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Samenvatting 

 
De rivierzijde van de sigmadijken langs de Zeeschelde is onderhevig aan hydraulische 

belasting door stroming en golven. De dijkbekleding moet ten allen tijde de vereiste 

stevigheid garanderen en vergt voortdurend onderhoud. Traditioneel bestaat deze uit 

breuksteenbestorting en ook vooroevers - slikken en schorren - worden dikwijls op die 

manier beschermd. Een voorafgaande analyse naar noodzaak, prioritering en optimalisering 

voor bijkomende dijkbescherming kan zowel financieel als ecologisch voordeel opleveren.  

Een eerste stap is de inschatting van het risico op erosie langsheen de oevers als indicatie 

voor de aandacht zones. Vervolgens moet per locatie beslist worden of en welk type 

verdediging aangewezen is, op basis van gebiedseigen kenmerken en waargenomen 

evoluties. In deze studie wordt een methode ontwikkeld om een erosierisico index (ERI) te 

berekenen op basis van beschikbare data.  

ERI houdt rekening met de erosiegevoeligheid (EG) én met de hydraulische belasting (EI) 

van de oever en wordt berekend voor puntlocaties, telkens 250 m van elkaar verwijderd. De 

berekende waarden worden onafhankelijk gevalideerd op basis van de waargenomen 

veranderingen in hoogteligging tussen 2009 en 2012 op het middelhoog slik en op basis van 

de toestand van natuurtechnische oeververdedigingen. De bathymetrische verschilkaarten 

toonden een verband tussen lagere ERI waarden en gemiddeld lagere erosiemeting. Locaties 

met de hoogste maximale sedimentatie gemeten waren indicatief geassocieerd met lage ERI 

waarden, omgekeerd zijn hoge ERI waarden geassocieerd met hoge maximale erosie 

gemeten in het fysiotop middelhoog slik. De ERI validatie op basis van de toestand van de 

natuurtechnische oeververdedigingen toonde een goede correlatie tussen de toestand van 

vooroevers en de ERI waarde (hoge ERI ~ slechte toestand). 

De basisinformatie voor ERI is gebiedsdekkend ter beschikking én kan regelmatig vernieuwd 

worden, het is dus mogelijke om een geautomatiseerde ‘erosierisicotool’ te ontwikkelen.  

Omdat dit rapport in de loop van de tijd onderdeel is gaan uitmaken van de studie duurzaam 

beheer Boven Zeeschelde, is ERI in eerste instantie gericht op de Zeeschelde 

stroomopwaarts Rupel. 
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Aanbevelingen voor beheer en/of beleid 

Een methode om een geautomatiseerde erosierisicotool voor de Zeeschelde te ontwikkelen 

wordt voorgesteld en toegepast.  

De tool berekent een erosierisico index (ERI) voor puntlocaties langsheen de Zeeschelde 

oevers, rekening houdend met de plaatselijke erosiegevoeligheid én hydraulische belasting. 

Deze berekende ERI waarden geven een eerste indicatie voor de ligging van aandachtzones 

en voor de prioritering voor het onderhoudsmonitoringprogramma van de oevers.  

De basis informatie voor ERI wordt op regelmatige tijdstippen hernieuwd, onder andere als 

onderdeel van het MONEOS programma. Ook de ERI waarden moeten dus regelmatig her 

berekend worden en de kaart met aandacht zones hertekend, zodat ook het 

onderhoudsmonitoringprogramma kan worden aangepast.  

De volgende stap, de beslissing of en welke dijkverdediging moet aangewend worden op 

plaatsen waar erosie werd waargenomen, wordt in het duurzaam beheerplan Boven 

Zeeschelde beschreven. 

De resultaten van dit rapport moeten uitgebreid worden naar de rest van de getijgebonden 

oevers van het Zeescheldebekken.  
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

De Zeeschelde is niet alleen een uniek ecosysteem maar ook een belangrijke vaarroute 

doorheen dicht bevolkte gebieden in Vlaanderen. Om haar vallei te beschermen tegen 

overstromingen wordt het Geactualiseerde Sigmaplan geïmplementeerd. De sigmadijken, die 

de rivier van de vallei scheiden, zijn daar een belangrijk onderdeel van. De rivierzijde van 

deze waterkeringen is onderhevig aan hydraulische belasting door stroming en golven. De 

dijkbekleding vergt dus voortdurend controle en onderhoud om de vereiste stevigheid te 

garanderen. Ook voorliggende oevers, de slikken en schorren, kunnen aan erosie onderhevig 

zijn en worden daartegen beschermd om te vermijden dat bomen in de vaargeul terecht 

komen, waar ze een gevaar kunnen zijn voor scheepsschroeven.  

Traditioneel bestaat de dijkbekleding uit breuksteenbestorting en ook vooroevers worden 

dikwijls op die manier beschermd. De laatste jaren worden geregeld ook metaalslakken 

gestort. Voor slikken en schorren worden soms ook alternatieve verdedigingen met 

sedimentatievakken aangebracht (Figuur 1).  

 

Figuur 1: Verschillende types van oeverversteviging (Vlassenbroek). Op de voorgrond 

breuksteenbestorting ter hoogte van schorrand, breuksteenbestorting terhoogte van de laagwaterlijn en 

op de achtergrond alternatieve oeververdediging voor de schorrand (palen met wiepen en wijmen) (foto 

Vildaphoto – Yves Adams ) 

 

Er is breuksteenbestorting aanwezig langsheen het grootste deel van de Zeeschelde oevers . 

De proportionele oppervlakte aan breuksteen neemt lineair toe in stroomopwaartse richting 

(Van Braeckel, 2013; Figuur 2). Breuksteenbestorting op slikken en schorren verstoort 

echter natuurlijke morfologische processen (bv. de schorcylus) alsook het habitatgebruik 

voor de typische fauna (bodemdieren, vis, watervogels…). 
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Figuur 2. Proportionele oppervlakte aan breuksteen per saliniteitszone. 

 

Per beheerdistrict wordt jaarlijks een vast volume breuksteenbestorting gegund. Doorgaans 

wordt deze gunning opgebruikt zonder voorafgaande analyse naar noodzaak, prioritering en 

optimalisering voor bijkomende dijkbescherming langsheen het district. Zowel financieel als 

ecologisch zou met zo’n analyse voordeel kunnen gehaald worden. Daarom wil W&Z de 

huidige onderhoud- en beheerstrategie voor de waterkeringen optimaliseren. 

Een eerste stap is de inschatting van het risico op erosie langsheen de oevers als indicatie 

voor de aandacht zones. Vervolgens moet per locatie beslist worden of en welk type 

verdediging aangewezen is, op basis van gebiedseigen kenmerken en waargenomen 

evoluties. 

1.2 Doelstelling 

De opdrachtgever (W&Z) wenst het oeverbeheer in de Zeeschelde kost efficiënter te maken 

en beter af te stemmen op de ecologische potenties voor de oeverzones zonder de veiligheid 

van de waterkering in het gedrang te brengen.  

Hoffmann & Meire (1997) maakten een ecologische waardering van de Zeescheldeoevers, 

geactualiseerd door Van Braeckel et al., (2009), en stelden een aantal opties voor 

alternatieve oeververdediging voor. TV Sigma Dijle (2008) stelde een methodologie op voor 

de keuze van de meest geschikte dijkbekleding. Een objectieve methode om het erosierisico 

langsheen de oevers in te schatten werd echter nog niet beschreven. Deze is nodig om de 

noodzaak voor oeververdediging te prioriteren. In deze studie wordt een methode ontwikkeld 

om een erosierisico index (ERI) te berekenen op basis van beschikbare data. Deze index kan 

dan gebruikt worden bij de prioritering voor oeververdediging langs de Zeeschelde.  



 

www.inbo.be Erosierisico index 11 

2 Materiaal en Methode 

2.1 Studiegebied 

De oefening is bedoeld voor de linker- en rechteroever van de volledige Zeeschelde (Gent tot 

aan Belgisch-Nederlandse grens), inclusief de Rupel tot aan het Zennegat (Figuur 3). Dit 

gebied kan ingedeeld worden in een aantal ecozones. Een erosierisico index (ERI) wordt 

berekend voor puntlocaties, telkens 250 m van elkaar verwijderd, langsheen de linker-en 

rechteroever van het studiegebied. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht is echter beslist dat de index in eerste instantie 

invulling moest geven aan het duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde Klasse IV van het 

Integraal plan Boven-Zeeschelde (Waterwegen en Zeekanaal NV bestek 16EI/13/57). 

Daarom ligt de focus nu op de oligohaliene (exlusief Rupel) en zoete zones. Zo wordt de 

indexvariatie maximaal gespreid binnen het focusgebied van het bestek ‘Integraal 

beheerplan Boven-Zeeschelde’. In een volgende fase kunnen de bevindingen die hieruit 

verkregen werden getoetst worden aan de mesohaliene zone.  

 

Figuur 3: Kaart van studiegebied verdeeld in saliniteitszones en met de puntlocaties waarvoor de erosie 

indices worden berekend. 
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2.2 Berekening erosierisico van de oever 

Op basis van literatuur en expertenoordeel worden parameters geselecteerd die: 

• relevant zijn om het risico op erosie in te schatten  

• kunnen berekend worden op basis van beschikbare kaarten en gegevens 

Het erosierisico is afhankelijk van de erosiegevoeligheid van de oever én van de hydraulische 

belastingen die erop werkzaam zijn. De erosiegevoeligheid van de oever wordt ingeschat aan 

de hand van een erosiegevoeligheidindex (EG). De erosie bevorderende impact waaraan een 

gegeven punt onderhevig is wordt berekend met een erosie- impactindex (EI). Beide worden 

gecombineerd tot een erosierisico index (ERI) waarmee op een gegeven oeverlocatie het 

gevaar voor erosie kan worden ingeschat. 

Erosiegevoeligheidindicatoren: 

• fysiotoopbreedte 

• maximale hellingsgraad van het voorliggende fysiotoop  

Initieel werd een onderscheid gemaakt naar substraattype (hard en zacht), maar omdat 

zacht substraat in bepaalde ecozones maar beperkt voorkomt is daarvan afgestapt en 

wordt de index eenduidiger langsheen de volledige Zeeschelde.  

Erosie impactindicatoren 

• stroomsnelheid 

• scheepsgolfbelasting 

• scheepvaart (aantal scheepspassages per jaar per sectie) 

2.2.1 Erosiegevoeligheidsindex (EG) 

2.2.1.1 Fysiotoopbreedte 

Voor elk punt wordt de breedte van het middelhoog + hoog slik (i.e. een samenvoeging van 

de fysiotooptypes ‘middelhoog slik’ en ‘hoog slik’, supralitoraal), laag slik en ondiep subtidaal 

loodrecht op de rivieras (Figuur 4) berekend volgens de fysiotopenkaart 2010 (Van Braeckel, 

2013). De definitie van de verschillende fysiotopen wordt weergegeven in Tabel 2-1. Voor de 

eenvoud hanteren we in wat volgt de term middelhoog slik voor middelhoog + hoog slik. 

Tabel 2-1: Definitie fysiotopen (Van Braeckel et al. 2009) 

Type Definitie 

Middelhoog+hoog slik (mh) Schorrand-75% overstromingsduur 

Laag slik (ls) 75%-100% overstromingsduur 

Ondiep subtidaal (os) 0-2 m onder de gemiddeld laag water bij springtij (GLWS) 
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Figuur 4: Weergave van de verschillende fysiotoopbreedtes 

2.2.1.2 Hellingsgraad 

De hellingsgraad, uitgedrukt als hellingspercentage (=(hoogteverschil/afstand)*100) wordt, 

ter hoogte van de puntlocaties, per fysiotoop langs het plaatselijke transect afgeleid uit het 

combiraster van LIDAR en bathymetrie van 2009-2010. Daartoe wordt een 

hellingsgraadraster berekend in ArcGIS met behulp van de ‘slope’ functie. Binnen een 3m x 

3m venster wordt het gemiddelde hellingspercentage per pixel (1m²) berekend. Vervolgens 

wordt per fysiotooptransect (zie Figuur 4) de maximum helling berekend. Op die manier 

worden ook plotse hoogteverschillen binnen het fysiotooptype in rekening gebracht. De 

gemiddelde helling per fysiotoop werd onderzocht als mogelijk alternatief, maar wordt niet 

verder besproken omdat die beduidend minder correleerde met de validatiegegevens.  

 

2.2.1.3 Berekening erosiegevoeligheidsindex (EG) 

Gevoeligheid voor erosie is evenredig met de hellingsgraad en omgekeerd evenredig met de 

breedte van een fysiotoop. De impact van golfwerking en stroomsnelheid is sterker op een 

steile oever dan op een flauwe helling en een bredere oever vormt een betere buffer tegen 

erosie dan een smalle. Uit preliminaire analyses blijkt dat binnen elk fysiotoop hellingsgraad 

en breedte ook gecorreleerd zijn. Daarom wordt per puntlocatie voor elk fysiotoop een 

unieke variabele berekend die helling en breedte combineert: maximale helling gedeeld door 

breedte.  

Om het effect van outliers te minimaliseren en om de variabelen te standaardiseren, worden 

de waarden (maximale helling/breedte) voor elk fysiotoop en over de ecozones heen 

omgerekend naar tien categorieën, met 2.5% percentiel als grenswaarde voor de laagste en 

97.5% percentiel als grens voor de grootste categorie. Tussenliggende waarden (2.5%-

97.5%) worden opgedeeld in acht gelijke categorieën.   

De gestandaardiseerde waarden voor elk fysiotoop worden vervolgens met elkaar 

vergeleken, om correlaties tussen fysiotopen in kaart te brengen en om een selectie te 

maken van de meest onafhankelijke fysiotopen. Tenslotte wordt voor elke puntlocatie het 

gemiddelde genomen over de gestandaardiseerde waarden van de weerhouden fysiotopen. 

Dit geeft dan de erosiegevoeligheidsindex (EG). De berekening van het gemiddelde over 
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fysiotopen biedt een buffer tegen het ontbreken van bepaalde fysiotopen of gegevens 

hierover op bepaalde punten. Om de EG te berekenen is informatie nodig voor ten minste 

één van de weerhouden fysiotopen. 

In de bovenstaande berekening wordt het ontbreken van een fysiotoop op bepaalde punten 

dus niet in rekening gebracht. Op basis van expert inschatting werd besloten om de EG te 

berekenen waarbij het ontbreken van een bepaald fysiotoop wordt geïnterpreteerd als 

bevorderend voor erosiegevoeligheid. Voor ontbrekende fysiotopen op een bepaald punt 

wordt hier dan de hoogste score (10) toegekend alvorens het gemiddelde over fysiotopen te 

berekenen. De berekende indexen met een penalty voor het ontbreken van fysiotopen 

worden benoemd met de suffix “_missing”. 

2.2.2 Erosie-impact index (EI) 

2.2.2.1 Stroomsnelheid 

Om een idee te krijgen van de hydraulische belasting die de oever ondervindt ten gevolge  

van stroomsnelheid, wordt gebruik gemaakt van gebiedsdekkende 2D gemodelleerde 

stroomsnelheidsdata (Maximova et al., 2013). De modelering omvat een springtij-

doodtijcyclus in de zomer. Als maatgevende parameter wordt gekeken naar de maximum 

stroomsnelheid in het subtidaal binnen een buffer van 50m rond het meetpunt. 

2.2.2.2 Scheepvaart 

Om de scheepsbelasting op de Zeeschelde gedurende de periode 07/2012-07/2013 in te 

schatten wordt gebruik gemaakt van 2 databronnen, enerzijds IVS data (Informatie 

Verwerkend Systeem) van de Afdeling Scheepvaartbegeleiding van Maritieme 

Dienstverlening en Kust en anderzijds de gegevens van de tijsluizen van Wintam, 

Dendermonde, en Merelbeke afkomstig van W&Z (Cel exploitatie Afdeling Bovenschelde).  

De tijsluis data bevatten informatie over alle schepen die de sluis passeren: dimensies 

(Lengte, breedte, diepgang, laadvermogen), documentnummer, reisnummer, vaarrichting, 

tijd van passage. 

De IVS data bevatten enkel informatie over het type schip en over de dimensies (Lengte, 

breedte, diepgang), met betrekking tot zeeschepen, binnenvaart met laadvermogen groter 

dan 1150 ton en binnenvaart met blauwe kegel (vervoer van een gevaarlijke lading) die de 

passagepunten Doel (ZV/XS2) en Kallo (XS/SC2) passeren (figuur 5). Tussen Kallo en de 

tijsluis van Wintam (B116 en BS/WI) worden enkel zeeschepen en binnenvaart met blauwe 

kegel opgevolgd. 

De Zeeschelde werd ingedeeld in zes secties genummerd van de B-NL grens tot Merelbeke 

(Figuur 5). Per sectie wordt het aantal scheepspassages per jaar berekend op basis van de 

de verkregen informatie (tabel 2). Bij de berekening gelden volgende aannames: 

• Schepen die de tijsluis van Merelbeke passeren, maar niet die van Dendermonde of 

Wintam varen door tot sectie 2. Omdat de IVS data het documentnummer van de 

passerende schepen niet weergeeft kan dat niet verder gecontroleerd worden.  

• Gezien hun grootte veronderstellen we dat de schepen uit de IVS databank niet 

verder dan sectie 4 gaan, indien wel wordt verondersteld dat ze een sluis passeren. 
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Figuur 5: 0pdeling scheepvaart secties met aanduiding van de passagepunten. 

 

Tabel 2-2. Toekenning van scheepspassages aan de verschillende secties.  

 

 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 sectie 4 sectie 5 sectie 6

IVS passage

ZV/XS2 x

XS/SC2 x

B116 x

BS/WI x

tijsluispassages

Merelbeke x x x x x

Dendermonde x x x x

Wintam x x x

Merelbeke-Wintam x x

Wintam-Merelbeke x x

Merelbeke-Dendermonde x

Dendermonde-Merelbeke x

Dendermonde-Wintam x

Wintam-Dendermonde x
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2.2.2.1 Scheepsgolfbelasting 

Scheepsgolven zijn een belangrijke hydraulische belasting op de oever die erosie kan 

veroorzaken. De waterbeweging die opgewekt wordt door een varend schip kan opgedeeld 

worden in 3 hoofdcomponenten:  

• primaire golf  

• secundaire golven 

• schroefstraal 

Deze laatste is bij varende schepen vooral van belang in ‘scherpe’ bochten. Omwille van het 

lokale effect is deze factor niet meegenomen in de berekeningen van de erosie-impact index. 

Tevens wordt geen rekening gehouden met de impact van de boegschroef. Ook met 

retourstroming werd geen rekening gehouden. 

Indien het schip meer dan 10 maal de scheepsbreedte van de oever verwijderd is, kan de 

invloed van de primaire waterbeweging op die oever verwaarloosd worden. Dit is enkel het 

geval voor bepaalde zones in sectie 1 (grens tot Doel). Voor deze sectie zijn dus enkel de 

secundaire golven van belang.  

Voor de overige secties moeten zowel de primaire golven (maatgevende golf is de haalgolf) 

als de secundaire golven worden berekend. De berekeningen werden uitgevoerd door IMDC 

gebaseerd op de formules van het Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).  

De snelheid voor grote schepen werd in het opwaarts gedeelte tot Baasrode begrepen tussen 

1.8 en 2.25 m/s en afwaarts tussen 2.25 en 5.4 m/s.  

Ter hoogte van elk meetpunt werd informatie over de dwarssectie verzameld. De oppervlakte 

van de natte sectie, waterdiepte en gemiddelde helling.  Voor de afstand tussen het schip en 

de oever wordt aangenomen dat het schip zich op de thalweg bevindt.  

De primaire en secundaire golfhoogte (Hi -significante golfhoogte) wordt berekend ter hoogte 

van elk meetpunt voor een CEMT-klasse IVa schip en voor een CEMT-klasse I schip. De 

maximale golfhoogte werd geselecteerd als maatgevend voor het erosie risico. 

De grootte van de primaire golf van grote schepen bleek bepalend in de resultaten en is 

evenredig met: 

-          V² 

-          (Am/Av)² 

Met V de vaarsnelheid, Am de ondergedompelde sectie van het schip en Av de natte sectie 

van de rivier. 

Bij klasse IV is V kleiner maar Am groter dan bij klasse I, beide effecten werken elkaar 

tegen. 

Belangrijkste instellingen waren: 

 CEMT klasse I CEMT klasse IV 

Lengte schip [m] 38.5 85 

Breedte schip [m] 5.05 9.5 

Diepgang schip [m] 2.2 3 
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2.2.2.2 Berekening erosie-impact index (EI) 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt voor elk punt de totale scheepsgolfbelasting 

berekend als aantal schepen x gemiddelde golfhoogte. Zowel totale scheepsgolfbelasting als 

stroomsnelheid worden vervolgens gestandaardiseerd op dezelfde manier als de variabelen 

voor erosiegevoeligheid (tien categorieën op basis van de 2,5% en 97,5% percentielen). De 

erosie-impact index (EI) wordt tenslotte berekend als het gemiddelde over 

gestandaardiseerde totale scheepsgolfbelasting en stroomsnelheid. 

 

2.2.3  Erosierisico index (ERI) 

De erosierisico index (ERI) wordt berekend als het gemiddelde van log10 getransformeerde 
waarden voor EG en EI. Deze berekening geeft een betere spreiding van de waarden voor 
ERI. De waarden op basis van log10 transformaties worden gestandaardiseerd tussen 1 en 
10. Dit maakte het mogelijk om tijdens het onderzoeksproces (en eventueel in latere 
verbeteringstrajecten van de index) de indexwaardes beter te kunnen vergelijken tussen 
verschillende berekeningswijzen. 
 
De verkregen index is dus een relatieve maat is voor erosierisico. Noch voor EG noch voor EI 
zijn er gegevens voorhanden om de variabelen rechtstreeks om te zetten naar een index op 
absolute schaal. De precieze relatie tussen helling/breedte, stroomsnelheid of golfslag en 
kwantitatieve schatters van erosie is immers niet gekend. Er is dus steeds experten kennis 
nodig om de verkregen index te kalibreren aan de hand van een aantal referentiepunten 
waarvoor het erosierisico onafhankelijk kan worden ingeschat.  
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2.2.4 Validatie van de indices 

 

In het kader van deze opdracht was het niet mogelijk om specifieke metingen uit te voeren 

ter validatie van de opgestelde erosierisico index. Om te valideren werd gezocht hoe de ERI 

correleert met onafhankelijke datasets die indicatief zijn voor erosierisico. Twee datasets 

werden getoetst: 1) veranderingen in hoogteligging van de slikken en 2) de toestand van 

natuurtechnische oeververdediging.  

2.2.4.1 Validatie op basis van bathymetrische verschilkaarten 

 

ERI werd berekend op basis van de situatie in 2010. Op basis van een bathymetrische 

verschilkaart voor het studiegebied (2009 en 2012) (Figuur 6) kan voor elk oevertransect 

loodrecht op de rivieras per fysiotoop (Figuur 4) de gemiddelde verandering in hoogteligging 

bepaald worden. We focussen voor de validatie op het middelhoog slik.    

 

Figuur 6. Bathymetrische verschilkaart terhoogte van Sint-Amands. Binnen elk tansect doorheen een 

punt van de erosierisico index werd voor elk fysiotoop de hoogteverandering bepaald. 
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2.2.4.2 Validatie op basis van de toestand van de natuurtechnische vooroevers 

De toestand van de natuurtechnische milieubouw oeververdedigingen (NTMB-oevers) werd 

geïnspecteerd vanaf de boot in het voorjaar van 2014. Op basis van deze inspectie en de 

genomen foto’s werd voor elke vooroever een toestand bepaald. Toestand van de vooroever 

werd beoordeeld op basis van de evolutie na de plaatsing van de perkoenpalen met de 

wijmenstructuur. Sedimentatie in de vakken en het fysisch intact blijven van de constructie 

worden als OK beoordeeld; erosie of wegslaan van de vooroevers is nt_OK beoordeeld. Deze 

toestandsbeschrijving wordt afgetoetst aan de ERI indexpunten (n=28) (Figuur 7). 

 

 

Figuur 7. Locatie onderzochte vooroevers langsheen de Schelde met weergave van de validatie 

indexpunten. 



 

20 Erosierisico index www.inbo.be 

3 Resultaten 

Hier worden eerst de afzonderlijke variabelen besproken en vervolgens de verschillende 

berekende indices. 

In figuren met boxplots worden telkens de mediaan en de 1e en 3e kwartielen weergegeven 

in de box. De vlaggen geven de minimale en maximale waarde weer binnen 1.5 x IQR vanaf 

de 1e en 3e kwartiel respectievelijk. Hierbij is IQR gelijk aan de range binnen de box. 

 

3.1 Indicatoren 

3.1.1 Erosiegevoeligheid 

Om een algemeen beeld te schetsen van variatie en spatiale verdeling binnen de 

verschillende variabelen worden de variabelen enerzijds weergegeven op een kaart van het 

studiegebied (selectie van variabelen ter illustratie), en wordt anderzijds de 

frequentiedistributie en de verdeling per ecozone weergegeven.  

3.1.1.1 Breedte fysiotoop 

 

• De breedte en de variatie in breedte van het fysiotoop neemt af in stroomopwaartse 

richting (Figuur 8, Figuur 10). 

• Het laag slik is minder breed dan het ondiep subtidaal en het middelhoog slik (Figuur 

9, Figuur 10) 

 

Figuur 8: Illustratie van breedte (m) langsheen het studie gebied voor middelhoog slik (mh). 
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Figuur 9: Histogram breedte (m) per fysiotoop (outliers buiten het 95% interval zijn verwijderd) 

 

  

Figuur 10: Boxplot breedte (m) per ecozone en fysiotoop. 
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3.1.1.2 Helling fysiotoop 

 

• De maximale helling van het fysiotoop neemt toe in stroomopwaartse richting 

(Figuur 11, Figuur 13). 

• Het laag slik is minder steil dan het ondiep subtidaal en het middelhoog slik (Figuur 

12, Figuur 13). 

 

Figuur 11: Illustratie van helling (%) langsheen het studie gebied voor middelhoog slik. 

 

  

Figuur 12: Histogram helling (%) per fysiotoop (outliers buiten het 95% interval zijn verwijderd). 
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Figuur 13: Boxplot helling (%) per ecozone en fysiotoop. 

 

 

3.1.1.3 Helling / Breedte 

• De  helling over breedte neemt toe in stroomopwaartse richting (Figuur 14, Figuur 

16). 

• Er is een groot aandeel van punten met een lage waarde voor helling over breedte 

(Figuur 15, Figuur 16). Om deze reden wordt ook een index berekend waarbij de 

erosiegevoeligheid (EG) log10 wordt getransformeerd (zie 2.2.3). 

• Uit paarsgewijze correlaties (Figuur 17) blijkt dat het ondiep subtidaal en het laag 

slik sterk met elkaar gecorreleerd zijn. Minst gecorreleerd zijn het ondiep subtidaal 

en middelhoog slik. Deze laatste twee worden weerhouden voor de berekening van 

de erosiegevoeligheidsindex. Niettegenstaande zij enigszins met elkaar gecorreleerd 

zijn bevatten zij voldoende onafhankelijke informatie die supplementair kan werken 

in de index. 
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Figuur 14: Illustratie van helling(%)/breedte(m) langsheen het studie gebied voor 

middelhoog slik. 

 

  

Figuur 15: Histogram helling/breedte per fysiotoop (outliers buiten het 95% interval 

zijn verwijderd). 
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Figuur 16: Boxplot helling/breedte per ecozone en fysiotoop. 

 

  

Figuur 17: Correlatiepatronen voor de gestandaardiseerde waarden van 

helling/breedte tussen de verschillende fysiotopen. Gegevens in de bovenste 

driehoek geven de correlatie coëfficiënt en de significantie weer. * : p < 0.05; ** : 

p < 0.01; *** : p < 0.001. 
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3.1.2 Erosie-impact 

3.1.2.1 Stroomsnelheid 

• Stroomsnelheidsdata zijn afkomstig van stroomsnelheidskaarten gemaakt in NEVLA, 

gebaseerd op de meest recente hoogte- en dieptekaart met name het combigrid 

(bathy-dtm) uit Maximova et al. 2013. 

• De hoogste stroomsnelheden (max stroomsnelheid) komen voor ter hoogte van 

Dendermonde en stroomafwaarts van de Rupelmonding 

 

Figuur 18: Maximum stroomsnelheid (m/s) in het studiegebied. 

 

Figuur 19: Histogram van de maximum stroomsnelheid (m/s) per ecozone (outliers buiten het 95% 

interval zijn verwijderd). 
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3.1.2.2 Scheepvaart 

• De som van alle scheepspassages is het grootst op het meest stroomafwaarste deel 

van het studiegebied. Tussen de ringvaart en dendermonding is het aantal 

scheepspassages bepaald op 7047 op jaarbasis, tussen dendermonding en 

rupelmonding 7926. 

 

Figuur 20: Scheepvaart: aantal scheepspassages in de periode 07/2012-07/2013 in het studiegebied 

beschouwd voor de berekening scheepsgolfbelasting. 

 

3.1.2.3 Scheepsgolfbelasting 

• Scheepsgolfbelasting (Scheepvaart x maximale golfhoogte) is het hoogst bepaald 

stroomopwaarts Baasrode. Een zone met hoge belasting situeert zich tussen 

Baasrode en de dendermonding. Waar de Schelde breder is, is het verschil op de 

golfbelasting tussen linker- en rechteroever groter als gevolg van de afstand van de 

vaarbaan tot de oever. 

 

Figuur 21: Scheepsgolfbelasting in het studiegebied. 
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Figuur 22: histogram van de totale scheepsgolfbelasting per ecozone (outliers buiten het 95% interval 

zijn verwijderd). 
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3.2 Erosierisico index 

3.2.1 Erosiegevoeligheidsindex 

De erosiegevoeligheidsindex wordt berekend aan de hand van de verhouding helling over 

breedte voor ondiep subtidaal (os) en middelhoog slik (mh) (zie 2.2.1 en 3.1.1.3). De 

gekozen index geeft een penalty voor afwezige fysiotopen (EG_missing). In Figuur 23 wordt 

de log10 getransformeerde EG_missing weergegeven. Merk op dat er geen waarden worden 

berekend langsheen kaaimuren. De hoogste erosie gevoeligheid wordt waargenomen 

stroomopwaarts van Baasrode en dan vooral in de zoete zone met korte verblijftijd. 

 

 

Figuur 23: Kaart van studiegebied met EG_log_missing weergegeven. 
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3.2.2 Erosie-impact index 

De berekening van deze index is gebaseerd op de variabelen ‘totale scheepsgolfbelasting’ en 

‘stroomsnelheid’  (zie 2.2.2 en 3.1.2). Figuur 24 geeft de erosie-impact weer. Volgens deze 

index ondervindt het deel tussen Mariekerke en de Rupelmonding de kleinste erosie-impact. 

Tussen Baasrode en Vlassenbroek is de hydraulische impact door stroomsnelheden en 

golfwerking het hoogste. Lokaal kan er ook een hoge impact zijn bv. in buitenbochten waar 

de schepen dicht tegen de oever varen. 

 

Figuur 24: Kaart van studiegebied met EI weergegeven. 
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3.2.4 Erosierisico index 

 

De onderstaande figuur geeft de erosierisico index  op basis van log10 getransformeerde 

deelindices (ERI_log_missing; zie 2.2.3) met correctie voor ontbrekende fysiotopen. Het 

hoogste erosierisico wordt voorspeld stroomopwaarts van Baasrode. De niet 

getransformeerde en log10 getransformeerde indices zijn sterk vergelijkbaar. De log10 

getransformeerde gegevens geven een breder spreiding van de index waarden en een 

verschuiving naar hogere index waarden (Figuur 26). 

In bijlage worden de resultaten in detail getoond voor het volledige studiegebied. Op basis 

van de gebiedskennis lijkt de index een goede maat voor de gevoeligheid van de oevers. Een 

objectieve validatie wordt gemaakt in hoofdstuk 3.3. 

 

 

Figuur 25: Kaart van studiegebied met ERI_log_missing weergegeven. 
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Figuur 26: Histogram van ERI_missing en ERI_log_missing. 

 

3.3 Validatie van de indices 

 

3.3.1 Validatie op basis van bathymetrische verschilkaarten 

 

De validatiegegevens worden weergegeven in Figuur 27, Figuur 28 & Figuur 29. De 

verkennende figuren tonen dat met een toenemende ERI de gemeten erosie op het 

middelhoog slik toeneemt. Voor de gemiddelde hoogteverandering is er sedimentatie tot een 

ERI waarde van ‘3’. Op basis van deze observatie is er een drempelwaarde voor ERI op 

waarde ‘3’ indicatief voor zones die overwegend sedimenterend zijn. Indien we kijken naar 

de zones waar de maximale erosie gemeten is (Figuur 28) werd de maximale erosie tussen 

2009 en 2012 vastgesteld bij hogere ERI waarden. De relatie gaat goed op behalve voor 

punten met ERI ‘10’. Deze punten zijn bij controle op de kaart steevast locaties die 

momenteel reeds sterk verstevigd zijn (en goed onderhouden worden). Daarom is het niet 

verwonderlijk dat hier geen sterke erosie optrad in de meetperiode. Omgekeerd is de 

maximale sedimentatie opgetreden in zones met een lage ERI (Figuur 29). Een ERI waarde 

groter dan ‘6’ is indicatief voor zones die hoge erosiewaarden hebben en lage sedimentatie 

maxima.     
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Figuur 27. Gemeten Gemiddelde hoogteverandering tussen 2009 en 2012 in het middelhoog slik per ERI 

categorie (sedimentatie (+) of erosie (-)). Boxwhiskers 25 – 75 percentiel; bar in box = mediaan, rode 

bol = gemiddelde. 

 

Figuur 28. Gemeten maximale erosie tussen 2009 en 2012 in het middelhoog slik per ERI categorie 

(sedimentatie (+) of erosie (-)).Boxwhiskers 25 – 75 percentiel; bar in box = mediaan, rode bol = 

gemiddelde. 

 

Figuur 29. Gemeten maximale sedimentatie tussen 2009 en 2012 in het middelhoog slik per ERI 

categorie (sedimentatie (+) of erosie (-)).Boxwhiskers 25 – 75 percentiel; bar in box = mediaan, rode 

bol = gemiddelde. 
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3.3.2 Validatie op basis van de toestand van natuurtechnische 
oeververdediging 

 

De validatiegegevens worden weergegeven in Figuur 30 ev.. Het betreft een kleine 

validatieset van slechts 28 datapunten. De verkennende figuren tonen dat de Erosierisico 

index en de deelindexen indicatie geven van de mogelijke stabiliteit van de aangebrachte 

oeververdediging. Op basis van deze validatie plots werden drempelwaardes gezet en kan de 

kans op foute classificatie bepaald worden (Tabel 3-1).  

 

Tabel 3-1. Overzicht van de validatie op basis van gestelde index criteria voor de toestand van de NTMB 

oevers.  

Validatie 

criterium (n 

= 28) 

Toestand OK (n =20)  Toestand niet OK (n 

=8) 

 

 Correct Niet 

correct 

% fout Correct Niet 

correct 

% fout 

ERI > 7 17 3 15 6 2 25 

EG > 4 17 3 15 5 3 37.5 

EI > 6 16 4 20 6 2 25 

 

 

  

Figuur 30. Erosierisico index score (ERI) voor 

validatiepunten ter hoogte van NTMB oevers. Met 

aanduiding van de toestand van de oever. 

Figuur 31. Boxplot met de spreiding 

Erosiegevoeligheidsindex score (ERI) ter hoogte 

van NTMB oevers volgens de toestand. 

Boxwhiskers 25 – 75 percentiel; bar in box = 

mediaan. 
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Figuur 32. Erosiegevoeligheid index score (EG) 

voor validatiepunten ter hoogte van NTMB oevers. 

Met aanduiding van de toestand van de oever. 

Figuur 33. Boxplot met de spreiding 

Erosiegevoeligheid index score (EG) ter hoogte van 

NTMB oevers volgens de toestand. Boxwhiskers 25 

– 75 percentiel; bar in box = mediaan. 

 

 

 

  

Figuur 34. Erosie-impact index score (EI) voor 

validatiepunten ter hoogte van NTMB oevers. Met 

aanduiding van de toestand van de oever. 

Figuur 35. Boxplot met de spreiding Erosie-impact 

index score (EI) ter hoogte van NTMB oevers 

volgens de toestand. Boxwhiskers 25 – 75 

percentiel; bar in box = mediaan. 
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4 Discussie 

Over ERI 

Dit rapport beschrijft een eerste aanzet tot optimalisatie van de oeverbescherming langsheen 

de Zeeschelde. De inzet van dat proces is niet alleen kost-efficiëntie maar ook optimaal 

beheer van de kwetsbare en waardevolle oeverhabitats. Een eerste stap is de objectieve 

begroting van het risico op erosie langsheen de getijde oevers. Hiertoe wordt een erosierisico 

index (ERI) ontworpen die twee aspecten combineert: de gevoeligheid van de oever voor 

erosie (gebaseerd op helling en breedte van oeverfysiotopen) en de omgevingsfactoren die 

erosie veroorzaken (gebaseerd op stroomsnelheid en scheepsgolven). Dit rapport beschrijft 

het ontwerp van zo’n index en de beschreven methode wordt uitgewerkt voor de oevers van 

de Boven Zeeschelde (stroomopwaarts Rupelmonding).  

De voorgestelde methode berust niet op een fysische berekening van een erosiemaat of 

oeverstabiliteit (bv. Darby & Simon, 1999). Hoewel dit soort studies ons inzicht vergroten in 

de oeverstabiliteit en de mogelijke kritische belasting die een oever kan weerstaan is de 

benadering bijzonder complex door de interactie van vele fysische processen. Hierdoor is het 

bijzonder moeilijk om een betrouwbare erosiesnelheid te bepalen. De ERI index integreert de 

processen en standaardiseert de waarde binnen het studiegebied op een schaal van 1 tot 10. 

Het erosierisico wordt hierbij dus in eerste plaats relatief geschaald zonder conversie van de 

index op basis van veldmetingen met effectieve erosie (zie onder validatie).  

De huidige index geeft geen weging aan de onderlinge indicatorparameters. Dit is een sterke 

vereenvoudiging. Op basis van stabiliteitsformules voor breuksteen kan afgeleid worden uit 

de formules van Pilarczyk (1990) dat bij een bepaalde helling en waterdiepte de golfhoogte 

maatgevend is bij lage stroomsnelheden. Voor natuurlijke oevers speelt ook de duur van de 

belasting een rol. Hierbij werken de stroomsnelheden langer in op een locatie (hogere 

snelheden bij springtij; langere expositieduur hoe lager het fysiotoop in het getijvenster) dan 

de korte (maar vaak krachtiger) puls van de golfenergie. Dit illustreert de complexiteit van 

interacties tussen fysische processen die de oeverstabiliteit kunnen aantasten.     

De hier voorgestelde methode laat niet alleen toe om erosierisico op een objectieve manier 

in te schatten maar ook om dit risico te vergelijken tussen verschillende zones en aldus te 

prioriteren in de noodzaak om de toestand van de oevers te monitoren en desgevallend 

verdediging aan te brengen of te onderhouden. Onderlinge relaties tussen de erosie 

gerelateerde variabelen worden ook inzichtelijker gemaakt, wat ons helpt om het systeem 

beter te begrijpen. De meeste van de gebruikte variabelen zijn gebaseerd op 

gebiedsdekkende informatie (bathymetrie-, fysiotoopkaarten, stroomsnelheidsmodellen) die 

regelmatig wordt ge-update. De berekening is geautomatiseerd waardoor de index 

eenvoudig kan ge-update worden met nieuwe informatie en veranderingen in de 

erosiegevoeligheid ook zichtbaar worden. 

De huidige resolutie van de ERI is een indexberekening om de 250m, hierdoor is het 

mogelijk dat lokale aspecten in de vaarweg bv. steigers, palen etc de stromingspatronen en 

de morfologie in tussenliggende zone beïnvloeden en door de huidige resolutie onopgemerkt 

blijven. Een mogelijke verfijning van de ruimtelijke resolutie zou de index toepasbaarheid 

nog kunnen verbeteren. 

Door de bewuste selectie van indicatoren met gebiedsdekkende informatie ontbreken 

mogelijk een aantal indicatoren die eveneens maatgevend zijn voor erosiegevoeligheid of 

erosiedruk. Voorbeelden zijn bodemsamenstelling voor slik- en schorzone en worteldiepte 

voor de schorrand (Rosgen, 2001). Andere aspecten waarmee geen rekening kon worden 

gehouden zijn de impact van golven door recreatie (speedboten). Bovendien werden 

indicatoren in deze studie hoofdzakelijk geselecteerd op basis van expertkennis en ‘common 

sense’.   
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Validatie 

In het kader van deze studie zijn geen metingen uitgevoerd die kunnen gebruikt worden als 

validatie dataset. Dit is ook geen eenvoudige opdracht aangezien de index het risico 

weergeeft op erosie van de oever indien deze onbeschermd zou en er in het systeem geen 

ingrepen gebeuren. Hierdoor is het inherent moeilijk om de index te valideren. De best 

beschikbare datasets werden aangesproken als proxy voor erosie of sedimentatie in de 

voorbije periode. De data is zo veel mogelijk onafhankelijk van de variabelen waarmee de 

index berekend wordt.  

De validatie op basis van hoogteligging houdt geen rekening met hoogteveranderingen door 

ingrepen (bv. bijkomende bestorting kan resulteren in “sedimentatie”). In zones die 

momenteel beschermd zijn is de relatie met de erosieparameter verstoord, het is de 

verwachting dat deze zones weinig veranderen. Hierdoor is er wellicht ruis op de validatie 

van erosie risico. 

De validatie op basis van de stabiliteit van de alternatieve oeververdedigingen wordt 

beïnvloed door de constructiekwaliteit. Een van de sterk afwijkende oevers is Branst_1. Deze 

oever verloor al zeer kort na de aanleg het grootste deel van de gevlochten wijmen. Dit kan 

mogelijk te wijten zijn aan een slechte bevestiging aan de palen. Dergelijke constructiefouten 

kunnen voor ruis zorgen in de voorspellende kracht op stabiliteit door de index. Deze index 

laat ook toe om het erosierisico ter hoogte van de verschillende alternatieve 

oeververdedigingen te vergelijken en zo meer inzicht te verwerven in kritische 

succesfactoren van deze structuren. 

In een verdere stap kan deze index bijdragen tot het opstellen van een morfologisch 

beheerplan mits toevoeging van breedte en kwaliteit van het achterliggende schor. In zo’n 

morfologisch beheerplan kan dan zone per zone nagegaan worden of oeverbescherming 

nodig is en welke de meest aangewezen is.  

 



 

38 Erosierisico index www.inbo.be 

5 Referenties 

Darby,S.E. & Simon, A. (eds.) (1999). Incided River channels: Processes, Forms, Engineering 
and Management. John Wiley & Sons, New York. 
 
Hoffmann, M. & Meire, P. (1997). De oevers langs de Zeeschelde: inventarisatie van de 
huidige oeverstructuren. Water 95, 131-137. 
 
Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping 

ondiep water Zeeschelde: Deelrapport 2 - Numeriek 2D model. Version 1.2. WL Rapporten, 

00_028. Flanders Hydraulics Research.  Antwerp, Belgium. 

Pilarczyk, K.W. (1990). Stability criteria for Revetments. Hydraulic Engineering. Proc. 1990 
National Conference American society of civil engineers. San Diego. Chang, H.H. & Hill, J.C. 
pp 245-250. 
 
Rosgen, D.L. (2001). A practical method of computing streambank erosion rate. Wildland 
Hydrology, Inc. Colorado. 
http://www.wildlandhydrology.com/assets/Streambank_erosion_paper.pdf. 
 
Van Braeckel, A. Mikkelsen, J.H, Dillen, J., Piesschaert F., Van den Bergh, E., Coen. L., De 
Mulder, T., Ides S., Maximova, T., Peeters, P., Plancke, Y en Mostaert, F., (2009). 
Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats- Vervolgstudie: 
resultaten van het tweede jaar. INBO.IR.2009.34. Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek & Waterbouwkundig Laboratorium, Brussel, België. 162 pp. 

Van Braeckel, A. (2013). Geomorfologie, fysiotopen en ecotopen. p. 89-102, In Van 

Ryckegem, G. (red.). MONEOS – Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2012. 

Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit 

Soorten. Rapport INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek, Brussel.Rosgen, 

D.L. 2001 . A Practical Method of Computing Streambank Erosion Rate. In: 7th 

Federal Interagency Sedimentation Conference, March 25-29, Reno, Nev. 

Waterbouwkundig laboratorium & Delft Hydraulics (1996), Manual DIPRO, design program 

for shore protection works along sailing channels, 160 p.  



 

www.inbo.be Erosierisico index 39 

6 Bijlage: Erosierisico atlas Boven-Zeeschelde 

In bijgevoegde kaartenatlas wordt de Erosierisico index getoond voor elke oeversectie van de 

Boven-Zeeschelde. 

 

Figuur 36. Overzichtskaart van de kaartenatlas – 70 deelkaarten. 

 

 


