
Assessment of dredging-

induced turbidity 

 

CEDA presentatie januari 2013 

Walter Jacobs 

Hydronamic / Royal Boskalis Westminster 



Inleiding 

Inschatten van vertroebeling t.g.v. 

baggerwerken 
Assessment of dredging-induced turbidity 

 
• Wat, waarom en hoe? 

• Geschiedenis 

• Rol ‘Building with Nature’ programma 



Vertroebeling 

Wat is „vertroebeling‟? 

 

 

 

 

 

Waarom is het van belang? 
• Ecologie 

• Recreatie 

• Industrie 

• … 



Vertroebeling t.g.v. baggeren 



Natuurlijke vertroebeling 

Mississippi River (USA) 

After: Walker (1997) 

Rijn Rivier pluim (NL) 



Historie: Managen van ‘vertroebeling’ 

 

Vroeger  
• Vroeger geen issue: voor ~1980 

• Risico’s vervuild slib in havens: vanaf ~1980 

Daarna 
• Meer aandacht ‘schoon’ gesuspendeerd slib 

• Conservatieve benadering → inefficiënte uitvoering 

− Ongefundeerde limieten 

− Vanuit bron i.p.v. vanuit receptor 

• vb. Øresund Fixed Link Project (1998) 

 5% spill budget / 15% kosten / zero-impact → 10% spill budget? 

Nu 
• Milieutechnische restricties bij meeste baggerprojecten 

• Limieten worden steeds strenger 

• Klanten / consultants meer bewust van hogere kosten en 

langere uitvoeringstijd t.g.v. strengere limieten 



Projecten Noordwest Australië 

Huidige projecten „triggeren‟ de ontwikkeling 
• Strenge wetgeving → veel te beschermen, publieke opinie 

• Werkmethode afhankelijk van impact op omgeving 

• Verschuiving van verantwoordelijkheid: klant → aannemer 

• Ander karakter en locatie van limieten 



Wheatstone Project, Australië 

Verantwoordelijkheid aannemer 
• 30-45 Mm3 baggeren, offshore storten 

• Conditie receptoren: koraal 

• Voorspellen, meten en anticiperen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wheatstone Project, Australië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limieten (politieke keuze) 

• 100% coral mortality 

• >30% coral loss 

• >0% coral loss 

 

 

Management criteria 
• >50% coral mortality 

• Exceedance water quality criteria 

• Exceedance water quality criteria 



Uitdagingen → Uitgangspunten BwN 

• Aanbestedingsfase: inschatten project risico’s ↔ voorspellen 

ecologische impact 

• Uitvoeringsfase: managen project risico’s ↔ anticiperen op 

mogelijke impact 

 

• Nieuwe benadering: denken vanuit systeem 

• Kennis van natuurlijk systeem nodig: 

− Achtergrond condities 

− Natuurlijke variabiliteit 

− Vertaling fysica – ecologie/biologie 

 

• Meerjarige data vaak niet beschikbaar  

 → kennis extrapoleren d.m.v. modellen 

• Complexe processen: bron – transport – impact – response 



Ecosysteem integratie: adaptief werken 

Design of work method 

Predict environmental impacts 

Commencement of works 

Impact monitoring 

Response monitoring 

Ecosysteem integratie 
• Bewust zijn van ecosysteem 

• Pro-actieve & adaptieve aanpak 



Guideline: 4-stappen benadering 

Building with Nature - Design Guideline 
• Building Block ‘Assessment of dredging-induced turbidity’ 

• www.ecoshape.nl  

Step 1: Situation sketch 

↓ 

Step 2: Feasibility assessment 

↓ 

Step 3: Spatial and temporal 
scenario assessment 

↓ 

Step 4: Research assessment 

Input 
• Projectomgeving 

• Locatie en type receptoren 

• Project karakteristieken 

• Hydrodynamica 

http://www.ecoshape.nl/


Stap 1: Situatieschets 

Doel 
• Eerste-orde risico inschatting 

• Receptoren mogelijk in invloedssfeer project? 

 

Methodiek 
• Kwalitatieve beschrijving 

• Visualisatie projectomgeving 

 

Door wie en hoe lang? 
• Niet-specialistische consultant 

• Uren – dagen 

 

Resultaat 
• Spelen milieu-issues een rol? 

 



Stap 1: Wheatstone Project 



Stap 2: Haalbaarheid bepalen 

Doel 
• Worst-case scenario inschatting 

• Heeft het project mogelijk een impact op receptoren? 

 

Methodiek 
• Simpel model: voorspellen bronterm & pluimgedrag en receptor 

response voor ‘steady-state’ condities 

 

Door wie en hoe lang? 
• Waterbouwkundige, bioloog/ecoloog 

• Dagen – weken 

 

Resultaat 
• Is een impact waarschijnlijk? 



Stap 2: Turbidity ASSessment (TASS) 

 



Stap 2: Worst-case scenario 

 



Stap 3: Effect gedetailleerde scenario’s 

Doel 
• Gedetailleerde (tijd & ruimte) scenario inschatting  

• Wat is de kwantitatieve impact op receptoren? 

 

Methodiek 
• Gebiedsmodel (3D): Delft3D, Mike 21, etc. 

 

Door wie en hoe lang? 
• Gespecialiseerde consultants  

• Weken – maanden 

 

Resultaat 
• Evaluatie tegen management criteria: is de impact acceptabel?  

 



Stap 3: Interactive Dredge Planning Tool 



Stap 4: Wetenschappelijke benadering 

Doel 
• Verkrijgen zeer gedetailleerde inzicht complexe processen 

• Wat is de gevoeligheid van ‘Stap 3’ aannames / beperkingen?  

 

Methodiek 
• Zware modellen, veldwerk, etc 

 

Door wie en hoe lang? 
• Universiteiten, onderzoeksinstituten 

• Maanden - jaren 

 

Resultaat 
• Verminderde onzekerheid van Stap 3 voorspelling 

 

 



Stap 4: Wetenschappelijke benadering 

PhD Lynyrd de Wit, TU Delft 



Conclusies 

• Managen van vertroebeling bij baggerwerken realiteit en steeds 

belangrijker 

• Beschermen ecologie en efficiënte projectuitvoering vereisen 

een rationele en realistische benadering 

• BwN 2008 – 2012: Adaptive management of dredging 

• Filosofie: “Meer als het kan, streng als het moet!” 

ecosysteem integratie, van source naar receptor  

• Guideline: bewustwording en inzicht 

• Kennis integratie en terugkoppeling meetdata 

• Tools: TASS, IDPT 

• Fundamentele kennis 



 

 

Wordt vervolgd! 


