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Kwantiﬁceren van erosie/sedimentatiepatronen
om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde
sedimentdynamiek te onderscheiden
D U U R VA N H E T P R O J E C T

BUDGET

Fase 1: 01/01/2007 – 31/01/2009
Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

1.054.905 €

S L E U T E LW O O R D E N

Physical ecosystem; sea-level rise; long-term impact; erosion/sedimentation; sand/mud balance; sustainable exploitation/
management criteria

CONTEXT

SSD

WETENSCHAP VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

QUEST4D biedt een wetenschappelijke ondersteuning voor een
duurzame exploitatie van de exclusief economische zone waarbij de nood aan een strategisch sedimentgericht beleidskader
reëel wordt. Mbt aggregaatextractie, wordt op Europees niveau
toenemend niet-hernieuwbare sedimenten ontgonnen, pleitend
voor een beter beheer van deze grondstoffen. Recente studies
toonden ook de grootschaliger invloed aan van het storten van
gebaggerd materiaal op het kustecosysteem. Bijkomend is nood
aan een langetermijnvisie voor het optimaal toewijzen van stortlocaties, gezien de hoge turbiditeit en hoge siltatiesnelheden in
de havens en navigatiekanalen. Duurzaamheid en visserij is, in
de context van QUEST4D, gerelateerd aan het behoudsmechanisme van zandbanken die een belangrijke ecosysteemstructurende rol vervullen. Tot slot, is nood aan een ruimere visie mbt
strandsuppleties, gezien de voorspelde snellere zeespiegelstijging leidt tot een sterk toenemende vraag naar natuurlijke grondstoffen.

PROJECTBESCHRIJVING

Objectieven
QUEST4D beoogt het kwantiﬁceren van erosie/sedimentatieprocessen op het Belgisch Continentaal Plat. De aard en de dynamiek van het sediment zullen bestudeerd worden in de ruimte,
diepte en tijd (4D). Het onderzoek is actueel gezien er indicaties
zijn van een langetermijn en grootschaliger erosie van de fysische zeebodem en het is niet duidelijk of dit te wijten is aan toenemende antropogene druk of tevens aan de natuurlijke evolutie
van de zeebodem, inbegrip het effect van klimaatsverandering.
Deze processen dienen echter afgewogen te worden tov de industriële activiteiten. Dit onderzoek vraagt een gedetailleerde en
doelgerichte aanpak; dit is mogelijk omwille van omvangrijke recente onderzoeksresultaten en diverse langetermijndatasets,
zowel op kleine als grote schaal. QUEST4D beoogt een alomvattend beeld te schetsen van sedimentveranderingen, gerelateerd
aan zand en slib en zal pogen hieruit de status van het mariene
milieu te deﬁniëren en toekomstperspectieven te formuleren, althans vanuit een fysisch oogpunt.

Methodologie
De methodologie bestaat uit geavanceerde modellering, gevalideerd met experimenten; doelgerichte observaties/bemonsteringen, in de ruimte, diepte en tijd (4D); en uit de analyse van diverse langetermijnsdatasets. Verschillende zeespiegelstijgingsscenario’s zullen gemodelleerd worden. Een overzicht van het
takenpakket is verder schematisch voorgesteld, inbegrip de interactie tussen de verschillende partnerns. Bovendien kunnen
de QUEST4D partners gebruik maken van metingen en opvolgingssresultaten van diverse overheidsinstanties.
Het QUEST4D partnershap omvat geologen/sedimentologen
(RCMG/BMM/KUL), bio-ingenieurs (RCMG), sedimenttransportmodelleerders (BMM/KUL/WL), kustingenieurs (WL) en biologen (SMB/KBIN), met een evenwichtige samenstelling tussen universiteitsonderzoekers en onderzoekers verbonden aan
de overheid. De multidisciplinariteit en 2 beleidsgerichte partners
(BMM/WL) staan garant voor doordachte opties voor het beheer
en duurzame exploitatie van menselijke activiteiten, ondersteund
door de expertise van het opvolgingscomité. Het Belgische Mariene Datacentrum (BMDC) en het Vlaams Instituut voor de Zee
(VLIZ), respectievelijk, staan in voor het beheer van databanken
en de valorisatie van de resultaten.

B A N D M E T I N T E R N AT I O N A L E P R O G R A M M A’ S

RCMG zal de QUEST4D resultaten valideren in de COST Actie
638 ‘Investigating and managing the impacts of marine sand and
gravel extraction and use’ (2006-2010), een Europees netwerk
inzake mariene aggregaten. BMDC is partner van SeaDataNet,
een EU FP6 geïntegreerd infrastructuurinitiatief ter ondersteuning van het QUEST4D databeheer. Het onderzoek naar klimaatsveranderingen zal versterkt worden door KUL’s betrokkenheid in
het SEAMOCS Netwerk (Applied stochastic models for ocean
engineering, climate and safe transportation, EU Marie Curie
RTN, 2005-2009). Alsook, zal het EU ‘Marie Curie Transfer of
Knowledge’ project MARIE (Modelling and Assimilation for Region of fresh water Inﬂuence Environments, 2005-2009) meer
inzicht geven in gekoppelde numerische voorspellingen van golven en stromingen en van de hydrodynamica van rivierpluimen.
WL is actief betrokken bij de opzet van een op grote schaal slibmodel voor het Schelde-estuarium, geﬁnancierd door de Scheldecommissie. Alle partners zijn betrokken in het Europees
netwerk voor kustonderzoek BeNCoRe/ENCORA (EU FP6).
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V E R WA C H T E R E S U LTAT E N
EN/OF PRODUCTEN

Parameters voor gebruik in studies
mbt klimaatsveranderingen;

Een Geograﬁsch Informatiesysteem
en databanken met multidisciplinaire
informatie over de zeebodem van het
Belgisch Continentaal Plat, inbegrip de
verschillende menselijke activiteiten
gedurende de laatste 100 jaar en een
historisch referentiekader van 1900.

Casestudies mbt het effect van visserij, aggregaatextractie en langetermijn
storten van gebaggerd materiaal;

Modellen, waarbij de kustnabije en
zeewaartse zone gekoppeld is aan de
vooroever en het Schelde-estuarium
om een zand/slib balans op te stellen
evenals geïdealiseerde modellen ifv impactstudies;

De belangrijkste resultaten zullen
gepubliceerd worden in internationale tijdschriften en gepresenteerd
op toonaangevende fora; voor het
grote publiek worden brochures, animaties en posters verzorgd.

Beleidsinstrumenten (o.a. indicatoren)
ter ondersteuning van een duurzame
ontwikkeling/exploitatie, inclusief aanbevelingen.

Sediment- / sediment transport system (1-5)
Historic reference framework Gilson (4,4a)
Quantification of changes and trends (1-5)

Defining the physical system in its 4 dimensions
Modelling of processes
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Natural evolution of the seabed and climate change
Natural Evolution (1)
Climate Change (3)

4
D

Impact of human activities
Quantification of human impacts (1)
Case studies (1-5)

MUMM

RCMG

WP3: DEVELOPMENT OF
SUSTAINABLE EXPLOITATION/MANAGEMENT

WP2: IMPACT OF
NATURAL AND ANTHROPOGENIC PRESSURE

Balancing the natural versus anthropogenic impact (1-5)
Future impact scenario's of climate change (3)
Integrated management tools
Quantitative and qualitative indicators (1,2,3,5)
Recommendations on monitoring (1,2,5)
Sustainable exploitation of economic activities
Allocating efficient dumping grounds (1,2)
Sustainable exploitation of marine aggregates (1,5)
Sustainable coastal protection schemes (1,4)
Socio-economic consequences of changes (1)

RCMG

WP4
DATA MANAGEMENT AND VALORISATION
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Data management (1,2)
Data valorisation (1,5b)
Website
Discussion meetings
Leaflets, posters, animations
Data dissemination
Workshops

Partners
1. Ghent University, Renard Centre of Marine Geology
2. Management Unit of the Mathematical Model of the North Sea
3. Catholic University of Leuven, Hydraulics Laboratory
a
subcontract KUL - Applied Geology
4. Flanders Hydraulics Research & Division Coast (Flemish Authorities)
5. Ghent University, Section Marine Biology
a
subcontract RBINS-Invertebrates
b
subcontract VLIZ

a.o. FPS Economy, SMEs,Self-employed and Energy, Marine Sand Fund; FPS Health, Food Chain
Safety and Environment; Department of Marine Environment; Flemish Environment Agency, MIRA;
Zeegra vzw; Flemish Authorities, Agency for Maritime & Coastal Services, Coastal Division /
Department of Mobility & Public Works, Division Maritime Entrance; European Dredging Association;
Belgian Navy, DGRM; Institute for Agricultural and Fisheries Research, Fisheries; RBINS, MUMM

Integrated 2D sand/mud transport models (2-3-4)
Model validation (2-3-4)
3D sediment transport modelling (4)
Coupling and interaction of models (2-3-4)

End-users community

MUMM

WP1
PROCESS STUDIES AND MODELLING

PA R T N E R S - A C T I V I T I E S

Universiteit Gent. Renard Centre
of Marine Geology (RCMG)
Gespecialiseerd in het gebruik en validatie van geo-akoestische technieken
en het karteren en modelleren van
habitats.
Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee
(BMM)
De BMM volgt een Beheers-, Opvolgings-, Modelleringsstrategie, respectievelijk omwille van de impact van
menselijke activiteiten, voor operationele voorspellingen en onderzoek, en
als basis voor een goed beheer.
Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Hydraulica (KUL)
Gespecialiseerd in het modelleren van
golven/stromingen en het gedrag van

(niet)-cohesieve sedimenten. De onderzoekseenheid Toegepaste Geologie is onderaannemer voor de uitvoering van kleimineralogische analyses.
Waterbouwkundig
Laboratorium
(WL)
Gespecialiseerd in hydraulische, maritieme en kustingenieursaspecten evenals laboratoriumonderzoek op sedimenten.
Universiteit Gent, Sectie Mariene
Biologie (SMB)
Gespecialiseerd in de biologie van het
mariene benthos van zachte substraten. Het KBIN-Invertebraten is onderaannemer voor de analyse van de Gilson dataset (1900), evenals VLIZ voor
de datavalorisatie.
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C O N TA C T I N F O R M AT I E

Coördinator
Vera Van Lancker
Universiteit Gent.
Renard Centre of Marine Geology (RCMG)
Krijgslaan 281, s-8
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 264 45 89
Fax:+32 (0)9 264 49 67
vera.vanlancker@ugent.be
http://www.rcmg.ugent.be

Promotoren
Michael Fettweis
Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen
Beheerseenheid van het Mathematisch
Model van de Noordzee (BMM)
Gulledelle 100
B-1200 Brussel
Tel +32 (0)2 773 21 32
Fax +32 2 770 69 72.
m.fettweis@mumm.ac.be.
http://www.mumm.ac.be
Jaak Monbaliu.
Katholieke Universiteit Leuven,
Laboratorium voor Hydraulica
Kasteelpark Arenberg 40
B-3001 Heverlee
Tel. +32 16 32 16 61
Fax. +32 16 32 19 89.
jaak.monbaliu@bwk.kuleuven.ac.be
Toon Verwaest.
Waterbouwkundig Laboratorium
Berchemlei 115
B-2140 Antwerpen (Borgerhout)
Tel: +32 (0)3 224 60 35
Fax: +32 (0)3 224 60 36
toon.verwaest@mow.vlaanderen.be
http://watlab.lin.vlaanderen.be/
Steven Degraer
Universiteit Gent
Sectie Mariene Biologie (SMB)
B-9000 Gent.
Tel: +32 (0)9 264 85 22
Fax: +32 (0)9 264 85 98
steven.degraer@ugent.be
http://www.marinebiology.ugent.be/

Opvolgingscomité
Voor de volledige en de meest up-to-date
samenstelling van het Opvolginscomité,
gelieve onze databank van federale
onderzoeksacties (FEDRA) te bezoeken
op http://www.belspo.be/fedra
of http://www.belspo.be/ssd
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