gebaggerde materiaa~. 
Hoofdstuk 4 gaat hier verder op in. Klai en lemige gronden zulfen grofendeels uiteen vallell 
wanneer ze hyclraulisch worden gebaggerd. Wannesr dit materiaal vervolgens wordt ge
plaatstlgedumpt zal het eenvoudig verspreiden in de omgevlng zoals beschreven in paragraaf 
3.2. Dit betekent dat dit materiaal niet toepasbaar is op een locatfe waar het net doel is dat het 
blijft Jiggen. Bijvoorbeefd voor het cre-eeren van een hoagwatervfuchtplaats of voor het afdekken 
van een pijpltHding. Zandige granden zulien na hydraulfsch baggeren en vervolgeos storten wei 
blijven liggen. Met mechanische baggeren kan worden voorkomen dat leem of kleigranden hun 
structuur verHezen (uiteen vaHoo) el1 niet meer toepasbaar Zijn op locaties waar het moat blijven 
liggen. 
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3.4. Conclusie bouwstenen uitvoering 
Aan de hand van tabel j.2 en Mtgeen opgemerkt omtrent de toepassing van vrijkomend 
materfaal (zie hoofcistuk 4) is de inzet van een sleephopperzuiger het meest voor de hand 
liggend voor de zandig"e materialen. Hiermee kan zandig materiaaf naar een toepas
singslocafie georacht Worden en fijn materiaar mee worden geagiteerd. De producties zijn 
relatief hoog, zo ook de werkbaarheid. Mechanisch baggeren (backhoe bijVooroeeld) kan 
de voorkeur hebben in geval het materiaal ilaar toepasslngslocatie gebracht moet worden. 

Als de inzet van een sleephopperzuiger de m~st voor de hand Iiggende te<:nriiek is, lijn 
vanuif uitvoeringstechniek vCiOr' 'bouwsleen U' twee varianten (U1 en U2) in beeld. Daar
naast is als derde variant (US) mechanisch baggere" met een backhoe toegevoegd. Deze 
bouwsteen vormt een logische combinatie met toepassing van kleillemig materiaal op een 
staiionaire Iocatis. 

Bouwsteen U1 
Baggeren met een sieephopperztliger en storten op een nader te bepalen focafie. 

Bouwsteen U2 
Waterinjecteren van het slibhoudende materiaal, gevolgd door baggeren en afvoeren van 
hat onderliggende zandige materiaat 

Bouwsteen U3 
Mechanisch baggeren met een backhoe en toepassing van het vriikomend materiaal op 
ean nader fe oepalefi stationaire locati€). 



4. DE BOUWSTEEN TOEPASSING VRIJKOMEND MATERIAAL 

4.1. Varianten voor toepassing vrijkomend materiaal 
In l'iet StartdOCument voor net project drempelverwiJdeting 800rttjes is aartgegeven, eta! in 
het Projectplan verschitfende locaties en magelijkheden moeten worden lJeschouwd voor 
foepassing van hef vrijkomende materiaat. Dit hoofdstuk beschrijft de varianten Voor daze 
boliwsteen. 

Hst uitgangspunt vocr toe passing Van het vrijkomende materiaal is het versprafdan of too
passen birmen de Waddenzee. De Waddenzee heeft reeds zandhanger, zodat het toepas~ 
sen elders zondermeer niet vergunbaar is in het kader van de Ntr-wet. Dft brijkt bijvoorbeeld 
uit de besluitvorming oller de verdleptng van de Eemsgeuf. 

Verschfllenda optfes tfjn overwog·en voor toepassing van het vrijkomenda matMaal. Hierbij 
is rekening gehouden met onder andere technische haaJbaarheid, financiering, ruimtelijke 
en ecologische aspecten en aansluiting op beleid voor de Waddenzee (Lie kade~). Op ba' 
SiS hiervan ziin vier reele opties geselecteerd voor verwerking van Vrijkomend fMteriaal; 

Verspreiding binnen het dynamisch systeem van de Waddenzee; 
8edekking van blootfiggende reidingen; 
Greeren van een tioogwatervluchtplaats (in aansluitfng op het programma 'Naar een fij
ke Waddenzee'); 
Toepassing voor kweFdervorming (In aansruitJng op hat programma 'Naar een rijke 
Waddenzee' en 'Aanlanding Afsluifdijk Fryslfm'). 

Waddenzeebeleid 
Het Nederfandse beleid ten aanzien van het waddengebied is vasfgefegd in de Deroo N"ota 
Waddenzee (2007). Deze nota heelt de procedure van een Planologische Kernbeslissing 
(PKB} doorfopen. Het belefd ult de nota is in verschllkende documenten verder uitgewerkt, 
onder andere in de structuumota kust- en zeevrsserij, het interprovillCiaaf beleidsplan wad
d€!nzee en hat beheer en ontwikkalingsptan voor de Waddenzee. 

Daamaast word! momenleel in het kader van Natura 2000 een beheerplan opgestefd (elnd 
2011 in concept geFeed) W.aarin de door Mt Ministerie van EL&I geformuleetde natuuraoe
len (instandhoudingsdaelen, verbeterdoelen en herintroductiedaelen} worden uitgewerkt. 
Momenteel is de drempelverwijdering niet in bee ld btj het opstellen, ondermeer omdat het 
verscni! In afmeting hiet relevant wordt ge-acht Voor het beheerplali. Het uit Boontjes vrij
komende malariaal kan evantueel warden ingezet voor een van de maatregelen die bijdra
gen aan de natuurdoelen. Dan IS nadere afstemming met het beheerplan wensefijk. 

Naar een rijke Waddenzee 
in januatf 2:010 fs het programma 'Naar een rljke Waddenzee' vastgesteld. Ket betreft een 
programmaplan voar natuurherstel in de Waddenzee. In het plan is de arilbitie verwoord 
voor de Waddenzee tot het jaar 2030. Daarnaast is een agenda opgenomen voor op te 
s\arten processen en proJectsn vuor de periods 2010-2030. Fllerin zijn Ook de bestaande 
plannen en initiatieven meegenomen. In het programma zijn binnen vijt thema's bouwste
nen benoemd voor het natuurherstel. 
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De vier mbgelijkheden worden in ail hoofdstuk toegelicht. Een uiteindelijke keuze voor foe~ 
passing van vrijkomend materiaal kan worden gebaseerd op de volgende aspecfen: 

technische aspecten (type gebaggerd materiaaI, vaarafstand; bereikbaarheid toepas
singsgebioo) ; 
financiels aspecten (kosten, financierbaarheid); 
ruimfelijke en juridische aspectsn (inpassing in ruimtelijke planning, invloed op kans
rijkheid Nb-wet vergunning); 
ecologische aspecten (effectsn op ecoldgie, mogelijke creatrevan meerwaarde). 

4.2. Versprelden in de Waddenzee 
In de variant 'verspreiden in de Waddenzee' wordt de liaggerspecie naar een geschikte 
verspreidingsiocalie getransporteerd en daar teruggebracht in het systeem. Wanneer voor 
agitatiebaggeren wordt gekozen, wordt de fijne fractie uit het maferiaal in suspensie ge
bracht en direct ter pfaatse met de sfFomir'lQ moo verspreid. 

Een geschikte verspreidingslocatie is een plaats waarbij hE';l( risico dat het materiaal weer 
terugvloeit in de vaargeLJI kleins is. Daarnaast meet de loeatie goed bereikbaar Zijn voor het 
baggermaterieef en moet het verspreiden van de baggerspecie zo min mogelijk negatieve 
invloed hebben op de omgeving. Mogefijke negatieve invloed op de omgeving is bijvoor· 
beald overlast en/Of Sedimelltatie in andere vaarwegen, bij water inlaten. in mosselcultures 
of op belangtijke foerage of broedplaatsen. 

Een dael van net fe baggeren materiaal bestaaf uit fijne fractie. Net als het gebaggerde ma
teriaal uit de haven van Harlingen is er een reele kans dat deze fractiS na hef storien snel 
zal verspreideri. Als dat het doe I is dan IS een Iocatis met grote stroomsnelheden wenselijk. 
Een ander dee I van het materias! bastaat uit zand. Oit zal bezinken en tich moeilljker ver
piaatsen. Voldoende waterdiepte is in dat gel1al nOOdza.Kelijk om te voorkomen da1 het 
baggermaterieel vastloopt up zijn eigen verspreJdingslocatie of ondiepe waardevolfe bo
dems negatief be"invloedt. 

Op de stroomsneiheden kaart in afbeelding 4.2 zijn enkela potentiele dynamische versprei
dingslocaties aangegeven. Op deze locaties is de waterdiepte ook het groots1. Van deze 
locaties lijkt Iocatfe 4 (pOJlendam) Mt meest gesctlikt. Hier wordt al verwerkt en de laeatie 
figt relatief dicht bij het ontgravingsgebied. De verwachte hoeveefheid baggerspecie is qua 
orde grootte in lijn met de hoeveelheid die Harlingen jaarlijks in daze omgeving in het sys· 
teem brengt (met dil versctlil aat de tloeveelheid van de drempelverw~jdering eenmallg is). 

Afbeelding 4.1. Pollendam bij Harlingen (brOil; http://www.watersport-bank.nl) 
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4.3. 
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Bedekken blootliggende ,eidingeo . _ _. ~ _ . _ . 
In de Waddenzee Hggen diverse leidingen die onderhevig. zijn aan oppervlakte erosie 
waardoor delen van leidingen btoot komenle riggen. Voor de functionaliteit van deze lei
dingen kan dit een groot probleem zfjn en diene!) er maatrege~n te worden genomen. De 
Gasunie is bezig met onderhoudswerkzaamheden, waarbij blootfigg:ende leidingen. die een 
probleem dreigen fe worden, met zand, grind of andersoortig maferiaat worden afgedekt. 
Een altematief is om het uil de Boorrtjes vrijkomende, hiervoor geschikte, materiaal te ge
bruikan. Op de2e wij2e kan 'wer\< met werk' worden gemaakt met de minste overlast voor 
de omgeving. 

Opmerking CRl}: Wordt verder uilga· 
werk.f op basis varT infmmatie varT Rom
ke 



4.4. Creerert van eer1 !\oogwatervluehtplaats 
Het crearen van een hoogwatervluchtptaats CHVP) Is- een vorm van toepassing van het ma
teriaal op een stationaire locatie in de Waddenzee. Het crearen van ean HVP kan fnteres
sant zijn, omdat de kwaliteit VM de platen iride zone van deWaddenzee rond BoontjSs 
nfet optimaaf benut wordt door steltlopers vanwege het tekort aan vluchtpfaatsen bij hoog 
water. Een HVP heeft een beperkte omvang (0,& tot 1 ha), hierdoor zal hat crearen van een 
hoogwatervfuchtplaats altijd samengaan rt'iet hat verwerken van €len groot deel van het ge
tiaggerde materiaal op een andere locatte. 

Een andere mogelijkheid voor toepassing van vrijkomend materiacU op €len statiOnaire IOca
tie is hat ophOgen van een bestaande plaat. Dit is echter nief gewenst, omdat art niet leidt 
tot een duidelijke verbetering van de instandhoudingsdoelen en het gelien wordt als een 
onnatuurlijke sturing in de morfologische processen van de Waddenzee. 

In de voorbereidende stukken voor het 
Natura-2000 behaerplan voor de Wad
denzee wordt het be lang van voldootide 
HVP's benadrukt. Voor veel vogelsoorten 
zijn de HVP's een belangrijke rustplaats. 
De stukken geven aan dat in defan van 
de Waddenzee waar maar weinig kwel
ders aanwezig zijn (zoals rond het Boon· 
tjes) het wenselijk is om te beheren met 
het oog op instandhouding van broedge
bieden en HVP's. 

r oepassing' van vrijKomend materiaaf F rvsTansife © 2008 Hendrik van Kamoen 

vaor aen HVP siuit aan op het programma 'Naar een rijke Waddertzee'. Hterin wordt het 
crSersn van aanvullende rustgebieden voor (vogef)soorten als maatrege~ benoemd, deels 
gebaseerd oj:) de opgaven vanuit Natura2000 om verbetermaatregelen ta-formuleren voor 
steen loper, eidereend, kanoet, de kfuut, de toppereend en de scholekster. Hierbij wordt 
aangegeven daf er dan behoefte is aan nabij de foerageergebieden gelegen hoogwater
vluchtplaatsen van voldoende omvang en met voldoende rust. 

Voor de locatiekeuze en inrichting van een HVP nabij Boontjes zijn -geredeneerd vanuit 
ecologie • vier mogeHjkheden in beeld, zie afbeelaing 4.3. De loeaties worden hieronder 
toegelicht. 

Locatie A: Net onder Harlingen ligt een strandje, zandbank waar eriige vorm van r-ecreatie 
plaatsvindt. Het verder ophogen van daze Iocatie tot een HVP is een mogeHjkheid. Oit is 
mortologisch gezien ean Iogische opt!e met weinig effeclen in termen Van verlorsn habitat. 
Wsl moet voor deze optie het gabied (deels) worden gesloten en kitesiJrfen moet worden 
verboden. Of drt qua draagvlak haalbaar is, is twijfelachtig. 

Locatie B: Deze locatie ligt het dtchtsf bij Boontjes en ver genoeg van de kitesurfplek on
der Harlingen om daardoor niet te worden verstoord. Voor steltlopers is git mogelijk een 
waardevoUe locatie. 

Locatie C: Op deze locatIe is net wad steil en smal. Door de nabijheid van de geul is de 
kans op een brede kwelder hier waarschijnlijk klein, maar misschien IS een langgerekte 
kwelder mogelijk. Deze locatie is vooral potantieel interessant voor schrneksters en mosse
letende eenden. 
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Loesrle 0; In meerdere plannen voor de marktverkenning van de Afsluitdijk wordt het wad 
tussen Kornwerderzand en Zurich genoemd afs kansriJke plek VOOf kweldervorming. Deze 
Jocatl~ ligt ook maer t!eschut dan de andere twee locaties. Nadeel is de grote afstMd tof 
het plangebled. Oit is zowel iogisfiek, als wat befreft de vlr~gafstand VOOf vogels relevant. 
Voordeel is dat deze locatie dichtbiJ de vaargeuf Ugt waardoor transportmiddelen tot dichtbij 
de verspreidingsJocatie kUflf'ierl kOmen. 

fl1e,~di~~4~elijke locaties voor ~n HVP 
_ ~ ___ .q. 1 ~\. II> ~ .. 
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Conclusie 
Van de voornoemde vetspreidingsloCaties lijken A en D de meest gunstige om het Vrijko
mende materiaal te verwerken. Afhankelijk van- soort vrijkomend maferiaal kan het gebruik 
van beida locaties wenselijk zijn. Zan-de rig materiaai naar locatie A en overig materiaaJ naar 
locatie D. 



4.5., Toepassfng voor kweldervorming 
De vierde, optis betreft het toepassen van het vrljkomende materfaa! voor het vormen van 
nieuwe kwelders. Kwelders vorman een natuurlijke avergang tU5sen de Waodenzee en het 
achterland. Afgefopen decennia zijn veel kwelders lngedijkt voar gebruik als landbouw
grand en als vei[igheidsbuffer. Oak de luwe zones waar kwelders tich van nature ontwik
kelden zijn grotendeels verdwenen. 

Golfenergie wardt in kwelders gedempt waarmee deze een extra bescnermlng vormen voor 
de zeedijken. Sij extreem haag water staat het water in de Waddenzee slechts 2 meter bo
ven het niveau van een natuurlijk opgeslil::ide hoge kwelder. Door deze ondiepte wordt de 
golfoploop op de dijk beperkt 

KweldervorrtiFng is Or'IderdMI van 
het Waddenzeebeleid. In de voorbe
reidende sfukken Voor het Behoor
pfan Natura 2000 wordt benoemd 
dat bijl de Friese kwelders langs de 
vastelandskust goede mogelijkhe
den bestaan om het- kwelderareaal 
met ongeveer 600 ha. uit ta breiden 
door het verkwelderen van de bur
ten de zeedijk gelegen zomerpol
ders. Daamaast geven de stukken 
aan dat langs de Afsluitdijk kweloers 
ontbreken. Het amzetten van circa 
600 ha zomerpolders naar kwetders is opgenorrten als Cirtderdeet in h.et KRW~ 
maatregelenpakket (maatregel 'verkweldering Noord-Friesland buitendijks'). Hiervan zal 
200 ha voor hat Sind van de planperiode 201(}-2015 worden uitgevoerd. 

Ook in het programma 'Naar een rijke Waddenzee' word! binnen de thema's 'wadbodem en 
waterkolom' en 'wadden kHrnaatbestendig' kweldervorming benoemd als rrtaalregef voor 
natuurherstel (Bouwstenen beh-orende eij het progralTlInaplan 2010 'Naar een rijke Wad
denzee').Het programmaplan benoemt als een van de mogelijkheden voar het siimuleren 
van kweldergroei het zeewaarts ontwikkelen van nieuwe kweldefs, door het aanbrengen 
van kunstmatiga luwles. Als geschikte rocaUes worden onder andere genoemd: de hoek 
van de Afsluitdijk bij Harlingen, Wieringen (en het Balgzand) en Westhoek (ten noorden 
van Harlingen). De totale kustlijn zou, afgezien vart dfepe piekkert, voorzren kUhnen worden 
van een brede strook (bijvoorbeeld 500 meter) kwelderwerken am de ontwikkeling van 
kweldeFS mogelijk ta maken. 

Vanuit Boontjes gezien is de hoek van de Afsluitdijk bij Harlingen de meest gesehikte loca
He v(>or toepaSsirtg van net: vtiJkomend materlaal voar kweldervorming door de I::ieperkte 
vaarafstand, Uitgaande van 500,000 m3 vrijkomend materiaa f kan biJ een breadte van 500 
meter over een lengte van 1000 meter een laag van 1 meter diep worden aangebracht ter 
stimuleri"ng van de kweldervorming. 

Kweldervorming op daze locatie bij de aanlanding van de Afsluitdijk sluit tevens aan op vi
sie 'Aanlandlng Afsluitdijk FrysUln' (maart 201 t). Onderdeel van deze visie is net creeren 
van een dynamische kustzone tussen Zurich en Harlingen door kweldervorming en de aan
leg van te~pen (op zee) in he!t gebied. 

Witteveen+Bo5., LMR1S-3 concept d,d.13 aprit2011 Opbouw v2Irianten en ultvoeringsmogelijktleden drempelverwijdering 17 



4.&. Aandachtspunten toepassing maleriaal 

Kwaliteit te ontgra.ven en ontvangende waterbodem 
Voorafgaand aan het ontgraven an verwerken van materialen diem de kwaliteit van de te 
ontgraven materialen onclerzocht te worden. In de Derde Nota Waddenzee is het \/01gende 
opgenomen~ "Er mag in de Waddenzee aileen baggerspecie afkomstig uit de Waddenzee 
en de rechtstreeks daarrnea in verbim:ling staande havens Worden verspreid. Deze bagger· 
specie dient fe voldoen aan de geklende kwafiteltsnorm volgens het nationale beleid vooF 
Cia waterhuisflOuding. Voor de verspreiding van baggerspecie in de Waddenzee gelden 
richtlijnen om de invloed op het ecosysteem en andere gebruiksfuncties te minimafiseren." 
Aandachtspunfetr met betrekking tot de baggerspecie zijn eventuele verontreinigingen 
waardoor oot maleriaal niet in de omgeving mag worden verwerkf en verschillen tussen de 
kwaliteit van de ontvangende watertiodern en tlet te verwerken materiaa!. 

Ultvoerbaarheid I bereikbaarheid 
Het aanleggen van een HVP of KweldeF Kan uitvooringstochnlsch een grate uitdaging zijn. 
Daze toepassfngsgebieden iiggen voornamelijk op reeds ondiepe plaatsen die rTlOOilijk zijn 
te bereiken met materieel. De locatie kan mogafijk benaderd worden via aen diaper gele> 
gen deel op Korte afstand. Een sleephopperzuiger zou dan het matariaal kunnen "rain
bowen". Een ander mogelijkheid is wellicht transport via het land in geval CIa loCatie dicht 
onder de kust ligt. Gebaggerd materiaal moat dan serst overgeslagen worden en vervol
gens in trucks vei'dar worden gatransporfeerd richting de toepassingsrocatie. 

ESA 
Birmen hat project ESA is in- de concept rapport ages opgenomen dat de bestaande getij
degeul nabij de Afsluitdijk wordt gedempt met bij de wei'Kzaamheden vrijkomend materiaal. 
Prim air doel is om korisluiting met de getijgeul Doove 6alg en het daaruit volgencle risico 
van ondermijning van de dljk door de spuistroom te voorkomen. DOor fe dampen wordt te
vens natuurontwikkeling gestimuleerd. MogelijlC kan ook fief vrijkomend materiaal uit Boon
tjes hier worden toegapast. 

4.7. Concltisie bouwsteen 'toepassing vrijkomende materiaa!' 
Op basis van de iliformatie in dit hoofdstuk worden voor het toepassen van het Vrijkomende 
materiaal vier bouwstenen beschouwd. 

Bouwsteen T1 
Verspreiden van het vrijkomende maferfaal in de Waddenzee op en/of nabij de Pollendam 
(vaEirafstand gemiddeld 41<m vanaf Boontjes). 

Bouwsteen T2 
Toepassing vrijkomei1d matertaal vobr het bedekken van blooutggende leidingen in de 
Waddenzee. 

Bouwsteen T3 
Toepassing vrijkomend materiaal voor Sen HVP (in ror'hbirtatie met een van de andere 
bouwstenen voor het resterende materiaaQ. 

Bouwsteen T 4 
T6epassing vrijkomend materiaa! voor kweldervorming bij de hoek van de Afsluitdijk bij 
Harlingen. 



5. UlTVOERtNGSPERIODE 

Bij de analyse van te verwachten effectsn van het project drempe~verwljdering is de uitvae
ringsperiade, in aalivulling op de uitgangspunten in het Startdocument, in beeld gekomen 
als een belangrijk keuzeaspect. Daarom is de uitvoeringsperiOde me§geOOmen als ean 
aanVullei'ide bciuwsteen in de variantenopzet Dit hoofdstuk beschrijft de geschiklheid van 
verschiliende perioden in het jaar voor de liitvo9ririg, bezien vanuit de perspectieven werk
baarheid en ecologische invloed. 

5.1. Werkbaarheid baggeren 
De werkbaarheid voor het baggeren varieert vanwege het goffklimaal en mogelijke ijsgang. 
In zeer ongur'iStige situaties is baggeron gel1ael niet mogelijk, in ongunstige situaties mllen 
de kosten voar het project stijgen, doordat een lagere productivlteit gehaald wordt 

Op basis van meerjarige windgegevaFls rs het golf1<limaat in Boontjes berekend. Daarbij is 
rekening gehouden met de waterdieptes en de wlndrichtingen die afgeschermd iiggen 
(door rand). Het golfklimaat bepaalt uiteindelijk de werkbaarheld van het materiael. Statio
nair malerieel zal blj een significante golfhOogte tussen de 0,5 en 0,7 m moeten stoppsn 
met baggeren. In geval er doorgewerkt wordt is de kans op schade groet aan bijvoorbeeld 
zij-ankers/draden, spudpalen/spudsysteem en/of drijvende lijding. Van april tot en met sep
tember halveert de stilligtfjd door golven ten op zicfite van de wintefftiaandefl. 

Niet-stationair malerieel heeh VMt minder last van golven en zar meer dan 95% vall de tijd 
(gehets jaar) door !<unnen wernen. 

5.2. Werkbare perioden vanuit ecologie 

Inleiding 
Ten behoove van het bepalen van mear en minder gesehikte uitvoeringsper[oden vanuit 
eeologie is eeh eerste grove inschatting gemaakt van effect en. Deze inschatting zal in de 
efJectenstudie verfijnd worden, om definitieve uitspraken te doen over het effect van het 
project en mogelijke beperkingen daarvan. 

Voor de eventuele planning van baggerwerkzaamheden in vetschillende perioden in het 
jaar ziJo. de verwachte aantallen vogels op en rond de drempel van Boonfjes van OOlan9· 
Omdat er sprake is van sterke seizoenatiteit -de meeste vogers verblfJven in het gebied als 
tFek~ en wfntervogels- zijll vanuit de te verwachten ecologische effecten Ilief a.lle perioden 
even geschikt Hieronder voigt daarom een kort overzicht van de seizoenspatronen van 
kwaliffcerende vogals in het gebied, met enige aanbevelingen VooT de planning van werk
zaamheden. 

Analyse 
Het gebied in en rond Boonljes is specifiek befangrijk voor Toppereenden, duikeenden die 
onder andere foerageren op $Ublitorale mosselen in de vaargeul. Deze zitten hier vooral in 
de winter, waarbij de hoogste aantallen worden waargenomen in december - januari. Voor
al bij langdurige vorstperiodes met iJsgang in het IJsselmeer komen ook grote aantaflen in 
november en februari voor. Oak Eidereef'lden fOOtageFen en rusten ih de Boontjes, maar 
daarvoor is het relatieve be lang van Boontjes kleiner. Eidereenden zijn jaarrond aanwezig 
maar de maximale aantallen worden tn december · januari geteld. Daamaast vormt de 
Waddenzee een rustgebled voor ruiende Eidereenden in Mt r'lajaar. De a:a:ntalieFl Eider, 
eenden in de Waddenzee Zijn het laag5t tijdens de broedperiode (april tot en met juni). 
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Op de slikken rond Boontjas foera.gsren steltlopets, zowel Sctletpdieraters (o.a. Schotek
ster, Wulp, KallOet) als wormeneters (o.a. Rosse Grutlo, Zwarte Ruiter, Zilverplevier, 
Ktuut). V~~r de steltlopers worden de hoogste aantalfan waargenomen tijdens de voor
jaars- en najaarstrek (resp. maart - begin juni an E'iindjufi - half oktober). Het moment van 
doortrekken, met bijbehorende opvetperiode, is soortafhankeHjI<;. Zo tiggen da voOt- en rla~ 
jaarspieken VOdr Goudptevieren in maart respectJevelijk november, voor Regenwulpen in 
april respecttevelijK september en VOOr Rosse Grutto's in mei' respectievetijk augustus. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat, als gevolg van het broadselzoon, de Ciantalteri in hat 
najaar fIoger liggen dan in het voorjaar. 

Een aantal soorien zoals SchOleksters, Zilver
plevieren en Kanoetstrandlopers (ssp islalldi
ca) overwinteren in-de Waddenzee. Voor daze 
soorten zijn del aantallen in de winter minder 
hoog dan tijdens de trekperiode, maar kou-
destress en het feit dat de vogels aansluitend 
doortrekken naar de broedgabieden maken 
da( verstoringerr in de' winter en het vroege 
voorjaar grote Invloed kunnen hebben op de 
ovetieVing en reproductie van dergelijke 800r
ten, 

Daarnaast leiden baggerwerkza.amheden -mede ~fMnl<elijk van de gekozen techniek- tot 
vertroebeJing. Die vertroebeling kan de groei van fytoplankton befemmeren, en daarmee 
ook de primalre productie. Het groeiseizoen voor fyfoplankton Ioopt van. maart-oktober, 
waarbij vooral de voorjaarsgroei befangriJk is. 

Conclusies ecologie 
Vanuit hat oogpunt van kwa:lificerende vogels bezien zou de planning van baggerwerk~ 
zaamhedEln gericht moetell worden op momentan in het seizoen dat vogelaantallen en 
mogeliika fitnesseffecten van verstoring beperkt zijn. Perioden waarirr vogels opvetten voor 
zomeF- en wintertrek of perioden waarin vogefs blootstaan aan koudestress, zouden dan 
gemeden moeten worden. Te mijden maanclen zijn april-mei (0pvetten veOr de voorjaars
trek naar de broedgebieden) en half juli-september (opvetten voor de najaarstrek). In de 
vroege zomer (juni - half juli) zijn vogelaantallen op het wad het taagst. Evenfueel zijn ook 
in de vroege winter rriQQefijke effecten felatiet klein, gesteld dat er dan geen ijsgang is. 

Vanun het oogpunt van de prima Ire productie is het wenselijk niei te baggeren in de perio
de maart-jun;: de troebelheid als gevolg van het baggeren belemmert dan magelijk de al~ 
gengroei. 

5.3. Werkbare perloden vanuil scheepvaart 
De frequenUe van de beroepsvaart is door het jaar heen regelmatig. In de periode apw tot 
en met okfober komt daar recreatievaart bij, met een piek in jufi en een normafe verdeling 
daar omMen. 

Voor hat baggerwerk geeft dit beperkingen. Baggertechnleken met ankeFs-of andere vaste 
punten 1:ijn in de periode- met hogs intensiteiten aan scheepvaart onge-wenst. Vanwege de 
hinder kunnen onveilige sftuatiesontstaan. Voor vrij varenda baggertechnieken is de Com
binatie minder Optimaal, maar biedt de vaargeul vOldoende restruimte om van een aan
vaarbare doorgang te spreken. 



Vanuit oogpunt van scheepvaart heett dus de periCide Clktober fot en met april de voorkeur. 
V~~r varende technieken is daarnaast ook ultllooring tijdens het zomer haHjaar mogefijk. 

5.4. Conclusie over werkbare periocien 
Als de aspectsn uitvoeringstechniek, ecologie eli scheepvaart gecombineerd worden, ant-
staal net een OVerzitht Van de lTiogelijkheden VOClr de uitvoerirlgsperiode. Dit overzicht is 
weergegeven in tabel 5.1. 

Uit het overziCht kan worden geeortC!udeerd (jat er !Wee voorkeursperiOden (circa zes We
ken in juni en juli en circa 10 weken in oktober tot december) zijn die als bouwsteen mee
gaan in de variantsn. 

Bouwsteen P1 
Uftvoeringsperiode oktober - november - begin december. Binnert dete periode is zowet 
stationair als niet-stationarr baggeren mogelijk. WeI is er bij stEitionair baggeren een be
pei'kte wei'kbaarheid. 

Bouwsteen P2 
UflvoerirtgsperiOde jUni - nan jUli. BinrlEHl dete periode gaat in verband met doorgang Van 
de scheepvaart (recreatieseizoen) de voorkeur uit naar niet-stationair baggeren. HaH juli 
start de periode waarin vogels opvetten voor da najaarstrek an eindigt daarmea 00 gunsfi~ 
ge uitvoerirtgsperiooe. 
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6. SAMENSTELL.ING VARIANTEN 

De in de vorige hoofdstukken ontwikkelde bouwstenen ziJn gecombineerd tot vtirianteh. 
Hierbij is uitgegaan van de volgende drie varianten.: 

Variant 1: variant die de minimale ingreep verkent, met minimale kosten; 
variant 2: variant conform de bastuursovereankomst, met Inzet op msefWaaFde toopa~
sing vrijkomend materiaal; 
variant 3: variant die optimalisaties en toepassing vrijkomend materiaal verkent. 

Bij invulling Van deze varianten zijn er meerdere mogelijkheden voor combinaties van 
bouwstenen. De bouwstenen zijn onderling slechts deels gekoppeld, zodat na het effect en
onderzoek een voorkeursvariant kan worden samengesfeld oJ) grana van een tlieuwe com
binatie van de huidige bouwstenert Op basis van de varianten kan inzicht worden verkre~ 
gem in de effecten van de verschillende bouwstenen. De rasultaten gaven ook Inzieht in ef
fecten bij aen andere combinatle van tlouwstenen. Bij de effectoe~Cnrijvir'lg wordt ervan uit 
gegaan dal eventueel onderhoudsbaggerwerk via dezelfde bouwstenen wordt uitgevoerd 
als de verwijdering. 

Variant 1 bestaat ait: 
bouwsteen A 1: beperkte verdieping; 
bouwsteen Vi : baggeren met sleephOpper; 
bouwsteen f1: storten bfj de PoUendam; 
bouwsteen P2; uitvoeren juni ~ iUU. 

Deze eerste variant verkent de minimale ingreep qua geulafmetingen, in cOfflbirtatie met 
een basis uitvoeringsmethOde eri de minst bewerkelijke oplossing voor toepassing van hat 
vrijkomend materiaal. Voor de ultvoeringsperiode gaat deze variant uit van de-zomerperio
de. Dit is een kortere uitvoeringsperiode die minder geschikt is VooF een grotere ingreep. 

Variant 2 (variant voIgt bestuursovereenkomstJ bestaat uit: 
bouwsteen A2: geul conform de bestuursovereenkomst; 
bouwsteen U2: baggeren met sleephopper III combinatie met waterinjecteren; 
bouwsteen T 4: toepassing vlijkomend materiaal voor kweklervorming; 
bouwsMen P1: uitvoeren in oktober tot december. 

Daze tweede variant gaat uit van de geulafmefingen conform de bestuursovereenkomst, in 
combinatie met €len basis uitv6eringsmethode. Daamaast wordt in deze variant toepassing 
van het vrijkomende materiaaf voor kweldervorming onderzocht. Dit is een toepassing 
waarbij naar verwachting meerwaarde kan worden gecreeerd en al het materiaal kan wor
den toegepast. 

Variant 3 bEistaat uif: : 
bouwsteen A3: extra onderhoudsbuffer; 
bouwsteen U3/U1: mechanlsch baggeren met een backhoe (voor toepassing klei en 
lemig materiaal} en baggeren met sleephopper; 
bouwsteen TZfT3: ereeren HVP, toepassing materiaal voor het afdekken van leidingen 
en eventueel storten van restant/niet geschikt matariaaF; 
bouwstean P1: uftvoeren in oktober tot december. 

Daze derde variant verkent versc-hiflende optimalisalies en gaat uit van een grotere ingreep 
met extra ortdethoudsbuffer, een combinatie van baggeren met backhoe en sleephopper 
en toepassing varr het matariaal voor zowel een HVP als het afdekken van Jeidingen. 
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Significant wave height ~ month · cumulative exceedance diagram 
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