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De Regeringsbeslissing over de
afsluiting van de Oosterschelde

Het advies van de Commissie Oosterschelde,
dat op 1 maart 1974 aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat werd aangeboden zie Berich! 68 (mei 1974) -, kwam in
hoofdzaak neer op de bouw van een stormvloedkering, die onder normale omstandigheden een ongeveer tot op de helft gedempte
getijbeweging op het Oosterscheldebekken
zou toelalen, doch bij gevaarlijke storm zou
worden gesloten. Met deze oplossing, zo
meende de Commissie, zou zowel de veiligheid voldoende zijn gediend - conform de
bedoeling van de Deltawet - als ook het
specifieke hydrobiologische milieu in deze
zeearm kunnen worden behouden. Het gedeelte van de Oosterschelde dat op deze
manier in open verbinding zou blijven met de
zee, zou dan echter wei enigermate worden
beperkt door de aanleg van twee comparti-

De tot nu toe uilgevoerde
werken in de Oosterschelde in
vooelvlucht
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Fig. 1. Het voorstel van de
Commissie Oosterschelde
Fig. 2. Advies van de Raad van
de Waterstaat
Fig. 3. Advies van de Rijks
Planologische Commissie

menteringsdammen: een in de zuidelijke
mond van het Keeten, de zogenaamde
Keetendam, en een in het oostelijk deel van
de Oosterschelde, zover mogelijk verwijderd
van de oesterbanken bij Yerseke, doch westwaarts van de nieuwe Schelde-Rijnverbinding
(fig. 1).
De Raad van de Waterstaat, aan wie het
rapport van de Commissie Oosterschelde
door de Minister van Verkeer en Waterstaat
werd voorgelegd, kon zich met deze oplossing
van de afsluiting van de Oosterschelde verenigen, zij het dat de Raad zijn voorkeur
uitsprak voor een wat andere compartimentering, namelijk door een dam tussen
St.-Philipsland en de Grevelingendam en een
dam bij Wemeldinge (fig. 2). Zo zou beter
rekening worden gehouden met de belangen
van de scheepvaart; daar stond tegenover,
dat de schelpdiercultures bij Yerseke zouden
worden opgeofferd. De Raad achtte dit laatste
aanvaardbaar, aangezien hij betwijfelde of
deze cultures onder de condities van een
gehalveerd getij nog wei toekomst hadden.
Ook de Provinciale Besturen van Zeeland,
Noord-Brabant en Zuid-Holland evenals de
meeste betrokken Waterschappen achtten
deze wijze van afsluiting van de Oosterschelde desgevraagd aanvaardbaar, zij het
onder beding dat het tijdstip van het bereiken
van de optimale veiligheid, dat vol gens het
vigerende Deltaplan voor de betreffende
gebieden omstreek 1978 zou kunnen vallen,
niet noemenswaard zou worden verlaat.
Tenslotte werd de Rijksplanologische Commissie door de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening gevraagd eveneens
advies uit te brengen omtrent het rapport van
de Commissie Oosterschelde. Deze Com-
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missie kreeg daartoe tevens de beschikking
over de adviezen en reacties die dateerden
van v66r dat rapport.
Ter voorbereiding van haar advies stelde de
Rijksplanologische Commissie een werkgroep in onder voorzitterschap van de vertegenwoordiger van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In de werkgroep hadden vertegenwoordigers
zitting van de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Financien,
Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat,
VOlksgezondheid en Milieuhygiene en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Op 18 september 1974 bracht deze werkgroep
haar rapport uit, waarna op 26 september 1974
het advies van de Rijksplanologische Commissie aan de Minister van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening volgde.
Daarin werd de Regering aanbevolen de
Oosterschelde, zo dit - na enige nadere
studie, waarvan de duur werd geraamd op
1 a 1112 jaar -, technisch uitvoerbaar zou
blijken te zijn, af te sluiten met permanente
stormvloedkerende doorlaatcaissons. Het
advies sprak zich voorts uit ten gunste van
een compartimentering van het Oosterscheldebekken, daarbij enerzijds de Raad
van de Waterstaat volgend in zijn advies omtrent de Philipsdam, anderzijds weer teruggrijpend op het voorstel van de Commissie
Oosterschelde voor wat betreft de Oesterdam.
De Rijksplanologische Commissie meende
namelijk, dat er goede redenen waren om
aan te nemen dat de schelpdiercultures in het
te creeren gedempte getij toch zouden kunnen voortbestaan. Teneinde echter tevens aan
de scheepvaartbelangen tegemoet te komen
adviseerde de commissie tegelijk tot de aan-

leg van een nieuw Kanaal door Zuid-Beveland,
ter hoogte van Waarde, op de Westerschelde
aantakkend en uitmondend ten oosten van de
Oesterdam, het zogenaamde Waardekanaal
(fig. 3). Dit advies werd voor wat betreft de
wijze van afsluiting van de Oosterschelde
door de Regering overgenomen in haar uiteindelijke beslissing, die op 9 november 1974
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en aan de Provinciale Staten
van Zeeland werd medegedeeld. Daarbij werd
aangetekend dat ten aanzien van de wijze van
compartimentering en over de eventuele
aanleg van een Waardekanaal nog nader
met de provincie Zeeland overleg zou
worden gepleegd. Deze Regeringsbeslissing
werd door de Tweede Kamer na debatten
op 19 en 20 november aanvaard.
Er werden echter enige ontbindende voorwaarden aan deze beslissing verbonden;
wanneer de afsluiting met permanente
stormvloedkerende caissons technisch niet
realiseerbaar blijkt of niet omstreeks 1985
kan worden verwezenlijkt, of wei wanneer de
kosten van deze afsluiting de thans
geraamde kosten wezenlijk te boven gaan,
dan gaat deze afsluiting niet door, en word!
de afsluiting verwezenlijkt volgens het oorspronkelijke Delta-plan.

zullen ar!ikelen verschijnen betreffende het
laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd wordt
in verband met de hydraulische en de grondmechanische problemen. Voorts zal worden
gerapporteerd over de stand van zaken met
betrekking tot de mogelijkheden tot bod emverdichting van de ondergrond waarop de
fundering van de caissons zal moeten komen
te rusten.

De minister verklaarde zich bereid de resultaten van de studies samenhangend met de
bouw van de afsluitbare dam te zijner tijd
aan de Staten-Generaal te doen toekomen.
Ook heeft de minister binnen een jaar een
interimrapport terzake van de Rijkswaterstaat
in he! vooruitzicht gesteld. Daarnaas! zullen
in deze Berichten regelmatig mededelingen
worden gedaan. In het eerstvolgende Bericht
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In de twee vorige Berichlen werden algemene
beschouwingen gegeven over aqualische
ecosystem en en over aquatisch milieubeheer.
Thans word! nader besproken langs welke
wegen men tot een verantwoorde beleidsuitstippeling terzake van dit milieubeheer kan
komen.

Voor een verstandig beheer van een water is
het gewenst zich een zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in de complexe werking
van een dergelijk systeem, zowel in zijn
geheel als in onderdelen, alsmede in zijn
relatie tot de omgeving, met name het omringende land. Hiertoe moeten de belangrijkste processen die zich in een aquatisch
ecosysteem ontwikkelen, zo goed mogelijk
worden geanalyseerd en althans enigermate
voor berekening toegankelijk worden gemaakt. Men bedient zich hiervoor van modellen. Deze kunnen op verschillende wijze steun
verlenen aan het onderzoek. 20 kan een
model een belangrijke instructieve rol vervullen bij de communicatie tussen deskundigen en belanghebbende leken. Een model
kan voorts een belangrijk mid del zijn om de
samenhang tussen verschillende deelprocessen en deelsystemen te verduidelijken; het
kan dan als leidraad worden gebruikt voor de
organisatie van verder onderzoek. Men kan
zich met behulp van een model ook een
beter inzicht verschaffen in de overheersende
factoren binnen een systeem en de gevoeligheid van het systeem voor veranderingen in
deze factoren, en het gebruiken om Ie bepalen wat de mees! geschikte maatregelen
zijn ten behoeve van een verstandig beheer.
Vooral wanneer het gaat om zo ingewikkelde
multidisciplinaire aangelegenheden als het
beheer van een ecosysteem, zijn dergelijke
modellen dus eigenlijk onmisbaar. Tenslotte
kan een model in geperfectioneerde vorm
een middel worden om verdere ontwikkelingen, veroorzaakt door bepaalde ingrepen,
te voorspellen.
Het streven van het ecologisch onderzoek
dient er reeds nu op te zijn gericht uiteindelijk
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Ecologisch modelonderzoek
bij de Deltawerken

over deze laatste soort modellen te kunnen
beschikken, zodat een doelgerichter beheer
der systemen mogelijk word!. Helaas zijn we
echter nog lang niet zover.
De modellen die we thans kunnen maken,
zijn nog vrij primitief. Meer dan de eerste twee
der bovengenoemde doelstellingen kunnen er
nog niet mee worden bereikt. De bouw van
deze modellen dient echter met kracht Ie
worden voortgezet, teneinde enerzijds het
karakter, de reikwijdte en daarmede het belang van het ecologisch onderzoek in zijn
globale samenhangen aan de betrokken
beheerders duidelijker te maken, anderzijds
am tot een zo efficient mogelijke organisatie
van het verdere wetenschappelijke onderzoek
te komen. Ook bij deze geschematiseerde
modellen mogen we nog niet dadelijk den ken
aan een model waarin aile processen lezamen
zijn ondergebracht, en waarin bijvoorbeeld
zowel de energiestromen als de voedselketens
en de voedselkringlopen zijn opgenomen. Het
ecologische modelonderzoek is nog lang niet
ver genoeg gevorderd voor dergelijke volledige, zeer complexe modellen.
Uiteindelijk moet het wei onze doelstelling
zijn zover te komen. Maar in de naaste toekomst zal dit doel zeker nog niet worden bereikt; er ligt hier nog een zeer lange weg
voor ons. Het onderzoek zal zich daarom
voorshands moeten beperken tot deelmodellen, waarin die aspecten worden onderzocht die voor het beheer van het ecosysteem
het meest urgent worden geacht. Zo kan men
trachten een deelmodel op te stellen waarin
de invloed van de fosfaatbelasting op de
algengroei wordt onderzochl. Het onderzoek
zou daarbij uit verdere praktische overwegingen tevens georienteerd moeten worden

Fig. 1. Een ecosysteem:
a. in zijn geheel opgevat als
een black box
b. gezien als een systeem van
subsystemen
c. gezien als een systeem van
nog verder gelede subsystemen

a

b

c

op de mogelijkheden die de beheerder ten
dienste staan om deze processen zo nodig
in goede banen te brengen en te houden.
Wanneer men zich deze verstandige beperking oplegt, kan het onderzoek reeds vrij
spoedig bruikbare praktische resultaten opleveren.
Voor we nu verder gaan is het misschien goed
er hier aan te herinneren dat er in principe
twee verschillende benaderingsmogelijkheden bij het onderzoek bestaan, de holoi'stische benadering, waarbij van het geheel, en
de merologische werkwijze, waarbij van de
delen afzonderlijk wordt uitgegaan. Bij de
eerste methode vraagt men niel zozeer hoe
alles tot in de kleinste onderdelen precies in
elkaar zit, doch is men in de werking van de
onderdelen ge'interesseerd naarmate zij van
meer invloed blijken te zijn op de werking van
het geheel. Bij de tweede benaderingswijze
zoekt men vooral het inzicht te verdiepen in
het onderdeel, waarbij, wal zijn omgeving befrett, he! accent lig! op he! belang van die
omgeving voor het deel en niet omgekeerd.
Beide wegen dienen te worden bewandeld,
omdat de twee zienswijzen alkaar aanvullen,
mits er sprake is van een zekere coordinatie.
In deze beschouwing gaan we verder uit van
de holo'istische benadering, waarbij het ons
voor wat betreft de onderdelen of subsystemen van het te onderzoeken ecosysteem
in de eerste plaats te doen is om de wisselwerking die ze langs hun grenzen onderhouden met de omgeving, en niet in de eerste
plaats om hetgeen er allemaal gebeurt binnen
die begrenzing; met andere woorden we
werken met zogenaamde 'black boxes', waarvan ons voorshands aileen de in- en output
interesseert. Met deze simplificatie zou men
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tot het uiterste kunnen gaan door een geheel
ecosysteem, zoals een meer, als een black
box te beschouwen, bijvoorbeeld wanneer het
gaat om het opstellen en instandhouden van
een totale stof- en energiebalans van dat
meer (fig.1a). Maar deze werkwijze is al gauw
te grof, en men zou meer inzicht willen hebben in de verdere onderverdeling en bij het
onderzoek minstens ook een tweede niveau
van black boxes willen betrekken, door het
meer te onderscheiden in een algenzone, de
bodemlaag en een daartussen gelegen waterkolom; een onderverdeling dus in drie horizontale zones.
Van deze drie subsystemen kan men dan het
onderlinge verband bestuderen. We stelden
hierboven echter al dat we voorlopig niet
hoeven te den ken aan een compleet model
van een aquatisch ecosysteem. We zulJen dus
te maken hebben met deelmodellen of modellen van deel- of subsystemen, die dan hetzij
functioneel hetzij ruimtelijk kunnen zijn gerangschikt. Maar welk deelaspect in het
model ook wordt onderzoeht, steeds zal men
die hierarchisehe groepering der versehillende niveaus weer ontmoeten; daarbij geldt
als regel dat het aantal black boxes toeneemt
naarmate men verder in het systeem afdaalt
(fig. 1b en 1c).
Zoals reeds gezegd is het voor de kennis van
de totale werking van het systeem niet nodig,
over een volledig inzicht te besehikken in de
deelproeessen, de subsystemen die in de
black boxes verscholen zitten, als men van de
belangrijkste subsystemen maar ongeveer de
in- en output kent. Het is dus wei een taak
van het onderzoek, deze in- en outputs ongeveer te leren kennen of te schatten en bovendien de gevoeligheid van het systeem ervoor.
Zodra immers blijkt, dat het gehele systeem
zeer gevoelig is voor het gedrag van een bepaald subsysteem, is het zaak om van dat
subsysteem wat meer te weten te komen. Het
is dus niet te vermijden dat men een aantal
black boxes vroeger of later tot onderwerp
van nader studie maakt. En langs deze weg
ontmoeten elkaar tenslotte toch de beide
wegen van onderzoek, de holoi'stische en de
merologische benadering. Op de merologische weg ontmoet men meestal de echte
specialisten, die zich in de kennis en het
inzicht van een afzonderlijk onderdeel verdiepen, waarbij de inhoud van de black box
hoofdzaak is en zijn relatie tot de omgeving
in de eerste plaats van be lang wordt geacht
voor de black box zelf. Specialisten hebben
een voorkeur voor zulk naar binnen gekeerd
onderzoek, en zij lopen gevaar, de samenhang met het geheel uit het oog te verliezen.
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Fig. 2. Het ecologisch model
als beleidsinstrument

Ecologische modellen kunnen dan ook een
belangrijk middel zijn voor het programmeren
en coordineren van het wetenschappelijk
onderzoek. De deelonderzoekers wordt door
middel van het model hun plaats in het geheel
duidelijk, alsmede het belang van die plaats
voor het geheel. Het model kan op deze wijze
dan ook de onderlinge samenwerking en uitwisseling van gegevens bevorderen. Zonder
een dergelijk 'denkforum' laat deze coordinatie wei eens te wensen over: de wetenschapsman sluit zich nogal eens graag in
zijn box op. Wanneer we echter spreken van
programmering van wetenschappelijk onderzoek dan dient wei te worden bedacht dat
men aan de wetenschapper toch ook voldoende vrijheid moet laten voor zuivere
research. Het is in dezen evenwel niet altijd
even gemakkelijk de gulden middenweg te

vinden. De belangstelling van een specialist
voor een bepaald onderwerp hangt immers
lang niet altijd samen met het belang dat het
voor de gemeenschap heeft. Bovendien is er
dan nog de moeilijkheid dat het overwicht
binnen een onderzoeksteam bepaald niet
altijd samenvalt met de onderlinge be langenverhouding der deeldisciplines, doch maar al
te vaak wordt bepaald door de persoonlijke
rangorde van de betrokken onderzoekers.
Ook hier kan het model een welkom middel
zijn om verhoudingen recht te trekken.
We komen nu aan de vraag naar het meest
praktische doel van het modelonderzoek: de
voorlichting aan de beheerder van het betreffende aqua!ische systeem. Weliswaar heet!
de mens aan het leven onder water van oorsprong geen deel en kan hij in he! aqua!ische
ecosysteem uit biologisch gezichtspunt gezien slechts als gas! worden beschouwd, dit
betekent niet dat hij geen rechten kan doen
gelden ten opzichte van dit milieu en daarin
niet ook zijn eigen verlangens tot uitdrukking
zou mogen brengen.
Voar een doeltreffend beheer is het gewenst
vaar het beheersgebied een bestemmingsplan
te ontwerpen waarin aile belangen van
plant, dier en mens zo goed magelijk legen
elkaar af zijn gewagen. Vaar een evenwichtig bestemmingsplan is het onder andere
nodig de geschiktheid, de draagkracht en de
gevoeligheid van het systeem ten aanzien
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van bepaalde bestemmingen te leren kennen.
Het is praktisch, hiervoor een bestemmingsmodel Ie maken dat kan worden kortgesloten
op het ecologisch modelcomplex en daarop
kan worden afgestemd. Di! is bepaald geen
eenvoudige zaak. Even moeilijk als het opstellen en goed lalen functioneren van een
ecologisch model is het op harmonische
wijze huisvesten in de ecologische woning
van aile belangen die zich aandienen bij het
opstellen van een inrichtings- en bestemmingsplan.
Daarbij moet dan worden bedacht dat de
grenzen tussen het aquatische ecosysteem en
zijn omgeving, die vanuit strikt hydrobiologische hoek bezien nog wei tamelijk scherp
langs de waterlijnen kunnen worden getrokken, door de deelneming van de mens aan
dit systeem vervagen, anders gezegd, dat
door de menselijke participatie het aquatische
gebied meer en meer in zijn omgeving wordt
ge'integreerd en duideJijker deel gaat uitmaken van grotere ecologische verbanden.
Met name in getijdewateren met een belangrijke schommeling van de waterspiegei wordt
het aquatische systeem begrensd door een
randsysteem dat zowel tot het aquatische
systeem als tot het aangelande terrestrische
systeem kan worden gerekend. Door zoogdieren, vogels en amphibien alsmede door de
oevervegetatie wordt reeds een band gelegd,
doch die wordt door de mens nog weer
verder versterkt.
Het bestemmings- en inrichtingsmodel voor
een aquatisch ecosysteem zal dus geografisch, en wellicht ook in sommige functionele opzichten ruimer moeten zijn omgrensd
en breder moeten worden georienteerd dan
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het aquatische model complex waarop het
rechtstreeks betrekking heeft.
De rol van ecologische modellen bij onderzoek en beheer van aquatische ecosystem en
wordt door het in figuur 2 gegeven schema
nog eens verduidelijkt. Het modellencomplex
fungeert daar als coordinator-generatororganisator van het wetenschappelijk zowel
als het veldonderzoek en tevens als gids voor
het opstellen van bestemmingsplannen en
voor het beheer.
De Deltawerken betekenen een ingreep in een
samenstel van gevestigde aquatische milieucomplexen. Door die ingreep ontstaat een
aantal nieuwe ecosystemen die niet onbelangrijk van de oude afwijken. De ecologisehe
respons op deze ingreep is niet nauwkeurig
te voorspellen; de ecologische wetensehap is
daarvoor (nog) niet ver genoeg gevorderd.
Teneinde zo spoedig mogelijk allereerst enige
ordening in de veelheid van problemen Ie
krijgen die hier aan de orde zijn, is door de
Rijkswaterstaat enige tijd geleden een Stuurgroep Eeologisch Modelonderzoek voor het
Deltagebied opgerieht. Biologen, systeemanalitici, hydraulische en eiviele ingenieurs
zitten rond de tafel, aanvankelijk op zoek
naar het kleinste gemene veelvoud, maar
thans reeds naar de grootste gemene deler.
De wijze van aanpak tekent zich af, de praktische werkwijze begint vorm te krijgen. Ais
eerste slap zal gelraeht worden een aantal
veelbelovende, reeds bestaande modellen in
een paar uitgekozen Deltabekkens Ie toetsen. Hierop voortbouwend zullen ook de belangrijke meer fundamentele vraagstukken
aan de orde gesteld en bestudeerd worden.

A. De werken van het Dellaplan

Kustversterking Op Voorne

De hoogwaterkering langs de Noordzee wordt
op Voorne gevormd door een duingebied van
wisselende breedte en hoogle, dat in hoofdzaak het resultaat is van het spel van
golven, wind en zeestormen. Bij de zeewerende duinen treedt een bepaalde periodiciteit op in de voor- en achteruitgang van de
kustlijn. Dit dynamisch evenwicht wordt verstoord als er in een of meer van de bepalende
factoren een grote wijziging komt. Zulk een
wijziging is voor Voorne in het bijzonder de
afsluiting van het Haringvliet. Bovendien
speelt op Voorne eveneens een belangrijke
rol de uitbouw in de Noordzee van de Europoortwerken; de Maasvlakte steekt bijvoorbeeld ver voorbij Voornes noordwestkust in
zee. Een nader onderzoek heen uitgewezen,
dat het duingebied van Voorne onvoldoende
weerstand zal kunnen bieden aan een superstorm zoals die waarvan bij de opstelling van
het Deltaplan is uitgegaan, met een kans van
voorkomen van 1% per eeuw. Er moeten dus
maatregelen worden genomen om de hoogwaterkering te versterken.
Het Jigt in de bedoeJing om de noodzakelijke
kustversterking op Voorne uine voeren in
een vorm die bij de plaatselijke, natuurlijke
omstandigheden van zandige kusten past.
In het Berich! 43 (februari 1968) is reeds naar
voren gebracht, dat de getijstromen in de
zee-armen en langs de kust van het Deltagebied tengevolge van de aanleg van de
afsluitdammen wijzigingen zullen ondergaan.
Door aanpassing van de zeebodem en van de
kustlijn zal op den duur een nieuw dynamiseh
evenwieht kunnen worden bereikt.
Het proces van aanpassing van de zeebodem
en van de kustlijn verloopt in het algemeen
heel langzaam. Bij veel zandaanvoer vanuit

zee is er aanwas en gaat de kustlijn vooruit.
Spoelt er onder invloed van stroming en golfslag veel zand weg, dan gaal de kustlijn
aehteruit. Ter plaatse van de noordwesteJijke
hoek van Voorne, de Groene Punt, wijzigt de
situatie zich thans snel. De kustlijn verplaatst
zich hier 10 m per jaar landwaarts. Symptomen van achteruitgang van de kust deden
zieh overigens reeds lang gevoelen, voordat
het Haringvliet werd afgesloten van de
Noordzee.
Blj de dUingordel langs de Noordzee in
Noord- en Zuid-Holland zijn veelal versehillende achter elkaar liggende duinregels te
onderscheiden, onderbroken en van elkaar
gescheiden door duinvalleien. Langs het
strand ligt, evenwijdig aan de kustlijn, een
niet-onderbroken duinregel, die mede door
menselijk ingrijpen is tot stand gekomen.
Deze zeereep, waarvan in de eerste plaats
verwacht word! dal hij de stormvloed zal
weerstaan, sluit het binnenduingebied van de
zee af. Op Voorne zijn de zeewerende duinen
langs de noordwestkust tamelijk breed. Er
liggen twee en soms wei drie duinregels
achter elkaar. De binnenste duinregel is de
oudste; hij vormt de eigenlijke hoogwaterkering. De andere duinregels zijn na 1910 op
de strandvlakte ontstaan. In de duinvallei
buiten de hoogwaterkerende binnenste duinregel ligt het 'Breede Water', een duinmeer.
Tot voar kort had deze duinvallei bij de
Groene Punt verbinding met het strand, zodat
hij bij hoge stormvloeden inliep. Langs de
zuidwestkust van Voorne is het duingebied
smal en is er slechts een duinregel aanwezig.
Landwaarts van deze zeereep lig\ nabij het
aansluitpunt van de Haringvlietdam het duinmeer 'Quackjeswater'. De duinkust van
11

Voorne is 13 km lang; hij strekt zich uit tussen
de uit 1951 daterende afsluitdam van de
Brielse Maas, thans Brielse Meerdijk genoemd, en de in 1971 voltooide Haringvlletdam.
In 1966 is ten behoeve van zandwinning voor
de Europoortwerken westelijk van de Brielse
Meerdijk een afsluitdam gelegd in de mond
van het Brielse Gat. De duinen langs het
aldus gevormde ongeveer 3 km lange binnenmeer, tegenwoordig ook wei Oostvoornse
Meer genoemd, zijn thans niet meer blootgesteld aan de directe invloed van de Noordzee. Er zijn momenteel nog niet voldoende
gegevens beschikbaar om een helder inzicht
te verkrijgen in de toekomstige morfologische
ontwikkeling van het zeegebied ten westen
van Voorne. In dit mondingsgebied van het
Harlngvliet bevinden zich talrijke geulen, ondiepten en zandplaten. Behalve de normale
eb- en vloedstromen treden er soms spuistrom en op, wanneer de spuisluizen in de
Haringvlietdam openstaan. Het werd ui! een
oogpunt van veiligheid legen stormvloeden
niet verantwoord geacht om de zeewering
van Voorne in de oude toestand te laten
totdat voldoende inzicht in de toekomstige
ontwikkeling zou zijn verkregen. Aan het
Voornse gebled moch! de veiligheid niet
worden onthouden, die elders reeds geheel
of gedeeltelijk verkregen was. Er moesten dus
maatregelen worden genomen. Het Waterschap de Brielse Dijkring heeft daartoe, als
beheerder van de zeewering van Voorne,
enige voorlopige voorzieningen getroffen.
Uitgangspunt vormde hierbij de gedachte dat
Voorne gedurende de overgangsperiode dedezelfde veiligheid moet bezitten als waarvan
bij de opstelling van het Deltaplan is uitge-
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Fig. 1, Situatie van de duinverzwaring
Fig. 2. Dwarsprofielen van de
duinregel langs de ZW.-kust
van Vaarne

Strandverlaging nabij Rockanje
als gevolg van de stormen in
1973 en 1974. He! water reik!
tot aan de duinvoet
Strandverhoging (voorgrond) en
reconstructie van de zeereep
(achtergrond) te Rockanje

gaan. Tijdig v66r het verstrijken van deze
periode zullen de noodzakelijke, definitieve,
versterkingswerken aan de zeewerende duinregel moeten zijn uitgevoerd, hetgeen naar
verwaehting omstreeks 1980 het geval zal zijn.
Bij de opstelling van het plan van voorlopige voorzieningen is uitgegaan van een
ontwerppeil van NAP. + 4,50 m, een stormvloedpeil dat 80 em ligt beneden de voor dit
kustgedeelte geldende Deltanorm van NAP.
+ 5,30 m. De nieuwe zeereep krijgt een kruinbreedt'e van 50 m en een kruinhoogte van
NAP. + 6 m. Aan de zeezijde wordt een
buitenduintalud van 1 : 3 aangehouden. en
aan de landzijde een binnenduintalud van
1 : 5. Met een zeereep volgens dit beperkte
profiel is het alleszins verantwoord om de
ontwikkelingen gedurende de eerstkomende
jaren af te waehten.
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De kustversterkingswerken moeten worden
uitgevoerd in een duingebied van grote landschappelijke en hoge natuurwetenschappelijke waarde. De unieke kwaliteiten van dit
gebied - een van Nederlands belangrijkste
natuurgebieden - zijn in het licht gesteld
onder meer in de brochure 'Voorne in de
branding', onder verantwoordelijkheid van de
Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek in
1968 samengesteld.
Er heeft daarom een zeer intensief overleg
plaatsgevonden met de deskundigen van het
Biologisch Station Weevers' duin te Oostvoorne, de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland en de Stichting
het Zuid-Hollands Landschap en met particuliere grondeigenaren. Het bleek mogelijk
overeenstemming te bereiken over het plan.
Van natuurbeschermingszijde bleken er onoverkomelijke bezwaren te bestaan leg en het
versterken van de hoogwaterkerende binnenste duinregel langs de noordwestkust. Door
de uitvoering van een dergelijk kustversterkingswerk zouden grote gedeelten van het
unieke natuurgebied verwoest worden. De
voorkeur ging verre uit naar een versterking
van de zeewering langs de periferie van het
duingebied. Door de vorming van een zeereep met beperkt profiel langs de buitenrand
van het duingebied zou aan het natuurgebied
de minst mogelijke schade worden toegebracht.
Een moeilijkheid vormt in dat geval de voortzetting van de hoogwaterkering in noordoostelijke richting, waar aansluiting zal moeten worden gevonden aan de Brielse Meerdijk. Er zal immers rond Voorne een gesloten
hoogwaterkering moeten liggen.
Omdat het thans aileen gaat om een voorlopige voorziening, achtte men het verantwoord de nieuwe zeereep aan te sluiten op
de afsluitdam langs de westzijde van het
Oostvoornse Meer. De mogelijkheid wordt
inmiddels onderzocht om de toekomstige
hoogwaterkering langs de noordwestkust van
Voorne onder meer rond het Oostvoornse
Meer te trekken. Op deze wijze zou het
Voornse natuurgebied vrijwel geheel gespaard kunnen blijven. De thans in het kader
van de voorlopige voorzieningen te maken
zeereep met beperkt protiel zou eventueel de
kern kunnen vormen van de in de nabije toekomst naar Deltanormen te versterken zeewering.
Het onderzoek in deze aangelegenheid zal
nog vee I tijd vergen voor studie en overleg.
De uitvoering van het plan van voorlopige
voorzieningen heelt de benodigde ruimte in
de tijd geschapen, om te zijner tijd een ver-
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antwoorde beslissing te kunnen nemen over
de definitieve vorm waarin de versterking van
de zeewering van Voorne tot stand zal worden
gebracht.
De nieuwe zeereep wordt gevormd door
verzwaring en verhoging van de buitenste
duinregel langs de noordwestkust en van de
duinregel langs de zuidwestkust. De duinregels worden met zand aangevuld en aan de
landzijde verb reed. Om de beide duinregels
te verbinden en aldus langs het strand een
ononderbroken zeereep te vormen, moet
dwars door de duinvallei bij de Groene Punt
een zanddijk worden gelegd. Het voor deze
kustversterkingswerken benodigde zand
wordt verkregen door het afgraven van het
buitentalud van de aanwezige duinregels.
Er is uiteraard rekening gehouden met een
voortgaande afname van de kust bij de
Groene Punt, zodat de verbindende zanddijk
enigermate landwaarts is geprojecteerd. De
nieuwe zeereep, die vanaf de dam langs de
westzijde van het Oostvoornse Meer tot aan
de Haringvlietdam loopt, is 10 km lang; er
zal over de gehele lengte helm op worden
geplant.
Toen de voorbereidingen voor de uitvoering
van het werk bijna voltooid waren, bleek het
strand langs de zuidwestkust inmiddels
sterker te zijn verlaagd dan waarop bij de
opstelling van het plan was gerekend.
Het werd niet verantwoord geacht om het
uiterst waardevolle natuurgebied verder aan
te tasten door de zeewerende duinregel
landwaarts te verplaatsen. Het plan is daarop
uitgebreid met een strandverhoging. Door het
waterschap was enige jaren geleden uit
voorzorg reeds voor dit doel zand in depot
gebracht.
In december 1973 is een begin gemaakt met
de uitvoering van de werken. Tijdens de
zomerperiode van 1974 kon het werk slechts
langzaam vorderen. Naar verwachting zullen
de kustversterkingswerken in het begin van
1975 voltooid zijn. In totaal wordt er 620000
m3 zand in de zeereep en 300000 m3 zand op
het strand verwerkl.

Bodemveranderingen in de
monding van de Oosterschelde

De monding van de Oosterschelde bestaat,
zoals de meeste zeegaten langs de Nederlandse kust, uit een beweeglijk patroon van
geulen en platen. Het samenspel van water en
zand heeft geleid tot een dynamisch evenwicht. Weliswaar worden dagelijks grote hoeveelheden zand door de vloedstroom en
ebstroom verplaatst, maar behoudens ingrepen van buitenaf blijft het patroon van
platen en geulen toch min of meer stabie!.
De natuurlijke veranderingen verlopen in elk
geval relatief langzaam.
Het Oosterscheldebekken heeft zich in de
loop der tijden langzaam maar zeker verdiept,
en de hoofdgeulen hebben zich langs de
oevers geconcentreerd. Toen verdere horizontale verplaatsing als gevolg van de oeverwerken niet meer mogelijk was, heeft de toeneming van het geulprofiel de vorm aangenomen van verdiepingen. Zoals in Bericht

Fig. 1. De ontwikkeling van
het platengebied tussen
Schouwen en Noord-Beveland,

1872-1968
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Fig. 2. Profielverandering in
he! trace van de afsluiting
tussen 1958 en 1973

40 (mei 1967) is beschreven, bestaat er tussen
de totale waterbeweging, of we I het getijvermogen, en het geulprofiel een bepaald verband. Wordt het getijvermogen door kunstmatige ingrepen vergroot of verkleind dan
zullen de geulen zich 'naar evenredigheid
aanpassen. In een dergelijk geval verlopen de
bodemveranderingen aanmerkelijk sneller dan
in natuurlijke omstandigheden. Een efficient
bewakingssysteem dient dan te worden opgezet am de ontwikkelingen te kunnen volgen
en zonodig te corrigeren.
In dit artikel zullen de effecten van de kunstmatige ingrepen in het Oosterscheldegebied
nader worden belicht en zal iets worden gezegd over het bewakingssysteem. De beschouwingen beperken zich daarbij tot het
mondingsgebied, waar de afsluitingswerken
in uitvoering zijn.
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Van de reeds uitgevoerde Deltawerken hadden de Veerse Gatdam, de Grevelingendam,
de Volkerakdam en de werkeilanden in de
Oosterscheldemond zelf effect op het
mondingsgebied van de Oosterschelde. De
betekenis van de eerste twee dam men op
de waterbeweging rond het Oosterscheldetrace is van ondergeschikte betekenis; ze
zal daarom verder buiten beschouwing
worden gelaten. De afsluiting van het Volkerak echter heeft het verticaal getij op
het traject Zijpe-Volkerakdam sterk doen
toenemen. De gevolgen daarvan zijn tot in de
m~nding van de Oosterschelde merkbaar.
Het getijvermogen ter plaatse van het trace is
met 8 % toegenomen. De Roompot neemt
daarvan het grootste deel voor zijn rekening,
terwijl het aandeel van de Hammen te verwaarlozen is. Opmerkelijk is dat de maximale
stroomsnelheden bij eb zijn toegenomen,
maar bij vi oed niet. Men mag derhalve aannemen dat het bij de vergroting van het geulprotiel vrijkomende zand voornamelijk door de
ebstroom naar zee wordt afgevoerd.
Door de aanleg van de werkeilanden Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordland - en van het
damvak Geul tussen de laatste twee eilanden
- is 15 % van het doorstroomprofiel geblokkeerd, terwijl uit metingen is gebleken,
dat het totale getijvermogen niet is verminderd. De hoeveelheid water die oorspronkelijk
over het nu geblokkeerde deel uitstroomde,
zoekt thans zijn weg door de geulen. De
stroomsnelheden in de geulen zijn dan ook
met gemiddeld 10 % toegenomen.
In tegenstelling met het hydraulisch effect
van de Volkerakdam, dat zich in het gehele
traject vanaf de monding van de Oosterschelde tot de Volkerakdam doet gevoelen,

is de stromingsverandering onder invloed van
de damvakken in de Oosterscheldemond
slechts van lokale betekenis; ze strekt zich
niet verder uit dan enkele kilometers aan
weerszijden van het trace. Beperken we ons
nu verder tot de bodemveranderingen rond
het trace. De veranderingen die zich daar
voordoen, zijn van complexe oorsprong. Het is
namelijk niet mogelijk gebleken, de effecten
van de Volkerak-afsluiting en die van de damvakken te scheiden. De bodemveranderingen
in het damtrace komen tot uitdrukking in de
ontwikkeling van de doorstroomprofielen per
stroomgeul en dus ook van het totale doorstroomprofiel.
Uil peilingen blijkt dat er in de periode

Fig. 3. Verdiepingen bij de
koppen van de werkeilanden
Noordland (boven) en Neeltje
Jans
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Fig. 4. Prognose van de moge·
lijke profielontwikkeling in he!
afsluitingstrace van de Ooster·
schelde

1960-1968 in de afzonderlijke geultrajecten
wei natuurlijke bodemveranderingen gaande
waren, maar dat het totale doorstroomprotiel
in het trace van de dam toch nagenoeg onveranderd bleef. De geulen Hammen, Schaar
van Roggenplaat en Roompot verplaatsten
zich aile in zuidwaartse richting.
In het tijdsbestek tusen 1969 en begin 1973
zorgde de aanleg van de onderscheiden
damgedeelten voor een prolielvermindering
van 87 000 m2 tot 74 000 m2 , een vermindering
met 15 % van de oorspronkelijke totale
oppervlakte. Na de bouw van het damvak
Geul zijn de maximum stroomsnelheden,
overeenkomstig de uit het waterloopkundig
modelonderzoek afgeleide voorspellingen, in
de Schaar van Roggenplaat en de Roompot
vergroot en hebben de stroombeelden in die
geulen zich gewijzigd. Oit is onder meer een
gevolg van het feit dat de Roompot de vulling
en de lediging van het platengebied binnenwaarts van de dam grotendeels van de Geul
heett overgenomen. De Schaar van Roggenplaat neemt het resterende deel voor zijn
rekening.
Deze veranderingen in het hydraulisch patroon worden niet aileen aangetoond door de
toeneming van het proliel van de Schaar van
Roggenplaat en de Roompot, maar ook uit de
diepteveranderingen die na 1972 in deze
geulen zijn opgetreden rond de koppen van
de werkeilanden Neeltje Jans en Noordland.
Op grond van modelonderzoek en berekeningen wordt verwacht dat de verdiepingen
in de Schaar van Roggenplaat zich zullen
manifesteren over een breedte van 200 m uit
de kop van Neeltje Jans, met een maximumdiepte van 3 a 5 m. In de Roompot zullen de
verdiepingen zich vanuit Noord!and uit18

strekken tot ongeveer halverwege deze
stroomgeul. De maximale verdieping wordt
hier geschat op 6 a 8 m. Deze verdiepingen
zullen zich echter aileen voordoen buiten de
bezinkingsvelden die inmiddels in de stroomgeulen zijn aangebracht. Op grond van de
beoordeling van soortgelijke situaties bij
andere afsluitingen en de interpretatie van de
thans beschikbare hydraulische gegevens, is
een prognose gemaakt van de mate waarin
de profieloppervlakken in de toekomst nog
verder zullen toenemen, onder invloed van de
inmiddels gebouwde damgedeelten. Deze
prognose is at te lezen uit fig. 4.
De praktische betekenis van het onderzoek
naar de bodemveranderingen is, dat aan de
hand van de verkregen gegevens en prognoses kan worden beoordeeld in welke mate
en vorm er maatregelen moeten worden
genomen ter beveiliging van het gemaakte
werk. Zo kan dan bijvoorbeeld tijdig worden
besloten tot het aanbrengen van bestortingen
en/of bezinkingen, indien de oevers te steil
worden. Verder zijn deze studies nodig voor
het verdere ontwerp van de afsluitingswerken,
en om eerder genomen beslissingen nader
te preciseren. De modellen in het Waterloopkundig Laboratorium moeten, indien zich
grote bodemveranderingen voordoen, steeds
aan de nieuwe situatie worden aangepast.
De belangrijkheid van de veranderingen met
betrekking tot de afsluiting van de Oosterschelde en ook het wetenschappelijk belang
dat men aan de problematiek toe kent, bepalen volgens welke programma's en met
welke frequenties de studies naar de bod emveranderingen in het Waterloopkundig Laboratorium en ter plekke worden verricht.
Het huidige peilprogramma rond het dam-

Fig. 5. Peilprogramma in het

gebied van de afsluiting

trace, langs de oevers van de eilanden
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland,
alsook op een aantal plaatsen, waar eerder
zand is gewonnen ten behoeve van de bouw
van de damgedeelten, is weergegeven in
fig. 5. Behalve deze detailpeilingen worden,
zoals trouwens in het gehele Nederlandse
kustgebied, ook in de Oosterschelde jaarlijks
overzichtslodingen voor verschillende doeleinden uitgevoerd. Indien zich bijzondere
bodemveranderingen voordoen, worden de
peilprogramma's aangepast, en de frequenties
van de lodingen en het aantal peilpunten zo
nodig vergroot. De interpretatie van de peilgegevens vindt plaats aan de hand van
getekende profielen, vergelijking van diepten
volgend uit de peilkaarten, en door bestudering van aanvullende stroommetingen.
De metingen van de bodem- en waterbe-

wegingen worden uitgevoerd met behulp van
meetboten en met vaste en verankerde meetapparatuur. Met de meetboten worden peilingen verricht, en siroom- en turbulentiemetingen uitgevoerd. De meetboten zijn daartoe uitgerust met vaste instrumentaria voor
radiografische en optische plaatsbepaling en
voor de lodingen. V~~r de stroommetingen
wordt de uitrusting aangevuld met instrumenten voor het meten van stroomsnelheden
en -richtingen.
Inmiddels is een nieuw peilschip, de 'Wijker
Rib', gereed gekomen dat met behulp van
moderne instrumentaria op snelle wijze over
een grote breedte tegelijkertijd lodingen kan
verrichten en de resultaten ervan automatisch
tot peiltekeningen verwerken.
Dit peilschip word! in het volgende artikel
nader beschreven.
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V~~r het verrichten van peilwerkzaamheden
in en nabij sluitgaten in het Deltagebied werd
in 1969 het peilvaartuig 'Krabbe' in dienst
genomen. Men vindt dit schip beschreven in
Bericht 49 (augustus 1969). Inmiddels is, op
basis van de met de 'Krabbe' opgedane ervaringen, een nieuw meetschip in de vaart
gebracht, dat thans, nog beter dan de
'Krabbe', echoloodpeilingen uitvoert en
registreert. Oat is de 'Wijker Rib'.

Het meet- en peilvaartuig 'Krabbe', met zijn
40 langszij gemonteerde synchroon werkende
echoloden, heet! vooral tijdens de sluitingsfase van het Volkerak, het Haringvliet en het
Brouwershavense Gat goede diensten bewezen. Toch bleken er wat betreft taludhellingen, dieptebereik en de verwerking van
de gegevens problemen te bestaan die onvoldoende konden worden opgelost. AI
tijdens de sluiting van het Brouwershavense
Gat werd er dan ook meetapparatuur aan de
'Krabbe' toegevoegd, met name een serie van
vier op bepaalde afstanden naast elkaar
geplaatste echoloden, die aldus zorgden
voor de nodige aanvullende informatie.
Maar tenslotte resulteerde de ervaring die
men met de 'Krabbe' opdeed, in het ontwerp
van een ander type meetschip. Men is met
name teruggekeerd naar montage van de

De 'Wijker Rib'

echoloden in uitklapbare meetarmen dwars
op de vaarrichting.
De 'Wijker Rib' - 54 m lang, 9 m breed, diepgang 3 m - is destijds gebouwd als onderlosser ten behoeve van de verlenging van de
havenmonden te IJmuiden. Daarna heeft het
schip dienst gedaan bij de uitbreiding van de
Scheveningse haven en bij de uitbreiding van
de Noorder- en Zuider Pier bij Hoek van
Holland. Bij de verbouwing tot opneemvaartuig werden onder meer aan beide zijden van
het casco 25 m lange uitklapbare meetarmen
aangebracht. De armen wegen elk 6000 kg; in
uitgeklapte stand rusten ze met hun uiteinden
op drijvers. Ze worden tijdens het varen
op hun plaats gehouden door middel van naar
voren en naar achteren aangebrachte staaldraden. Ze scharnieren aan de voorzijde
direct achter het verhoogde voordek. Om de

De 'Wijker Rib' in bedrijf

Registratie van de dieplelijn-

schrijver
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125 em zijn op een diepte van 1,40 m onder
het wateroppervlak in deze armen oseillatoren geplaatst, in het geheel 40 stuks.
In het vlak van het schip zijn op gelijke
hoogte nag eens aeht oseillataren ingebouwd.
De 48 oseillatoren samen bestrijken aldus een
breedte van 60 m. Aan bodemkartering over
zo'n grate breedte ineens hecht men grote
waarde, vooral in de brede Zeeuwse wateren.
Het waterloopkundig onderzoek in de Oosterschelde bijvoorbeeld kan er aanzienlijk door
worden versneld. Met een vaartuig als de
'Wijker Rib' kan men ook in een vaart lengteopnamen maken van het bodemprofiel van
kanalen als het Schelde-Rijnkanaal, en zo op
korte termijn beoordelen of er, en zo ja,
waar baggerwerk noodzakelijk is am de vaargeul op diepte te houden. Op het ogenblik is
de 'Wijker Rib' in zijn inwerk- en proefperiode.
Wanneer die achter de rug is zal het meetschip allereerst aan het werk gaan in de
sluitgaten van de Oosterschelde. Zowel de
uitvoerende dienst als het Waterloopkundig
Laboratorium zullen gebaat zijn bij exacte en
reeente informatie over de toe stand van de
aangebrachte bodem'beschermingen en
drempels in dit gebied.
Om de 'Wijker Rib' geschikt te maken als
meetvaartuig werden behalve de meetarmen
nog een aantal andere voorzieningen aangebracht. Naast de twee reeds aanwezige
hoofdmotoren van 300 pk werden nog twee
Schottel Navigator-motoren geplaatst, een
van 550 pk voorin en een van 250 pk. De
voorste van de toegevoegde motoren is zo
geplaatst, dat de registratieapparatuur niet
kan worden be'invloed door hinderlijk schroefwater. De achterste is v66r de beide hoofdmotoren aangebracht. De twee hulpmotoren
22

Registratie van de door een
computer gestuurde planoechograaf

maken het schip beter manoeuvreerbaar, zodat gemakkelijker raaien kunnen worden
gevaren. Met aile motoren bij loopt het vaartuig zo'n 12 mijl/uur met de armen aan boord.
De opnamesnelheid met de beide armen
dwars uitgeklapt bedraagt ongeveer 2 a 3 ml
sec.
Aangezien diepteregistraties de hoogste
nauwkeurigheid eisen spreekt het vanzelf
dat er ten aanzien van de werkbaarheid van
he! schip beperkingen zijn, wat wind en gollhoogte betreft; ook dwars op het vaartuig
staande stroomsnelheden beperken de werkbaarheid.
De ingebouwde diepte- en plaatsbepalingsapparatuur is onmiddellijk achter het bestaande verhoogde voordek van het vaartuig in
een meethut geplaatst. Van hieruit heeft men

zijdelings een goed uitzicht op beide uitgeklapte armen en kan onder meer worden
gecontroleerd of de armen loodrecht staan
op lengteas van het vaartuig.
Ais bodemregistratieapparatuur heeft men in
de 'Wijker Rib' een in Duitsland ontwikkelde
computergestuurde bodembeschrijver geplaatst. De apparatuur bestaat uit sen planoechograaf, een dieptelijnschrijver en een
profielechograaf. De plano-echograaf geeft
een veelvoud van naast elkaar geschreven
profielen in de vaarrichting van het schip op
een 86 cm breed registratiepapier, schaal
1 : 100. De meetbereiken zijn 0-40, 10-50 of
20-60 m. Het papiertransport bedraagt
3 of 6 cm/min. Omdat er 48 bodemregistraties
binnenkomen worden terwille van overzichtelijkheid de registraties van twee naburige
oscillatoren tot een lijn samengevoegd, zodat
er vierentwintig profielen op het registratiepapier ontstaan. Aile oscillatoren blijven
echter registreren, zodat bij een groot diepteverschil een tweede lijn zichtbaar wordt,
waarvan vrij eenvoudig het bijbehorende
oscillatornummer kan worden bepaald.
De dieptelijnschrijver registreert dieptelijnen
op 20 cm breed registratiepapier. Met instelknoppen kan van te voren bepaald worden
welke dieptelijnen men wenst, en met welke
interval. De computer berekent ook de waarden lussen de gekozen dieptelijnen en arceert
de omringende gebieden overeenkomstig de
ingestelde diepteschaal. De profielechograaf
tenslotte registreert zodra men dat wenst een
over aile 48 oscillatoren gemeten protiel
dwars op de vaarrichting op een 20 cm breed
registratiepapier. Tijdens het schrijven van
een dwarsprofiel dat duurt ongeveer 0,8 sec
- worden de lengteproiielen even onderbroken; in de registratie daarvan ontstaat dus
een kleine opening, waarin gelijktijdig het
nummer van het dwarsprofiel wordt genoteerd, overeenkomende met het nummer op
de profielechograaf.
Het gehele systeem werkt met uitgezonden
impulsen van 100 KHz. De oscillatoren ontvangen aile gelijktijdig een zendimpuls, met
een frequentie van 6 impulsen per sec. In
een van de armen is ook een horizontale
akoestische ijkstrook aangebracht die tijdens
het loden in werking is en als ijkmaat op het
registratiepapier van de plano-echograaf
zichtbaar wordt.
In tegenstelling tot de 'Krabbe', waar voor de
plaatsbepaling nog gebruik gemaakt werd
van optische middelen, heett de 'Wijker Rib'
voor de plaatsbepaling een puls-radarzender
aan boord, die op de wal geplaatste reflecloren activeert.

De tijd die verloopt tussen het moment van
uitzending aan boord en de ontvangst van het
signaal van een reflector dient als basis voor
het bepalen van de afstand tot het baken.
Men meet aan boord steeds de afsland tot
twee bakens die op vast ingemeten punten
worden opgesteld, en daaruit is de positie van
het vaartuig af te leiden.
Het systeem werkt op de zeer hoge frequentie
van 5500 MHz, en voigt derhalve hetzelfde
gedragspatroon als licht. Dit houdt onder
meer in dat de zendeenheid de walbakens
moet 'zien' met andere woorden, dat er geen
ondoorzichtige obstakels mogen staan tussen
zender en reflector.
Het systeem werkl in normale omstandigheden tot op een aistand van ongeveer 20
zeemijlen, met een waarschijnlijke fout van
1 a 3 m plus of min.
Doordat steeds twee aistanden bekend zijn is
het mogelijk om het vaartuig iedere gewenste
koers te laten varen. Het tijdrovende uitzetwerk aan de wal kon daarmee dus vervallen.
In de stuurhut van het vaartuig is bovendien
een zogenaamde Left-Right Indicator geplaatst, die het vaartuig op de ingestelde
koers houdt. Op dit apparaat zijn twee meetbereiken aangebracht die een eventuele zijdelingse uitwijking kenbaar maken.
Het plaatsbepalingssysteem is verder aangevuld met een calculator, een plotter en
cassette-recorder.
Met behulp van deze apparatuur kunnen allerlei peilprogramma's met gegevens over
schaal, grootte van het gebied, coordinaten
en koers van te voren worden 'ingetikt', terwijl
op de plotter onder meer de berekende raaien
en werkelijk gevaren raaien zichtbaar gemaakt worden.
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De doorlaalsluis in de Brouwersdam is zo onlworpen dal de sluis niet aileen als lozingsmiddel maar ook als inlaatwerk dienst kan
doen. Het is immers nog steeds onzeker
binnen wal voor waterhuishoudkundig
systeem de sluis zal moeten fungeren. In dit
arlikel worden de alternatieve gebruiksmogelijkheden nader onderzocht, en worden de
consequenties van elk der mogelijke toepassingen nagegaan. Eerdere mededelingen, mel
dit arlikel nauw samenhangend, verschenen
in Berich! 64 (mei 1973) en 69 (augustus 1974).

Bij het oorspronkelijk Deltaplan, met een zoe!
Grevelingenmeer, zou de sluis in de Brouwersdam het Grevelingenmeer moeten ontzilten en het daarna zoet houden. In het belang van de waterkwaliteit is het gewenst dat
he! meer, eenmaal ontzilt, zo weinig mogelijk
wordt doorgespoeld; lange verblijftijden zijn
namelijk in het algemeen gunstig voor de
kwaliteit van het water. Bij continue doorspoeling van he! Grevelingenmeer met 20 m 3 /sec
zou het water in het meer uitgaande van volledige menging een verblijftijd van een jaar
hebben. Zoals in Bericht 64 vermeld is, zou
het Grevelingenmeer echter incidenteel met
een capaciteit van rond 100 m3 /sec doorgespoeld moeten kunnen worden. V~~r normaJe
doorspoeling zal echter met een capaciteit
van enkele tien!allen m3 /sec kunnen worden
volstaan. Oschoon de ontwerp-capaciteit van
het doorlaatmiddel zoveel mogelijk op de
eindfase afgestemd dien! te zijn, is de ontziltingsfase mede van invloed op de dimensionering van de sluis en de toeleidingsgeulen.
De ontzilting van het Grevelingenmeer, zoals
die in het Deltaplan was voorzien, lOU pas
kunnen plaatsvinden nadat de ontzilting van
de Oosterschelde zo ver gevorderd was, dat
het water aan de oostzijde van het in de
Grevelingendam te bouwen doorlaatmiddel
voldoende zoet was geworden. Via het Ie
bouwen doorlaatmiddel in de Grevelingendam kon er dan zoet water in het Grevelingenmeer worden ingelaten, terwijl zout en brak
water geloosd kon worden via de doorlaatsluis in de Brouwersdam. De ontzilting zou
hel snelste kunnen geschieden met behulp
van een dichtheidsscherm, dat het mogelijk
maakt, he! diepere lOute water door de sluis
af te voeren.
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De doorlaatsluis in de
Brouwersdam

Of schoon ook andere ontziltingsmethoden
mogelijk zijn, is bij het ontwerp de mogelijkheid opengehouden om later een dichtheidsscherm voor de sluis te plaatsen, wellicht
aileen voor de ontziltingsfase.
De toeleidingsgeul naar de sluis, die thans
gemaakt wordt, en waar men tegelijk het zand
wint voor de ringdijken van de bouwput, is
mede daarop gedimensioneerd.
Bij het oorspronkelijke Deltaplan had de
doorlaatsluis in de Brouwersdam als functie
dus voornamelijk om het Grevelingenmeer te
ontzilten en zoel te houden; dit bekken
vormde immers een schakel in de zoetwatervoorziening. Daar de ontzilting niet eerder
kon plaatsvinden dan nadat de Oosterschelde
en aansluitende wateren voldoende ontzilt
waren, was er geen reden de sluis voor de
geplande afsluiting van de Oosterschelde in
1978 gereed te hebben. Gezien de totale
bouwtijd van 4 jaar moest men dus in 1974
beginnen met de aanleg van de bouwput.
Het waterpeil op het Grevelingenmeer wordt
in de huidige situatie beheerst met behulp
van de schutsluis in de Grevelingendam bij
Bruinisse.
Handhaaft men echter in de Oosterschelde
een getij tot aan de Philipsdam - dat is een
compartimenteringsdam vanaf de GreveIingendam naar St.-Philipsland -, dan is het
mogelijk en zelfs gewenst het Grevelingenmeer zout te houden. Het Grevelingenmeer
kan dan natuurlijk geen dienst doen als
afvoerweg van zoet water naar zee. In plaats
daarvan kan het zoute Grevelingenwater gebruikt worden voor de bestrijding van de
verzoetende invloed die de schutsluizen in de
Philipsdam zullen hebben op het zoute getijdebekken. Deze invloed kan namelijk be-

perkt worden door het zoute getijdebekken
vanuit of naar het zoute Grevelingenmeer
door te spoelen met behulp van de doorlaatmiddelen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Een doorlaatsluis in de Grevelingendam was ook reeds bij het oorspronkelijk Deltaplan noodzakelijk. Door het Grevelingenmeer door te spoelen met zeewater
vanuit de Noordzee via de Brouwersdam of
vanuit de zoute Oosterschelde via de Grevelingendam, kan ook hier een voldoende hoogzoutgehalte gehandhaafd worden. Men onderzoekt thans wat in deze situatie de meest
gewenste doorspoelrichting is.
Het zal heel moeilijk zijn in het zoute semistagnante Grevelingenmeer een voldoende
hoog zoutgehalte te handhaven, indien ultsluitend de doorlaatsluis in de Brouwersdam
als Inlaat- of lozingsmiddel beschikbaar is, en

Doorsnede van het damlichaam
ter plaatse van de sluis en
overzicht van de sluis
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men geen doorlaatmiddel heeft in de Grevelingendam.
In dat geval zou de doorlaatsluis in de
Brouwersdam afwisselend enige tijd als inlaatmiddel en als lozingsmiddel dienst moeten
doen, hetgeen al gauw peilschommelingen
van verscheidene decimeters tot gevolg zal
hebben. Zulke peilschommelingen zijn uit een
oogpunt van natuurbeheer en recreatie weinig
aantrekkelijk. Bovendlen is het bij zo'n Inlaaten spuiregime van de doorlaatsluis in de
Brouwersdam niet onwaarschijnlijk dat mede
onder invloed van de wind aileen verversing
van het water zal plaatsvinden direct achter
de sluis. In het oostelijk deel van het bekken,
waar de meeste zoetwaterbelastingen gesitueerd zijn, zoals polderlozingen van de gemalen
bij Dreischor op Duiveland en bij Herkingen
en Battenoord op Flakkee, zou dan waarschijnlijk geen hoog zoutgehalte gehandhaafd
kunnen worden. De doorlaatsluis in de
Brouwersdam kan als middel voor de waterbeheersing van het Grevelingenmeer dan ook
niet goed functioneren zonder hulp van een
doorlaatmiddel in de Grevelingendam. Oit
geldt zowel wanneer het Grevelingenmeer
zout bHjft als wanneer het zoet wordt.
Ook bij afsluiting van de Oosterschelde en
handhaving van een semistagnant zout
bekken achter de Oosterscheldedam tot aan
de Philipsdam, kan en moet het Grevelingenmeer zout blijven. Ook dan is het ter handhaving van een hoog genoeg zoutgehalte in
het zoute Oosterscheldebekken en het zoute
Grevelingenmeer gewenst via de doorlaatmiddelen in de Brouwersdam, Grevelingendam en Oosterscheldedam een rondstroming
als boven beschreven te realiseren.
Of schoon in het voorgaande reeds een sluis
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als doorlaatmiddel genoemd is, zijn er drie
principieel verschillende doorlaatmiddelen
mogelijk: een doorlaatsluis, een hevel, welke
beide onder natuurlijk verval werken, en een
gemaal.
Bij de Brouwersdam zou een gemaal een zeer
(jure oplossing zijn. Een gemaal zou wellicht
voordelen kunnen hebben indien sterke aanzanding voor de lozing zou optreden. Naar de
huidige inzichten zal een dergelijke ontwikkeling zich zeker niet op korte termijn voordoen. Bij het ontwerp van het doorlaatwerk is
er overigens toch rekening mee gehouden dat
eventueel in een later stadium alsnog pompeenheden voor het doorlaatwerk geplaatst
moeten kunnen worden.
Bij vergeJijking van een sluis met een hevel
heeft men gedacht aan een sluis met diep
gelegen kokers. V~~r de hevel bleek eveneens
een diepe in- en uitstroomopening gewenst.
Mogelijke voordelen van een hevel in de
Brouwersdam zouden kunnen zijn, dat een
hevel niet lekt in afgeslagen toestand, dat hij
een minimum aan bewegende delen heeft en
dat zonodig voor de ontzilting van het Grevelingenmeer door middel van verlengde hevelkokers selectiel diep water onttrokken kan
worden zonder dichtheidsscherm.
Mogelijke nadelen van een hevel in de
Brouwersdam zouden kunnen zijn, dat om een
redelijke debietregeling mogelijk te kunnen
maken een vrij grote vacuumpomp moet
worden toegepast, hetgeen fijnregeling
van het debiet uitsluit. Bovendien kunnen bij
een grate kruinhoogte van de hevel cavitatieproblemen ontstaan; men moet er rekening
mee houden dat er ijsafzetting in de hevelkokers kan optreden, die immers in afgeslagen toestand een vrije waterspiegel hebben. Oorspronkelijk bestond de indruk dat een
hevel gesitueerd kon worden aan de diepe
stroomgeulen, omdat er wellicht geen bouwput nodig zou zijn. Dat zou een grote kostenbesparing betekend hebben. Uit een nadere
detailiering blijkt echter dat zowel voor de
bouw van een hevel als voor een doorlaatsluis
een aanzienlijke bouwput nodig is. De hevelkokers aan weerszijden van de kruin, de
zogenaamde hevelbenen, moeten namelijk bij
het doorlaatwerk in de Brouwersdam relatief
diep komen Ie liggen. De kostenramingen
voor een sluis en voor een hevel lopen dan
ook, voornamelijk door het relatief grote
kostenaandeel van de bouwput, niet ver uiteen. Daarbij kwam dat aileen uit uitgebreid
modelonderzoek zou kunnen blijken hoe de
cavitatieproblemen bij een hevel opgelost
kunnen worden, daar men nog geen ervaring
heelt met dergelijke grote hevels. Het kunst-
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werk zou hierdoor waarschijnlijk later gereed
komen. Mede op grond van deze overwegingen is in de Brouwersdam voor een sluis als
doorlaatmiddel gekozen.
Bij het dimensioneren van de sluis diende
rekening te worden gehouden met aile varianten die er zijn met betrekking tot de 'functie
van de sluis: lozingsmiddel bij een zoet
Grevelingenmeer met en zonder dichtheidsscherm, inlaatmiddel bij een zout Grevelingenmeer en lozingsmiddel bij een zout Grevelingenmeer. Zelfs zou de sluis nag afwisselend als inlaat- en lozingsmiddel dienst moeten kunnen doen bij een zout Grevelingenmeer voor het geval het doorlaatmiddel in de
Grevelingendam niet tijdig gereed is.
V~~r de dimensionering zijn verder van belang de vervallen en dichtheidsverschillen
over de sluis, waarbij de dichtheidsverschillen weer afhankelijk zijn van diepte waarop de
sluis ligt.
Uit een aantal variabelen is uiteindelijk als
meest aantrekkelijke oplossing gekozen een
sluis met een effectief doorstroomprofiel van
80 m2 met een bodemligging op NAP. -11 m.
De lozingscapaciteit van de sluis bedraagt bij
een gemiddeld peil op het Grevelingenmeer
van NAP.·- 0,20 m gemiddeld over het etmaal
125 m3 1sec indien er althans geen dichtheidsverschil over de sluis aanwezig is, dat is dus
wanneer het meer zout blijft.
Veronderstellen we een zoet Grevelingenmeer en een zou!gehal!e van het kustwater
van 14500 mg el/l bij 10° e, dan onts!aat er
een dichtheidsverschil van 20 kg/m 3 ; de
lozingscapaciteit bedraagt dan 90 m3 /sec. Is
he! Grevelingenmeer zoet en moet er geloosd
worden naar kustwater met een zoutgehalte
van 18000 mg elll bij 10° e, dan is het dichtheidsverschil 25 kg/m 3 , en de afvoercapaciteit

85 m3 /sec.
De inlaatcapaciteit bedraagt bij een zout
Grevelingenmeer op een gemiddeld pei! van
NAP. - 20 cm gemiddeld over het etmaal
140 m3 /sec. Met deze capaciteiten kan de
sluis in samenwerking met een doorlaatmiddel in de Grevelingendam de gewenste
functies, het zoet houden van een zoet
Grevelingenmeer en he! zout houden van een
zout Grevelingenmeer, vervullen. Geforceerde
doorspoeling van een zoe! Grevelingenmeer,
sporadisch voorkomend en van kor!e duur,
is ook mogelijk. Om dan een lozingscapacitei!
van 100 m3/sec gemiddeld over het etmaal
te realiseren moet het peil van het Grevelingenmeer, afhankelijk van he! zoutgehalte van
he! kustwater, enigszins verhoogd worden,
maximaal tot N.A.P. - 0,10 m. Zo'n geringe ver-

hoging is uit een oogpunt van recreatie en
natuurbeheer wei aanvaardbaar.
Tijdens de ontzilting van het Grevelingenmeer
met behulp van een dichtheidsscherm daalt
de capaciteit van de sluis door de extra weerstand van het dichtheidsscherm voor de sluis
geleidelijk tot minimaal 50 m3 /sec gemiddeld
over het etmaal. Met deze capaciteit kan het
Grevelingenmeer theoretisch binnen een
jaar ontzilt worden tot een zoutgehalte van
ca. 300 mg Cillo
Bij de vormgeving van de sluiskokers is
gestreefd naar een venturivorm, dus met een
trechtervormige in- en uitiaatopening. Met
een dergelijke vormgeving kan een hoge
afvoercoefficient bereikt worden, zodat men
kan volstaan met een kleinere bruto doorstroomopening ter plaatse van de schuiven
in de keel. Bij het vaststellen van de diepteligging van de sluis zijn de volgende factoren
betrokken: de frequentie van luchtaanzuigen
ter plaatse van de schuiven, de golfbelasting
op de schuiven, de kans op doorlopen van
een golfdal in de kokers, en de kosten. Uit
vergelijking van een aantal varianten is, als
optimaal ontwerp de in de figuren weergegeven sluis naar voren gekomen.
Deze bestaat uit twee kokers, elk met een
plafonddiepte in de keel van de sluis van
NAP. - 6,5 m en een horizontale bodem op
N.A.P.-11 m; elke koker is in de keel 6 m
breed.
De plafonddiepte aan de zeezijde en aan de
Grevelingenzijde is op NAP.·- 3 m gesteld,
voornamelijk om het binnenlopen van golfdalen in de kokers zoveel mogelijk tegen te
gaan en in het belang van de totale vormgeving. Uit gedetailleerd modelonderzoek
naar deze koker bleek dat de afvoercoefficient
ongeveer 1,5 bedroeg. De kokers zijn ieder
195 m lang. In de keel meten ze 4,5 bij 6 m.
De situering van de doorlaatsluis wordt mede
bepaald door de diepteligging van het kunstwerk.
In verband met mogelijke aanzandingen voor
de kust dient de sluis aan een van de
twee diepe geulen te worden gesitueerd, die
door de Brouwersdam worden afgesloten.
Om uitvoeringstechnische redenen is het in
verband met het aanbrengen van de bemaling
van de bouwput echter gewenst de sluis
buiten de diepste gedeelten van de geulen te
situeren. Dan komen langs de Brouwersdam
in principe de plaatranden langs de zuidelijke geul in aanmerking, waar het sluitgat is
opgebouwd uit betonblokken; eventueel
zullen er verbindingsgeulen van de sluis naar

het diepe water aangebracht moeten worden.
Ook de plaatranden in de noordelijke geul,
waar het slui!gat opgebouwd is uit caissons,
komen in aanmerking. In he! belang van de
eventuele ontzilting is het gewenst de sluis
aan de diepste, dat is de zuidelijke geul Ie
situeren. Later zou in deze situatie behalve
een sluis in de Grevelingendam en een sluis
in de Brouwersdam misschien ook eens een
Halskanaal tussen Grevelingenmeer en
Haringvliet met een lozings- en/of inlaatfunctie, gerealiseerd kunnen worden. Uit een
oogpunt van goede verdeling van de inlaaten lozingsmiddelen over het Grevelingenmeer
zou het dan goed uitkomen wanneer de sluis
in de Brouwersdam langs de zuidelijke geul
lag.
V~~r een zout Grevelingenmeer is het ook
al het meest gewenst de sluis te situeren aan
de zuidelijke geul, daar uit metingen blijkt,
dat he! zoutgehalte voor de kus! bij deze geul
minder dan bij de noordelijke geul be'invloed
wordt door de zoetwaterlozingen door de
Haringvlietsluizen. In een zout Grevelingenmeer zal men eveneens het kustwater met het
hoogste zoutgehalte willen inlaten.
Men heeft besloten de sluis op de rand van
de Middelplaat te bouwen. Aan weerszijden
van de sluis zullen toeleidingsgeulen vanaf
het diepe water naar de sluis gebaggerd
worden op een diepte van N.A.P. -11 m.
De onderwatertaiuds van de Brouwersdam
zullen aan de zeezijde door een betonnen
keerwand beeindigd worden, waarbij de
hoogte verloopt vanaf NAP. bij de sluis tot
NAP. -11 m bij het eind van het stortebed.
Aan de Grevelingenzijde bleek een betonnen
grondkerende wand loodrecht op de as van
de sluis de meest economische oplossing Ie
zijn. De wanden als zijbegrenzing van het
stortebed vanaf NAP. -11 m tot NAP. + 2 m
hebben dan nog uitsluitend een stroomgeleidingsfunctie en kunnen daardoor goedkoper uitgevoerd worden.
De te verwachten ontgrondingen aan weerszijden van de sluis zullen bij de toe te passen
stortebedlengte van 121 m aan de zeezijde
en 115 m aan de meerzijde toelaatbaar zijn.
Het stortebed van de zeezijde zal geheel in
de bouwput gemaakt kunnen worden, terwijl
dat aan de binnenzijde grotendeels in den
natte aangebracht moet worden. Aan de zuidzijde van de sluis zal een vissluis aangebracht
worden, welke het mogelijk maakt vissen vanuit zee het Grevelingenmeer binnen te
schulten.
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Kunststoffilters

De laatste jaren worden in bod em- en oeverbeschermende constructies steeds meer
kunslstoffen verwerkt. Waterdichte folien van
polyetheen of polyvinyl chloride worden toegepast op plaatsen waar geen belangrijke
waterstandswisselingen of waterstromingen
optreden, zoals bij de bekJeding van waterbekkens en bassins. Open kunststoffilters,
vervaardigd van bijvoorbeeJd polyamiden,
polyester, poJyetheen of polypropeen worden
daar gebruikt waar enerzijds waterdoorlatendheld en anderzijds zanddichtheid wordt
vereist.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bod embeschermingen onder en naast prlmaire afsluitdammen. De waterstanden aan weerszijden van deze dam men kunnen zo sterk
verschillen dat grote opwaarts gerichte
hydraullsche drukverschillen tussen de onderen de bovenkant van de bescherming ontstaan. Een volkomen dichte bodembescherming van bljvoorbeeJd asfaltmastiek zou
onder die omstandigheden zeer zwaar moeten
worden uitgevoerd om aan deze overdrukken
voldoende weerstand Ie kunnen bieden. In
zo'n geval levert de toepassing van een
waterdoorlatende bescherming economisch
voordeel op, omdat de constructie wegens de
reductie van de waterdruk legen de ondsrkant lichter kan zijn. Tegelijkertijd zal achter
voor voldoende zanddichtheid moeten worden
gezorgd zodat geen zand door de bescherming kan verdwijnen, ondanks het feit dat de
drukverschillen onder en boven de bescherming opwaarts gerichte waterstromingen veroorzaken, en ondanks de zuigende werking
die de waterbeweging boven de bodem op
het bodemmateriaal uitoefent.
Voor de vervaardiging van semi-klassieke
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zinkstukken werden in eerste instantie de
kuststoffilters gebruikt die door de fabrikanten en leveranciers werden aangeboden. Deze
veelsoortige filters waren echter niet aangepast aan de bij de diverse werken
te slellen eisen van waterdoorlatendheid
en zanddichtheid. Met andere woorden,
het succes van de toepassing van de aangeboden filters was slechts zeer toevallig, en
zeker niet gegrond op een wetenschappelijke
benadering van de vereiste filterwerking. De
onvrede daarover heeft ertoe geleid dat in
samenwerking met het Waterloopkundig
Laboratorium De Voorst een onderzoek is
ingesteld naar de kwaliteiten van de aangeboden kunststoffilters, in verhouding tot de
eisen die er vanuit de waterbouwkunde aan
moeten worden gesteld. Met betrekking tot de
onderzoekmethoden en de normering daarvan
werden voorts conlacten gelegd met buitenlandse overheids- en onderzoeksinstanties.
Het Waterloopkundig Laboratorium heelt een
groot aantal doeken uit Nederland, Selgie,
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk onderzocht.
Daarbij bleek het onder meer noodzakelijk
een nomenclatuur voor de kunststofdoeken
in te voeren. 20 werden de doeken eerst ingedeeld in twee hoofdgroepen: folien en
filters. AfhankeJijk van de wijze van fabricage
en van de toegepaste garens werden de
filters weer onderverdeeld in respectievelijk
folien met gaatjes en in gazen, bandweefsels,
matten, doe ken en vliezen.
Het onderzoek van de aangeboden filters, dat
zoveel mogelijk ook in overleg met fabrikanten en leveranciers werd uitgevoerd, toonde
een grote verscheidenheid aan in de karakteristieken van de filteropeningen, waaronder
de mate van openheid en de regelmatigheid

van het patroon van openingen. Dit gal weer
aanleiding tot het vaststellen van normen met
betrekking tot de filteropenheid in verhouding met de waterdoorlatendheid en de
zanddichtheid, alsook tot de ontwikkeling van
specifieke testmethoden. Getracht wordt deze
normen en methoden ingang te doen vinden
bij fabrikanten en leveranciers, zodal die bij
hun onderzoek naar nieuwe materialen en
bij aanbieding aan verwerkende instanties
hun produkten kunnen voorzien van de vereisle gegevens. Normalisering kan tevens
leiden lot beperking van het aantal aan Ie
bieden kunststoffilters.
De studies ten aanzien van de bruikbaarheid
van kunststoffilters hebben aangetoond dat
er nogal wat eisen aan het materiaal moeten
worden gesteld. Doordat de zanddichtheid en

t
2

EXTRUDER
V:JL!NRICHIING

3 8LAASKOP (ROND) MET KOEL-iNG

4
5
6

Schematische voorstelling van
de eerste lase van de vervaardiging van kunststofweefsels

BALLON
AFTREKWALSEN
LANGZAME

de waterdoorlatendheid tegengestelde eisen
aan het filter stellen, blijft er een begrensd
gebied over waarbinnen de filterkarakteristieken moeten liggen. Welke eis er wordt
gesteld aan de waterdoorlatendheid van het
kunststoffilter is afhankelijk van de waterdoorlatendheid van de bodem en van de mate
waarin het filter met steen, steenasialt of een
ander materiaal wordt verzwaard. Indien het
filter onbelast wordt toegepast, moet de
waterdoorlatendheid ervan minstens zo groot
zijn als die van de bodem. Is dit niet het
geval, dan kunnen er overdrukken ontstaan
die het filter van de bodem optillen. Is het
verhang over het zandpakket groter dan over
het filter, dan zullen er geen overdrukken op
het filter ontstaan; maar als het kleiner is, zal
dit wei het geval zijn.
Hoe zanddicht een filter moet zijn, wordt
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primair bepaald door de korrelgradering van
het zand, en verder door de tolerantie die
men ten aanzien van het zandverlies wil
toepassen. Daarbij moet worden bedacht dat
de opwaartse waterstroming onder het filterdoek bij een statische belasting op natuurlijke
wijze een filter van bodemmateriaal kan opbouwen. Dit kan het zandverlies door het filter
beperken tot een geringere hoeveelheid dan
uit de korrelgradering van het bodemmateriaal zou volgen. Dynamische belastingen van
het water op het filter, die bijvoorbeeld ontstaan door turbulente waterstromingen al dan
niet tezamen met golfaanval, kunnen daarentegen weer extra zandverlies opleveren. Deze
belastingen brengen het filter namelijk in
trilling, zodat het als een schudzeef gaat
werken. Het gevolg is dat bij sterk dynamische belastingen aile zandkorrels die
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kleiner zijn dan de grootste filteropeningen,
het filter versneld passeren. Het onderzoek
in het Waterloopkundig Laboratorium naar de
waterdoorlatendheid van kunststoffilters geschiedt met behulp van een daarvoor ontwikkelde meetopstelling. Voor de bestudering
van de zanddichtheid bij statische en bij
dynamische belastingen zijn filterapparaten
besch i kbaar.
Grote trekkracht wordt er uitgeoefend op
kunststofweefsels tijdens het vervaardigen en
het uitleggen van voorgeballaste mallen. Zo
bedraagt tijdens de fabricage van de steenasfaltmatten op de 'Jan Heymans' de trekkracht van de spijkerrol op het polypropeendoek 3 tot 4 tf/m. Bij het uitleggen van de
mat, geballast met 250 kg/m2, op een waterdiepte van 30 m, is deze kracht ongeveer
5 Him. Proeven hebben aangetoond dat deze

Sterk vergrote beeld van een
kunststofvlies

Verschillende kunststofweefsels:
a. gaas
c. bandweefsel
b. doek
d. mat

Links:
Vlies met steunweefsel, van de
zijkant gezien, sterk vergroot

krachten nauwelijks invloed hebben op de
waterdoorlatendheid en de zanddichtheid van
het weefsel. Opvoeren van de temperatuur
van het steenasfalt tot 1400 C bij het vervaardigen van de steenasfaltmat heeft weer wei
invloed op deze eigenschappen. Doordat het
filter hierbij krimpt, neemt de waterdoorlatendheid af, en de zanddichtheid toe. De
filterwerking van kunststofweefsels kan voorts
nadelig worden bei'nvloed door het zogenaamde dichtslaan van het doek, waarbij
vermoedelijk de dikte van het kunststoffilter,
de aard van het af te dekken materiaal en de
door het water uitgeoefende belasting een rol
spelen. De mogelijkheid is tenslotte niet
uitgesloten dat ook de neersiag van bepaalde
chemische verbindingen en de aangroei van
algen en wieren de filtereigenschappen van
kunststofweefsels doen afnemen.

De onderzoekingen hebben zich ook gericht
op de vraag in welke mate de weefsels zelf
zouden kunnen degenereren als gevolg van
mechanische, biologische, chemische, fotochemische en temperatuursinvloeden.
De proefnemingen die men doet op de
mechanische eigenschappen van kunststofweefsels betreffen in hoofdzaak de treksterkte, de rek, de weerstand tegen slagen en
stoten, de inscheursterkte, de krimp en de
slijtvastheid. Oefent men op kunststoffilters
trekkracht uit, dan wordt het materiaal gerekt.
Blijvende trekkrachten kunnen het materiaal
doen vloeien, waardoor tenslotte breuk kan
optreden. De treksterkte van de meeste kunststofweefsels - hoewel niet in aile richtingen
even groot - voldoet ruimschoots aan de
eisen. Van enkele onderzochte weefsels zijn
trek-rekdiagrammen vervaardigd. Het onderb

d
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zoek naar de mechanische eigenschappen
wordt nag voortgezet.
De weerstand van de onderzochte kunststoffen tegen bi%gische aantasting lijkt
groot Ie zijn. Voortgezelte studie zal echter
geboden zijn.
De kunststoffen zijn over het algemeen goed
bestand tegen chemische in werking. Po Iyetheen en polypropeen kunnen echler bij langdurig contact enigszins worden aangetast
door sommige sterke zuren.
Polyamiden hebben een lagere resistentie ten
opzichte van sommige zuren en sterke basen.
De kunststoffilters bieden goed weerstand
tegen organische oplosmiddelen. Bij po Iyetheen en polypropeen neemt de weerstand
bij hogere temperaturen af.
De kwaliteit van kunststoffen kan nadelig
worden beYnvloed door het ultraviolette deel
van het zonlicht. Niet of onvoldoende beschermde kunststoffen kunnen door ultraviolette straling hun sterkte geheel of gedeeltelijk verliezen. Hoe dunner en platter de
draad is, des te sneller vindt aantasting door
licht plaats. Door het aanbrengen van een of
andere zwarting - bijvoorbeeld Carbon Black
- wordt de lichtaantasting tegengegaan.
Wegens de grotere warmteabsorptie die deze
toevoeging veroorzaakt, zal het dan echter in
vele gevallen noodzakelijk zijn, een warmtestabilisator in de kunststof te verwerken.
Hoge temperaturen kunnen een mat doen
'verbranden', dat wil zeggen, ze kunnen hem
een andere structuur doen aannemen. Dit kan
zich voordoen indien er leveel wrijvingswarmte vrijkomt bij het van een hellingzale
trekken van een zoolstuk. Wrijvingsproeven
hebben aangetoond dat een zate van asfaltbeton zeer nadelig is voor een kunslstolmat.
Het warmtegeleidend vermogen van aslaltbeton is te gering, waardoor de ontwikkelde
warmte zich in de mal ophoopt. Beter is sen
ondergrond van bijvoorbeeld staal, omdat dat
de warmte snel afvoert.
V~~r de produktie van' het voor kunstoffilters
veelal gebruikte polypropeen moet een langdurig proces worden gevolgd. Uit de grondstol, aardolie, wordt een nafta gewonnen, die
vervolgens gekraakt wordt lot propeengas.
Onder toevoeging van een katalysator worden de propeenmoleculen gepolymeriseerd,
of anders gezegd, aan elkaar gekoppeld tot
lange molecuulketens. Door het polymerisatieproces op een bepaald moment af te breken,
kan men de kelenlengte van de polymeer min
01 meer bernvloeden, en daarmee ook de
eigenschappen van de stof. De verschijningsvorm van het eindprodukt is afhankelijk van
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Rolien polypropeendoek worden
aan boord gehesen van he!
asfaltschip 'Jan Heymans'

Apparaat voor het bepalen van
de zanddichtheid van kunststofweefsels bij dynamische belasling
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de snelheid van afkoeling. Polypropeen kan
dus zowel vloeibaar als rubberachtig, of
kristallijn dan wei glashard worden gemaakt.
Het in de waterbouw gebruikte polypropeen
heelt een in hoofdzaak kristallijnen structuur.
Aan het polypropeen worden in geringe hoeveelheden kleurstoffen, stabilisatoren en
weekmakers toegevoegd. Deze toevoegingen
hebben tot doel bepaalde eigenschappen van
het polypropeen te verbeteren, zoals de
weerstand tegen ultraviolette straling, oxidatie
en verwering. Toevoeging van weekmakers
kan een grotere elasticiteit van het materiaal
bewerkstelligen.
De polypropeenbolletjes, die door het polymeriseren van het propeen zijn gevormd, en
waarvan de diameter 2 a 3 mm bedraagt,
moeten dan nog verwerkt worden tot garens.
Deze werkwijze bestaat in hoofdzaak in het

door extrusie fabriceren van een film, het
snijden van de film in stroken, het verstrekken, het fibrileren of vervezelen van de
filmstroken en tenslotte het twijnen van de
vezels tot garens. Bij het ex!ruderen word!
de kunststof verwarmd en met behulp van een
schroef door een mondstuk gepers! en daarna
gekoeld. Bij het verstrekken worden de polypropeenmoleculen in de lengterichting van de
stroken gerangschikt, waardoor de kunststof
in die richting aanzienlijk sterker wordt. In
de andere richting wordt hij dan veelal
zwakker. De filmstroken worden bij het verstrekken in een oven verwarmd tot een temperatuur iets onder het verwekingstraject van
145°C tot 150 ° C. Men verstrekt het materiaal door de kunststof sneller uit de oven te
trekken dan in te voeren. De verstrekverhouding, dat is de verhouding van de invoer-

snelheid en de uitvoersnelheid, ligt tussen de
1 : 16 en 1 : 12.
Op weefmachines worden de garens daarna
verwerkt tot het polypropeen kunststoffilter.
De dikte van de garens en de dichtheid van
het weven bepalen in hoofdzaak de waterloopkundige eigenschappen zoals de waterdoorlatendheid en de zanddichtheid van het
kunststoffilter. In de bestekken van de Oosterscheldewerken zijn voor de daar toe te passen
polypropeenweefsels keuringseisen voorgeschreven, waarin het minimale gewicht van
de filterdoeken, hun zanddichtheid en waterdoorlatendheid worden omschreven.
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De sterk gebogen zuidkusl van Schouwen is
gevormd in een eeuwenlange strijd tegen
stormvloeden en legen oever- en dijkvallen.
Het landverlies, vooral in de 15e en 16e eeuw
omvangrijk, blijkt uit de afgebeelde kaart,
samengesteld aan de hand van gegevens
van A. J. F. Fokker.

De toestand van deze kust was in 1951 redelijk stabie!. De meest bedreigde vakken,
gelegen voor de inlagen van Koudekerke en
van Flaauwers, werden reeds effectief beschermd door uitgebreide onderzeese oeververdedigingen, zodat de oever langs de
Hammen geruime tijd nagenoeg in rust verkeerde. Het minst gunstig was de situatie
nog aan het westelijk gedeelte van het oeverwerk in het district Flaauwers. De oever beneden de bezinking was zich daar op sommige plaatsen belangrijk aan het verdiepen,
en de oever nam onmiddellijk ten westen
van de verdediging niet onaanzienlijk af. Men
vermoedde dat in de toekomst op de bedreigde punten waarschijnlijk wei enige uitbreiding aan de oeverwerken zou moeten
worden gegeven.
Ook de andere verdedigingswerken, vooral de
oostflank van het werk in het district Koudekerke, bleven aandacht eisen, daar dit traject
van oudsher aan een vrij sterke stroomaanval
bloot stond.
Het oevervak langs de westmond van het
Keeten, van Zierikzee tot de Hoek van Ouwerkerk, werd vroeger, vooral in de 18e eeuw,
zwaar aangevallen; de zeewering moest daar
dan ook terugwijken. De Lage Plaatdijk vlak
ten oosten van de havenmond van Zierikzee
en de Lievenboutnol zijn overbJijfselen van
de vroegere dijk, die ongeveer op 350 m afstand buiten de tegenwoordige waterkering
heeft gelegen. De situatie bij de oeverwerken
van het vooruitstekende punt dat wordt gevormd door de havendammen van Zierikzee
en de Plaatdijk, was reeds tientallen jaren
vrijwel onveranderd. Ook voor de Lievenboutnol, waar nog resten van oude bestortingen liggen, was de oever in evenwicht.
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De oever aan de zuidkust van
Schouwen

De oever tussen de Plaatdijk en de Lievenboutnol nam zeer langzaam af, evenals de
oever voor de langsstrooms gelegen NoJ
Kaas-en-Brood. De oever lag hier echter
onder een flauw talud, zodat de geringe
achteruitgang geen reden tot ongerustheid
behoefde te zijn. Tussen de Nol Kaas-enBrood en de Zuidbout was de onderzeese
oever geheel onverdedigd, doch stabie!. Wei
trok de laagwaterlijn landwaarts. V~~r de
waterkering leverde dit geen bezwaar op, daar
het ervoor gelegen slik nog breed was.
De grootste verandering die na 1951 aan de
zuidkust van Schouwen plaatsvond, was wei
de aanleg van de ringdijk bij Schelphoek, om
de gevolgen van de bij de stormvloed van
1953 ontstane dijkdoorbraak van Schelphoek
ongedaan te maken. Ongeveer 225 ha land
werd daarbij buitengedijkt. In de ontstane
inham werd in 1967/1968 een werkhaven voor
de Deltawerken aangelegd.
Andere veranderingen van betekenis tengevolge van de ramp van 1953 vonden plaats
bij de haven van Burghsluis; die haven werd
aanmerkelijk vergroot doordat men aan het
grootste gedeelte van de 5 ha grote Bootsinlaag een bestemming gaf als havenkom.
Voorts werd de mond van het havenkanaal
naar Zierikzee langs de Westhaven dam belangrijk gewijzigd, onder andere doordat er
een wisselplaats in werd gemaakt in de vorm
van een plaatselijke verbreding. De onderzeese verdediging voor de mond van het
havenkanaal werd in de jaren 1953 tot 1955
drastisch versterkt. Langs de teen van de
west- en van de oosthavendijk werden over
ongeveer 700 m lengte kraagstukken aangebracht, en in de havenmond tussen de
koppen der havendammen werd een stenen
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dam opgebouwd. Deze dam, waarvan de kruin
lag op NAP. -10 a 12 m, werd opgebouwd uit
zandsteen, aan de binnenzijde aangevuld met
zand, en waar nodig afgedekt met zinkstukken.
Overigens zijn in het rampjaar 1953 langs de
zuidkust van Schouwen drie ontgrondingen
opgetreden. Ze zijn hieronder vermeld:

datum

plaats

13 61963
6 81953
27101953

ten oosten van de Plompetoren
Hoek van Flaauwers
aan de oostkant van de haven
van Burghsluis

Fig. 1. Landverlies aan de
zuidkust van Schouwen, volgons
gegevens van A. J. F. Fokl,er

verplaatste
massa in m3

weggevallen oppervlakte in ha

170000
180000

2,16
2,3

47000

0,35
35

Bovendien yond tijdens de herstelwerkzaamheden in 1953 een ontgronding plaats in het
havenkanaal naar Zierikzee.
Tengevolge van die ontgrondingen moest de
zeewering langs de betrokken oevers worden
aangepast. Het dijkgedeelte bij de Plompetoren werd achteruitgebouwd terwijl aan de
oever zink- en stortwerken werden uitgevoerd.
Inmiddels is de dijk in 1972 weer rechtgetrokken.
Aan de Hoek van Flaauwers bij het haventje
van Kerkwerve werd voorts een inlaagdijk
gelegd, d!e momenteel hoofdwaterkering is.
Er bleef 4 ha buitendijks liggen. Aan de oostkant van de haven Burghsluis tenslotte werden tot herstel van de oeverval van 1953 zinkwerken uitgevoerd.
Volledigheidshalve kan vermeld worden dat
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Fig. 3. De zuidkust van
Schouwen, in districten en dijkvakken verdeeld

Fig. 2. Topografische kaart van
de zuidkust van Schouwen
(1974)

de in 1783 gei'nundeerde inlaag (de Val) aan
de oostzijde van de Zuidhoek in 1958 op een
diepte van N,A.P, - 6 m werd gebracht om tot
1965 dienst te doen als veerhaven, en dat in
1964 langs de oever bij dijkpaal 10 de aansluiting van de Zeelandbrug is gebouwd,
Een peiler werd geplaatst op de onderwateroever, op 10 m diepte, en een in 11et midden
van het nevengeultje op een diepte van
ongeveer 18 m onder N.A.P, In februari 1974
tenslotte werd nog een dijkafschuiving waargenomen aan de Weversinlaag.
Afgezien van die veranderingen bleef de
zuidkust van Schouwen vrij goed in evenwicht.
We zullen de situatie nu en detail opnemen
gaande van west naar oost.
De Burgh- en West/andpoJder omvat het
oevervak ten westen van Burghsluis; het is
de enige calamileuze walerkering aan de
zuidkust van Schouwen. Vanuit de ontgrondingskuil bij Burghsluis, waarvan hel diepste
punt al vele tientallen jaren op ongeveer
40 m onder NAP, ligt, verlopen de dieplen in
westelijke richting sterk afnemend. De 10 mdieplelijn ligl op een afstand van 200 a 400 m
uit de hoogtewaterkering, De oevertaluds
vertonen dan oak zeer flauwe hellingen, 1 : 6
op de bovenoever, en beneden N.A.P. - 5 m
tot flauwer dan 1 : 10.
Volgens de oevergrafieken zijn de gedragingen van de oever de laatste 20 jaren vrij
evenwichtig verlopen, Slechts in een raai is
de 10 m-dieptelijn tussen 1971 en 1974 enigszins landwaarts verschoven. De helling tussen
de 5- en 10 m-dieptelijnen bedraagt er overigens nag 1 : 24,
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Het district Koudekerke omvat het oevervak
tussen de haven van Burghsluis en Schelphoek. De Hammen is hier vrijwel overal ongeveer 30 m diep. Aileen op de grens met de
Burgh- en Westlandpolder trelt men dan die
ontgrondingskuil aan van NAP. - 40 m. Het
oostelijk oevergedeelte van dit district is
onverdedigd; er is daar namelijk een breed
voorland aanwezig. Het westelijk gedeelte is
vanaf de haven van Burghsluis tot de Plompetoren vrijwel overal van een verdediging
voorzien. De verdediging van het oevergedeelte voor de haven van Burghsluis dateert
al uit de jaren 1856/1905. In het westelijk
oevergedeelte, voor de inlaag van Koudekerke, werden tussen 1883 en 1932 zink- en
stortwerken aangebracht die in 1948 een uitbreiding kregen aan de oostflank en in 1953,
na de oeverval, aan de westflank.

Op het gedeelte van de Plompetoren tot de
haveningang van de Schelphoek, waarvan de
gegevens pas bekend zijn vanaf 1960, vertoon! de benedenoever de neiging landwaarts
te trekken. De bovenoever bleet rand de 5 m
dieptelijn stabiel of schoof zelfs rivierwaarts
op. Het resultaat was een versteiling van het
oevertalud in z'n geheel. De afstand van de

Fig. 4. Geologisch profiel
Fig. 5. Taludhellingen en
vallenstatistiek
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TOT 1 8

VAN 1807 - 1865, 18 ONTGRON

NA 1665,1x

<

lOx 10 3 m 3 2x10-50x

5 m-dieptelijn tot de dijk bedraagt echter nog
150 a 350 m.
Het verdedigde oevergedeelte van de haven
van Burghsluis tot de Plompetoren vertoont
na 1951 weinig veranderingen. Slechts op
enkele punten werd de laatste jaren een
geringe landwaartse beweging der dieptelijnen geconstateerd.
Het district Flaauwers wordt aan de oostzijde
begrensd door he! gemaal bij Prommelsluis;
aan de westzijde ligt de grens halverwege de
ringdijk bij Schelphoek.
De geul langs het Nunnenplaatje, die voorlangs een deel van dit district loopt, mondt
aan de westzijde vlakbij het haventje van
Kerkwerve uit in de hoofdgeul De Hammen.
De diepte van de Hammen varieert op dit
traject tussen 25 en 55 m. Langs de oever,

die over ruim 2,5 km verdedigd is, zijn drie
ontgrondingskuilen ontstaan: een bij de
Hoek van Flaauwers, een direct ten oosten
van de Eglammersdijk en een onmiddellijk ten
westen van de Wittedijk. Achter de zeewering
bevindt zich over ruim 2 km een inlaagdijk,
de zogenaamde eerste en tweede inlaag van
Flaauwers. De westelijk daaraan grenzende
Heertjesinlaag is in 1953 overstroomd. De
nieuwe ringdijk van Schelphoek doet daar
thans dienst als zeewering.
De ontwikkeling van dit oevervak heeft, ondanks grote geuldiepten dicht langs de zeedijk na het optreden van de dijkval op de
Hoek van Flaauwers in 1953, geen spectaculair verloop gehad.
Plaatselijk vertonen enkele dieptelijnen een
geringe neiging landwaarts te trekken.
Het evenwicht werd overigens tijdelijk ver-
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stoord toen in april 1973 aan de zeezijde van
de geul aan de Roggenplaat een grote plaatval optrad van 1 260900 m 3 , die de 52 m diepe
ontgrondingskuil met 21 m verondiepte.
Bijna een jaar later werd die plaatval gevolgd
door een dijkval in de onmiddellijke omgeving, waarbij enkele tienduizenden m3 grond
werden verplaatst.
Voor zover de oever van Flaauwers verdedigd
is, bestaat die verdediging uil zink- en stortwerk, merendeels daterend uit de jaren tussen
1835 en 1879. Sinds 1911 zijn langs de Dever
van Flaauwers geen oeverwerken van betekenis meer uitgevoerd. Aileen werden van
tijd tot tijd langs de teen van de glooiing op
de kreukelberm onderhoudsbestortingen aangebracht. In 1974 werd een dijkval met zinken stortwerk hersteld.

Het district Borrendamme omvat het oevervak tussen het havenkanaal naar Zierikzee en
het gemaal bij Prommelsluis. Langs deze
oever loopt een geul, waarvan de diepte
varieert tussen 10 en 30 m onder N.A.P. Aan
de zeezijde wordt deze geul begrensd door
het Nunnenplaatje.
Vanaf het havenhoofd van Zierikzee is de
oververdediging over ongeveer 300 m langs
de oever van Borrendamme doorgezet. Over
dat gedeelte verloopt de geul vanuit de 55 m
diepe trog onder een helling van 1 : 15 naar
een diepte van ongeveer 15 m onder N.A.P.
Tot Lokkersnol blijft hij dan verder betrekkelijk ondiep, niet meer dan 10 a 15 m. De oever
ligt daar dan ook onder een flauwe tot zeer
flauwe helling. V~~r Lokkersnol bevindt zich
een kleine ontgrondingskuil met een diepte

van NAP. - 27 m, waarachter de Cauwersinlaag is gelegen. Volgens duikonderzoek
ligt daar plaatselijk nog een oude verdediging.
Vervolgens ligt de geulbodem tot Kistersnol
ongeveer op NAP. -19 m; langs de verdedigde oever van Kisters- en Suzanna's
inlaag is een langwerpige trog ter diepte van
ongeveer 30 m ontstaan. In de buurt van
Prommelsluis loopt de geulbodem terug tot
ongeveer 10 m onder NAP.

De ontwikkeling van de oever is hier na 1951
vrij evenwichtig verlopen. De diepte van de
trag voor de havenmond van Zierikzee
schommelde enigszins als gevolg van enkele
langs het Nunnenplaatje opgetreden plaatvallen. Ook een uit 1971 daterende plaatval
Jangs de noordoostzijde van de zandplaat
Vuilbaard is op dat verloop van invloed
geweest.
Overigens komen hier sinds 1951 over 't algemeen kleine aangroeiingen aan het oevertalud v~~r. Aileen ter plaatse van de oostzijde
van de trog zowel bij Lokkersnol als bij
Kistersnol kan men spreken van enige verruiming van die kuilen in landwaartse richting.
Overigens vertonen de taluds langs de onverdedigde oevers tussen Lokkersnol en Kistersnol en langs de slikken van Rengerskerke
hier en daar een flinke aangroeiing. Behalve
de verdedigde havenmond is aileen het oevergedeelte langs Kisters en Suzanna's inlaag
verdedigd. Die verdediging bestaat uit een
tiental oude zinkwerken uit de periode 18301840 en een later daartussen en daaroverheen aangebrachte bestorting. Ontgrandingen
zijn langs de 5,5 km lange oever van Borrendamme waarvan 1,5 km verdedigd is, sinds
1916 niet meer voorgevallen. Op de grens
tussen de districten Zuidhoek en Borrendamme bevindt zich een diepe trog, waarvan
het diepste punt na 1951 heeH gelegen tussen
NAP. - 45 m en NAP. - 55 m. Oat diepste
punt ligt ongeveer 100 m buiten de teen van
de in 1954/55 uitgebreide oeververdediging.
Ook hier is de met de tijd varierende diepte
een gevolg van de meermalen in die omgeving opgetreden plaatvallen.
De oostelijke grens van het district Zuidhoek
ligt ongeveer bij de uitmonding van het
Keeten in de Oosterschelde. Vandaar loopt
een 15 m diep nevengeultje langs de Zuidhoekse oever, dat bij de Plaatdijk weer in de
hoofdgeul uitkomt. Voor de Lievenboutnol
bereikt dat geultje zijn maximale diepte van
- 21 m. Door een onderzeese rug, waarvan
het hoogste punt op ongeveer NAP. - 8 m
ligt, word! het geultje van de hoofdgeul
gescheiden.
Sinds 1950 is het nevengeultje bezig zich te
verbreden in zeewaartse richting. De oevertaluds bleven daarbij stabiel en vertoonden
vrijwel geen aanzanding en geen verdieping.
Behalve enige restanten van vroegere werken,
die bij duikonderzoek aan de Lievenboutnol
zijn gevonden, is het oevertalud langs de
nevengeul onverdedigd.
Aan de westzijde van het district Jigt langs de
hoofdgeul een verdedigde strook van onge-
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veer 360 m voor de Plaatdijk, een reslant van
de vroegere zeedijk, die door de Kulkdijk met
de hoogwaterkering is verbonden.
Geologiscne aspecten
Uit de jongste geologische onderzoekingen
blijkt dat vrijwel de gehele hier besproken
zuidelijke oever van Schouwen ter plaatse
van de hoogwaterkering uit oude kerngronden
is opgebouwd. Slechis aan de zuidoostzijde
is een pakket jong zeezand afgezet, namelijk
daar waar eertijds de Gouwe, die Schouwen
en Ouiveland scheidde, uitmondde in de
Oosterschelde. De basis van het jonge zeezand ligt daar op ongeveer NAP. - 20 m.
Voorts bestaan er enkele kleine insnijdingen
in het pakket Hollandveen, die plaatselijk zijn
doorgedrongen in de daaronder liggende
enkele m dikke laag oude wadklei, zoals
plaatselijk aan de Burgh- en Westlandpolder,
de haveningang van de werkhaven Schelphoek, het havenkanaal naar Zierikzee en aan
de ingang van de voormalige veerhaven aan
'de Val'. Daar ontbreekt de kleiige afzetting
van Calais trouwens geheel.
Op enkele plaatsen ontbreekt enkel de laag
Hollandveen, zoals langs gedeelten van de
Flaauwersinlagen en langs gedeelten van het
district Koudekerke. De laag oude wadklei of
de kleiige afzetting van Calais is vrijwel overal buiten de genoemde diepe insnijdingen
aanwezig.
Onder de kleiige afzettingen van Calais bevindt zich langs de gehele zuidkust van
Schouwen, uilgezonderd voor de Gouweveerpolder, een pakket zandige afzettingen van
Calais, bekend als oude wadzanden. Volgens
de nieuwe geologische kaart van SchouwenDuiveland varieert de basisdiepte hiervan
tussen meer dan 40 m onder N.A.P. direct '~en
westen van Burghsluis tot minder dan NAP.12 m direct ten oosten van Burghsluis. Meer
oostwaarts ligt de basis op wisselende diepten
tusen 20 en 40 m onder N.A.P. Sonderingen
ten westen van Burghsluis hebben uitgewezen dat een deel van dat oude wadzand
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periode

1878-1925
1851-1972
1807-1865
na 1865
1804--1953
1863-1894

aldaar hoge tot zeer hoge sondeerwaarden
bezit, hetgeen wijst op een dichle korrelpakking met eenzelfde resistentie als de pleislocence afzeltingen. De basis van het oude
wadzand vormt tevens de bovenkant van de
pleistocence afzettingen.
Uitdrukkelijk zij vermeld dat bovenstaande
beknopte geologische uiteenzetting betrekking heeft op een trace ter plaatse van de
hoogwaterkering. Waar een meer of minder
breed voorland voor de zeedijk ligt zou de
opbouw van de buitendijkse gronden mogeiijk
aanmerkelijk verschil kunnen opleveren, afhankelijk van erosie en sedimentatie in voorgaande eeuwen.
Omdat er een nauwe relatie bestaat tussen
het optreden van vallen en afschuivingen en
de geolagische gesteldheid van het terrein
geven we onder aan deze bladzijde een overzicht van de ontgrondingen die sinds 1800
langs de zuidkust van Schouwen zijn opgetreden.
Uit het overzicht blijkt dat het aantal ontgrondingen langs de zuidkust van Schouwen in
vergelijking met andere, meer uitgesproken
vallengebieden in Zeeland, beperkt is gebleven. Bovendien blijken de verplaatste
grondmassa's geen abnormale omvang te
hebben aangenomen omdat zettingsvloeiingen
achterwege bleven. Er was trouwens niets
anders te verwachten bij dit grondlagenpakket, dat langs de Schouwense zuidkust
vrijwel averal uit pleistocence en oud-holocene gronden is opgebouwd.
AI naar gelang de die pte van de naastgelegen
geul groter is, zullen echter ook de afschuivingen omvangrijker kunnen zijn. Men moet
er daarom rekening mee blijven houden dat
een afschuiving ook funest voor de zeewering
kan zijn en dijkdoorbraak tot gevolg kan
hebben. Dit geldt in het bijzonder daar waar
de zeedijk als schaardijk fungeert, dus zonder
voorliggend schor meteen aan de zeearm
grenst. Oat is voor de zuidkust van Schouwen
voor een groot deel het geval.
max. verplaatste
grondmassa
in 10 m3

globale dieptegrens
van de ontgronding
in m t.o.v. NAP.

10
170
180

-10
-17
- 21

105
10

-28
-16

In 1973 vond een zandsuppletie van ruim
210000 m 3 plaats aan de westpunt van NoordBeveland, ten westen van de aanzet van de
Oosterscheldedam. Oit artikel handelt over de
voorgeschiedenis van het betreffende gebied,
de reden waarom de zandsuppletie noodzakelijk werd geacht en het gedrag van de kust
na de suppletie. Het stun aan bij de meer
algemene beschouwing over de oniwikkellng
van de Noord-Bevelandse oever, die werd
afgedrukt in het vorlge Bericht.

Toen de Onrustpolder, aan de westzijde van
Noord-Beveland, in 1846 werd bedijkt, lag er
tussen de L.W.-lijn en de teen van de zeewering een platengebied van ongeveer anderhalve kilometer breed. In 1883 was de
breedte van dit voorland verminderd tot
ongeveer 1 km. Deze teruggang van de
L.W.-lijn hield verband met de ontwikkeling
van het geulenstelsel in de Oosterschelde.
De achteruitgang nam sterk toe toen kort
voor 1900 een nevengeultje zich aan de zuidzijde van de Roompot afscheidde en zich in
de richting van de Noordbevelandse oever
begon te ontwikkelen. Tussen 1880 en 1940
drong dit nevengeultje, waaraan men de naam
'Schaar van Onrust' had meegegeven, niet
minder dan 1000 m op in de richting van de
zeedijk, ten koste van de gestadig eroderende
Onrustplaat.
Aan de landzijde van de Plaat van Onrust,
tegen de zeedijk van de Onrust- en van de
Jacobapolder bevond zich van oudsher een
schorrengebied van enkele honderden meters
breed, dat omstreeks 1900 door de aaneenhechting van het complex Onrust-Schotsman-Ruiterplaat nog verder zuidwaarts
werd uitgebreid. De getijbeweging over dat
voorland nam af, en vooral bij westenwind en
laag water werd zandtransport in de richting
van Noord-Beveland bevorderd. Bovendien
kan oostwaarts gericht transport van uit het
Schaar van Onrust geerodeerd materiaal er
toe hebben bijgedragen dat ter plaalse een
'zandwinnende situatie' ontstond, die leidde
tot duinvorming.
Door overstuivingen zowel uit zuidwestelijke
richting van de Schotsmanplaat als uit noordwestelijke richting over de Onrustplaat wer-

Zandsuppletie bij de
Onrustpolder op NoordBeveland

den ter hoogte van de hoogwaterlijn brandingsruggen gevormd. Deze ruggen, die
tegen de schorrand waren opgestoven, werden vastgelegd met rijsschermen en stropoten,
zodat het natuurlijk zandtransport werd opgevangen. Landwaarts ontstond een duinrichel, waarop zich later een prachlige duinbegroeiing ontwikkelde.
In het derde decennium van deze eeuw had
de duinvorming bij de Onrustpolder haar
hoogtepunt bereikt; daarna ging het bergafwaarts. De zuidelijk gelegen zandplaten
Schotsman en Ruiter waren wat hoger komen
te liggen, hetgeen gepaard ging met enige
slibafzetting, zodat het zandtranspor! door
wind verminderde. Duinafslag kreeg bij
stormen de overhand, en aan de noordzijde
drong het Schaar van Onrust snel op naar de
Noord-Bevelandse wal.
In 1920 was het voorland tussen de dijkpalen
4 en 5 nog maar 240 m breed. Om de achteruitgang ter plaatse tot staan Ie brengen werd
er in dat jaar een kustverdediging aangelegd
bestaande uit twee kraagstukken, een grondstuk en een verbindingsdam, die halverwege
tussen dijk en LW.-lijn werd beeindigd. Dit
oeverwerk werd in de volgende tien jaren
tel kens uitgebreid en versterkl. Een tweede
verbindingsdam, 100 m westelijk van de
eerste, werd aangelegd in 1937 en beide
dam men werden gedurende de Tweede
Wereldoorlog met de teen van de zeedijk
verbonden. In 1952 werd het oeverwerk zeewaarts uitgebreid met een drietal zinkstukken,
en tenslotte werd de westflank van he! oeverwerk in 1973 met 50 m verbreed door een
bestorting van fosforslakken.
Het duin bood in 1920 slechts weinig bescherming voor de OnrustpoJder. De hoogwater43

kering, die destijds een hoogte had van
NAP. + 5,80 m moest dan ook in 1925 aan
de noordwesthoek worden voorzien van een
buitenberm op een hoogle van NAP. +
3,50 m. In 1928/29 werd de zeewering aan de
noordwestkust van Noord-Beveland over
bijna 7 km met ruim 50 em verhoogd. Het
gedeelte van de Onrustpolder verkreeg daarbij een kruinhoogte van NAP. + 6,50 m.
Omdat het strand verder vermagerde, werd na
de Tweede Wereldoorlog ook de verdediging
van het waterbeloop verbeterd en de buitenberm wederom verhoogd. De kruinhoogte
van de dijk werd in 1952 plaatselijk zelfs op
NAP. + 7,40 m gebraeht.
In de jaren na 1920 verplaatste de duinregel
zieh door overstuiving op en tegen de zeedijk, zodat aan de noordzijde van de Onrusten Jaeobapolder omstreeks 1940 op natuur-

lijke wijze een stevige duinregel was gevormd.
In de oorlogsjaren 1940-45 ging veel van de
zandwinst verloren, vooral ter weerszijden
van het oeverwerk bij dijkpaal 4 en 5.
De stormvloed van 1953 ging gepaard met
zware duinafslag ter plaatse; het kwam daar
ook tot dijkdoorbraak. Over 85 m lengte werd
het dijkliehaam tot NAP. + 1,50 m weggeslagen. Door snel opwerpen van een noodkade kon men de overslroming beperkt
houden. Sedert 1953 zijn de 'Kamperlandse
duintjes' aan de noordwestzijde van de
Onrustpolder weer vrij stevig aangegroeid,
zelfs tot een hoogle van 12 m, zodat de dijk
er grotendeels onder verdween. Er was toen
geen enkele reden tot dijkverhoging ter
plaatse. In 1960 echter brak een periode aan
waarin verlaging van het strand gepaard ging
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met langzame aehteruitgang van de duinregel, hoewel die in 1968 nog een flinke
versterking aan de zeewering betekende,
zoals uit fig. 3 blijkt.
Uit de kusthoogtemetingen die in 1968 als
onderdeel van de uniforme kusthoogtemetingen ook langs de Onrustpolder zijn
uitgevoerd, valt te eonstateren dat het duin
aan de noordwesthoek van de polder in de
periode 1968-1973 aehteruit is gegaan. De
luehtfoto geeft een beeld van de noordwesthoek van de Onrustpolder met aansluitende
duinregel en voorliggend oeverwerk omstreeks 1970. Op de resterende duinregel was
in 1972 aan de oostzijde reeds een aansluiting
gemaakt met de damaanzet, als onderdeel
van de afsluitingswerken in de Oostersehelde.
Niet aileen de onderzeese oever nam dus ai,
totdat daar in 1973 door bestorting met iosfor-

Fig, 1. De noordwesthoek van
Noord-Beveland, met de laagwaterlijnen van 1820, 1872, 1883
en 1899, De pijl geeft de plaats
aan waar in 1973 een zandsuppletie werd verricht

Fig, 2, Fragment van een
hydrografische kaart van 1898/
1899. Bij de pijl het begin van
de Schaar van Onrus!

De noordwesthoek van de
Onrustpolder met voorliggend
oeverwerk en aansluitende
duinregel. Verderop is een stuk
Ie zien van de door het Veerse
Gat. Opname van 1970

slakken een beperking aan werd gesteld,
ook he! duin en strand vereisten meer dan
gewone aandacht, vooral toen bij enkele
stormen in he! voorjaar van 1973 opnieuw
achteruitgang werd geconstateerd,
De belanghebbende instanties kwamen bij
hun overleg tot de conclusie dat toepassing
van zandsuppletie in dit geval de meest voar
de hand liggende oplassing zou zijn, Een
guns!ige bijkomende oms!andigheid was dat
bij he! uitbaggeren van de werkhaven aan de
Sophiapolder een aanmerkelijke hoeveelheid
zand vrij kwam,
Met behulp van een vaorlopige richtlijn voor
duinafslag is nagegaan of de waterkering in
het bewuste kustvak een stormvloed als die
van 1953 zou kunnen doorstaan, Volgens die
maatstaf was in enkele raaien niet voldoende
zand tegen de zeedijk aanwezig en zou min-

Fig, 3, Ontwikkeling van he!
duin- en strandprofiel in de
periode 1968-1973

Fig, 4, Overzicht van de bestaande situatie a8n de noordwesthoek van Noord-Beveland
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OEVERWERKEN
DlEPTELUNEN 1971/73
IN m t,o.v. N.A.P.

Duinregel en strand gezien
vanaf de dama2nzel voor de
Oosterscheldedam, De zandsuppletie is 110g niet aangebracht

De afnernende duinregei !n het
voorjaar van 1973, gezien van
west naar oos!
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stens aanvulling nodig zijn tot een minimumprofiei. Eenvoudshalve werd daarbij gerekend
op een duintalud van 1 : 3, een duinvoethoogte van NAP. + 2 m en een helling van
1 : 40, zowel van het droge als van het natte
strand. De daarvoor benodigde hoeveelheid
zand bedroeg gJobaal 65000 m3 , bij een
geschat verJies van 20 %. Terwille van de
afwerking van het duin en rekening houdend
met een eventueel hogere Jigging van de duinvoet, werd een hoeveelheid van ongeveer
100000 m3 zand nodig geacht voor de uitvoering van het werk.
Voor verdere duinverzwaring, waarbij hel
duin dan respectievelijk 5 m, 10 m of 15 m
verder zeewaarts zou rei ken dan bij het
minimumprofiel, zou naar schatting nog eens
achtereenvolgens 80000 m3 , 95000 m3 en

De noordwesthoek van de
Onrustpolder na de zandsuppletie, gezien van oost
naar west; september 1973

Fig, 5, Duinprofielen aan de
noordwesthoek van de Onrustpolder voor en na het aanbrengen van de zandsuppletie
in 1973
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120000 m3 zand nodig zijn. Bij het vaststellen
der afsJagprofieJen werd geen rekening gehouden met zandverJies ten gevolge van
langstransport. De verdere duinverzwaring
zou als een verzekering kunnen worden beschouwd tegen de vermoedelijke achteruitgang van de duinregel in de komende jaren.
De in de Sophiahaven vrijkomende hoeveelheld specie bleek aanmerkelijk groter te zijn
dan aanvankelijk was geschat. In de maanden
juli en augustus 1973 werd 420000 m3 specie
gebaggerd, waarvan 300000 m3 op het strand
en tegen het duin aan de noordwestzijde van
de Onrustpolder is gespoten. Een beJangrijk
deel van dit materiaal, onder meer veel slib,
is weer in zee verdwenen. Daarbij kwam dat
de duinvoet in feite niet op NAP. + 2 m,
maar op NAP. + 4 m moest worden aangelegd. Een inhoudsberekening uit de dwarsprofielen geeft niettemin aan dat toch ruim
210000 m3 materiaal aan de duin- en strandversterking ten goede is gekomen; plaatselijk
is het duin daarbij zelfs 25 m naar voren
gebracht.
Inmiddels zijn in november en december 1973
en eind 1974 enkele zware stormen over
zuidwest-Nederland getrokken, die ook het
duin aan de OnrustpoJder niet ongemoeid
hebben gelaten. Uit hoogtemetingen v66r en
na de stormen is berekend dat in november
40000 m3 specie verloren ging, zodat het
verliespercentage ruim 18 bedroeg en dat
nogmaals bijna 20000 m3 of wei 10 % was
verdwenen na de storm van 14 december
1973. Ondanks dit verJies is het duin ter
plaatse nog zwaarder dan het minimaJe profiel
dat nodig is om een stormvJoed als die van
1953 te kunnen doorstaan, dit dankzij de
royaal aangebrachte zandsuppletie.

Na de bouw van de Oosterscheldedam zou
pJaatselijk een vee I rustiger situatie zijn ontstaan. De zandsuppletie was dan ook slechts
bedoeld als een tijdelijke maatregel. Ook de
verdediging van dit punt zal dus nader moeten
worden bezien, nu tot een andere verdediging
van de aan de OosterscheJde gelegen gebieden is besloten.
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De invloed die de wind uitoefent op een
wstervlak waar hij langdurig overheen strijkt,
komi vooral tol uiting in golfbewegingen aan
de oppervlakte van da! water, waterstandsveranderingen en waterstromingen. In dit
arlikel word! niet de golfbeweging besproken,
maar de twee laalslgenoemde windeffecten.
Men noeml een windeffeci extern wanneer de
waterbeweging op een bepaald stuk water
verandert onder invloed van de windkrachl
elders, bij voorbeeld op zee; men noeml 2e
intern wanneer er verschijnse!en optreden
tengevolge van de windkrachl in het gebled
zel!.

Voldoende kennis van aJJerJei windeffecten is
een onmisbare voorwaarde voor de veiligheid
van het zeeweringenstelsel. Men moet immers
zowel op lange termijn als op zeer korte
termijn kunnen voorspelJen wat voor windkrachten er kunnen optreden, en wat de uitwerking ervan zal zijn op de waterbeweging.
Bij degenen die ge"interesseerd zijn in de
gevolgen die de wind kan hebben voor
waterstromingen, hebben zich recentelijk de
milieu-deskundigen gevoegd. Juist deze groep
stelt veel belang in interne windeffecten in
afgesloten bekkens, waardoor de vermenging
van waterlagen in zulke bekkens kan worden
bewerkstelligd en daarmee aan een voorwaarde voor een goed kwaliteitsbeheer van
het water tegemoetgekomen.
De te verwachten invloed van de wind op de
Naterbeweging is ook een factor van beJang
bij het ontwerpen van compartimenteringsplannen voor de Oosterschelde; bij iedere
compartimentering zal ook de windinvloed
anders zijn.
De berekening van interne windeffecten waar dit artikel meer bepaald over gaat geschiedt altijd aan de hand van modellen.
Welke resultaten men krijgt, hangt voor een
groot deel af van het model dat men hanteert.
Voor we nu een aantal van de tegenwoordig
gebruikte modellen de revue laten passeren,
is het nodig eerst een paar begrippen te
definieren. De waterstand na eliminatie van de
golfbeweging wordt de gemiddelde waterstand genoemd. De gemiddelde waterstandsverhoging die in een punt optreedt tengevolge
van de wind wordt windopzet genoemd, en he!
tegenovergestelde verschijnsel windafzet. In
een afgesloten bekken waar een con stante
wind overheen slrijkl, zullen ook punten zijn
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Berekening van het interne
windeffect op aigesloten
bekkens

waar de walersland noch omhoog noch
omlaag gaal. De lijn door deze punten heet
de zwaartelijn; wat hoogte betreft stem! hij
overeen met de gemiddelde waterstand.
Modellen
De modellen, waarmee men de waterbeweging
onder invloed van de wind tracht te benaderen, zij van drieerlei aard.
Men kent mathematische modellen, hydraulische en analoge modellen. Onder de term
mathematisch model verstaat men de wiskundige beschrijving van het verschijnsel met
behulp van formules en het oplossen van de
daarbij gehanteerde vergelijkingen. Er zijn
een-, twee- en driedimensionale mathematische modellen. Bij de eendimensionale
modellen wordt het beschreven gebied
een
meer, een zeearm, 01 iets dergelijks - geschematiseerd tot een samenstel van geulen, aile
met een verondersteld rechthoekig dwarsproliel. De waterbeweging over ondiepten en
zandplaten word! in deze modellen verwaarloosd. Met behulp van deze modellen kan
men de waterstandsveranderingen berekenen
die in de geulen oplreden bij een verondersteld permanent windveld, dal wil zeggen
een wind van over het gehele gebied gelijkblijvende snelheid en richting, die ook in de
tljd niet veranderen. Verder berekent men met
dit model de gemiddelde stroomsnelheden in
het dwarsprofiel van de geulen.
Het voordeel van deze methode is daarin
gelegen, dat ze voor niet te grote gebieden
vrij eenvoudig met de hand kan worden uitgevoerd. Daartegenover staan echter nadelen.
De sterke schematisering brengt mee dat de
berekende waterstanden nog wei eens be lang-

rijk afwijken van wat men in de natuur meet.
Om deze reden wordt de informatie, die sen
dergelijk sterk geschematiseerd model biedt,
als slechts 'kwalitatief' aangemerkt, dat wil
zeggen dat ze wei iets meedeelt over de aard,
maar niet veel over de omvang van het verschijnsel. Berekeningen volgens deze eendimensionale methode zijn onder andere
uitgevoerd v~~r het Grevelingenmeer, onder
verschillende omstandigheden van windsnelheid en windrichting.
Figuur 1, resullaat van een berekening in het
eendimensionale model, laat duidelijk de horizontale rondstroming zien die, tengevolge van
de wind ontstaat in het stelsel van ongelijke
onderling verbonden geulen. Een ander resultaat, dat oak door metingen bevestigd wordt,
is dat de stroomsnelheid die aan het oppervlak ontstaat als gevolg van de wind, in de

orde van grootte ligl van 2 a 3% van de
bijbehorende windsnelheid.
Bij het tweedimensionale mathematische
model wordt het gehele beschouwde gebied
verdeeld in een aantal vierkante vakken. Met
behulp van dit model kunnen windopzetten
en windafzetten worden berekend op de
knooppunten van de vakken. Het tweedimensionale karakter van het model komt ook tot
uiting in het feil dat de stroomsnelheden hier
berekend worden in twee loodrecht op elkaar
staande richtingen. De resulterende stroomsnelheid wordt daar vervolgens uit samengesteld. In verticale zin levert dit model aileen
gemiddelde stroomsnelheden. Dit is vanzelfsprekend ongelijk aan de werkelijkheid, waar
de horizontale stroomsnelheid over de verticaal varieert.
In het tweedimensionale model kan men een
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in de tijd naar richting en snelheid wisselende
wind voorstellen. Berekeningen vol gens dit
model zijn wederom uitgevoerd voor het
afgesloten Grevelingenbekken (fig. 2).
Vergelijkt men de resultaten van het tweedimensionale model met die van het eendimensionale, dan blijken de windop- en
afzetten in het eendimensionale model groter
te zijn. Achteraf bleek dit verschil te worden
veroorzaakt door he! hanteren van verschillende rekengrootheden. Met de berekeningsmethodes als zodanig had het niets te
maken. De stroomsnelheidsberekeningen van
de twee modellen zijn moeilijk te vergelijken,
omdat ze in het tweedimensionale model per
vakje worden uitgevoerd, terwijl de stroomsnelheid in een geul van het eendimensionale
model constant is. Er zijn wei kwalitatieve
vergelijkingen mogelijk; die wijzen uit dat

51

beide model Ien ongeveer dezelfde horizontale circulatiestromingen presenteren.
Berekeningen met het tweedimensionale
model zijn zo omvangrijk, dat men er een
computer bij moet inschakelen.
Ook het tweedimensionale model levert aileen
stroomsnelheden gemiddeld over de verticaal.
De verticale watercirculatie, waar milieudeskundigen juist zo'n belangstelling voor
hebben, kan er niet mee worden berekend.
Berekening van het snelheidsverloop in verticale zin vereist de toevoeging van nog een
dimensie aan het model. Maar ook dit wordt
mogelijk met het zeer geavanceerde rekentuig dat thans ter beschikking staat.
Het driedimensionale model voor de berekening van het windeffect op meren en getijarm en vertoont een principiele overeenkomst
met het tweedimensionale. Het bestaat als het

ware uit een stapel tweedimensionale modellen, bij voorbeeld tien op elkaar. In ieder van
de lagen waarin het meer hiertoe wordt verdeeld, worden de windeffecten twee-dimensionaal berekend. De lagen zijn onderling met
bepaalde voorwaarden gekoppeld, zodat er
ten slotte de berekening van de waterstandsverhogingen en -verlagingen aan de
oppervlakte uit resulteert. De snelheidsverdeling over de verticaal wordt gepresenteerd
als de reeks van op elkaar volgende gemiddelde horizontale snelheden in elk van
de lagen. Daaruit kunnen dan de verticale
circulatiestromingen worden afgeleid.
Het driedimensionaie model verkeert nog in
het ontwikkelingsstadium. Men heelt er hoge
verwachtingen van. De computer is hier nog
onontbeerlijker dan bij het tweedimensionale
model.

Fig. 2. Stroomsnelheden in het
Grevelingenmeer, berekend met
het tweedimensionale mathematische model

Na dit overzicht van de mathematische modellen nu nog een enkel woord over de hydraulische en ana/oge modellen.
Het onderzoeken van het windeffect in natte
modellen is in principe wei mogelijk, maar er
zijn nogal wat praktische bezwaren aan verbonden. Een van de belangrijkste is wei dit:
uit schaalwetten die op het model van toepassing zijn blijkt, dat de windsnelheden in
het model bijna even groot moeten zijn ais
de nagebootste.
De windgolven die men daarmee opwekt zijn
in verhouding tot de rest van het model echter
veel te groot. Op die manier word! nie! aileen
het verschijnsel windeffect onjuist gereproduceerd, maar ook het uitvoeren van metingen
in het model wordt er ten zeerste door
bemoeilijkt. De bouw van windtunneis om de
toch altijd omvangrijke hydraulische model/en,
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in het Grevelingenmeer, berekend met het driedimensionale
mathematische model. De aangenomen wind woei gedurende
10 000 seconden over het wateroppervlak, een te korle peri ode
om normale circulatiestromingen op gang 1e brengen
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is een omslachtig en kostbaar karwei. Vandaar dat men de voorkeur geeft aan de
ontwikkeling van mathematische modellen.
Opgemerkt moet nog worden dat in het Waterloopkundig Laboratorium wei wind gebruikt
wordt voor het opwekken van golven - maar
zoals de lezer zich herinnert .- over golven
hebben we het hier niet.
Het ana/oge model Deltar, dat ten behoeve
van de Deltadienst werd ontwikkeld (zie
Bericht 18, november 1961) bootst de windinvloed na met behulp van elektrische stromingen en weerstanden.
Wat betreft de resultaten staat de Deltar in dit
opzicht op een lijn met het eendimensionale
mathematische model.
Nieuwe wegen voor het onderzoek

AI eerder zijn ten behoeve van het milieu-
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Fig. 4. Waterstandsverschillen
op het IJsselmeer ler gelegenheid van de stormen van februari 1953 en december 1973.
(gegevens: Dienst der Zuiderzeewerken)

onderzoek in het Grevelingenbekken metingen
verricht naar de op- en afwaaiing en de
daarmee samenhangende stromingen (zie
Bericht 59, februari 1972). Het betrof hier
vooral de stroming in diepe troggen. Onder
meer ter toetsing van de toen uitgevoerde
berekeningen zijn onlangs metingen uitgevoerd met als doel het verkrijgen van een
overzicht van de windinvloed op het gehele
Grevelingenbekken.
De verticale en horizontale circulatiestromingen in een afgesloten bekken hebben een
gunstige invloed op de zuurstofverdeling over
de totale watermassa. Echter, ook met het oog
op de re-activering van tijdelijk aan het
bodemslib gebonden gifstoffen als bijvoorbeeld zware metal en, is het van belang de
circulatiestromingen terdege te kennen. Het
is mogelijk dat slib omhoog wordt gevoerd
tengevolge van verticale circulatiestromingen.
Het onderzoek in deze richting is zeer moeilijk
en concrete resultaten, die een bewerking
door de computer mogelijk maken, kunnen er
voorshands nog niet van worden verwacht.
Op het ogenblik wordt voor praktische toepassingen vooral gewerkt aan de ontwikkeling
van het driedimensionale mathematische
model. Allerlei nieuwe wetmatigheden worden
daarbij vooralsnog meer vermoed dan bewezen. Op- en afzetten tengevolge van de
wind blijken bij voorbeeld direct afhankelijk
Ie zijn van de afmetingen van het gebied
waarin ze optreden. Het IJsselmeer, waarvan
de afmetingen binnen €len generatie aanmerkelijk zijn veranderd, biedt een gunstige
gelegenheid om dit verschijnsel te observeren.
Men vergelijke bijvoorbeeld de waterstandsmetingen tijdens stormen van 1953 en 1973.
In de tussenliggende periode is het water54

oppervlak van het IJsselmeer door de aanleg
van de beide Flevopolders aanzienlijk verkleind. In 1953 is tussen Den Oever en Elburg
een waterstandsverschil gemeten van meer
dan 3,25 m. Verkleining van het IJsselmeer
resulteerde in een duidelijke vermindering
van deze opzetten en afzetten, zoals fig. 4
laat zien. Opgemerkt wordt nog, dat zulke
zeer grote waterstandsverschillen tengevolge
van wind in de Deltabekkens niet zullen voorkomen. De veel grotere diepte der geulenstelsels daar zal dit verhinderen, aangezien
de waterstandsverschillen die kunnen optreden onder invloed van wind omgekeerd
evenredig zijn aan de diepte van het bet reffende water.

1 oktober 1974 - 1 januari 1975

Vorderingen

A. De werken van het Deltaplan

VOlkerak
Derde schulsluis, inlaalsluis en
jachlensluis
In de afgelopen periode heeft
men een begin gemaakt met de
uitbreiding van de noordelijke
voorhaven ten behoeve van de
derde sluis. Het vrijkomende
zand wordt grotendeels gebrUlkt
voor het aanvullen van de
sluisterreinen. De opbouw van
de peilers van de inlaatsluis
werd voortgezet. Met het sluishoofd aan de Hollands-Diepzijde van de jachtensluis werd
een begin gemaakt. In zeven
velden van voorgespannen
liggers van de overbrugging
van de sluizen heeft men de
ruimte tussen de liggers aangevuld met beton. Nu dit
klaar is, moeten er nog betonaanvullingen komen in drie
velden.
Ook is men beg onnen met de
constructie van gebouw K, een
dienstgebouw voor de Rijkswaterstaat en voor de Politie te
Water.
Verkeerskokers op het Hellegatsplein
Dit werk verloopt bijzonder
voorspoedig. Aile tunnelmoten
voor de noordelijke zowel als
de zuidelijke verkeerskokers

zijn klaar. Van het middelste
kunstwerk zijn de vloeren gestort. Men is nu een bekisting
aan het steilen voor het opgaande werk.
Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en storlebedden voor de inlaatsluis en
de jachtensluis
Er is nu 1 530000 m3 specie
gebaggerd uit de toeleidingsgeul en de voorhavens. De
bouw van de geleidedammen is
gereed, voorzover ze liggen
buiten de zuidelijke ringdijk
van de bouwput. Men is nu begonnen aan het gedeelte van
de geleidedammen buiten de
noordelijke ringdijk.

Brouwershavense Gat
Bouwput voar de doarlaatsluis
Zowel de westelijke als de
ooslelijke ringdijk zijn klaar
gekomen. Daar de westelijke
ringdijk nu tijdelijk de functie
van hoofdwaterkering vervu It
kan het damlichaam ontgraven
worden. Aileen moeten de
wegen op de binnenberm van
de dam nog intact gelaten
worden totda! de wegverhardingen op de oostelijke ringdijk
zijn aangebracht. Wanneer die
zijn voltooid kan he! verkeer
over de oostelijke ringdijk
worden omgelegd, en kan het
gehele damlichaam worden

ontgraven. Aile bekledingen
van de dam, met uitzondering
van de wegverhardingen, zijn
opgenomen en afgevoerd. De
meesle afkomende materialen
asfaltbeton van bermen en
taluds, en gepene!reerde stortsteen zijn verwerkt langs de
havendam van de in de nabijheid van het werk gelegen
haven Middelplaal.
De mijnsteen die bij het onlgraven van de dam vrijkomt
wordt afgevoerd naar de werkhaven Schelphoek. Aanvankelijk
was men van plan de mijnsteen
op te slaan in de haven Middelplaat en omstreeks 1977 opnieuw te gebruiken voor he!
maken van aansluitingen van
het damlichaam met de dan
voltooide sluis. Bij de Oosterscheldewerken is echler binnen·
kort behoefte aan mijnsteen,
reden waarom de mijnsteen
daarheen wordt afgevoerd.
Het bij het graven van de bouwput vrijkomende zand - omstreeks 600 000 m3 - wordt afgevoerd en gebruikt voor het
vormen van depots en het
maken van een duinregel.
De depots komen op verschillende plaatsen langs de Grevelingenzijde van de Brouwersdam. In totaal zullen ze 500 000
m' zand gaan bevatten, waarvan
300 000 m3 voor inrichtingswerken van het Grevelingenmeer en 200000 m' voor het
later aanvullen van de bouwput.
In de duinregel die aan de zeezijde van de Brouwersdam
word! gevormd, word! he! resterende zand verwerkt. In totaal
is tot nu toe 150000 m3 zand
ontgraven en afgevoerd; v~~r
het grootste gedeelte naar de
depots aan de Grevelingenzijde
van de Brouwersdam. Om het
zand beneden de grondwaterstand te kunnen ontgraven is
een bemaling nodig. Over de
vereiste capaciteit van de bemaling, en de situering van de
bronnen is advies gevraagd
aan he! Rijksinsti!uu! voor
Drinkwatervoorziening. Op
grond van dit advies zullen in
totaal 40 bronnen worden geplaatst met elk een capaciteit
van 50 m3 /sec bij een opvoerhoogte van 35 m. Tot nu toe zijn
16 bronnen aangebracht, waarmee de waterstand plaalselijk
tot N.A.P. - 5 m is verlaagd.
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Ooslerschelde

Men is in de verslagperiode
voortgegaan met de sam enstelling van wapeningsnetten
voor steenasfaltmatten op het
werkterrein van de haven
Schelphoek.
Door het asfaltschip 'Jan Heijmans' werd met steenasfaltmatten nog een gedeelte van de
randbezinking ten westen van
de in het sluitgat Hammen geplaatste pylonen aangebracht.
In het sluitgat Roompot ging
men verder met het leggen van
betonblokkenmatten. In deze
peri ode werden 43 stukken van
200 x 30 m gezonken. Vanaf
1 februari 1974, toen de eersle
betonblokkenmat werd gelegd,
tot 31 december 1974, werden
134 stukken afgezonken met
een totale oppervlakte van
751 000 m'. In deze periode
werd ook begonnen met het
storten van fosforslakken in de
drempel van de Roompot. Er
werden in totaal 70 000 ton
fosforslakken gestor!, in een
laagdikte van 1 a 1,5 meter.
In verband mel de ontwikkelingen rond de Oosterscheldeafsluiting zijn deze werkzaamheden inmiddels stilgelegd.
Wei stortle men nog staalslakken op de betonblokkenmatten. In de verslagperiode
werden 30 000 ton staalslakken
gestor!.
In de werkhaven Neeltje Jans
werd stortsteen 60-300 kg aangevoerd en in depot gelos!.
In de werkhaven Schelphoek
werd steens lag 20-40 mm aangevoerd, bestemd voor de vervaardiging van steenasfaltmatten. Deze steenslag werd
deels rechtstreeks uit aanvoer
overgeslagen in elevatorbakken
en deels in depot gelos!.
In de werkhaven Schelphoek is
een begin gemaakt met het
baggeren van een put die gaat
dienst doen als fosforslakkendepot.
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.In het vorige Bericht werd melding gemaakt
van de regeringsbeslissing am de Costerschelde af te sluilen met aen beweegbare
stormvloedkering. In dit nummer en in enkele
daarna volgende nummers zullen uitvoerige
mededelingen worden gedaan over het onderzoek dat nodig is voor het ontwerp van deze
construclie.

De stormvloedkering zal bestaan uit drle grote
slulscomplexen, te bouwen in de (hans nog
open geulen Roompot, Schaar van Roggenplaat en Hammen. Dit slel keringen dient
tweeeriei doel.
Evenals het gehele Deltaplan worden de sluiscomplexen in de Ooslerschelde in de eerste
plaats gebouwd om de veiligheid tegen
stormvloeden van het achterliggende land Ie
vergroten. De kering dient derhalve gesloten
te kunnen worden zodra stormvloeden opIreden of verwacht worden, die een voor de
dijken langs de Oosterschelde gevaarlijk peil
dreigen te bereiken. Voor wat deze eerste
doelstelling betreft, is er duidelijk overeenkomst met de functie van de uilwateringssluizen in het Haringvliet. Ook dit kunstwerk
is er immers allereerst op gericht hel binnendringen van hoge stormvloeden in het benedenrivierengebied te voorkomen. We zullen
verderop evenwel zien waarom de kering in
de Oosterschelde ter bereiking van helzelfde
doel zo geheel anders moet worden geconstrueerd en gemanipuleerd dan de Haringvlletsluizen, waarom, met andere woorden het
hydraulisch probleem dat de Oosterscheldeafsluiting stelt, geen herhaling is van de
problemen in het noordelijk bekken, maar integendeel een geheel nieuw vraagstuk.
Uit overwegingen van milieubehoud - ditmaal
een expliciet gesteld doel van de te bouwen

Stroombeeld in het hydraulisch
model M 1000 onder invloed van
de aanleg van bouwpulten voor
de Oosterscheldecaissons

Inleiding tot de problematiek

hoogwaterkering - moet de slormvloedkering
in de Oosterschelde onder normale omstandigheden een getijbeweging op het bekken
loelaten. Uit deze eis voigt dat de kering onder
normale omstandigheden open zal moeten
staan. Wederom is er een zekere overeenkomst met de Haringvlietsluizen, waarmee
immers de waterstanden in het noordelijk
Deltabekken worden gereguleerd. De sluizen
in het Haringvliet dienen daarbij vooral als
uitlaatklep voor zeer grate rivierafvoeren. De
overeenkomst in doelstelling is voor dit aspect
minder treffend.
Om van doelstelling te komen tot ontwerp,
moeten de beide doelstellingen van de stormvloedkering in de Oosterschelde worden
vertaald in een aantal zo scherp mogelijk
gedefinieerde technische eisen. Wat de veiligheid betreft is het in de eerste plaats van
belang te weten bij welke waterstand de
kering moet worden gesloten. Men zou zich
daartoe bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij de
regeling die is opgesteld voor de sluiting van
de beweegbare stormvloedkering in de Hollandse IJssel. Die moet volgens afspraak
worden gesloten wanneer bij Hoek van
Holland een waterstand wordt verwacht die
minstens even hoog is als het grenspeil. Het
grenspeil wordt gedefineerd als de hoogwaterstand die gemiddeld sen keer in de twee jaar
wordt bereikt of overschreden. Zou het evenwei verstandig zijn, voor de Oosterschelde het
regiem van de kering in de Hollandse !Jsse!
aan Ie houden? De volgende overwegingen
doen eraan twijfelen. Op de Oosterschelde
heeft men te maken met een aanzienlijke golfaanval en daarmee verband houdende golfoploop; van zoiets is op de smalle en ondiepe
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Hollandse IJssel nauwelijks sprake. V~~r de
Oosterschelde moet dus niet aileen worden
gelet op de te verwachten waterhoogte, maar
evenzeer op de onder verschillende omstandigheden op onderscheidene plaatsen te verwachten golfoploop. Zodra hierdoor oak maar
voor een dijkvak in het achterliggende gebied
gevaar zou kunnen ontstaan, dient de stormvloedkering te worden gesloten. Welke eisen
daaruit voortvloeien, wordt thans nader bestudeerd en uitgewerkt. Het resultaat van deze
studies kan een belangrijk deel leveren van de
randvoorwaarden waaraan de beweegbare
stormvloedkering in de Oosterschelde zal
moeten voldoen. Om de gedachten reeds
enigszins te bepa/en, kan over die eisen wei
21 een voorlopige beschouwing worden gegeven, waaruit dan meteen blijkt hoe vertakt en
ingewikkeld de onderhavige problematiek is.

De stormvloedkering, da! wi! zeggen de damvakken, de betonconstructie met de afsluitmidde/en, de fundering daaronder, die. rust op
een a/ of niet kunstmatig verbeterde ondergrond en de erop aans/uitende bodembeschermingen, vormt een hydraulisch functionerend
en reagerend geheel. Oit geheel moet kunnen
voldoen aan de bedrijfseisen en weerstand
kunnen bieden aan de optredende belastingen
zonder dat er ontoeJaatbare vormveranderingen optreden; tevens moet het zo kunnen
worden gebouwd dat de risico's bij de uitvoering binnen redelijke grenzen blijven. Het
is uit het voorafgaande reeds duideJijk dat ook
bij stroom en zware golfslag met de afsluilmiddelen moet kunnen worden gemanoeuvreerd. Nog nie! ter sprake kwam evenwel het
prob/eem van de translatiegolven, dat verderop in dit Berich! besproken word!, en
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waarvan we hier aileen willen aanstippen dat
ze het nodig maken dat de afsluitmiddelen
zeer langzaam men moet hierbij denken aan
een s/uitingsperiode die uren duurt - worden
bewogen, zulks om hinderlijke effecten op hel
Oosterscheldebekken te vermijden. Er zal
verder voldoende mogelijkheid moeten worden
geschapen om ongestoord reparatiewerkzaamheden Ie kunnen uitvoeren aan het kunstwerk
zelve of de aansluitende bodembeschermingen. Daartoe moet het mogelijk zijn, delen
van de stormvloedkering gedurende enkele
weken of maanden dicht te zetten. Aangezien
de zorg voor het milieu vereist dat onafgebroken een getij van deze/fde orde van grootte
wordt doorgelaten, terwijl ook de stroomverdeling over de drie hoofdgeulen globaal
gelijk moet blijven, zal elk doorlaatwerk zoveel
overbreedte moeten krijgen, dat er permanent

De uitwateringssluizen in het
Haringvliet

Stormvloedkering in de Hollandse IJssel (1958), he! eerste
Deltawerk

een sectie kan worden uitgeschakeld ten
behoeve van onderhoud en reparaties.
Overeenkomstig het in de Deltawet verankerde
veiligheidscriterium moet de stormvloedkering
in de Oosterschelde een buitenwaterstand
kunnen keren die een overschrijdingsfrequentie heeft van 1 : 104 per jaar, of wei eenmaal in
de tienduizend jaar. Deze waterstand leg! men
dus altijd ten grondslag aan de berekeningen
en veronderstellingen.
Stel dus dat zo'n super-stormvloedstand wordt
verwacht, en dat men de beweegbare stormvloedkering heeft gesloten tijdens het laagwater dat aan het bereiken van de kritieke
buitenwaterstand voorafging; stel voorts dat
de binnenwaterstand, op zichzelf toch al een
verlengde laagwaterstand, nog verder verlaagd wordt door afwaaiing - en dit zal bij het

optreden van een superstorm naar aile waarschijnlijkheid gebeuren - dan bedraagt
het waterstandsverschil aan weerszijden van
de stormvloedkering ongeveer 7 m. Zolang niet
aangetoond kan worden dat er onder aile omstandigheden kan worden afgesloten bij een
hogere binnenwaterstand, moet bovenstaande
extreem ongunstige veronderstelling worden
aangehouden. Oil betekent dat de kering in al
zijn onderdelen bestand moet zijn tegen de
hydrostatische belasting die met dit maximale
waterstandsverschil gepaard gaat. Bijzondere
aandacht dien! onder zulke omstandigheden
te worden gegeven aan de mogelijke onderloopsheid van de constructie. Wanneer de
druk die door de betonnen bovenbouw wordt
weerstaan de kans zou krijgen zich via de
funderingslagen een doortocht te banen, zou
de kering niet aileen zijn doel missen, maar
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ook ernstig gevaar lopen, te worden ondermijnd.
Als maatgevende waterstand hoeft om de
maximale golfaanval te berekenen, niet voor
aile onderdelen van de kering de hoogste
waterstand te worden genomen. Hoewel bij de
hoogste waterstand mogelijk wei de grootste
golven tot het kunstwerk zullen kunnen doordringen is het ook denkbaar dat verschillende
delen van de constructie juist maximaal
belast worden door golven, die optreden bij
een lagere waterstand. Oit hangt af van de
aard van de gekozen constructie.
Voor de bepaling van de maximale stroomaanval op de drempels en stortebedden zal de
hoogste waterstand wei maatgevend kunnen
zijn. Dit is gemakkelijk in te zien wanneer men
beseft dat er bij dergelijke kunstwerken altijd

rekening moet worden gehouden met plotseling onklaar raken van de bewegende delen.
De meest ongunslige veronderstelling, namelijk dat bij sluiting van de kering een sectie
het laat afweten, geld,t weer als uitgangspunt.
Er zullen dan plaatselijk zeer hoge stroomsnelheden kunnen optreden, die mogelijk
belangrijke schade aan de bodembescherming
zullen veroorzaken. En dit is juist in het geval
van de Oosterscheldekeringen een zeer ongewenste situatie.
Het vraagstuk van de badembescherming en
de toelaatbare ontgrondingen speelt hier
immers een nag vee I belangrijker ral dan bij
de uitwateringssluizen in het Haringvliel, die
niet continu stroom Ie verwerken hebben, en
bovendien bij vloed steeds gesloten zijn.
Uitermate belangrijk, maar gezien de stand
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van de grondmechanische wetenschap vooralsnog moeilijk exact te becijferen, zijn de
effecten die de hydrostatische belasting ten
gevolge van waterstandsverschillen en gol/aanval uitoefent op de ondergrond en de lundering. De stormvloedkering moet niet aileen
stabiel en voldoende sterk zijn, afhankelijk van
de te kiezen afsluitmiddelen en de overige
constructie zullen er ook strenge eisen moeten
worden geformuleerd met betrekking tot de
maximaal toelaatbare zettingsverschillen en
de bewegingen die men kan toestaan len
gevolge van golfbelastingen. De formulering
van de eisen waaraan de beweegbare stormvloedkering in de Oosterschelde moet voldoen
uit een oogpunt van bescherming van
milieu en ecosysteem, is zo mogelijk een nog
neteliger karwei. Hier kan men, anders dan
voor de veiligheid, niets be palen op grond van

Ebstroom door de openstaande
stormvloedkering in het driedimensionaal ontgrondingsmodel

Strorning door een geschematiseerd caisson met rooste. s in
het tweedimensionaal ontgrondingsmodel

aan de ervaring ontleende statistische gegevens.
Voor het geval dat er voor de inrichting van
het Oosterscheldebekken een compartimenteringsmodel gekozen wordt met een zogenaamde Oesterdam, ten behoeve van de
schelpdierencultures bij Yerseke, zou, gebaseerd op de tegenwoordige manier van
oesterkweken aldaar, een minimaal tijverschil
te Wemeldinge van minstens 2,30 m gewenst
zijn. Deze maat vloelt hoofdzakelijk voort uit
bedrijfstechnische eisen. In het geval men
uiteindelijk kiest voor de zogenaamde Wemeldingedam, waarbij de oestercultures bij
Yerseke niet kunnen worden voortgezet,
bestaat wellicht meer vrijheid in de keuze
van het te handhaven minimale tijverschil.
V~~r het gehele ecosysteem van de Oosterschelde blijken naast het verticale getij oak

de stroomsnelheden in de verschillende
geulen - met andere woorden het horizontale
getij - van groot belang. Deze stromen hebben
niet aileen invloed op het biotische, het
levende deel van het systeem, maar ook op
het abiotische, de zand- en slibverplaatsingen,
die, met de waterkwaliteit, de biotische mogelijkheden van het ecosysteem bepalen. Diepte
en afmetingen van de geulen, en daarmee de
morfologie en hydrografie van het gebied,
kunnen onder invloed van veranderende
stromingspatronen wijzigingen ondergaan.
Waarschijnlijk zal men pas later in de praktijk
ontdekken welke getij-omstandigheden in
algemeen ecologisch opzicht het gunstigst
zijn. Bij zoveel onzekerheden bij het bepalen
van de optimale vorm en omvang van het
doorstroomprofiel in de Oosterscheldemond
lijkt het van be lang in elk geval de eisen zo

te stellen dal het doorstroomprofiel in een
later stadium nog binnen bepaalde grenzen
kan worden bijgesteld.
Tenslotte zal bij de vormgeving van de gehele
stormvloedkering moeten worden gedacht
over een paar secundaire eisen en wensen,
zoals voorzieningen ten behoeve van het
onderhoud aan de buitellziide van het kunstwerk. en een doorlopende wegverbinding
over he! kunstwerk heen, zoals bij de
Haringvlietslu izen.
De uitvoering in de Oosterscheldemond van
een permanente beweegbare stormvloedkering in d rie delen, met een totale lengle van
:3 tot 4 km, moet worden gezien ais een volstrek! nieuwe uitdaging op het gebied van de
kustwaterbouw. Om het ontwerp voor d it werk
te volbrengen zal overal waar dal rnogelijk is
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Havendam biJ Hoek van Holland
in uitvoering. Voorbeeld van
geavanceerde kustwaterbouw

gebruik worden gemaakt van ervaringen die
elders werden opgedaan. Niettemin zal er een
mate van onzekerheid blijven bestaan met
betrekking tot de uitvoerbaarheid van de
gekozen constructies. De kans op ernstige
tegenslagen is groter dan bij vorige in Nederland uitgevoerde waterbouwkundige werken,
hetzij binnen of buiten het Deltaplan. Aile
konden ze worden ontworpen op een bredere
basis van ervaringen dan dit werk.
Er moet daarom in het ontwerp en bij de uitvoering van deze stormvloedkering meer
reserve worden ingebouwd dan bij de vorige
Deltawerken. Zorgvuldig zal moeten worden
nagegaan waaruit die reserves kunnen bestaan. Voorts zal onmiddellijk na de bouw
moeten worden onderzocht of de constructie
in aile opzichten en op lange termijn betrouwbaar geacht kan worden, in hoeverre de
werkelijkheid voldoet aan de eisen en verwachtingen waarvan in het antwerp is uitgegaan.
Belangrijkste onderdelen van het onderzoek
Seder! november 1974 worden de problemen
die gepaard gaan met de opgave tot het ontwerp van een permanente beweegbare storm·
vloedkering in de Oosterscheldemond met
grote intensiteit bestudeerd. Enkele lijnen van
de problematiek werden hiervoor al geschetst.
Een bijkomend probleem, dat aile andere vee!
moeilijker oplosbaar maakt, is de toegestane
tijdsspanne voor het verrichten van voorbereidende studies. Die bedraagt slechts
anderhalf jaar, gerekend vanaf november 1974
tot op het moment waarop definitief over de
uitvoerbaarheid van de stormvloedkering moet
worden beslist.
Om die Hjd optimaal te besteden moet aan
zoveel mogelijk aspecten en onderdelen van
de opgave tegelijkertijd aandacht worden
besteed. Daarbij moet echter tegeJijk bedacht
worden, dat het resultaat van onderzoek op
€len deelgebied, de randvoorwaarden in een
ander onderdeel der studies aanzienlijk kan
be"invloeden. De studies en onderzoekingen,
waaronder vele metingen, die moeten worden
uitgevoerd voordat een begin kan worden gemaakt met het ontwerp van de gehele constructie, omvatten een groot aantal soms
tamelijk ver uit elkaar liggende gebleden en
aspecten.
We geven nu een opsomming van de belangrijkste delen en aspecten van de totale
opgave, die in eerste instantie moeten worden
behandeld:
- de eisen die aan de constructle gesteld

-

-

-

moeten worden op waterloopkundige, milieutechnische, beheerstechnische en econometrische gronden
de dimensionering van de afsluitmiddelen
en bewegingsinrichtingen
de dimensionering van de sluitgaten, en de
bodembescherming, alsmede de te verwachten bodemuitschuring
de stablliteit van de ondergrond, de rand
van de bodembescherming en de oevers
tegen zettingsvloeiingen
de wijze van fundering van de permanente
doorstroomcaissons, op staal of op palen
de verdichting van de ondergrond
de verdichting van de drempel
het vlakmaken van de drempel
de algehele vormgeving van de caissons
het transport van de caissons, de afzinkmanoeuvres en het nastellen der caissons
na plaatsing.

Deze opsomming, die geen volledigheid
pretendeert, maar slechts een indruk wil
geven van de omvattendheid en verscheidenheid der problematiek, kan, om redenen die
hiervoor werden aangegeven, niet gelezen
worden als een werklijstje waarbij men eerst
het eerste probleem afwerkt, en dan aan het
tweede begint. Er moet worden gezorgd voor
een doorlopend verband tussen de studies,
omdat ze aile van elkaars resultaten afhankelijk zijn, en bovendien moeten kunnen
worden samengevoegd tot een overzicht,
waaruit tel kens de stand van het totale onderzoek kan worden afgelezen. Gegevens van
de verschillende met deelonderzoeken belaste
groepen moeten dus geregeld onderling worden uitgewisseld en in samenhang met elkaar
worden geevalueerd.
Het samenspel dat we hier op het oog
hebben, vereist een hechte en overzichtelijke
organisatie die ook zoveel mogelijk aan de
deeinemende groepen en individuen duidelijk is.
V~~r het verrichten van de genoemde studies
is een projectgroep ongericht, gesuperviseerd
door een stuurgroep, die de werkzaamheden
van de projectgroep begeleidt, en waar nodig
leidt.
Projectstudies van vrij grote omvang en
waarin ingewikkelde multidisciplinaire samenwerkingsvormen moeten worden gerealiseerd,
zijn de Rijkswaterstaat niet vreemd. Het is
zeker ook niet de eersle keer dat de Deltadienst en de andere bij deze studie betrokken
diensten en instituten zich geplaatst zien voor
een dergelijke opgaaf. Men denke aan de
vorige grote afslultingen, en met name aan de
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Organisatiestructuur van het
onderzoek

omvangrijke studies die voorafgingen aan hel
ontwerp van de uitwateringssluizen in het
Haringvliet. Omvang en complexitei! van de nu
uit te voeren studie-opdracht overtreffen
echler al het bekende, lerwijl de korte termijn
waarop de resullaten bekend moeten zijn, ook
een nieuwe factor is.
In de eerste fasen van het onderzoek is de
aandacht voorai gerichi op de nadere formulering van de doelstellingen, uitlopend op de
vaststelling van de randvoorwaarden waarbinnen de stormvloedkering als beweeglijke
waterkering moet functioneren, en op een
omlijning van het krachtenspel waaraan de
constructie zal worden blootgesteld, en waaraan ze weerstand zal hebben Ie bieden.
Waterloopkundige en hydrografische studies
spelen in deze fase een rol van het allereerste
belang; tegelijk word! deze materie diepgaand
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bernvloed door de grondmechanische bevindingen. Uil deze twee gebieden van onderzoe~
komen de belangrijkste basisgegevens waaroj:
het verdere onderzoek, dat studies omvat naar
de eigenschappen en dimensionering van het
kunstwerk zelf, moet verder bouwen.
Dit wil echler niet zeggen dal bijvoorbeeld
met het onderzoek naar de vormgeving van de
caissons waaruit de s!ormvloedkering zal
worden samengesteld, nog wei even kan
worden gewacht. Wei betekent de beschreven
procedure, dal het onderzoek inzake de constructie der caissons voorlopig nog een betrekkelijk globaal karakter zal moeten hebben.
Vandaar dat de mededelingen in dit Berich!
in hoofdzaak liggen op het terrein van de
hydraulica, hydrografie en de grondmechanica. De andere studies lopen ook reeds, maar
mededelingen daarover zouden op dit moment
enigszins prematuur zijn.

Ebslroom door de openslaande
caissons in hel Brouwershavensche Gat

Het waterloopkundig onderzoek heeft tot belangrijkste taak, gegevens te verzamelen die
voor het ontwerp van de beweegbare stormvloedkering in de Oosterschelde noodzakelijk
ziin. In dit artikel zal dan ook een aantal
facetten worden belich! van het ontwerpen van
de caissons waaruit de stormvloedkering zal
bestaan, en van de invloed die hiervan uitgaat
op een aantal andere bij het probleem betrokken factoren. AI te zeer in details kunnen we
nog niel treden; wei is het mogelijk een paar
randvoorwaarden Ie formuleren waaruil voor
de constructie moet worden gekozen.
We concentreren ons daarbij op het probleem
van de doorstroomopening.

De eersle eis die aan de doorstroomopening
van de stormvloedkering kan worden gesteld
is dat hij onder de dagelijks weerkerende
omstandigheden een bepaald gemiddeld getij
mogelijk moet maken achterin het Oosterscheldebekken. Daarbij zullen caissons en
sluitgat zo moeten worden uitgevoerd dat het
in stand houden van die getijbeweging te
realiseren is zonder dat aan weerszijden van
de doorlaatconstructie belangrijke ontgrondingen ontstaan. Een volgende eis zegt dat de
caissons en de afsluitmiddelen zo gevormd
moeten zijn dat de golfbelasting erop minimaal is, als de caissons tijdens stormvloed
gesloten zijn. Uit deze eerste opsomming blijkt
al enigszins dat de doorstroomopening niet
onafhankelijk kan worden vastgesteld.
Indien er een doorstroomopening wordt gekozen, moet bekend zijn welke gevolgen die

Het walerloopkundig
onderzoek

opening heeft voor de getijbeweging op het
achterliggende bekken. Deze getijbeweging
wordt echter ook bepaald door de getijbeweging die buiten heerst, aan de zeezijde van
de kering. Hoe de getijbeweging aan de
buitenzijde verloopt, is dan ook in eerste instantie statistisch onderzocht. Van het getijmeetstation Vlietepolder op Noord-Beveland,
dat na de realisering van het project buitengaats komt te Iiggen, zijn waarnemingen
beschikbaar over een lange reeks jaren. Uit
dit waarnemingsmateriaal is voor de peri ode
1960-1969 een overzicht gemaakt van het
aantal keren dat een hoogwater, gelegen
tussen bepaalde waarden, werd voorafgegaan
dan wei gevolgd door een bepaald laagwater.
Op grond van zo'n overzicht kan bijvoorbeeld
worden nagegaan welke getijrijzingen en
-dalingen er zoal zijn opgetreden, en bij welke

Mode!opstelling in de geuien
Hammen (boven) en Schaar
van Roggenplaat. Aile caissons
op een na zijn geplaatst

Fig. 1. Frequenlieverdeling van
de Ie Vlietepolder waargenomen
getijrijzingen in de peri ode

1930-1939
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halftijstanden dat gebeurde. Neemt men nu
aan dal he! verleden van het meetslation
VJielepoJder op een bepaalde manier representatief gesteld kan worden voor de toekomst van het buitengaats gelegen deel van
de Oosterscheldemond, dan heeft men een
aanwijzing omtrent het toekomstige gedrag
van het getij in het mondingsgebied, uitgedrukt in statistische termen. Uit de grafiek
van figuur 1 blijkt overigens dat bij de gemiddelde getijrijzing van 2,84 m die te VJietepolder in de periode 1960-1969 werd waargenomen, in 10 % van aile getijden een
getijrijzing optrad van meer dan 3,40 m, en dat
de getijrijzing in een andere 10 % der gevallen
beperkt bleef tol 2,25 m of minder. De getijrijzingen tijdens springlij bedroegen te Vlietepolder gemiddeld 3,16 m, die bij doodtij
gemiddeld 2,38 m. Ten behoeve van het hydraulisch onderzoek voor de Oosterscheldekering zal sen reprssentalieve steekproef uit
dit maleriaal worden genomen, waarna door
middel van getijberekeningen zal worden uitgemaakt welke relaties er kunnen optreden
tussen de getijbeweging buiten en die op het
bekken, gegeven een aantal verschiJlende
doorstroomprofielen van de stormvloedkering
en een aantaJ verschillende compartimenteringen van de Oosterschelde. Er komen dan
een aantaJ varianten naar voren, ieder mel een
bijbehorende schatting van de invloed die de
doorstroomopening, statistisch gesproken, za!
hebben op het gedrag van het getij in het
bekken. Op deze wijze helpt het hydraulisch
onderzoek in eerste aanleg om een keuze uil
de varianten mogelijk te maken.
Op grond van dezelfde gegevens en berekeningen zal hel ook mogelijk zijn de invloed te
be palen van de verschillende varianten op de
debieten door het kunstwerk en de vervallen
er over. De debieten zijn in de eerste plaats
van belang voor de prognoses met betrekking
tot de te verwachten bodemerosie aan be ide
zijden van het kunstwerk en verder mer
betrekking tot het morfologisch en biologisch
gedrag van het bekken en het mondingsgebied. De vervallen die men berekent bepalen nader de dimensionering van de
drempel en van onderdelen van het kunstwerk.
De vervallen over het kunstwerk z'ljn van zeer
groot, zo niet allesoverheersend be lang voor
het kunstwerk als geheel; en dan niet zozeer
de vervallen onder normale getij-omslandigheden als wei die tijdens stormvloed, als het
kunstwerk gesloten is. Voor de stabiliteit van
de caissons wordt gerekend met het maximale
verval, dat optreedt wanneer de buitenwaterstand op stormvloedpeil is, nadat de schuiven
bij laagwater gesloten zijn. Volgens de huidige
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gegevens komt dit neer op een waterstandsverschil van ongeveer 7 m. De caissons zullen
bij dit verval standzeker moeten zijn.
Dimensioneert men op een kleiner verval, dan
zal het bovendien vrijwel onmogelijk zijn om
de caissons, indien over enige tijd blijkt dat
de uitgangspunten herzien moeten worden,
aan de dan wellicht zwaardere eisen aan te
passen.
Merkwaardigerwijs geldl dit uitgangspunt niet
voor de bewegingswerken van de schuiven.
Worden de schuiven op de laagwaterkentering
gesloten, of tijdens de eb, dan werken er
maar geringe krachten op, zodat de bewegingswerken betrekkeJijk licht zouden kunnen worden uitgevoerd. Maar voor deze
onderdelen levert een ander moment van
sluiten de ongunstigste voorwaarden. Indien
een stormvloed onverhoopt niet tijdig wordt
onderkend, zodat de beheerder er door zou
worden verrast, moeten de schuiven worden
gesloten in de opgaande tak van de stormvloed. Om te bepalen welke consequenties
dit sluiten op slroom voor de bewegingswerken heeft, is het wederom noodzakelijk de
vervaJlen te kennen die lijdens zo'n sluitingsmanoeuvre over de caissons kunnen staan.
Afhankelijk van het tijdstip waarop men begint
te sluiten en de snelheid 'vvaarmee men sluit,
zullen de vervallen tljdens de manoeuvre
nogal in grootte kunnen verschillen. Een belangrijke rol speelt hierbij het verschijnsel van
de translatiegolven. Dit zijn golfverschijnseJen
die in een stroomgeul met een vrije waterspiegel kunnen ontstaan, wanneer de afvoer
plotseling wordt afgesneden. In een buisleiding waar geen vrije waterspiegel aanwezig
is, komt een soortgelijk verschijnsel voar,
onder de naam waterslag. ledereen kent die

Fig. 2. Translatiegolf op het
Oosterscheldebekken bij
verschillende sluitsnelheden
van de stormvloedkering

Het stroombeeld door een
slormvloedkering van beperkte
lengle in de Roompot bevat
wervelstraten en neren

kranen wei, die wanneer ze snel worden dichlgedraaid een rammelend geluid maken. Dit is
een gevolg van het feit dat de bewegingsenergie van het water door het plotselinge
sluiten van de afvoerweg wordt omgezet in een
drukstoot, een vorm van potentiele energie in
de buisleiding. In een geul met een vrije
waterspiegel manifesteert zo'n drukstoot zich
als een vrij plotselinge verhoging of verlaging
van de waterspiegel, die zich met grote
snelheid door de waterloop voortplant. Afhankelijk van de steilheid van zo'n translatiegolf
kan er gevaar uit ontstaan voor oevers, verdedigingswerken en afgemeerde schepen.
Wanneer het nu zo gevalt dat niet de afvoer
maar de toevoer van het water word! afgesneden, dan ontstaat er een negatieve translatiegolf, dat wil zeggen, er ontstaat een plotselinge waterspiegelverlaging op het bekken,
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Het stroombeeld door een
stormvloedkering over de
gehele breedte van de Roompo
wordt aanzienlijk rustiger

waaraan ook een aantai onaangename gevolgen verbonden zijn. Men kan de translatiegolf
afvlakken door de sluitingsduur Ie vergroten.
Figuur 2 laat zien welk effect de vertraging van
de sluitingsmanoeuvre kan hebben op het karakter van de translatiegolf. Mede onder invloed
van de grootte van de translatiegolf zullen ook
de vervallen over de schuiven variiiren. Naarmate het verval tijdens de sluitingsmanoeuvre
groter wordt, zal de belasting op de schuiven
toenemen, en zullen de bewegingswerken
zwaarder moeten worden gedimensioneerd.
am aile alternatieven tegen elkaar te kunnen
afwegen zullen dan ook een aantal vragen
aangaande de sluitingsmanoeuvre als variabelen in het onderzoek moeten worden betrokken.
Allereerst dient bekeken Ie worden hoe de
voor het ontwerp maatgevende stormvloed in
de tijd verloopt. Dan dien! te worden onderzocht bij welke waterstand de sluitingsmanoeuvre moet beginnen en hoe lang ze
mag duren; daarbij dien! ook betrokken !e
worden, hoe groat de normale doorstroomopening is.
Oak de dimensionering van de bewegingswerken is dus geen op zichzelf staand probleem. Gezien de relalie met de normale
doorstroomopening blijken de gevolgen van
het sluilen bij stormvloed merkwaardigerwijs
een duideJijke relatie Ie hebben met de getijbeweging die men onder de dagelijks weerkerende omslandigheden op het bekken wil
toelalen.
lnmiddels is uit deze bespreking wei gebleken
dat hel geheel van caisson en schuiven innerlijk verdeeld is met betrekking tot de ontwerpeisen. De caisson als geheel ondervindt een
maximale belasting wanneer men de kering op
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de laagwaterkentering heet! gesloten. De
bewegingswerken van de schuiven evenwel
worden maximaal belast bij sluiting op maximale stroom. Toch wordt het nodig geacht de
stormvloedkering op deze strijdige eisen te
ontwerpen, teneinde tot in lengte van jaren de
beschikking Ie blijven behouden over een
kunstwerk dat in zijn bedieningsmogelijkheden een maximale flexibiliteit vertoont.
Golfbelastingen
Over een soort van belastingen op de caissons
hebben we tot nu toe niet gesproken, terwijl
de problemen die eruit voortvloeien toch tot
de mees! dringende en lastige behoren waarmee men bij het ontwerp te maken krijgt. De
bij stormvloed gesloten kering wordt namelijk
nie! aileen belast door het waterstandsverschil
tussen buiten en binnen, maar ook door de
golven die tijdens een stormvloed met grote
snelheid en kracht tegen het kunstwerk zullen
aanlopen. Op het ogenblik wordt op basis
van meetgegevens uit stations op de Noordzee en in het mondingsgebied van de Oosterschelde en andere zeegaten onderzocht met
welke waarden van de verschillende, het golfbeeld karakteriserende parameters rekening
moet worden gehouden bij het onderzoek naar
de golfbelasting op de caissons als geheel en
op hun verschillende onderdelen, zoals de
schuiven en bewegingsmechanieken. De gegevens leveren niet rechtstreeks een inzicht
in de maximaal te verwachten golfaanval,
omdat de meetgegevens geen betrekking
hebben op een superstorm als die waarop het
kunstwerk moet worden gedimensioneerd.
Men moet dus extrapoleren van de ervaringscijfers naar het onbekende gebied van de
extreme omstandigheden. Bij die extrapolatie
speelt mee, welke ontwikkelingen men verwacht in de morfologie van de Oosterscheldemond buiten de stormvloedkering. Die ontwikkelingen zijn namelijk beslissend voor de
vraag welke golven zullen kunnen doordringen
tot aan het kunstwerk. Naarma:te de tegenwoordige toestand voor wat de debieten in de
geulen betreft langer gehandhaafd blijft, of
minder verandert, zal er ook minder en langzamer verandering komen in de ligging van
platen en geulen buitengaats. Hoe meer zulks
het geval is, des te meer wordt de huidige
situatie een betrouwbaar uitgangsgegeven
voor de te verwachten golfaanval. Een
probleem als dit heeft bij de caissonontwerpen
tot nu toe altijd buiten beschouwing kunnen
blijven. Caissons hoefden immers altijd maar
maximaal een jaar dienst te doen; morfologische ontwikkelingen op lange termijn in de

omgeving vormden bij het ontwerp geen punt
van overweging. Bij het ontwerp van de stormvloedkering in de Oosterschelde evenwel
blijkt er, vanwege de invloed van de debieten
en de getijgeulen op de morfologie van het
mondingsgebied, een directe relatie te bestaan tussen de dagelijks weerkerende getijvariatie op het Oosterscheldebekken en de
golfaanval op de caissons onder extreme
omstandigheden. Uit de beschouwingen hierboven komt tel kens opnieuw naar voren hoe
aile facetten van de omstandigheden en het
ontwerp samenhangen, dikwijls op een directe,
maar vaak op een lang niet meteen in het oog
spring en de wijze. Uit de complexiteit van het
probleem blijkt eens te meer de waarde van
een consequente analyse ervan in samenhangende, maar afzonderlijk te onderzoeken
deelproblemen. Een paar opmerkingen moeten
nu nog gemaakt worden over het concrete
onderzoek.
Aspecten van het onderzoek
Hoewel de werken in de Oosterschelde veel
groter zijn dan die waarmee men zich bij
voorgaande afsluitingen geconfronteerd zag,
is de sprong toch ook weer niet zo groot dat
de wijze waarop de hydraulische problemen
voorheen werden bestudeerd, in dit geval niet
meer zou opgaan. De schalen bijvoorbeeld
waarop de ontgrondingsproeven in het trace
van de afsluiting worden verricht, komen
overeen met de schalen van het ontgrondingsonderzoek voor de afsluiting van het Brouwershavense Gat. Zo wordt ook de golfaanval
op de caissons en de schuiven onderzocht in
proefopstellingen die sterk lijken op de
modellen die men destijds gebruikte bij de
voorstudies voor de Haringvlietsluizen. Er kan
derhalve een vruchtbaar gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring die met dat
voorgaande modelonderzoek is opgebouwd.
Ook ervaringen buiten het Deltagebied blijken
een zijdelings rendement op te leveren in het
belang van de Oosterschelde-studies. Men
denke met name aan de voortgang die het
golfonderzoek heeft gemaakt ter gelegenheid
van de bouw van de havendammen te
IJmuiden en bij de Europoort. De techniek
heeft sedert het ontwerp voor de Haringvlietsluizen tot stand kwam, op dit gebied opmerkelijke vorderingen gemaakt. Ook het ontgrondingsonderzoek, dat het veranderend
gedrag van de geulbodem bij vernauwing der
sluitgaten moet voorspellen, is stukken vooruitgegaan in de laatste twintig jaar. Men heeft
met name betere inzichten gekregen in de
schaalwetten van het modelonderzoek, waar-
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Fig. 3. Schematische dwarsdoorsnede van een denkbare
caissonconstructie
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Fig. 4. Faseverschuiving en
demping van het getij op het
Oosterscheldebekken ten
gevolge van de vernauwing
in de mond

v

door de mate en de snelheid van ontgronding
die men in het model meet, op betrouwbaarder wijze kunnen worden vertaald naar de
werkelijkheid. In algemene zin kan men de
ontwikkeling voor wat betreft het hydraulisch
modelonderzoek nalezen in Berich! 60
(mei 1972). Enig inzicht in de wijze waarop
met mathematische modellen word! gewerkt,
kan men krijgen uit Bericht 71 (februari 1975).
Het belangrijkste verschil met het vroegere
onderzoek is gelegen in de anderssoortigheid
van de constructie die men thans moet berekenen. Caisson- en drempelconstructies zijn
wei eerder ontworpen, maar dan met de eis
dat ze functioneerden gedurende een zomerseizoen. De Oosterscheldekering moet wellicht
tenminste een eeuw en mogelijk langer functioneren in een zeer beweeglijke hydraulische
situatie. De dagelijks heen en weer trekkende
getijstromen zullen op termijn van een eeuw
geen ontgrondingseffecten mogen oproepen
die de stand en de functie van de constructie
in gevaar brengen. Dat is in vergelijking met
de vroegere gevallen een zeer zware eis,
waarbij allerlei onnauwkeurigheden in de benadering der erosieprocessen die er vroeger
nauwelijks toe deden, thans absoluut niet
meer toelaatbaar zijn. Een vergelijking met de
uitwateringssluizen in het Haringvliet, waarvan
men zou kunnen opmerken dat ze toch ook
voor de eeuwigheid gebouwd waren, gaat niet
op. Deze sluizen zijn gedurende lange
perioden geheel gesloten, en behoeven slechts
zeer zelden op maximale capaciteit te werken.
De maximale stroombelastingen treden daar
op met een frequentie van 1 op 10000, namelijk aileen dan, wanneer de Bovenrijn een
afvoer levert van 20000 m 3/sec. of meer. De
beweegbare stormvloedkeringen in de Ooster-
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schelde worden daarentegen zeer frequent
aan hoge stroombelasting onderworpen.
Belangrijk is ook dat de Haringvlietsluizen
gedurende de vloed altijd gesloten zijn,
terwijl de kunstwerken in de Oosterschelde
gedurende het gehele getij moeten openstaan.
De hooldonderdelen van het onderzoek naar
de stand- en bedrijfszekerheid van de stormvloedkering bestaan uit bepaling van het doorstroomprofiel, onderzoek naar de caissondrempel en de bodembeschermingen, en
tenslotte onderzoek naar de hydraulische
belasting op de caissons. Op deze aspecten
zal nu worden ingegaan.
Hat doorstroomprofiel

Er werd reeds op gewezen dat de stormvloedkeringen dag in dag uit betrekkelijk zware
getijstromen moeten doorlaten zonder dat hun
standzekerheid daar op den duur door in
gevaar wordt gebracht. Men zal daarom
streven naar een vormgeving waarbij de ontgrondingen die als gevolg van de onvermijdelijke doorstroomvernauwing aan weerszijden van het kunstwerk zullen ontstaan, tot
een minimum worden beperkt. Tegelijkertijd
zal men nagaan hoever de bodembescherming
moet worden uitgebreid om de weerstand
tegen erosie te vergroten. Daarbij zoekt men
tegelijkertijd naar een veiligheidsoptimum en
een kostenminimum. V~~r de bepaling van
de noodzakelijke omvang der bodembeschermingen is het van beslissend belang hoe de
stroom door het kunstwerk wordt geleid.
Wordt de stroom tijdens zijn doortocht door de
stormvloedkering geconfronteerd met abrupte
overgangen in horizontale of verticale zin, dan
ontstaan er krachtige neren en wervelstraten,

toeneming zal zich uiten door verhoging van
de stroomsnelheden in het water dat het kunstwerk passeert. Vernauwingen tot ongeveer
50 % van het geulprofiel resulteren nog vrijwel
uitslui!end in faseverschuivingen; de demping
is dan nog vrij gering. Verkleint men het protiel
nog verder, dan neemt het eb- en vloedvolume
merkbaar af en hel tijverschil wordt minder
zoda! men kan zeggen: het getij wordt gedemp!. Uit liguur 5 blijkt dat pas bij aanzienlijke vernauwing een merkbare verkleining
optreedt van het tijverschil. Oat liguur 5
profielvermindering voorstelt ten gevolge van
het opstorten van een blokkendam, dus in
horizontale lagen, is in dit verband van
geringe betekenis. Het enige belangrijke verschil is dat bij vernauwing met caissons geen
verhoging optreedt van de middenstand van
het water.
en men kan er dan zeker van zijn dat dit tot
sterke ontgrondingen leidt. Hoe soepeler de
doorstroming geschiedt, hoe minder wervels
en neren er zuJlen optreden, en hoe minder
on!grondingen. Alles komt aan op geleideJijkheid. De fraaiste oplossing zou zijn - maar dat
is praktisch ondenkbaar - dat de stormvloedkering in een paar reusachtige overspanningen boven de slui!gaten zou worden gehangen, en het doorstroomprofiel helemaal niet
zou verkleinen. Het stroombeeld van thans,
waarbij de bodem in een dynamisch evenwicht
verkeert, zou dan onveranderd bJijven.
De praklijk is echter dat men met afsluilmiddelen van uitvoerbare en dus beperkte
omvang moet werken, in concreto een aantal
caissons op een rij. die samen de beweegbare
afsluitconslructie vormen. Welk caissontype
men daarvoor moet kiezen is bij de huidige
stand van het voorbereidend onderzoek nog
niet Ie zeggen. Toch zal men in allerlei
hydraulische situaties een zeker soorl caisson
moeten veronderstellen. Voorshands wordt
dus uitgegaan van een zeer algemeen gevormd ontwerp, de kokerconstructie van fig. 3.
Verder waterloopkundig en mechanisch onderzoek zal in dil voorontwerp nog heel wat
wijzigingen aanbrengen, zo kan men verwachten.
Plaats! men een reeks caissons dwars in een
geul, dan vormen ze gezamenlijk een plaatselijke hydraulische weerstand, die ten opzichte van het getij buitengaats zowel een
faseverschuiving in het getij op het Oosterscheldebekken veroorzaakt als een demping
van het getij. Naarmate de kunstmatig veroorzaakte weerstand groter is nemen niet aileen
de faseverschuiving en de demping toe, maar
ook het verval over de weerstand. Deze laatste

Fig. 5. Waterstanden op het
Oosterscheldebekken bij vernauwing van het doorstroomproliel door middel van een
blokkendam
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Toenemend verval, toenemende stroomsnelheid, stelden we zojuist.
De geul die vlak achter de stormvloedkering
ligt, word! echter niet vernauwd, en daar zal
de snelheid len gevolge van het afnemende
debiet juist afnemen.
Bij toenemende vernauwing in de doorstroomopening van de caissons zal daar de weerstand toenemen en het debiet eerst langzaam,
dan met toenemende snelheid afnemen, terwijl de stroomsnelheid steeds verder oploopt.
De overgang van de hoge snelheden in de
construc!ie naar de lage er vlak achter wordt
steeds grater. De vertraging die de stroom
opeens moet ondergaan bij he! uitstromen,
neemt dan ook toe naarmate men het sluitgat
vernauwt. Vertraging gaat gepaard met energieverlies. Bewegings-energie word! omgezet
in potentiele energie en in warmte en turbulentie. Een onmiddellijk gevolg van de toenemende !urbulen!ie is, dat de stroom hoe
langer hoe meer zand gaa! loswoelen en meevoeren. Pas bij zeer gro!e vernauwing, als he!
debiet aanzienlijk kleiner wordt, neemt dit
verschijnsel weer at; doordat de toenemende
turbulentie dan meer dan gecompenseerd
word! door de vermindering van de straomsnelheid in de geul. Kennis van de hier
aangeduide samenhangen is natuurlijk van
vee 1 belang voor een juis!e prognose van de
bodemerosie vlak aan weerszijden van het
kunstwerk. He! energieverlies, en daarmee
min of meer ook de bodemerosie, is evenredig
met he! produkt van het verval over en het
debiet door de constructie. Fig. 7 brengt dit
in beeld, door debiet, verval en energieverlies
voor !e stellen als functies van de profielvernauwing in de oorspronkelijke geul.
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Fig. 6. Invloed van de vernauwing op het snelheidsverschil in de doorlaatconstructie en in de geul erachter

Fig. 7. Getijverschil, debiet,
verval en energieverlies als
functie van de profielvernauwing

Wanneer we spreken van 'het' doorstroomprofiel, dan hebben we eigenlijk twee afzonderlijke begrippen op het oog: ten eerste het
doorstroomprofiel tijdens de bouw van de
stormvloedkering, en met name tijdens he!
plaatsen van de caissons, en ten tweede het
doorstroomprofiel in de definitieve toestand.
Ten aanzien van het doorstroomprofiel in de
definitieve toestand, we hebben het impliciet
al duidelijk gemaakt, zijn de eisen die vanui!
verschillende belangen worden gesteld,
onderling strijdig:
- Uit milieu-technisch oogpun! zou he! gee
wenst zijn de huidige toestand in he! Oosterscheldebekken zoveel als maar mogelijk is
te handhaven. Dit beteken! een wens tot
hand having van een maximaal tijverschil.
- Uit constructief oogpunt is een bepaalde

verhouding gewenst tussen de bewegende
en de vaste delen van de constructie. Deze
verhouding wordt grotendeels bepaald door
de eisen bij stormvloedomstandigheden.
- Uit hydraulisch en grondmechanisch oogpunt is elke dimensionering goed die voorkomt da! de ontgrondingskuilen die aan
weerszijden van de constructie ontstaan, te
diep en te steil worden. Te diepe en te
steile hellingen kunnen instorten en een
zettingsvloeiing inleiden die de stabiliteit
van het kunstwerk in gevaar kan brengen.
-- Uit financieel en technisch oogpunt kan het
aantrekkelijk zijn om het kunstwerk klein te
houden. Het doorstroomprofiel zal dan ook
vrij klein zijn.

Fig. 8. Schematische voorstelling van een onlgronding
die een zettingsvloeiing inleidt

Fig. 9. Scilema van caissonconstructie volgens het ontwerp
van de O.O.S.

Verschillende van deze uitgangspunten zijn
voelbaar strijdig met elkaar. Terwille van het
8
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milieu val! te pleiten voor een groot doorstroomprofiel, de financiele en constructieve
overwegingen leiden tot voorkeur voor een
klein doorstroomprofiel. Met een compromis
zou men de hydraulici en grondmechanici
echter geenszins blij maken: hun voorkeur
gaat uit naar of een heel groot of een heel
klein profie!.
Vervolgens iets over het doorstroomprofiel in
de fase van de ui!voering. Zoals men weet
gaan de gedachten voor wat betreft de bouw
van een beweegbare stormvloedkering nog
steeds uit naar een aantal drijvende caissons
die de een na de ander in een rechterij
worden afgezonken. Naarmate de geplaatste
caissons meer profiel wegnemen zullen de
vervallen en de snelheden bij de plaatsing van
de laatste elementen groter zijn; voor het
plaatsen van die laa!ste elementen zal dan
meer vermogen, in de vorm van sleepkracht,
nodig zijn. Het is ook denkbaar da! de weerstanden bij het plaatsen van de laatste caissons zo groat zijn dat er bijna niet meer
tegenop te werken vall. Ais dat zo is zullen de
caissons tijdens hun plaatsing een groter
doorstroomprofiel moeten hebben dan naderhand, in de definitieve situatie. Di! probleem
is ook onderkend in de studie die de Combinatie Dijksbouw Oosterschelde destijds uitvoerde nadat het eindrapport van de Commissie Oosterschelde verschenen was, en die
zich in eerste instantie richtte op de vraag
hoe een poreuze dam zou kunnen worden
gerealiseerd. In de loop van haar studies
kwam de D.O.S. reeds tot het voorstel de halfopen dam uit te voeren als een stormstuwcaissondam, en zo zag ze ook het probleem
van het doorlaatprofiel tijdens de ui!voering
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van het werk onder ogen. De D.O.S. heeft
voorges!eld de extra weerstand aan te
brengen met behulp van zogenaamde balkroosters (fig. 9).
Vorm en plaats van het doorstroomprofiel
Uit het waterloopkundig onderzoek tot nu toe
is gebleken dat de gerings!e on!gronding
wordt verkregen bij gelijkmatige verdeling van
de weerstand over het gehele profiel van de
afsluiting. Gespreid energieverlies levert kennelijk een rustiger stroombeeld op dan een
geconcentreerd energieverlies. Er zijn nog
enkele andere overwegingen geformuleerd die
van invloed zijn op de keuze van vorm en
protiel van de afsluiting.
Om uitvoeringstechnische redenen is het aantrekkelijk om uitsluitend gebruik te maken van

Fig. 10. Principeschets van
caissontypes met wringstijve
delen boven- en onderin
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ROOSTERSCHUIF IN GEOPENDE TOESTAND

de diepe delen van de geulen. De ondiepe
delen zouden eerst ingebaggerd moeten
worden voor er voldoende constructiehoogte
ontstond om het kunstwerk te kunnen funderen en opbouwen. Gedeelten van de bod embescherming die al is neergelegd in he! trace
van de afsluiting zouden dan bovendien weer
verwijderd moeten worden. Het gebruik van
aileen maar de diepe delen van de geulen
heeft dus economische voordelen: men win!
er doorstroomprofiel legen verhoudingsgewijs
lage kosten per m2 •
Aan de andere kant: benut men slechts een
deel van de geulproiielen, dan wordt het
energieverlies over een kleine breedte ui!gespreid; we zagen hierboven dat dil de ontgrondingen ongunstig be"invloedt. Op de grens
van de hoofdstroom en het water aan weerszijden ontstaan dan bovendien nog eens extra

ROOSTERSCHUIF IN GESLOTEN TOESTAND

Fig. 11. Sohematische dwarsdoorsnede van stormvloedkering, drempel, bod embescherming en ontgrondingen

Fig. 12. Roosterschuiven
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Fig. 13. Filterconstructie legen
het uitspoelen van bod emmateriaal
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wervelstraten, wat resulteert in nog meer
erosie.

moeten blijken wat nu eigenlijk de beste
oplossing is.

Wanneer aileen de diepe del en worden gebruikt, neemt derhalve ook de kans op het
optreden van zettingsvloeiingen toe.
Eehter, de ondergrond der ondiepe delen is
kwalitatief van minder gehalte dan die in de
diepe delen. Er zal onder invloed van de
golfbelasting dan ook eerder verweking optreden in de bodem. Dit verschijnsel wordt van
groter belang wanneer men bedenkt dat de
golven tijdens een storm eerder zullen breken
in de ondiepe geuldelen dan in de diepe. De
kans dat de constructie golfklappen te verwerken krijgt, is in de ondiepe delen dan ook
groter. Hoeveel last de constructie van deze
verschijnselen zal ondervinden, kan enigszins
worden be"invloed door de keuze van de
caissonconstructie. Het wringstijve gedeelte
van die constructie kan men namelijk naar
verkiezing helemaal onderin of helemaal
bovenin de caisson situeren. Legt men he!
bovenin, dan neem! de golfbelasting op de
gehele caisson toe; legt men het onderin dan
neemt de totale belasting op de caisson at,
maar men tilt daarmee als het ware de kruin
van de drempel op, en het gevolg is dat de
ontgrondingen toenemen. Door middel van
ontgrondings- en golfbelastingonderzoek zoekt
men thans naar betrouwbare kwantificatie van
de verschijnselen die een gevolg zullen zijn
van de ene maatregel of de andere. In een
golfgoot wordt met een totaalkrachtmeter de
uitwerking op een caisson model gemeten van
kunstmatig opgewekte golfklappen. Bij het
ontgrondingsonderzoek tracht men de beste
plaats en de optimale atmeting van de kokerconstructie te vinden. Ui! dit onderzoek zal

Drempel- en bodembescherming
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De drempel- en bodembescherming moeten zc
geconstrueerd zijn da! de stabiliteit van de
kering niet in gevaar kom!. Bij het ontwerp
moet er dan ook rekening mee worden gehouden da! er wat dit betreit extreem zware
eisen aan deze onderdelen kunnen worden
gesteld. We nemen maar eens het geval dat de
kering bij een opkomende stormvloed geslolen
moet worden wanneer he! juist laagwater is,
en dat lijdens de sluitingsmanoeuvre ean
bewegingswerktuig defect raakt, of een schuif
ontzet blijkt te zijn, zodat hij niet dicht wi!.
V~~r het achterliggende bekken levert deze
situatie nie! direct gevaar op, omdat de hoeveelheid water die erdoor naar binnen stroom!
gering is in vergelijking met het waterbergend
vermogen van het Oosterscheldebekken.
Geheel anders ligt de zaak waar het de stabiliteit van het doorlaatwerk betrefl. Over de
kering komt met het stijgen van het waterpeil
buiten een steeds groter verval te staan,
waardoor de snelheid in het opengebleven gat
kan gaan oplopen tot zeer hoge waarden.
Deze stroom moet, eenmaal door de stormvloedkering heen, geheel vertragen, hetgeen
gepaard gaat met een zeer groot energieverlies, dat zich moet realiseren op een klein
oppervlak. De drempel en de bodembescherming worden dan plaatselijk zwaar aangevallen, onvergelijkelijk veel zwaarder dan
wanneer de constructie geheel openstaat.
Welke maatregelen heeft men nu om zo'n
situatie te voorkomen of tenminste te beteugelen? Men zal om te beginnen zijn best

Fig. 14. Verloop van de
stromingsdruk ten gevolge van
waterstandsverschillen aan
weerszijden van de gesloten
stormvloedkering met waterdichte bodembescherming

doen om te vermijden dat er gesioten moet
worden bij laagwater voorafgaand aan de
storm. Hydraulisch is het aantrekkelijker te
sluiten in de opgaande tak van de stormvloed,
zodat het uiteindelijke verval beperkt blijft tot
beneden het absolute maximum van 7 m.
Verder kan men een technische opiossing
zoeken in de constructie van de schuiven.
Deze kunnen dubbel worden uitgevoerd, zodat
men slechts te maken heeft met de kans dat
eerste en tweede schuif tegelijkertijd weigeren; die kans is natuurlijk veel kleiner. Toepassing van schuiven van het roostertype,
afgebeeld in fig. 12, waarborgt dat er altijd
een vaste weerstand in het gat aanwezig is,
zodat de snelheden ter plaatse van de steenbestorting aanzienlijk lager kunnen zijn.
Men kan tenslotte zijn heil zoe ken in verbetering en verzwaring van de drempel- en

Fig. 15. Onderloopsheid door
de drempel onder de caissonconstructie
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bodembeschermingsconstructie zelf. Asfaltmastiek bijvoorbeeJd heeft het voordeel van
niet erodeerbaar te zijn; hetgeen in iets min·
dere mate ook geldl voor mel asfall gepenetreerde stortsteenlagen. Deze oplossing inln
duceert echter wei een ander probleem.
Asfaitmastiek en andere walerdichte materialen lalen geen waleroverdruk door; bij gr(
vervallen over het kunstwerk zullen verdedig
gen van deze materialen zeer zwaar moelen
worden uitgevoerd - men denke aan diktes v
enkele meters - om de waterdrukken Ie wee
staan. Lukt dit niet, dan drukl hel water een
gesloten verdediging van de grond, en dan
blijft de zandbodem alsnog onbeschermd
achter. Een alternatieve oplossing zou kunne
bestaan in het verzwaren van de beslorting c
een bodembescherming van zinkstukken.
De situalie waarbij tijdens storm een gat in d
stormvloedkering geopend blijft, is zonder
twijfel de gevaarlijksle voor de stabiiiteit van
de drempelsteen en van de bodembescherming en de bestor!ing daarop. Een andere,
minder gevaarlijke situatie waarmee Ie alien
tijde rekening dien! te worden gehouden is
die van een sluiting bij opkomende stormv/oec
Wordt er op slroom geslolen, dan zulJen de
snelheden in de constructie tijdens het
sluiten van de schuiven tot hoge waarden
kunnen stijgen, zodat wederom vertraging en
energieverlies optreden, met de daarbij
behorende ontgrondingsverschijnselen.

Verval van 7 m over de caissonl
bij weigering van €len schuif.
Modelopstelling in het waterloopkundig laboratorium Ie
De Voorsl

82

Het verval over de stormvloedkering veroorzaakt onder meer eon waterstroom door de
drempel en het eronder liggende zandpakket.
Die stroming wil het zand van onder de
constructie vandaan meevoeren. Om dat te
voorkomen bouwt men er een filterconstructie
op van naar boven toe steeds grovere steenmaten, zodanig dat het zand vastgehouden en
het water doorgelaten word!. Twee criteria
zijn dus van het allereerste belang: is het
filter voldoende gegradeerd, en is d3 toplaag
voldoende vlak afgewerkt. Bij de actuele constructie van zo'n filter is de mate van zekerheid waarmee het ontwerp kan worden gerealiseerd van belang. Maakt bijvoorbeeld een
kunststofweefsel deel uit van het filter, dan
mogen er geen gaten in het doek voorkomen;
men moet dus goed oppassen voor mechanische beschadigingen of voor het openlaten
van naden tussen verschillende banen van
het doek.
Het caissonontwerp

De belastingen die tijdens stormvloed op de
beweeglijke stormvloedkering worden uitgeoefend, moeten door de constructie kunnen
worden opgenomen en overgebracht worden
op de ondergrond. Om voldoende vormvast te
zijn ondanks de mogelijk ongelijkmatige oplegging van de caissons op de ruwe bovenlaag van het drempelfilter, moeten ze voldoende buig- en wringstijf worden gemaakt.
Daartoe is een stijf constructie-element nodig,
bijvoorbeeld in de vorm van een koker. Voor
de ontgrondingen en de golfkrachten heef! het
gevolgen, zoals we eerder zagen, of men die
kokers onderin dan wei bovenin de constructie plaatst. Onder normale omstandig-

Aantasting van een bod embescherming van stortsteen ten
gevolge van de maximale
stroomaanval

heden staan de caissons open. In deze
situatie mogen ze slechts geringe ontgrondingen veroorzaken.
De caissons moeten waarschijnlijk drijvend
worden versleept van het bouwdok naar hun
plaats in het sluitgat. Daaruit volgen bepaalde
eisen ten aanzien van de diepgang en de
drijfstabiliteit. Wil men daarenboven voorkomen dat de trekkrachten, nodig om de
laatste caisson op zijn plaats te brengen, te
hoog oplopen, dan moeten de reeds geplaatste caissons minstens tijdelijk een zo
groot mogelijk doorstroomprofiel hebben.
De caisson moet, om alles nog eens kort
samen te vallen, zowel een bedrijfszekere
waterkering vormen als een zo open mogelijke
constructie, en een goed manoeuvreerbaar
schip zijn. Het is te verwachten da! deze combinatie van eisen niet op eenvoudige wijze zal
leiden tot een voor aile betrokkenen aanvaardbaar ontwerp.
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Hydrografisch onderzoek
naar de invloed van de stormvloedkering op de omgeving

Bij de beschouwingen over het waterloopkundig onderzoek ten dienste van het ontwerp
voor een stormvloedkering in de Oosterschelde zijn in het vorige artikel in hoofdzaak
aileen die krachten en reacties ter sprake
gekomen die zich doen gelden in de on middellijke omgeving van het kunstwerk, en er
rechtstreeks invloed op uitoefenen en van
ondergaan.
In dit artikel zal het krachtenspel in een wijder
en verder van de stormvloedkering verwijderd
gebied worden besproken, en zullen de gevolgen van die verkenning voor het stud ieontwerp worden samengevat. Het grotere
hydrografische gebied dat we daarbij op het
oog hebben beslaat zeewaarts de voor de
Oosterschelde-afsluiting gelegen onderwaterdelta, en landwaarts het gehele Oosterscheldebekken voorzover het niet door compartimenteringsdammen wordt afgesloten.
V~~r het verrichten van onderzoek naar de
repercussies die de bouw van de stormvloedkering in dit wijdere gebied zal oproepen,
zouden we, evenals bij het onderzoek in
het sluitgat, graag willen beschikken over
hydraulische modellen'die de ontwikkelingen
welke te verwachten zijn, enigermate zichtbaar
zouden kunnen maken. De gebieden waar het
om gaa! zijn ech!er zo groot da! de zandverplaatsingen die met de veranderingen
gepaard gaan, niet meer op betrouwbare wijze
in een hydraulisch model kunnen worden nagebootst. Ten aanzien van stromen en waterstanden, ook wei het horizontale en verticale
getij genoemd, kunnen nog wei betrouwbare
simulaties worden verkregen op zo'n kleine
schaal. Maar voor het zandtransport zullen
andere benaderingen moeten worden gevonden. Uitgaande van de in het model gevonden
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wijzigingen in de stromen zullen de daarbijbehorende zandtransporten met behulp van
algemene formules moeten worden afgeleid.
Dit resulteert in slechts zeer grove benaderingen, die weinig betrouwbaar zijn. Het
probleem wordt bovendien gecompliceerd
door de omstandigheid dat als gevolg van de
hydrografische veranderingen vervolgens ook
de stromen weer veranderen, zodat het aanvankelijke slroommodel dan niet meer klopt.
Met zulk onderzoek komt men dus niet vee I
verder dan enkele globale indicaties. Dil
probleem ontmoette men destijds ook bij de
bestudering van de veranderingen die de afsluiting van het Haringvliet met name in het
noordelijk Deltabekken teweeg zou brengen.
Het gebied waar de studies toen betrekking
op hadden, was vergelijkenderwijs van een
sterk gekanaliseerde structuur, waarbij aan de
getijstromen weinig bewegingsvrijheid was
overgelaten. Dientengevolge viel het eenvoudiger te voorspellen welke uitwerking de
afsluiting op de hydrografie zou hebben. De
voorspellingen bleken achteraf dan ook vrij
goed uit te komen. In de Oosterschelde is
alles minder overzichtelijk en daardoor
onzekerder.
De grote onzekerheden die dus met betrekking tot de hydrografische gevolgen van
de stomvloedkering in de Oosterscheldemond
blijven bestaan, met name wat hun omvang
en ontwikkelingstempo betreft, ontslaan ons
niet van de plicht het onderzoek ernaar met
aile mogeJijke middelen toch zo nauwgezet
mogelijk uit Ie voeren, in elk geval voor wat
betreft de wijzigingen in het stromingspatroon.
Voor het Oosterscheldebekken beschikken we
voor het verrichten van zulk onderzoek over
drie modellen.

Allereerst een groot hydraulisch overzichtsmodel - gecodeerd M 1000 - in het Waterloopkundig Laboratorium te De Voorst, beschreven
in Berich! 62 (november 1972).
Vervolgens hebben we het elektrisch analogon
Deltar - voor DEUa-Tij - Analoge - Rekenmachine - waarover iets te lezen is in Bericht
18 (november 1961), Tenslotte zijn er wiskundige overzichtsmodellen, die kunnen
worden onderverdeeld in een- twee- en driedimensionale modellen. Zie over deze materie
het vorige Berich!.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de
mogelijkheden van de laatstgenoemde methodiek, en met name van het eendimensionale
overzichtsmodel van het Oosterscheldegebied.
Een eerste voorwaarde die men aan modellen
stellen kan is dat ze in staat zijn in voldoende
mate het in de natuur gemeten getij na te

bootsen. Daartoe moet elk model uitvoerig
worden geijkt.
In fig. 1. is het Oosterscheldegebied afgebeeld
vanaf de Volkerakdam tot en met het mondingsgebied, zoals het geschematiseerd is in
het eendimensionale mathematische model.
Men ziet op die figuur ook de raaien aangegeven waarin stroommetingen zijn uitgevoerd en de plaatsen waar peilschrijvers
staan opgesteld, dan wei tijdelijke opstellingen voor de visuele waarneming van
waterstanden. De schematisering bestaat
daarin dat het stromingspatroon wordt voorgesteld door 87 onvertakte stukken getijgeul
met onderling 74 knooppunten. In een uur
produceert de computer die met het schema is
geprogrammeerd een stroom van gegevens
over twee achtereenvolgende getijden, namelijk 74 informaties betreffende de water-
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Fig. 1. Eendimensionaal
mathematisch model van he!
Oosterscheldebekken
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standen en 150 informaties aangaande de
stromen, voor aile berekende waarden van de
tijd. Eigenlijk benadert dit eendimensionale
mathematische model door zijn vele takken
en knooppunten een tweedimensionaal model,
zij het dat de afwijking die de vervallen
ondergaan tengevolge van de aardrotatie, er
in wordt verwaarloosd. In de verticale getijrandvoorwaarden in de Oosterscheldemond is
de invloed van de aardrotatie wei opgenomen,
aangezien het ingevoerde verticale getij uit de
natuur afkomstig is. Bij hydraulische modellen
wordt de invloed van de aardrotatie gesimuleerd door de plaatsing van een aantal rechtsom draaiende Coriolistollen. Kijkt men met de
stroomrichting mee, dan wordt door het effect
de waterstand aan de rechterzijde iets verhoogd, en links iets verlaagd.
Het hydraulisch overzichtsmodel M 1000 en
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het mathematische eendimensionaal model
zijn beide geijkt op een werkelijk in de natuur
voorgekomen toestand. Daar er bij het begin
van de ijking van het model M 1000 nog geen
natuurmetingen beschikbaar waren waarbij
het Volkerak was afgesloten, werden beide
modellen geijkt aan een aantal getijden met
open Volkerak.
Hiervoor werden de in de natuur uitgevoerde
stroommetingen en visuele waterslandsmetingen gebruikt die in het modelgebied
werden uilgevoerd op 10 en 11 september
1968. Er is toen stroom gemeten in het trace
van de Oosterscheldedam, en in de raaien
Kals-Stavenisse, Zijpe en Volkerak (zie fig. 1).
Visuele metingen van het verticale getij vanden plaats, verspreid over het gehele Oosterscheldegebied en het gebied van het
Volkerak. Om mogelijke storingen in de
registratie-apparatuur en onnauwkeurigheden
uit te sluiten, werden er ook visuele waarnemingen verricht op de plaatsen van de peilschrijvers. De resultaten van de metingen in
de natuur en van de simulaties met het
hydraulisch en met het mathematisch model,
stem den goed met elkaar overeen (zie fig. 2);
vooral westelijk van de Zeelandbrug, dus Ie
Westenschouwen, Vlietepolder en Zierikzee
is het resultaat van de simulaties een nauwkeurige replica van het natuurgetij.
Oaslelijk van de Zeelandbrug, in de stations te
Wemeldinge en bij de Schelde-Rijnhaven heeft
het mathematisch model de neiging de verschijnselen gedurende de ebperiode iets te
laat te laten optreden. Op hel Zijpe komt de
middenstand van het berekende verticale getij
bij de vluchthaven iets te laag uit. Ook ter
plaatse van de Volkerakafsluiting, die toen
nog niet was voltrokken, wijkt de ingevoerde
randvoorwaarde zowel voor het hydraulisch
als voor het mathematisch model enigszins af
van het in de natuur gemeten verticale getij.
Dit wordt veroorzaakt door lokale omstandigheden.
Het bleek bovendien mogelijk uit de hydrometrische waarnemingen van 11 september
1968 een kombergingsberekening af te leiden,
uitgaande van het verloop van het debiet op
het Volkerak die dag. De bijbehorende debietkrommen zijn in figuur 3 weergegeven. Het is
daarbij opmerkelijk dat de grootste onderlinge
afwijkingen tussen de debietkrommen die
volgens de verschillende methoden werden
berekend, werden gevonden gedurende de
ebperiode.
De opzel van de verdere proeven en berekeningen is geweest, na te gaan in hoeverre
de hydraulische modeltechniek en de mathe-
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Fig. 2. Vergelijking van de
resultaten van het mathematisctl
en het hydraulisch model met
de natuurmetingen van 10 en 11
september 1968
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malische simulatie de werkelijkheid juist
weergeven, en voora! de vraag te beantwoorden of ze de veranderingen die gaan optreden
ten gevolge van waterslaatkundige ingrepen,
op gelijke wijze zouden weergeven. De verandering die men heeft ingevoerd, bestond in
sluiling van het Volkerak - in het model, wei
te verstaan. De dam over de Hellegatplaten
en door het Hellegal en het sluizencomplex in
het Volkerak kunnen natuurlijk niel nalaten
waterioopkundige veranderingen op te roepen
in het verticale en het horizontale getij van
het beschouwde gebied. Noemt men de
situatie zoals die bestond v66r de afsluiting
van het Volkerak To en de toesland die optrad
ten gevolge van die sluiting T1, dan is hel
zuivere hydraulische verschil tussen die twee
toestanden zichtbaar wanneer men hetzelfde
getij in de beide situaties in de modellen
invoert, en de resullaten optekent. Gekozen is
hiervoor het in de natuur gemeten gelij van
11 september 1968, dal dus bij geslolen
Volkerak in werkelijkheid nooit is opgetreden.
In fig. 4 zijn de resultaten van deze proeven
belreffende het verticale getij in beeld
gebracht, en wei voar het meetstation bij de
Hellegatdam. Aile waterstanden zijn in die
figuur zoals ze uit het hydraulisch en uit het
mathematisch model volgen, voor de beide
situaties ingetekend. De vraag waar het nu am
gaat is: lijken de krommen die in beide
modellen gevonden worden bij de loestanden
To en T1, veel of weinig op elkaar?
Uit de liguur blijkt dal de veranderingen in het
verticaal getij door beide rekentechnieken op
nagenoeg gelijke wijze worden weergegeven.
Wei stelt het mathematisch model de in het
Volkerak opgetreden veranderingen in vergelijking met het hydraulisch model ietwat

Fig. 3. Debieten in verscheidene raaien op 11 september
1968, volgens de werkelijkheid,
het hydraulisch en het mathematisch model

Fig. 4. Effect van de afsluiting
van het Volkerak op de waterstanden bij de Hellegatdam,
volgens het hydraulisch en het
mathematisch model

overdreven v~~r. Er kan echter nog steeds van
een goede overeenkomst worden gesproken.
Figuur 5 geeft de veranderingen in de debieten weer die zijn opgetreden als gevolg
van de Volkerakafsluiting. De modelproeven
werden uitgevoerd voor twee van de in fig. 1
weergegeven meetraaien. Wederom geven
beide methoden een overeenkomstig beeld.
Het maximale ebdebiet ter plaatse van het
trace van de Oosterscheldedam neemt zowel
volgens het hydraulisch model M 1000 als
volgens het mathematisch model toe met 8 %,
terwijl de verandering in het maximale debiet
bij vloed verwaarloosbaar klein is. De slroomkromme in het Zijpe krijgt in beide modellen
een andere vorm. Volgens het hydraulisch
model neemt het maximumdebiet bij eb toe
met 19 %, en neemt het maximale vloeddebiet
af met 11 %. Volgens het mathematisch model
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zljn deze waarden respectlevelljk 22 % en
14 %. Ook hier is dus sprake van een goede
overeenkomst.
De twee vergelijkende beproevingen geven
aan dat de resultaten van het hydraullsche en
het eendimensionale mathematische model
van het Oosterscheldegebied gelijk oplopen,
en dat het mathematische voor die opgaven
waarvoor het is gebouwd, een volwaardige
vervanger kan zijn van het hydraulische
model.
Inmiddels staat er sinds ongeveer een jaar
naast het eendimensionale model oak een
tweedimensionaal model van de Oosterschelde ter beschikking. In dit model kan men
tal van andere facelten van het watergedrag
bestuderen; niet aileen de getijbeweging, ook
de beweging van opgeloste stoffen, zoals
zout, en de ontwikkeling van bepaalde bio-

logische en biochemische grootheden. Men
noemt dit model dan ook wei eens, en nie!
zander overdrijving, een 'waterkwaliteitsmodel', Maar het is waar dat er althans enkel
parameters van de waterkwaliteit in kunnen
worden onderzocht.
De ontwikkeling van dit soort model Ien is
veelal een internationale zaak. V~~r het twee
dimensionale model en zijn problemen onder
houdt de Rijkswaterstaat nauw contact met d
Rand Corporation in Santa Monica, Californl~
U.S.A. Een nadere beschrijving van de model
len die thans voor het onderzoek van de
Oosterschelde in ontwikkeling zijn, vindt de
lezer helemaal aan het eind van dit artikel,
waar het onderzoek naar de veranderingen
in het kustgebied nabij de Oosterscheldemond word! beschreven.
Verleden en toekomst van het bekken
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Fig. 5. Veranderingen van het
debie; in een aantal meetraaien
ten gevolge van de Volkeraksluiting, volgens hydraulisch en
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Naast het onderzoek in de modellen naar de
mogelijke veranderingen die op het Oosterscheldebekken ten gevo/ge van de stormvloedkering zullen optreden, kunnen tel'
ondersteuning en tel' aanvulling van de
proeven de veranderingen worden besludeerd
die in de werkelijkheid optreden. In de eersle
plaats zal het nuttig zijn, enig inzicht te
hebben in de processen zoals die vroeger zijn
verlopen.
In de Oosterschelde hebben wij wetenschappelijk veranlwoorde melingen en peilingen
over een periode van meer dan honderd jaar
tot onze beschikking. We kunnen dus nogal
ver in de geschiedenis terugkijken, en wellichl
sommige karakerislieke gedragingen van juist
dit bekken, in onderscheiding van aile andere,
achterhalen.
Uit de verrich!e waarnemingen is gebleken
da! de morfologie van de Oosterschelde
voortdurend in beweging was. Deze morfo/ogische veranderlngen hangen mede samen
met veranderingen van het gelijvo/ume. In de
hoofdgetijgeulen van de zeegaten in het
Deltagebied blijkt namelijk een verband te
bestaan tussen het getljvolume en de oppervlakte van het doorstroomprofiel gedurende
het getij (zie figuur 6. Een artikel over deze
materie in Berich! 40, mel 1967). Te verwachten is dus dat de geulen zich bij afneming van de getijbeweging in de Oosterschelde zullen aanpassen om het verstoorde
evenwicht te herstellen.
Om enig inzicht te verkrijgen in de te verwachten morfologische ontwikkeling van de
Oosterschelde zal allereerst nader ingegaan
worden op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden gedurende de laatste eeuw zowel
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in de Oosterschelde als in de andere zeegaten. Daarna zal getracht worden een globale
prognose te geven van de morfologische
ontwikkeling die men te verwachten heeft bij
invoering van een gedempt getij ten gevolge
van de bouw van een stormvloedkering in de
mond van de Oosterschelde.
We beschikken pas sinds ongeveer 1870 over
voldoende gegevens om de morfologische
veranderingen van de Oosterschelde enigszins nauwkeurig te kunnen volgen. Door aile
schommelingen en tijdelijke evenwichtsverstoringen hier is er een trek, een tendentie
die zich steeds weer als de dominante
bewegingsrichting doet gevoelen: de geulen
in de Oosterschelde hebben zich verdiept en
de banken zijn omhooggekomen. In figuur 7
zijn de gemiddelde diepteveranderingen van
de gehele Oosterschelde in beeld gebracht

over de periode 1872-1972. Uit deze figuur
kan worden afgeleid dat de Oosterschelde in
wezen een erosiebekken is; opzanding heeft
plaats gevonden tussen het niveau van N.A.P.
en dat van de gemiddelde hoogwaterlijn in
dezelfde perioden. Daardoor worden de
morfologische verschillen tussen de situatie
van voor honderd jaar en die van heden nog
sprekender.
Het profieloppervlak in de mond is sinds 1870
toegenomen met ongeveer 15 %. Ook in het
mondingsgebied, tot ongeveer 4 km zeewaarts
van het huidige damtrace, zijn sterke verdiepingen van de getijgeulen opgetreden. In
dit gebied is de gemiddelde profieltoename
van de geulen zelfs nog aanzienlijk groter
geweest dan in het binnengebied van de
Oosterschelde. Buitengaats kwam het tot
profieltoeneming van gemiddeld 30 %. Wan-
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neer het ge!ijvolume van de zeearm nu verkleind word!, zal opzanding van de geulen
plaatsvinden en zullen ook de banken zich
gaan aanpassen. Deze algemene prognose
kan gegeven worden op grand van wat is
waargenomen in de mond van het Veerse Gat
en de Brielse Maas (zie Bericht 30, november
1964 en 20, mei 1962).
Behalve sterke opzanding van de restanten
van vroegere getijgeulen is in deze gevallen
ook geulverplaatsing opgetreden. Hierbij
dient echter wei opgemerkt te worden dal de
opzanding van de geulen in de mond van het
Veerse Gat en de Brie/se Maas niet a/leen
door de verkleining van het getijvolume werd
veroorzaakt. Verkleining van het getijvolume
veroorzaakt namelijk ook een verandering van
het stroombeeld. Derge/ijke veranderingen
en de daarmee samenhangende geulverplaatsingen zullen echter in elke concrete
situa!ie weer and €Irs zijn. Voorspe/lingen
voor gebieden met nie! geheel dezelfde omstandigheden blijven dus erg moeilijk.
Gegeven de karakteristiek van het Oosterscheldegebied als erosiebekken, kan daaruit
iets worden afgeleid aangaande de waarschijnlijke hydrografische ontwikkeling onder
invloed van de te bouwen beweegbare stormvloedkering? We zullen deze vraag trachten te
beantwaerden allereerst veer de fase waarin
de stormvloedkering wordt gebouwd, daarna
veer de veel langere, definitieve peri ode na de
bouw.
Tengevolge van de werken in verband met de
bouw van de stermvloedkering zal het getijvolume in de Oosterschelde in de komende
jaren gaan afnemen. Deze afneming van het
getijvolume is echler nie! zander meer het
omgekeerde van de toeneming ervan in de
periode 1872-1968.
De afneming is, hydraulisch gesproken, van
€len heel andere aard, en ze zal dus ook
veranderingen meebrengen die niet neerkomen op herstel van €len vroegere toestand.
In plaats van verruiming van het gehele
getijdebekken vindt nu in eerste instantie
aileen een vernauwing van de mond plaats.
De veranderingen in de mond van de Oosterschelde zijn mede daarom nlet onmiddellijk
voorspelbaar aan de hand van gegevens uit
he! verleden.
Over een strook van 2 km aan weerszijden
van het damtrace zal de bodem sterk beinvloed worden door de afsluitingsconstructie.
In de Oosterschelde, oostwaarts van de
genoemde strook, zal de tendens bestaan het
verstoorde evenwicht te herstellen door
opzanding en aanslibbing van de geulen. Een
evenwichtssituatie zal niet bereikt worden
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aangezien de uitvoeringsfase hiervoor te kerl
zal duren.
De mate van opzanding en aanslibbing is
bovendien in sterke mate afhankelijk van de
tQevoer van zand naar de Oosterschelde. Bij
aanhoudende stormen uit westelijke richtingE
is de aanvoer van bodemmateriaal vanuit het
kustgebied vermoedelijk het groats!.
Ten westen van het damtrace, op ongeveer
2 km uit de as van het trace, is eveneens €len
opzanding van de geulen te verwachten
gepaard gaande met een geringe vermindering van de onderwaterdelta.
Na plaatsing van de caissons van de stormvloedkering, die omstreeks 1985 zal plaatsvinden, gaat de opzanding en aanslibbing der
geulen zich versneld voortzetten. De snelheid
waarmede dit proces zich voltrekt is onder
meer afhankelijk van het getijvermogen en de
kracht van de overgebleven getijstromen.
Door deze aanzanding zullen de getijstromen
in het geulenstelsel van de Oosterschelde
overigens geleidelijkaan weer toenemen.
Hoelang het zal duren totdat in het zeegat en
in het Oosterscheldebekken €len evenwichtstoestand is bereikt, valt moeilijk te voorspellen. Er moet waarschijnlijk gedacht
worden aan €len periode van enkele decennia
Het is overigens nog de vraag, hoe de opzanding en aanslibbing zich zullen voltrekken.
Het is in elk geval niet te verwachten dat het
gehele bekken zich gelijkmatig en vol gens op
aile plaatsen gelijkvormige en even krachtige
veranderingsprocessen zal aanpassen. Zeer
waarschijnlijk begint de sedimentatie van
zand in het westelijk deel van de Oosterschelde op enige afstand vanaf het damtrace.
In het oostelijke deel van het bekken is aanvankelijk meer slibsedimentatie te verwachten
Met het ondieper worden van het westelijk
gedeelte zullen de stroomsnelheden geleidelijk weer toenemen en dan zal ook verder
oostwaarts zand tot bezinking komen.
De ontwikkelingen van het kustgebied
Wanneer men de gevolgen bestudeert van de
aanleg van €len stormvloedkering in de mond
van de Oosterschelde kan men zich niet beperken tot de ontwikkeling van het bekken
landwaarts van de stormvloedkering, of zich
zelfs maar bepalen tot €len beschouwing van
wat er gebeuren kan met de onderwaterdelta
onmiddel!ijk zeewaarts van de mond. In felie
is er een veel grater gebied waarin de repercussies van de bouw van de stormvloedkering
zich zullen doen gevoelen. Het nabijgelegen
kustgebied bijvoorbeeld, is bij dlt prob/eem
ten nauwste betrokken.

Fig. 8. De ontwikkeling van he!
OosterscheldeprOfiel in verticale
zin. Met de horizontale verplaatsing der geulen is geen
rekening gehouden.

Omdat het thans werkende proces van geleidelijke erosie van het Oosterscheldebekken
wordt omgezet in een sedimentatieproces, is
te verwach!en da! zand en slib uit het nabijgelegen zeegebied in de Oosterschelde zullen
neerslaan. Het is daarom van belang de
waterbeweging te bestuderen die behoort biJ
een half afgesloten Oosterscheldebekken en
het verband na te gaan tussen de water~
beweging en het sedimenttransport. Bovendien zal de kwaliteit van het slib in de kustzone van be lang zijn, zodat het onontbeerlijk
is, ook daarnaar een onderzoek in te stell en.
De aandacht gaat bij dit onderzoek thans
onder meer uit naar de water- en sedimentbeweging rand de kop van het eiland
Walcheren. Het is namelijk bekend dat zich
in de mond van de Westerschelde grote
hoeveelheden slib bevinden. Het hangt van

de waterbeweging voor onze kust af, wat er
met dit slib gaat gebeuren. De eerste resultaten van het hier bedoelde onderzoek doen
vermoeden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waaronder slib uit de Westerscheldemond om de kop van Walcheren heen
wordt getransporteerd naar de Oosterscheldemond en vandaar door het te bouwen kunstwerk heen het halfgetijdebekken op van de
Oosterschelde.
Een beter inzicht inzake dit probleem zal naar
men verwacht kunnen worden verkregen {joor
bestudering van de waterbeweging in het
onderhavige gebied met behulp van het
eerder in dit artikel al even genoemde tweedimensionale mathematische model. In dit
model is het gehele gebied bedekt met een
netwerk van vierkanten. Van ieder vak is de
gemiddelde diepte bekend; de waterstanden
en de stroomsnelheden in twee richtingen,
a/smede de concentraties van opgeloste stoffen, worden door de computer voor elk yak
berekend. Integralie van de waarden per vak
levert dan de waarden op voor het totale
gebied.
Met het bestaande model, da! zich uitstrekt
van de Oosterscheldemond tot aan de
Volkerakdam, zijn reeds enige berekeningen
uitgevoerd. De opzet ervan bleek echter nog
te beperkt, omdat noch de interactie met het
zeegebied, noch die tussen Ooster- en
Weslerschelde in het model tot uitdrukking
kon komen. Rechtstreekse koppeling met het
Rand-Delta-model van het zeegebied zie
daarvoor Bericht 54, november 1970 stuitte
op praktische bezwaren; bovendien was deze
doorkoppeling in de tijd toen nog aan een
volledige afsluiting van de Oosterschelde
werd gewerkt, ook niet direct noodzakelijk.
Nu echter juist als gevolg van het plan tot
gedeel!elijke afsluiting met stormvloedkerende
caissons. de interactie van de Oosterschelde
met het zeegebied van veel belang is geworden, is men in samenwerking met de
Amerikaanse Rand Corporation begonnen met
de ontwikkeling van twee geheel nieuwe
tweedimensionale modellen. Deze modellen
omvatten zowel de Ooster- als de Westerschelde als het zeegebied tot ongeveer 30 km
uit de kust.
Het eerste model, RD-II genoemd, is een
overzichtsmodel met een maaswijdte van
800 m (zie figuur 9). De functie ervan bestaat
voornamelijk in het leveren van randvoorwaarden voor het tweede model, dat - men
moet er even aan wennen - bekend staat als
het Scheldes-model. Dil model omval een veel
kleiner gedeelte van het zeegebied, maar het
heeft een maaswijdte van slechts 400 m. De
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Fig. 9. Tweedimensionale
mathematische overzichtsmodellen ten behoeve van het
Oosterschelde-onderzoek

koppeiing van een groot overzichtsmodel met
een fijnmaziger detail model is niet nieuw.
Ook bij de naspeuringen naar de gevolgen
voar het aangrenzende kustgebied van de
Haringvlietsluiting is deze cambinatie toegepast. Omdat deze modellen destijds nog
maar kort in gebruik waren, kwamen de
rasuIta!en van het mathematisch tweedimensionaal modelonderzoek toen pas karle tijd
vaor de afsluiting gereed. In het geval van
de Oosterschelde is het echter mogelijk reeds
in he! ontwerpstadium van de afsluitmiddelen
te beschikken over prognoses aangaande hun
uitwerking op de omgeving.
Deze studies naar de ontwikkelingen in het
nabije kustgebied zijn behalve voor de
Oosterschelde zelf ook van belang voor de
veiligheid van de zeeweringen op Waicheren
en Schouwen. De kust heeft op de koppen
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van die eilanden in het verleden namelijk
geprofiteeld van een vrij aanzienlijk zandaanbod vanuit de Oosterschelde. Ondanks
deze natuurlijke suppleties bleet de kust van
Walcheren in geringe mate en die van
Schouwen in wat sterkere mate achteruilgaan. De toes!and was op deze twee eilandel
zeker minder ernstig dan aan de kop van
Goeree, maar er werd toch verwacht dat er
voorzieningen nodig zouden zijn na de afsluiting van de Oosterschelde. Sedertdien is
het toekomstbeeld voor deze gebieden ingrijpend veranderd. In plaats van zandtoevoe
te kennen of op zijn slechtst de afwezigheid
van zandtoe- of afvoer te ondervinden zullen
ze in de buur! komen te liggen van een
gebied met gehalveerd getij, dat sediment
aan het kustgebied onttrekt, ten einde zijn
stroomgeulen aan de verminderde debieten
aan te passen. Het moet dan ook niet uitgesloien worden geacht dat nadere studies
zullen uitwijzen, dat de voorzieningen aan de
koppen van de eilanden Walcheren en
Schouwen een grotere omvang zullen moeten
krijgen, dan voorheen werd vermoed. Het
onderzoek richt zich er thans op, in dezen zo
spoedig mogelijk tot globale ramingen te
komen.
De mate van erosie van de banken en platen
zeewaarts van de stormvloedkering heeft
onmiddellijke consequenties voor de mate
waarin golven vanuit de Noordzee kunnen
doordringen tot aan de stormvloedkering. Bij
het golfonderzoek ten behoeve van de stormvloedkering wordt daarom bijzondere aandacht besteed aan de golfbeweging in het
mondingsgebied van de Oosterschelde en het
aangrenzende gedeelte van de Noordzee.
Daarbij wordt getracht om de mate van doordringing !e meten voor golven ui! verschillende richtingen. De richting van de golven
zal worden bepaald ui! luchtfoto's en radaropnamen. Uit de resultaten van dergelijke
onderzoeken kan een beter inzicht ontstaan in
de golfbeweging die tijdens stormen bij de
stormvioedkering kan voorkomen, wanneer
het voorliggende platengebied door erosie
zai zijn verdiept.

Grondmechanische problemen
bij de bouw van de stormvloedkering

Bij de beslissing de Oosterschelde afsluitbaar
te maken met een uit doorlaatcaissons bestaande stormvloedkering is de restrictie
gesteld, dat het ook inderdaad mogelijk moet
blijken te zijn, deze constructie te bouwen.
Op dit 'mogelijk' moet vooral in het kader van
dit artikel de nadruk worden gelegd, want de
verwezenlijking van deze 'uitermate geavanceerde oplossing' zal in hoge mate afhangen
van de vraag of de funderingsproblemen
kunnen worden opgelost.
Juist in verband met die funderingsproblemen
komt tel kens weer het fundamentele feit om
de hoek kijken, dat de stormvloedkering
in dieper water van grotere omvang moet
worden gebouwd dan aile vorige Deltawerken,
waaruit meteen voigt dat de caissons zelf
omvangrijker en zwaarder zullen moeten
zijn dan ooit vroeger. Het treft bovendien
ongelukkig dat de bodemgesteldheid
van de Oosterschelde in het trace van de
afsluiting veelal minder draagkrachtig is
dan op de plaatsen waar tot nu toe grote
afsluitingen werden gerealiseerd. Deze
bezwaren zouden de ontwerpers nog niet
zoveel zorgen baren als ze golden in een
gebied waarin de risico's moesten worden
berekend over €len zomerseizoen. De standen bedrijfszekerheid van geplaatste caissons
hoefde in het veri eden nooit langer dan
gedurende een paar maanden verzekerd Ie
zijn, terwijl er oak niet die hoge eisen aan
dienden Ie worden gesteld die men bij een
permanent kunstwerk aanlegt. Nu de belangen
van de veiligheid en van het natuurlijk milieu
echter blijvend afhankelijk worden van de
bedrijfszekerheid der doorlaatcaissons
kunnen dienaangaande nauwelijks toleranties
meer worden ingevoerd in het ontwerp. Om

dezelfde reden mag er zelfs geen ogenblik
worden getwijfeld aan de standzekerheid van
de caissons. Ais uil nadere studies blijkt dat
het mogeJijk is een weg over de stormvloedkering aan te leggen, zal het wegverkeer ook
zijn eisen stellen aan de standzekerheid der
caissons.
De belastingen op de caissons hadden in het
verleden, juist door de korte duur van hun
functioneren, een statisch en quasi-statisch
karakter. De Oosterscheldecaissons en de
bijbehorende voorzieningen, waaronder de
bewegingswerken van de afsluitmiddelen wei
de voornaamste zijn, maar waaronder ook de
bodembescherming moet worden gerekend,
zullen zijn blootgesteld aan voortdurende en
wisselende golfbelastingen. De caissons
zullen daardoor mogelijk zozeer in trilling
worden gebracht dat de ondergrond waarop
zij rusten, gaat verweken en zijn draagkracht
verliest. Echter, niet aileen onder invloed van
de golfbelasting kan verweking van de ondergrond optreden. Wanneer een doorlaalcaisson
wordt afgezonken, neemt de druk die de
caisson op de bodem uitoefent, in korle tijd
zeer snel toe; om de gedachte te bepalen:
evenals wanneer op een bepaalde plaats
binnen vijf minuten een flatgebouw zou
worden neergezet van vijf verdiepingen. Om
zo'n snelle toeneming van de belasting te
kunnen opnemen, moet de bodem in korle tijd
worden samengedrukt. Dat kan aileen door
de uitpersing van grondwater. Maar als dat
grondwater niet snel genoeg kan ontsnappen,
ontstaan er wateroverspanningen onder de
zojuist geplaatste caisson, en die kunnen de
standzekerheid van de caisson in groot
gevaar brengen, met name op plaatsen waar
de geulbodem bestaat uit min of meer los-
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gepakt zand. Bij zeer losse pakking van het
zand bestaat bovendien het gevaar dat het
bodemmateriaal plaatselijk zijn structuur
verliest en zo snel vervormt, dat de wrijving
tussen de korrels nie! meer volledig tot
ontwikkeling kan komen. Zulk vloeistolachtig
gedrag van het bodemmateriaal is in de
Oosterschelde niet onbekend.

ROOM POT

N.BEVELAND

De waterspanningen kunnen nog worden vergroot naarmate de caissons breder worden.
Sij vorige afsluitingen hadden de caissons
€len breedte van 14 a 18 m, voor de algehele
afsluiting van de Oosterschelde zijn destijds
al caissons overwogen van 30 m breed, terwijl
men nu een stormvloedkering denkt op te
bouwen uit caissons met €len breedte van
50 tot 60 m.
Er ziin dus drie factoren die nadelig kunnen
werken op de stabiliteit der caissons: de
belastingsnelheid, de losse pakking van de
ondergrond en de caissonbreedte. De
belastingsnelheid moet echter worden beschouwd als de belangrijkste van de drie.
Met name de regelmatige cyclische gollbeiastingen zijn, omdat ze een orde sneller
verlopen dan de belastingen tijdens het
afzinken, van bijzonder belang. Bovendien
veroorzaken zij schuifspanningen in de ondergrond. De zanddeeltjes willen dan in relatief
korte tijd €len kleiner porienvo!ume of een
dichtere pakking aannemen; dit zal in een
opgesloten waterpakket nog sneller aanleiding geven tot wateroverspanningen en
stabiliteitsverlies. Ditzelfde verschijnsel doet
zich voor bij aardbevingen. Gebouwen storten
bi] zulke gelegenheden veelal niet in omdat
ze zo geweldig schudden, maar omdat de
ondergrond bezwijkt onder de zeer snelle
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Geologisch profiel van
de Oosterscheldemond, 100 m
ten oosten van he! afsluitingstrace
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cyclische wisselingen in belasting, waarbij de
verschuivingen nog worden bevorderd door
de versnellingskrachten. Het onderzoekprogramma dat de grondmechanici in verband
met de bouw van een stormvloedkering in de
Oosterschelde voor zich hebben, bevat dus
een groot aantal vraagstellingen, aangaande
stabiliteit, vervormingen en eventuele kwaliteitsverbeteringen. Bij al die vragen dienen
zij zich tel kens opnieuw te realiseren dat ze
bij het ontwerp van deze fundering veel
minder tolerant mogen zijn dan zij het VOOfheen konden zijn bij een vergelijkenderwijs
ongecompliceerde caissonsluiting.
Bij het ontwerp kan daarom niet aileen maar
worden teruggegrepen op de ervaringen die
bij vroegere caissonsluitingen werden opgedaan. De kennis die wij thans bezitten omtrent
het gedrag van de ondergrond onder op staal
gefundeerde - dat wil zeggen niet-onderheide
.- caissons vooral met betrekking tot het verwekingsgevaar en de mogelijk optredende
vervormingen in de ondergrond, is voor het
onderhavige karwei niet toereikend; zij is zelfs
gering te noemen in verhouding tot wat
vereist wordt. Hetzelfde geldt trouwens voor
de funderingsproblemen van een onderheide
stormvloedkering.
Als deze fundering in aile rust in een drooggemalen bouwput kon worden geplaatst zoals
het geval was bij de Haringvlietsluizen, was
het nog tot daar aan toe. Maar dat kan niet,
omdat de aanleg van bouwputten een te groot
gedeelle van de stroomgeulen zou blokkeren.
Oat zou een sterke reductie meebrengen van
de waterbeweging op het Oosterscheldbekken,
en dus in strijd zijn met de belangen van het
natuurlijk milieu. Het bouwen van een onderheide stormvloedkering zonder bouwput in een
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aan zware golfaanval geexposeerd gebied met
tijstromen geeft aanleiding tot grote waterloopkundige en vooral ook uitvoeringstechnische
problemen. Wanneer geen speciale maatregelen worden genomen moet erop gerekend
worden dat de grond en de drempel tussen de
funderingspalen gaan verzakken, hetgeen onderloopsheid van het kunstwerk en daardoor
weer uitschuring van de drempel en de ondergrand tot gevolg heeft. De funderingspalen in
de Oosterschelde zullen - als men voor de onderheide constructie kiest - met het oog op de
eisen ten aanzien van de standzekerheid van
de caissons ook veel dieper moeten rei ken
dan bij andere onderheide kunstwerken. Een
alternalief voor dit extra diep heien zou
gevonden kunnen worden door de palen in de
caissons in te klemmen. Of men zou de
drempel en de bodem moeten verdichten.
De in verhauding tot de camplexiteit van het
vraagstuk wei zeer korle studietijd van anderhalf jaar die met name voor de ingewikkelde
fundamenteringsproblematiek een probleem
op zich vormt, heef! geleid tat algemene
mobilisatie van de beste krachten die in de
wetenschap en de techniek van de kustwaterbouw ter wereld voorhanden zijn. Deskundigen uit de ambtelijke wereld en het bedrijlsleven en van verscheidene universitei!en en
laboratoria hebben zich, verenigd in verschillende organisatiestructuren, gezamenlijk op
de problemen geworpen.
Het hydraulisch onderzoek ter zake vindt
plaats in he! Waterloopkundig Laboratorium te
Delft en te De Voorst. Voor het grondmechanisch onderzoek is het Laboratorium
voar Grondmechanica te Delft ingeschakeld,
dat voor dit project medewerking verkrijgt van
de laboratoria van de universiteiten van

Manchester (Engel and) en Karlsruhe (WestDuitsland), alsmede van deskundigen van het
Massachusetts Institute of Technology te
Boston (U.S.A.).
De studies hebben betrekking op de stabiliteit
van de caissons onder invloed van de maatgevende storm met een kans van optreden
van 1 % per eeuw, de grootte van de deformaties van de ondergrond, de al dan niet
noodzakelijke verdichting van ondergrond
en drempel en de uitwerking van een en
ander op de stabiliteit en het deformatiegedrag van de fundering. Het onderzoek naar
de stabiliteit van de caissons omvat vragen
naar de stabiliteit bij verweking van de ondergrond, bij verschuiving van de caissons
over de drempel, bij afschuiving door de
drempel en bij afschuiving over de bovenste
lagen van de grondslag. Bij het onderzoek
naar de deformaties gaat het om de zettingen,
de scheefstand en de horizontale verplaatsingen van de caissons. De toelaatbaarheid
van deze ongelijke bewegingen moet beoordeeld worden in verband met de spelingen
tussen de caissons en er eventueel over
lopende wegconstructies. Vooral ook zijn de
zettingsverschillen een belangrijk punt in het
onderzoek in verband met de ongelijke drukverdelingen onder de caissons en de vervormingen die optreden als gevolg van de wringende momenten. De toelaatbaarheid hiervan
voor de bewegingswerktuigen en de schuiven
moet worden onderzocht. De studies worden
verricht door metingen en door berekeningen.
De metingen vinden in de natuur en in de
laboratoria plaats. De metingen in de natuur
leveren de randvoorwaarden voor de berekeningen en metingen in de laboratoria. Zij omvatten voornamelijk het grondonderzoek in de
nabijheid van de as van de stroomgeulen en
langs de toekomstige randen van de bod emen de oeverbeschermingen. Dit onderzoek
bestaat uit boringen, sonderingen, dichtheidsmetingen en metingen die betrekking hebben
op de deformatie- en doorlatendheidseigenschappen van de ondergrond ..
Ten behoeve van de kabelaansluiting werd in
de afgelopen jaren reeds grondonderzoek
verricht in het trace van de dam door de
Oosterschelde, en wei op onderlinge afstanden van enkele honderden meters.
Thans echter wordt dit net verdicht tot afstanden van enkele tientallen meters. Hiertoe moet
in korte tiid een omvangrijk grondonderzoek
met speciaal daartoe ingericht materieel
worden uitgevoerd.
Een tweede soort natuurmetingen betreft de
inventarisering van praktijkervaringen, in het
bijzonder bij opgetreden calamiteiten en bij

speciaal opgezette proeven in de natuur.
Begin september zullen in dit kader golfbelastingsproeven worden uitgevoerd in de
haven van het werkeiland Neeltje Jans. Door
middel van vijzels zal men dan cyclische
golfbelastingen op een caisson nabootsen. De
reserve-caissons die nog over waren van de
afsluitingen van de Lauwerszee en het Volkerak en die in de werkhaven Schelphoek waren
opgeslagen, zullen daartoe naar de haven
Neetje Jans worden versleept. Getracht zal
worden uit de diverse aldaar uit te voeren
metingen het toekomstig gedrag van de
ondergrond en de caissons van de stormvloedkering te voorspellen. Tot een derde
reeks natuurproeven behoren de proeven in
situ, waaronder bod em- en drempelverdichtingsproeven ten einde de resultaten van verschillende verdichtingsmethoden onderling te
vergelijken.
De metingen in de laboratoria betreffen in de
eerste plaats de classificatie van de mechanische eigenschappen van grondmonsters, dus
van de wrijvingsweerstand en de deformatieen doorlatendheidseigenschappen. Op basis
van de gegevens die deze metingen opleveren
kunnen stabiliteits- en zettingsberekeningen
worden uitgevoerd. In het Laboratorium voor
Grondmechanica worden modelproeven uitgevoerd die een lussenschakel vormen tussen
andere laboraloriumproeven plus berekeningen en de proeven in situ. Zo ook in het
laboratorium van de Universiteit van Manchester. Daar is men aan de gang met zogenoemde centrifugeproeven, waarbij men
door verhoging van de zwaartekracht grondspanningen op ware grootte in modellen kan
nabootsen. Er worden ten slotte berekeningsmethoden ontwikkeld om de extrapolatie tot
stand te kunnen brengen van de laboratoriumproeven via de proeven in situ naar de werkelijke caissons, of wei , eenvoudiger gezegd:
om uit het kleine te voorspellen wat bij het
bijzonder grote zal gebeuren.
Een afzonderlijk probleem vormt nog de stabiliteit van bod em- en oeverbescherming.
Ook hierbij gaat het weer om het gevreesde
verwekingsverschijnsel. Daarmee gepaard
gaande vloeiingen zijn in staat de randen van
bodembeschermingen te ondermijnen en de
naden tussen twee bodembeschermingsvelden
open te leg gen.
Bij de vroegere sluitingen tilde men hier nie!
zo zwaar aan, omdat dergelijke schade pas
laat in de sluitingsfase verwacht kan worden
en vrij snel daarna onder het zand zou verdwijnen.
Nu echler moet deze bodembescherming de
sterkste stroomaanval blijven weerstaan en
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mag er onder geen beding terugschrijdende
erosie optreden, die uiteindelijk de caissondam zelf zou kunnen ondermijnen. Het bodembeschermingsprobleem lijkt daardoor nu meer
dan voorheen op dat van de oeverbeschermingen. De vloeiingen dienen of voorkomen te
worden of door regelmatig onderhoud in de
vorm van aanvullende bestortingen of bezinkingen in het hand gehouden !e worden.
Regelmatig onderhoud is wegens de noodzaak van een uitgebreid bewakingssysteem en
de kwetsbaarheid van de caissondam bij een
eventuele onvoorziene calamiteit onaantrekkelijk.
Naar verwachting zullen de ontgrondingen
groter worden dan voorheen, ook bij een aanzienlijke verlenging del' bodembescherming.
Onderzoekingen van de laatste jaren hebben
bovendien uitgewezen dat een eenmaal in-
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geleide vloeiing bij grotere ontgrondingen tol
flauwere evenwichtshellingen kan leiden en
dus tot grotere schade aan de bodembesche
mingo Een meer schadebestendige bodembescherming is derhalve beslist te prefereren
Veel aandacht is de laatste jaren gegeven
aan verbetering van de constructie van
bodembeschermingen. Tegelijkertijd wordt
het fundamenteel en systema!isch onderzoek
naar de omstandigheden waaronder vloeiinge
optreden voortgezet, onder meer met de bedoeling dat men leert de mees! economische
maatregelen te nemen ter voorkoming van
vloeiingen of afschuivingen. Di! onderzoek is
evenzeer van be lang voor de bescherming
van de oevers. Immers, wanneer het risico var
optreden van dijkvallen voldoende verkleind
wordt, kunnen dijkverplaatsingen landinwaarti
om deze redenen achterwege blijven.

Onderzoek naar de mogelijkheid
van bodemverdichting in de
sluitgaten van de Oosterschelde

Bij het funderingsonderzoek voor de stormvloedkering in de Oosterschelde worden
studies verricht naar de kwaliteiten en de
uitvoeringstechnische problemen van twee
alternatieve funderingsmethoden: een fundering op palen en een nie! onderheide
fundering, 'op staal', zoals men dat noemt.
Kiest men het laatst genoemde funderingstype, dan hangt de standzekerheid van de
caissons af van de kwalitei! van de drempels
waarop zij moeten worden geplaatst en de
condities van de ondergrond ten opzichte van
de belastingen die uiteindelijk naar de
drempels en de ondergrond moeten worden
overgebracht.
Deze belastingen zijn de steeds varierende
resultaten van het eigen gewicht van de
caissons en de uitwendige krachten die op de
caissons werken: de hydrosta!ische druk, de
quasi-stat/sche en de dynamische golfbelastingen en de ijsdrukken.
Onder invloed van deze befastingen treden
belangrijke spanningswisselingen in de ondergrond op. hetgeen onder bepaalde omstandigheden kan lei den tot verweking van de grond
onder de drempel. Hierdoor verlies! de grand
zijn draagkracht zoda! de caissons verzakken.
Deze problemen, die reeds bij de caissonafslui!ingen van het Veerse Gat, het Volkerak
en het Brouwershavense Gat zijn onderkend,
waren aldaar om elders uiteengezette redenen
van minder grote betekenis dan bij de bouw
van de stormvloedkering in de Oosterschelde.
Daaram moet hier, belangrijk meer dan bij de
vraegere afsluitingen, aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de drempels en
van de bodem en aan de wijze waarop die
zouden kunnen worden verbeterd.
Nu worden de grondmeehanische hoedanig-

heden van de Oosterscheldebodem in verscheidenen rapporten die daarover in het
recente verleden zijn uitgebracht sleeht genoemd, in die zin dat in de sluitgaten grote
delen van de bodem gevoelig zijn voor verweking.
Voorts is uit globale berekeningen gebleken
dat de zettingen, afgezien nog van eventuele
verweking van de bodem zullen liggen in de
orde van 50 tot 100 em. Deze waarden worden,
in combinatie met de te verwachten zettingen
in de drempel, ontoelaatbaar groot geacht.
Om de hoedanigheid van de ondergrond te
verbeteren is in ons land reeds eerder een
methode van grondverdichting toegepast,
waarbij door middel van trillen of stampen
zoveel energie aan het grondpakket wordt
toegevoegd, dat er een herschikking van het
bodemmateriaal plaatsvindt. De bodemdichtheid neemt dan toe en er ontstaan meer aaorakingspunten tussen de grondkorrels. De
samenhang tussen de bodemkorrels wordt
daardoor zodanig vergroot dat het grandpakket beter in staat is aan de uitwendige
krachten weerstand te bieden. In grandmechanische termen vertaald: door de verdichting neemt de hoek van inwendige
wrijving tussen de korrels toe, en de samendrukbaarheid van de grand dientengevolge af.
Afhankelijk van het effect van de grondverdichting kunnen de zettingen worden beperkt
tot 10 it 30 % van de oorsprankelijke waarden,
Indien de dichtheid van de grand daarbij
groter is dan de kritieke dichtheid wordt het
gevaar van verweking aanzienlijk verkleind.
Enige methoden van verdichting, door middel
van het opwekken van trillingen in de ondergrond zijn reeds eerder in deze Berichten
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Fig. 2, Schematische vaarstelling van de verdichtingsapparatuur
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beschreven. In de nummers 40 (mei 1967)
en 50 (november 1969) wordt uitvoerig
vers!ag gedaan van diepteverdichting door
middei van een uit Duitsiand herkomstig
procede, het zogehelen Rlilteidruckverfahren.
Oil houdt in dat de korreis van een losgepakte
korrelmassa door midde! van een in de grond
gestoken triiapparaat in trilling worden gebracht, zodat een dichtere en stabielere structuur ontstaat Het resultaat wordt niet aileen
veroorzaakt door mechanisch trillen, maar ook
door de stromingsdruk van het toegevoegde
water. Samen verstoren zij de statische opbouw
van het korreiskelet, waardoor de onderlinge
wrijving tussen de korreis wordt opgeheven.
Een resterend deel van de zwaartekracht
zorgt ervoor dat de korrels nu naar een
situatie weken waarln hun potentiele energie
zo gering mogelijk is, dus de pakkingsdicht-

heid zo groot mogeiijk. Door vermindering van
het porienvolume word! het water verdreven,
zodat het elders opnieuw de stabiliteit
verstoort.
Blijkens het verslag over deze proeven in
Bericht 50 kan met deze wijze van diepteverdichting de pakkingsdichtheid van dit zand
aanmerkelijk worden verbeterd, mits de onderIinge afstanden van de verdichtingspunten
ongeveer 1,5 a 2 m bedragen.
In Bericht 48 (mei 1969) worden proeven beschreven waarbij werd getracht om de bodem
te verdichten door middel van explosieven. De
bedoeling was ook hier weer, zodanige trilIingen in het zandpakket op te wekken dat
het erdoor zou worden verdicht. De resultaten
van deze proeven worden echter teleurstellend genoemd.
Inmiddels is nieuwe trilapparatuur voar diepte-
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Fig, 3, Schetsontwerp van het
verdichtingsschip

Het trillichaam,
Rechterfoto: detail van de
kleppen
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verdichting ontwikkeld. De verdichting geschiedt in principe op dezelfde wijze als bij
het ROtleldruckverfaflren, namelijk door
middel van een triliichaam, dat sl trillend
onder invloed van he! eigen gewicht en door
toevoeging van water op het gewenste niveau
in de zandmasss wordt gebracht. In tegenstelling tot het vroegere procede, waarbij een
buisvormig lichaam in trilling werd gebracht
door een ingebouwde elektramotor met excentrieken, gebruikt men thans een installatie
bestaande uit een normaal trillichaam in de
vorm van een stalen buis met een daarop
geplaatste aparte vibrator met regelbare
frequentie.
Het ondereinde van de buis is over een lengte
van 3 m voorzien van radiaal geplaatste stalen
platen, zogenaamde resonatoren. De vorm van
deze resonatoren, die een secondaire horizontale trilling veroorzaken, kan worden aangepast aan de zandsoort en de zandmassa die
men onderhanden heeft. De onderzijde van de
buis is voorzien van een spuitmond, terwijl in
de wand van de buis tussen de platen gaten
zijn aangebracht voor watertoevoer aan de
zijkant.
Om de penetratie van hel trillichaam in de
grand te vergemakkelijken kunnen water en
lucht onder hoge druk van bovenaf via de buis
uil de spuitmond of uit de galen aan de zijkant
van de buis worden gespoten en geperst.
Bij het verdichten wordt het trillichaam eerst
op het laagste niveau van het Ie verdichten
zandpakket gebracht en aldaar in werking
gehouden tot de grond is verdicht. Vervolgens
wordt, vanaf dit niveau naar boven werkend,
het trillen na elke meter stijging herhaald. De
ruimte die tijdens het verdichten rondom het
trillichaam ontstaat word! steeds met zand
aangevuld.
Een aanwijzing voor de mate van verdichting
wordt verkregen door registratie op een
recorder van het opgenomen elektrisch vermogen door de vibrator. De elektromotoren
van de vibrator nemen bij toenemende weerstand, die duidt op een grotere dichtheid in de
bodem, meer energie at
Van geen der hiervoor beschreven verdichtingsmethoden is echler ervaring beschikbaar
onder de werkomstandigheden die in de slullgaten van de Oosterscheldedam voorkomen.
De stroam- en de goifcondities zijn uitzonderlijk zwaar, de waterdiepten grater dan waar
ook eerder met het verdichtingsprocede werd
gewerkt; en dan liggen er op de piaats waar
gewerkt moet worden ook nog bodembeschermingen. Daarom werden aanvullende proefnemingen van het beschreven nieuwste verdichtingssysteem noodzakelijk geacht. Men
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heeft dit nieuwe systeem gekozen, onder me'
omdat het na modificatie van de triiapparatul
de mogeiijkheid biedl, tijdens het verdichten
onder waler grindpalen in de grond aan te
brengen waarmee de verticale drainage van
het grondpakket belangrijk verbeterd kan
worden. V~~r het aanbrengen van deze grind·
palen is bovenaan de !rilpijp een opening
gemaakt waarin grind wordt gestort. Het grinc
wordt in de grand gebracht tijdens de opwaartse beweging van he! trillichaam en wei
door de geopende kleppen aan de onderzijde
van de trilpijp.
Bij proeven in de natuur aan de oostzijde van
het damvak Geul is zowel de mate van verdichting bij diverse penetratieafs!anden als d,
wijze van aanbrengen van de grindpalen
onderzocht. Bovendien is daar en in de
Hammen nagegaan of het trillichaam bodembeschermingen van zoolstukken met bestorting en van steenasfaitmatten zou kunnen
doorboren. Dit uitvoeringsprobleem, dat voora
ler plaatse van de overlappen moet worden
overwonnen, zal zich ook werkelijk voordoen
bij gebruik van deze verdichtingsmethode ter
plaatse van he! trace van de stormvloedkeringen, waar ter voorbereiding van de afsluiting van de Oosterschelde reeds dergeJijke
beschermingen op de bodem waren aangebracht.
Als plaats van uitvoering van de proef is een
plek bij het damvak Geul gekozen, opdat de
aanvangsdichtheden en de overige condities
van de ondergrond zoveel mogelijk dezelfde
zouden zijn als die in de sluitgaten. Er waren
daar twee zoolstukken op de bodem aangebracht, beide 10 x 35 m groot; de stukken
waren vervolgens bestort met 600 kg fosforslakken per m 2 • De overlap van de stukken
bedroeg 3 m. De proeven werden uitgevoerd
voigens een stramien van verdichtingspunten
met onderlinge alstanden van 3, 4, 5 en 6 m.
De verdichtingsdiepte varieerde afhankelijk
van het getij lussen 7 en 10 m beneden maaiveld. De galen die bij de verdichting ontstonden werden met fijn grind opgevuld.
De resultaten van de proefnemingen mogen
zeer gunstig worden genoemd. De conusweerstanden en poriengehalten blijken door het
trillen gunstig te zijn beYnvloed. De onderlinge
afstanden tussen de verdichtingspunten zijn
onmiskenbaar van invloed op de mate van
verdichting zoals trouwens op grond van
ervaring ook wei werd verwacht. De meesl
gunstige resultaten werden verkregen bij een
onderlinge afstand van de punten van 3 a 4 m.
Gelukkig bleek het goed mogelijk te trillen
door de overlap pen van de zoolstukken en
steenasfaltmatten heen. Op grond van de

bereikte resultaten is inmiddels een ontwerp
gemaakt voor een verdichtingsschip. Voor dit
doel zal een van de blokkenvaartuigen worden
omgebouwd, die bij de bouw van de havenm~nd te Hoek van Holland zijn gebruikt.
Het ontwerp toont een schip aan de zijde
waarvan acht trileenheden van een bok zijn
afgehangen door tussenkomst van deiningscompensatoren. De trillichamen worden met
behulp van kabels op de bodem neergelaten.
, Zij worden daarbij, en ook tijdens de verdichting van de bod em, met behulp van een
uithouderconstructie op dekhoogte geleid, en
door een verplaatsbaar rek op de bodem
gesteund (zie figuur 3).
De verdichting van de bodem van een sluitgat
geschiedt in de tracerichting van de dam.
Het schip wordt dus, nadat een raai van acht
punten is verdicht, haaks op de raairichting
verhaald. Daardoor blijven de stromingsdrukken op de onderscheiden trillichamen en
dus ook de ankerkrachten beperkt.
Het grind voor de grindpalen wordt met beunschepen aangevoerd en gelost in een beunschip dat permanent aan het verdichtingsschip is verbonden aan de zijde tegenover die
waar de trillichamen zijn opgehangen. Het
verdichtingsschip verkrijgt daardoor meteen
een grotere stabiliteit. Aangezien voornamelijk
de dichtheid van het jonge zeezand te gering

wordt geacht zal de bodem van de sluitgaten
tot de onderkant van deze geologische formatie worden verdicht. In de praktijk betekende dit dat de verdichting maximaal
moest worden doorgezet tot N.A.P.-35 m. Op
grand van de voorlopige resullaten van de
verdichtingsproef zijn de onderlinge afstanden
van de verdichtingspunlen voorlopig bepaald
op 4 m. Indien in de praktijk zou blijken dat
bij het trillen met meerdere trillichamen tegelijkertijd grotere respectievelijk kleinere verdichtingsresultaten worden behaald, zullen
deze afstanden alsnog worden vergroot of
verkleind. De totale lengle waarover de verdichting in de drie sluilgalen zal plaalsvinden
is ongeveer 3,5 km. De breedte van de verdichtingsstraok zal worden aangepast aan de
nader vast te stellen caissonbreedle; ze zal
vermoedelijk ongeveer 80 m bedragen.
De tolerantie in de plaalsbepaling van het
schip is op enkele decimeters gesteld. Het
schip verkrijgt een daarmede overeenstemmend plaatsbepalingssysteem.
Hel verdichtingsschip kan behalve ter oplossing van de funderingsproblemen van de
caissonslormvloedkering ook worden ingezet
ter verkleining van de kansen op zettingsvloeiingen langs de randen van de bodembeschermingen.

103

i Aile vleugelwanden van de

Vorderingen

A. De werken van hel Dellaplan

Volkerak
1 januari - 1 april 1975
Derda schulsluis, inla<llsluis en
jachlensluis
In de verslagperiode is het
baggerwerk voor de uitbreiding
van de noordelijke voorhaven
van de derde schu!sluis voltooid, Daarna is begonnen met
de uitbreiding van de zuidelijke
, voorhaven. De vrijkomende
specie werd tegen de zuidelijke geleidedam van de
jachtensluis gespoten. De aangevulde terreinen rond de derde
sluis werden algewerl<t.
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inlaatsluis zijn nu gereed, terYl
de opbouw van de pijlers en
de machineruimten nagenoeg
is voltooid.
Voortgegaan werd met de bou
van de vleugelwanden aan de
Hollands-Diepzijde en met de
opbouw van het bovenhoofd
van de jachtensluis.
Het betonwerk van aile overspanningen van de overbrugging van de sluizen is gereed.

Overzicht van de werken in het
Volkerak; opname van 14
februari 1975

Begonnen is met het aanbrengen van de bermen. Van gebouw K is het belonskelet
gereed.

De bouwput voar de doorlaatsluis in het Brouwershavens8
Gat. Foto 14 februari 1975

Bouwput voor de doorlaatsluis

Verkeerskokers op he!
Hellegalsplein
De noordelijke en zuidelijke
verkeerstunnel zijn gereed,
terwij I de u itvoering van het
middelste kunstwerk wordt
voortgez e1.
Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en stortebedden voor de inlaatsluis en
de jachtensluis
Uit de toeleidingsgeulen en
voorhavens is thans in totaal
2200000 m' specie gebaggerd.
De bouw van de geleidedammen voor de jachtensluis zijn,

Brouwershavense Gal

voorzover ze buitsn de ringdijken liggen, gereed.
In de verslagperiode werd de
aanleg van het stortebed aan
de zuidzijde van de inlaatsluis
ter hand genomen; het daarbij
vrijkomende zand wordt in de
ophoging van de wegen op het
Hellegatsplein verwerkt.

Sedert de wegen tel' plaatse va"
de bouwput naar de oosteliJke
ringdijk zljn omgelegd - dat
gebeurde in het begin van dit
jaar '-, wordt de bouwput over
de voile \engte ontgraven.
ue waterstand In oe bOUWPUl
verlaagd tot ongeveer N.A.P.
12.50 m. Het bestek zeg! dat de
1Naterstand moet worden verlaagd tot NAP. 14 m, zodat
nag 1.5 m moet worden algemalen. Voor het maken van de
bouwpu! ziJn er wat betref! de
waterstand echter geen problemen omdat die niet verder
behoeH te worden ont9 raven
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dan tot NAP. - 12 m. De aannemer van de sluis ontgraaft
straks nog tot een meter dieper
dus tot NAP ... 13 m en de
waterstand moet tot 1 m beneden laatstgenoemd peil
worden verlaagd. In totaal zijn
nu 44 brennen in bedrijf; €len
bron moet nog worden geplaatst zodat de bronbemaling
in totaal uil 45 bronnen zal
bestaan. Voor zover de bodembeseherming van zinkstukken
en de sJuitkade van betonblokken van het voormalige
zuideJijke sluitgat van de
Brouwersdam in de bouwput
vallen, is het zand tot op de
bodembeseherming en de
betonblokken ontgraven. Daarbuiten is het zand ontgraven tet
N.A.P. - 9 m. Tot nu toe heel!
men ongeveer 480000 m3 uitkomend zand afgevoerd. In
totaal moet 600000 m3 zand
verwijderd worden. Een interessant aspect bij het graven van
de bouwput is dat de bod embescherming van zinkstukken
en de blokkenkade van betonblokken Ihans zichtbaar worden.
Het is een vrij unieke gelegenheid da\ men in den naUe
gemaakt werk nu in aile rust
in den droge kan nameten.
V~~r de blokkenkade is een
uitgebreid meetprogramma opgesteld, dat beoogl enig inzichl
te krijgen in de taludhellingen
van de dam, in het breukpercentage van de blokken, in
het holleruimtepercenlage van
de dam en in de mate van
vulling met zand en grind van
de holle ruimten tussen de
blokken. Van de bodembescherming wordt nagegaan hoe de
stortsteen over de zinkstukken
verdeeld ligt, hoe de stukken
elkaar overlap pen en waar de
rand van de bodembescherming lig!. Vooruitlopenli op het
resultaat van de metingen kan
worden opgemerkt dat de holle
ruimten tussen de blokken zo
te zien vrijwel geheel zijn
gevuld en dat de verdeling van
de steen over de zinkslukken
zeker aan de verwachtingen
voldoet.
De blokken uit de blokkendam
worden na afloop van de
metingen afgevoerd naar de
buitenhaven langs de Brouwersdam en gebruikt voor het
verhogen en verzwaren van een
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havendam aldaar. Vol gens het
bestek zouden aileen de
gebroken blokken voor dit doel
worden gebezigd en de gave
blokken worden afgevoerd naar
de Oosterschelde om daar in
een van de sluitdammen te
worden verwerkt. Tengevolge
van de gewijzigde inzichten met
betrekking tot de sluiting van
de Oosterschelde is deze
laatste bestemming vervallen;
aile blokken gaan nu naar de
buitenhaven bi] het Springersdiep. De stortsteen van de zinkstukken wordt opgenomen en
opgeslagen in de werkhaven
Middelplaat, met de bedoeling
om ze in 1976 en 1977 te
gebruiken voor het vormen van
Gtortebed en ontvangbed van
de sluis. Naar het zich nu laat
aanzien kan de bouwput volgens plan medio juni worden
opgeleverd. Waarschijnlijk kan
dan aansluitend met de bouw
van de sluis worden begonnen.
Op 16 mei 1975 wordt de bouw
van de sluis aanbesteed.
Oosterschelde
In de verslagperiode is de
samenstelling van wapeningsnetten v~~r steenasfaltmatten
op het werkterrein van de haven
Schelphoek voortgezel.
De randbezinking ten westen
van de in het sluitgat Hammen
geplaatste pylonen kwam gereed. Het asfaltschip 'Jan
Heymans' brengt momenteel
randbezinking aan ten oosten
van de pylonen.
In het sluitgat Roompot is men
verder gegaan met het leggen
van betonblokkenmatten. Ook
het storten van staalslakken op
de matten werd voortgezet.
InmiddeJs zijn deze werkzaamheden in verband met de ontwikkelingen rond de Oosterschelde-afsluiting stilgelegd.
Er werd een begin gemaakt met
het uitvoeren van een 200-tal
sonderingen in de drie sluitgalen die deel uitmaken van
het grondmechanisch onderzoek ten behoeve van de
stormvloedkering. Voor deze
sonderingen wordt de ponton
gebruikt die vroeger diende
voor het leggen van betonblokkenmatten.
Ook werd beg onnen met het
maken van een 20-tal boringen

ter plaatse van de te maken
caissonbouwputten, dit met h,
oog op het bemalingsonderzo
voor deze bouwputten.
In de werkhaven Schelphoek
werd een put gebaggerd tot
N.A.P. - 9 m, die dienst gaa!
doen als depot voor fosforslakken. Daarna werd de havel
ingang van de haven Schelphoek op diep!e gebaggerd. 00
werd begonnen met baggerwel
in de havenmond van de werkhaven Neeltje-Jans.
In de werkhaven Neeltje-Jans
werd stor!s!een 60-300 kg aangevoerd en in depot gelosl.
In de werkhaven Schelphoek
werd steen 10-60 kg en 60-300
kg aangevoerd, in auto's geladen en vervoerd naar een
waldepo! op het werkterrein
van de damaanzet op het eilan,
Schouwen.
Voorts werden er fosforslakken
aangevoerd en in de ervoor
gebaggerde put gelosl. Ook
werd er steens lag 20-40 mm
aangevoerd, bestemd voor de
vervaardiging van steenaslal!matten. De steenslag werd
deels rechts!reeks uit de aanvoer overgeslagen in elevatorbakken, en deels in depot
gelos!.

DED-1536
Opgave van door he! Rijk ten
behoeve van de uitvoering van
de Deltawerken geslolen
overeenkomslen

20 iuni 1974

Onderhoudswerkzaamheden
t.b.v. de werken van de S.R.V.
in de gemeente Willemstad,
Fijnaarl en Heiningen enz.
Aannemingssom: f 699 000,Aannemer: Aann. bedrijl M.
Koek en In. te Werkendam
DED-1538

4 juli 1974

Het leveren van korven en
binddraad t.b.v. het maken van
een bouwput in de Brouwersdam
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Tech. Handels- en
Adviesbureau M. E. F. de Loof!
te Capelle aid IJssel

DED·1524

30 ianuari 1974

Vervaardigen en leveren van
2 stuks Heren met elk 3 tram·
mels
Aannemingssom: f 57 930,Aannemer: Mach. Fabriek
Padmos B.V. te Bruinisse
DED·1525

24 juni 1974

Leveren en ten dele lossen van
zink- en stortsteen
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: B. V. Handel-,
industrie- en Transport Mij.
Arnold Maassen te Maastricht
en S. A. Oric te Luik
DED·1526

18 maarl 1974

Beschikbaar stellen van een
vrachtauto mel chauffeur en
extra personeel t.b.v. de gladheidsbestrijding en snee'JWrulmen op de Volkerakwerken
in de gemeente Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: A. Hordijk transportbedrij! Ie Willemstad
DED·1527

14 augustus 1974

Het leveren van zink- en stortsteen t.b.v. de Volkerakwerken
te Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijz8n
Aannemer: B. V. Handel-,
Industrie- en Transport Mij.
Arnold Maassen te Maastricht
en S. A. Oric te Luik
DED·1528

27 maarl 1974

Het leveren en verwerken van
grol grind en palen t.b.v. de
vastlegging van de oevers van
de Veermansplaat en andere

platen in het Grevelingenbekken
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: BV. Utroma te
Arnhem
DED-1530

21 december 1973

Leveren rijsmaterialen t.b.v.
bodembescherming langs de
Plaat van Oude Tonge
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: B.V. Gebr. van
Noordenne te HardinxveldGiessendam
DED-1531

21 december 1973

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: B.V. van Wijngaarden
te Sliedrecht
DED·1533

5 augustus 1974

Het ter beschikking stellen van
bergingsvaartuigen t.b.v. het
verrichten van metingen in de
waleren van l.-W. Nederland en
in het aangrenzende kustgebied
Aannemer: Smit-Tak Intemalionaal Bergingsbedrijf B.V. te
Rotterdam

DED·1539

DED-1540

9 augustus 1974

Het aanbrengen van een bodembescherming van steenasfaltmatten in een deel van het
sluitgat Hammen in de monding
van de Oosterschelde gemeente
Wes!erschouwen
Aannemingssom: f 3 035 000,Aannemer: B.V. Maatschappij
tot ontwikkeling en toepassing
van Butimineuze constructies
Bitumarin te lal!bommel

12 juni 1974

Het aansluiten van de bouwput
in de Brouwersdam op het
hoogspanningsnet van
Schouwen Duiveland
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: P.Z.E.M. te Middelburg
DED-1544

12 september 1974

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het Decca
plaatsbepalingssysieem met
bijbehorende apparatuur Lb.v.
opnemingswerkzaamheden in
Z.-W. Nederland
Aannemingssom: f 64 260,Aannemer: Internationale
Navigatie Apparaten B.V. te
Rotterdam
DED-1545

OED-1534

23 juli 1974

Het vervaardigen en leveren
van polypropeenmatten t.b.v.
het maken van een bouwput in
de Brouwersdam
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Zakkencentrale B.\I.
te Schiedam

5 augustus 1974

Leveren van gebroken steen
voor steenasfalt
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: S. A. Oric te Luik
DED-1549

12 augustus 1974

Uitvoeren van een stud ieopdracht met betrekking tot de
afsluiting van de Oosterschelde
Aannemer: Combinatie Dijksbouw Oosterschelde Ie Rijswijk
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DED-1550

31 oklober 1974

Het wijzigen en aanpassen van
een meetpaal M.A.5
Aannemingssom: f 54 750,Aannemer: Konstruktiebedr.
Hellevoet B.V. Ie Hellevoelsluis

01:D·1559

8 november 1914

He! leveren van een onderstuk
en het plaatsen van een bovenstuk van een meetpaal met
bijkomende werken in de
Noordzee
Aannemingssom: f 34 300,Aannemer: Guis Heibedrijf
B.V. Ie Rotterdam

DED-1552

19 november 1974

Vervaardigen en leveren van
twee onderstellen voor geliimeetpalen
Aannemingssom: f 66 920,Aannemer: Havehasta fabrieken
B.V. te Stadskanaal

DED·1553

25 juni 1974

Leveren van rijsmaterialen en
riet te Willemstad
Aannemingssom: eenheidspriizen
Aannemer: Fa. J. A. de Ruiter
Hardinxveld-Giessendam

DED-1554

25 juni 1974

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: P. C. Klein Ie
Wiliemstad

DED-1555

25 juni 1974

Leveren van riet te Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Aann.bedrijf De
Klerk te Werkendam

DED-1556

25 juni 1974

L.everen van rijsmateria!en en
riet te Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: B.V. Gebr. Hakkers
te Werkendam

DED·1557

25 juni 1974

DI:D-1573

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Fa. G. v. Weverswijk
te Zijdeveld

01:0-1560
DED·1551

25 juni 1974

Verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de rijksbok 'Ursus'
Aannemingssom: f 25 131,Aannemer: Boeles Scheepswerven en machinefabriek B.\
te Bolnes

25-6-1974

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Fa. E. H. van Hoff
te Woerden

DED-1561

BR-5982

28 iuni 1974

25 juni 1974

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: W. v. Wijngaarden
B.V. te Sliedrecht

BR-6116
OED-1563

28 juni 1974

17 januari 1975

Verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het m.s.
'Springer'
Aannemingssom: f 46 500,87
Aannemer: Scheepswerf en
Mach. fabriek Gebr. Akerboom
B.V. te Leiden

DED·1571

SR-Si33

OED-1558

25 juni 1974

15 januari 1975

Leveren an plaatsen van een
houten instrumentmakerij met
een oliegestookte centrale
verwarmingsinstallatie op een
door derden te maken fundering
op een terrein nabij de vluchthaven Ie Zijpe in de gemeente
Bruin/sse
Aannemingssom: f 99130,-Aannemer: Van 'I Verlaats
HoutbouW Hardinxveld B.V. te
Hardinxveld

SR-S167
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28 juni 1972

Vervaardigen en leveren van
rubberbeschermstroken t.b.v.
deurenbergplaats Volkerak
Aannemingssom: f 18890,Aannemer: Rubberfabriek
Vredestein Loosduinen te
's-Gravenhage

Verantwoording van de foto's
Hofmeester
Bodegom
Aerophoto
Waterloopk. lab.

14 december 1972

Vervaardigen, leveren en bedrijfsvaardig opstellen van 2
contra afsluitbanen op de
basculebrug over de schutsluis
in het Haringvliet te Steilendam
Aannemingssom: f 42 027,Aannemer: Constructie werkplaats en Machinefabriek
Bosman N.V. te Rotterdam

Leveren van rijsmaterialen Ie
Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: M. E. Steenbakkers
te Schijndel (N.B.)

Laveren van rijsmaterialen te
Willemstad
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: Fa. T. den Otter &
Zn. te Meerkerk

9 mel 1972

Het vervaard igen en leveren
Bailey-opritten en oplegstoelen
c.a. I.b.v. de hulpbruggen voor
de Volkeraksluizen
Aannemingssom: f 15 707,Aannemer: 'Hoja' fabrieken N.v
te Aalst (Gld.)

Idem
Aannemingssom: eenheidsprijzen
Aannemer: De Erven G. J.
Versluis te Lexmond

DED-1565

15 mel 1972

Het demonteren van elektriscr
installaties van de kabelbanen
de voedingen, alsmede 4
portaalkranen t.b.v. voltooiing
van de afsluiting van het
Brouwershavensche Gat
Aannemingssom: f 35 588,Aannemer: Van Rietschoten er.
Houwens Elektrotechnische
Maatschappij N.V. te
Rotterdam

Idem
Aannemer: B.V. Gebr. v.
Noordenne, HardinxveldGiessendam

OEO-1562

28 november "1974
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In voorgaande Berichlen - men zie met name
Berich! 68 (mei 1974) en 71 (februari 1975)is reeds uiteengezet dat de afsluiting van de
Oosterschelde met een beweegbare stormvloedkering tevens de aanleg van een aantal
compartimenteringsdammen noodzakelijk
maakt. Er zijn daarvoor drie voorname
redenen aan te voeren.

Compartimentering van het Oosterscheldebekken is noodzakelijk om te voldoen aan het
tractaat met Belgie. Voorts is ze een middel
om de oppervlakte van het bekken achter de
stormvloedkering te verkleinen, en daarmee
de afmetingen van dat kunstwerk. Ten slotte
heeH de compartimentering belangrijke waterhuishoudkundige aspecten.
Terwijl de noodzaak van compartimentering
voor aile adviserende instanties duidelijk was,
bestond er weinig eenstemmigheid wat betreft de plaats van de compartimenteringsdammen. Inderdaad speel! een groot aantal
factoren een rol bij deze beslissing: w.aterstaat-technische overwegingen zijn van
belang, maar daarnaast mogen ook de gevolgen van de compartimentering voor de
ruimtelijke struc!uur van he! betrokken gebied
niet uit het oog worden verloren.
De Commissie Compartimentering Oosterschelde heelt opnieuw getracht te komen tot
zorgvuldige afweging van de verschillende
mogelijkheden, waarbij ze zoveel mogelijk
rekening heeft gehouden met de inbreng van
aile betrokkenen.
Op 20 december 1974 werd de Commissie
Compartimentering Oosterschelde door de
minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld,
met onder meer de opdracht v66r 30 april
1975 rapport uit te brengen aan de minister
en aan de provinciale besturen van Zeeland
en Noord-Brabant aangaande de technische,
planologische en financiele aspecten van de
verschillende mogelijkheden van compartimentering van de Oosterschelde. De provincies Zeeland en Noord-Brabant zouden voor
een belangrijk deel op basis van dit rapport
hun zienswijze inzake de compartimentering

Het rapport van de Commissie
Compartimentering Oosterschelde

kenbaar kunnen maken. Ais voorzitter van de
commissie werd het hoold van de Deltadienst
aangewezen, terwijl er verder vertegenwoordigers zilting in namen van de Provinciale Waterstaten en de Provinciale Planologische Diensten van Zeeland en NoordBrabant, en van de betrokken regionale
diensten van de Rijkswaterstaat.
De Rijksplanologische Commissie had zich
al op 26 september 1974 in haar advies aan
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening uitgesproken voor compartimentering van de Oosterschelde volgens
model C3 (St.-Philipsdam en Oesterdam),
met een nieuw scheepvaart- en spuikanaal
door de staart van Zuid-Beveland, richting
Waarde. De Commissie Compartimentering
Oosterschelde legt in haar rapport vier
modellen ter beoordeling aan de minister
voar, drie varianten van het compartimenteringsmodel C3, en een van model C1. We
zullen deze voorstellen nu na elkaar kart
bespreken.

Mode! C3 variant kanaa! bij Krabbendijke.
Aile oplossingen van het type C3, dus ook
deze, gaan uit van een Philipsdam en een
Oesterdam. Het voorstel is, die compartimentering ten behoeve van de binnenvaart te
completeren met een nieuw kanaal door de
staar! van Zuid-Beveland, onmiddellijk ten
oosten van het dorp Krabbendijke (figuur 1).
Bij dit model komen verscheidene potentiele
tuinbouwgebieden .aan zoet water Ie liggen.
De zoutbestrijding in de scheepvaartsluizen
zal geen onoverkomelijke bezwaren opleveren.
Dit model zal wei een belangrijk verlies
inhouden aan schor- en getijdegebieden,
zowel in de Oosterschelde als in de Wester111

Fig. 1. Compartimentering
volgens model C3 met ean
nieuw kanaal bij Krabbendijke
Fig. 2. Compartimentering volgens model C3 met een nieuw
kanaal bij Rilland-8ath

schelde. Milieukundig levert het kanaal bij
Krabbendijke geen problemen op voor ZuidBeveland, maar planologisch wei; de nieuwe
doorgraving vraagt een offer aan agrarisch
grondgebied.
De doorgaande scheepvaart tussen Westerschelde en Haringvliet ontmoet wanneer dit
compartimenteringsmodel zou worden gekozen slechts twee sluizen op zijn weg. De
bereikbaarheid van de haven van Bergen op
Zoom wordt door het kanaal bij Krabbendijke
voor de kustvaart evenwel ongunstig beinvloed.
Ais de compartimentering in 1985 gerealiseerd
moet zijn, is de voor uitvoering beschikbare
lijd krap. De kosten worden geraamd op circa
975 miljoen gulden.
Model C3 variant kanaal bij Rilland.
Oit model situeert de doorgraving van de siaart
van Zuid-Beveland nog iets oostelijker, namelijk lussen Rilland en Bath. Aansluitend zou
buitendijks, in de Westerschelde, het kanaaltrace worden doorgezet (figuur 2).
De aansluiting van het kanaal bij Riliand op
de Westerschelde vormt, waterloopkundig
gezien, een groot probleem. Er zal langdurig
en ingewikkeld onderzoek nodig zijn, voordat
men er een verantwoorde beslissing over kan
nemen. Een groot voordeel is, dat er be langrijk minder schor- en getijdegebied verloren
zou gaan; deze doorgraving eist ook minder
landbouwgrond. Voor de scheepvaarl en de
waterhuishoudkunde geldt hetzelfde .als bij
het kanaal bij Krabbendijke.
Het waterloopkundig onderzoek zal zo lang
duren, dat nauwelijks verwacht mag worden
dat men dit kanaal voor 1985 klaar kan
hebben. De kosten bedragen circa 1100
miljoen gulden.

2
Model C3 variant Kanaal door Zuid-Beveland.
Volgens dit model zou de doorgaande scheepvaart - ook de hoge vaart - worden geleid
via het verbeterde Kanaal door Zuid-Beveland.
Men kan dan volstaan met aanpassing van
het bestaande kanaa!. Er kan een keuze
gemaakt worden tussen een open verbinding
bij Wemeldinge en nieuwe sluizen aldaar.
In tegensteliing tot de twee eerder genoemde
modellen gaat volgens dit plan een groot dee I
van de westelijke scheepvaartroute door
getijwater. Houdt men de kanaalmond bij
Wemeldinge open, en laat men dus het getij
toe op het kanaal, dan wordt het aantal
sluispassages voor de doorgaande scheepvaart drie; bouwt men te Wemeldinge nieuwe
sluizen, dan worden het er vier.
Landschappelijk en met betrekking tot de
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Fig. 3. Compartimentering volgens model C3 met aanpassing
van het bestaande kanaal door
Zuid-8eveland
Fig. 4. Compartimentering volgens model C1

woonfunctie levert de verbreding van het
Kanaal door Zuid-Beveland nauwelijks bezwaren op. Er zal wat landbouwgrond moeten
worden opgeofferd - maar minder dan wanneer men een geheel nieuw kanaal zou
graven - en een aantal woningen zal moeten
verdwijnen. Er zal geen extra verlies optreden
aan schorren en getijdegebieden. Daar staal
tegenover dat verbreding van het Kanaal door
Zuid-Beveland het verlies zou betekenen van
he! mees! waardevolle deel van de Kapelse
Moer.
Voor de visserij en de schelpdiercultures
zullen er voldoende hoge zou!gehaltes zijn.
V~~r het overige zijn de waterhuishoudkundige en milieutechnische aspecten ongeveer gelijk aan die van model C3-Kanaal bij
Krabbendijke. Dit geldt ook voor het linandele aspect: evenals bij de oplossing met
een kanaal bij Krabbendijke zal de totale
compartimentering met aanpassing van het
Kanaal door Zuid-Beveland naar schalling
circa 975 miljoen gulden gaan kosten.
Ten slotte geeft de Commissie Compartimentering Ooslerschelde in overweging de compartimentering Ie voltrekken volgens een principieel andere opzet, overeenkomend met het
door de Commissie-KI.aasesz als 'C1' aangeduide model. Dit model impliceert een scheischeidingsdam in de lengterichting van het
Volkerak, lopend van St.-Philipsland naar de
Volkerakdam, waarop hij aansluit tussen de
inlaatsluis en de scheepvaartsluizen, en voorts
een Oesterdam (figuur 4). De doorvaart door
Zuid-Beveland zou volgens dit ontwerp
moeten geschieden door het bestaande
Kanaal door Zuid-Beveland. De doorgaande
scheepvaart zou de Volkerakdam moeten
passeren via nieuwe sluizen. Het totale aantal
sluispassages is een minder dan bij de hiervoorgenoemde compartimentering.
Model C1 roept in het bijzonder problemen op
in verband met de waterhuishouding: er zal
namelijk een blijvende zoutbelasting optreden
op het noordelijk bekken via de nieuw te
bouwen Volkeraksluizen, die bestemd zijn
voor de scheepvaart door het Kanaal door
Zuid-Beveland. Directe zoetwatervoorziening
vanal het zoete compartiment voor Tholen,
St.-Philipsland en West-Brabant is vrijwel niet
meer te realiseren; de aanleg van drinkwaterbekkens zou een redelijk alternatief zijn, ware
het niet dat het een duur leidingsysteem
vergt.
In het voordeel van de genoemde variant van
compartimenteringsmodel C1 spreekt, dat er
een grotere oppervlakte aan schorren, slikken
en platen in het gebied van Krammer en
113

Volkerak onder invloed van het getij blijft dan
bij elk der andere modellen. Maar ,als gevolg
van het omvangrijke baggerwerk in de oeverzones aan de rand van Noord-Brabant dat
deze compartimentering meebrengt, zullen er
onvermijdelijk toch aanzienlijke natuurwaarden verloren gaan. Daarbij komt dat de
lange scheidingsdam door het Volkerak een
blijvende landschappelijke verstoring zal
opleveren.
De voor uitvoering beschikbare tijd is in verhouding tot de omvang en de complexiteit
van de operatie krap. De kos!en van dit model
worden geraamd op circa 1135 miljoen
gulden; daarmee is het dan tevens het duurste
van de berekende al!ematieve compartimenteringen. Maar bovendien moet er nog rekening worden gehouden met een ,aanzienlijke
verhoging van de kosten van de beweegbare
stormvloedkering in de Oosterscheldemond,
als gevolg van de C1-compartimentering.
In vergelijking met oplossingen van het type
C3 wordt namelijk een zovee! groter getijdebekken gecreeerd, dat de stormv!oedkering
ongeveer 20% groter moet worden uitgevoerd. Daarmee zullen enkele honderden
miljoenen guldens gemoeid zijn.
Ten aanzien van de wijze van compartimentering van de Oosterschelde zal pas een
beslissing worden genomen nadat de provinciale besturen van Zeeland en Noord-Brabant
hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt dit is inmiddels gebeurd -, en nadat de Raad
van de Waterstaat en de Rijksplanologische
Commissie terzake hun advies hebben uitgebracht. Deze beslissing zal anderzijds niet
mogen vallen na het einde van 1975, aangezien de compar!imenteringsdammen evenals de afsluiting van de Oosterschelde omstreeks 1985 klaar moeten zijn, en er een
voorbereidings- en bouwtijd van ongeveer
9 a 10 jaar met de compartimentering gemoeid is.
Vermoedelijk zal de minister van Verkeer en
Waterstaat eind nove{l1ber aan de StatenGeneraal een interim rapport aanbieden inzake
de studie naar het ontwerp v.an een beweegbare stormvloedkering in de m~nd van de
Oosterschelde. Vanwege de correlatie tussen
de stormvloedkering en de problematiek van
de compartimentering zal het interimrapport
over de stormvloedkering bij de voorbereiding van de beslissing omtrent de wijze van
compartimentering van het Oosterscheldebekken worden betrokken.
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In het vorige Bericht werden mededelingen
gedaan over het onderzoek dat gaande is
naar het ontwerp voer een stormvloedkering
in de mond van de Ooslerschelde. Die
publikaties lagen vooral op het terrein van de
hydraulica, de hydrografie en de grondmechanica. Oit nummer vervolgt de reeks nu
met een aantal mededelingen betreffende de
construclieve vormgeving van de beweegbare
stormvloedkering, en stelt ook enkele
aspecten van de uitvoering aan de orde.
Bovendien word! nader ingegaan op de
uitvoeringsproblematiek van de compartimentering.

De eisen waaraan de caissons voor de stormvloedkering zullen moeten voldoen, zo zagen
we in het vorige Bericht, zijn eigenlijk drieerlei: de caisson moet ,als hij geplaatst wordt
een goed manoeuvreerbaar schip zijn, als hij
openstaat een zo open mogelijke constructie,
en als hij gesloten wordt een bedrijfszekere
waterkering. Het is bepaald geen geringe
opgave, deze drie eisen, die in tal van
opzichten met elkaar conflicteren, in een
ontwerp tot hun recht te laten komen. De
eerste en de derde eis zijn waarschijnlijk wei
zonder meer begrijpelijk; maar waarom moet
de openstaande caisson een zo groot mogelijk
doorstroomprofiel hebben? En geldt die eis
evenzeer tijdens de bouw van de stormvloedkering ,als in de eindtoestand? Op deze vraag
zullen we wat nader ingaan.
Wanneer een getijgeul wordt afgesloten, kan
men in verband met de tijd die nodig is voor
het invaren en plaatsen van zo'n logge bak,
meestal maar €len caisson per dag plaatsen.
Er is namelijk doorgaans maar een geschikt
moment - de hoog- of I.aagwaterkentering per elmaal waarop het voldoende licht is om
de operatie te kunnen uitvoeren. Dag na dag
wordt het doorstroomprofiel dus een stukje
kleiner. Om nu te voorkomen dat de stroomaanval op het resterende gat aan het eind
van de operatie onaanvaardbaar groot zou
worden, bleek het nodig de doorlaatcaisson
uit te vinden. Reeds t·ij de voorbereiding
van de sluiting v,an het Veerse Gat werd
duidelijk dat de tot dan toe gebruikte gesloten
caissons in deze stroomgeul niet zouden
voldoen. Men is er toen toe overgegaan
tijdelijke drijfschotten te maken die er voor
zorgden dat de caisson tijdens de tocht van

Ontwerp voor de stormvloedkering in de Oosterschelde

bouwdok naar sluitgat min of meer waterdicht
bleef, in plaats van gesloten caissonwanden,
en deze schotten na het afzinken Ie verwijderen. De afgezonken doorl,aatcaisson gal
aan het doorstroomprofiel van het sluitgat
slechts een geringe vernauwing, en daarmee
werd voorkomen dat de bodem en de drempel
in het resterende sluitgat in onaanvaardbare
mate door de stroom werden aangetast. De
ontwikkeling van deze technieken wordt in
den brede beschreven in Bericht 58 (november 1971). Zij yond haar voorlopig sluitstuk in
de caissons die voor de afsluiting van de
Kous - een stroomgeul van het Brouwershavense Gat - werden gebruikt. Ook voor de
aanvankelijk voorgenomen totale afsluiting
van de Oosterschelde was als een der mogelijkheden een plan voorbereid voor plotselinge sluiting met behulp van doorlaatcaissons, olschoon tenslotte voor de kabelbaan werd gekozen. Na plaatsing zouden de
doorlaatcaissons volgens dit pl,an samen met
de drempelconstructie de oppervlakte van het
doorstroomprofiel van 76000 m2 terugbrengen tot 40000 m 2 • Deze laatste 40000 m2
zouden dan vervolgens met €len klap worden
afgesloten door het neerlaten van aile
caissonschuiven tegelijk op een moment van
stroomkentering. Het ontwerp van deze
caissons ging er natuurlijk van uit d.at ze
slechts korle tijd als waterkering behoefden
dienst te doen, en dat het te keren verval
gedurende die Hjd bovendien gering zou
blijven. Men kon dus volstaan met - betrekkelijk gezien - vrij lichte constructies. De
caissons voor de stormvloedkering zouden
vanwege hun definitieve karakter zoveel
zwaarder moeten worden uitgevoerd dat ze
geplaatst op dezelfde drempel, een door115

Fig. 1. Invloed van het doorstroomprofiel op de morfologische ontwikkeling van het
Oosterscheldebekken

Fig. 2. Groei van de caisson
als afsluitmiddel, van 1945 tot
aan he! nimmer uitgevoerde
plan om de Oosterschelde
geheel met caissons af te
sluiten
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stroomprofiel van 30 000 m 2 zouden overlaten,
wat natuurlijk zou resulteren in een ,aanzienlijke verzwaring van de stroomaanval op
drempels en bodembeschermingen, en toenemende moeilijkheden bij het plaatsen van
de laatste caissons. Het alternatief is, dat men
het thans bestaande prafiel van de afsluiting
inbaggert tot een gratere diepte. Daarmee
komt men echter in ,andere moeilijkheden,
want de verwijdering van de in het sluitgat
aanwezige bodembescherming zal extra
kosten meebrengen, terwijl de vergroting van
het doorstroomprofiel ook op zichzelf al
kostenverhogend werkt: de naar verhouding
dure afsluitmiddelen moeten dan ook weer
groter worden uitgevoerd.
Kortom, men moet of een groter risico aanvaarden tijdens het plaatsen van de laatste
caissons, of vrij aanzienlijke extr~ kosten
m,aken. Thans worden de verschillende mogelijkheden onderzocht om dit probleem tot een
oplossing te brengen.
Hoe die kwestie ook zal uitpakken, het is
zeker dat na plaatsing van de laatste caisson
verdere vernauwing van het doorstroomprafiel noodzakelijk is am de mede met het
oog op de veiligheid gewenste demping van
het getij op de Oosterschelde te bereiken. We
zagen immers reeds in het vorige Bericht dat
van een merkbare getijdemping geen sprake
is wanneer het hoofddoorstroomprofiel niet
tot meer dan 50% wordt verkleind. Bij de
vaststelling van het uiteindelijke doorstroomprotiel is het nodig te weten hoe groot het
achterliggende bekken zal zijn, en dus,
welke compartimentering men zal uitvoeren.
Dienaangaande wordt, zolang de onzekerheid
duurt, voorlopig bij de studies uitgegaan van
de veronderstelling dat model C3 zal worden
toegepast: Philipsdam, Oesterdam en een tijverschil van 2,30 m bij Yerseke. Theoretisch
zou dit overeenkomen met een doorstroomprafiel van 11000 a 12000 m2; maar in de
praktijk zal het benodigde doorstroomprotiel
eerder in de buurt liggen van de 15 000 m2 ,
omdat er rekening mee moet worden gehouden dat een deel van de kering tijdelijk
wordt dichtgezet voor onderhoudswerken, en
dat het doorstroomprafiel langs natuurlijke
weg zal afnemen door de aangraei van organismen. Men laat natuurlijk niet na Ie bestuderen welke invloed de vergroting of verkleining van het doorstroomprofiel zal hebben op
de constructie en de kosten van caissons en
afsluitmiddelen.
In dit verband is het ook van belang am te
weten te komen welke invloed de grootte van
het doorstroomprofiel heeft op de morfologische ontwikkeling van het bekken. Zoals

bekend vindt onder de huidige getij-omstandigheden overwegend erosie plaats. Ais men
het getij in de mond dempt tot beneden een
bepaald getijverschil, zal, naar is te verwachten, in plaats van uitschuring aanslibbing en
.aanzanding gaan optreden, te sterker naarmate het getij meer wordt onderdrukt. Bij
zeer sterke demping van het getij zullen de
stroomsnelheden echter zo sterk afnemen dat
er nog maar weinig tot geen slib en zand
naar binnen wordt gevoerd. In figuur 1 is dit
verschijnsel grafisch weergegeven. De vorm
die de kromme heeft kan weliswaar nog niet
worden uitgerekend, maar hij Zoal vermoedelijk
wei het in de figuur globaal aangeduide verloop hebben. Op grond van dit verloop dient
alvast de vraag te worden gesteld welk punt
van de kramme uit ecologisch oogpunt het
gunstigst is. Daarbij moet dan ook worden
overwogen dat bij ieder punt een bepaalde
demping van het getij hoort, en dus ook een
groter of kleiner intergetijde- en schorrengebied.
Inmiddels moge duidelijk geworden zijn wat
de betekenis is van het doorstroomprafiel en
dus van de open constructie der caissons
voor de beheersing van het getij op het openblijvende deel van de Oosterschelde. Ook is
komen vast te staan dat de caissons tijdens
de plaatsing meer open moeten zijn dan in
de definitieve toestand. De uiteindelijk gewenste m.ate van profielvernauwing en de
vaststelling van het na plaatsing der caissons
in feite aanwezige protiel, vormen thans
onderwerp van verdere onderzoekingen.
De verschillende caisson-ontwerpen
In een lange reeks van jaren heeft men door
het uitvoeren van de Deltawerken ervaring
opgedaan met het bouwen, va rend vervoeren
en plaatsen van c.aissons. Ook al werd er
tegelijkertijd aan geleidelijke sluitingen gewerkt, de bouw of het gebruik van caissons
stond eigenlijk nooi! stil. Aldus ontstonden er
twee reeksen van ervaringen: ervaringen met
geleidelijke sluitingen, hetzij met behulp van
een kabelbaan, hetzij door het spuiten van
zand, en ervaringen met een caissonsluiting
(zie vooral Bericht 58, november 1971). Ais
gevolg van die twee reeksen van ervaringen
kon in 1971 de sluiting van het Brouwershavense Gat worden gerealiseerd door de
simultane sluiting van het eigenlijke
Brouwershavense Gat met behulp van een
kabelbaan en de Kous met caissons. Ook
voor de sluiting van de Oosterschelde werden
twee sluitingsmethodieken voorbereid, en in
1971 lag er al een realiseerb,aar caissonontwerp voor de sluitgaten in de Ooster117

schelde. Wederom was door de toenemende
grootte van de caissons in vergelijking met
het vorige type een groot aantal construcHave aanpassingen en veranderingen nodig
gableken. Vooral in de Roompot, de breedste
en diepste geul in het Deltagebied, moest een
zeer zware caisson worden afgezonken, die
niet op dezelfde wijze kon worden geconstrueerd als de c,aissons voor de Kous. De
constructie van de laatstgenoemde caissons
vindt men besproken in Bericht 55 (februari
1971). De aanpassingen voor de Oosterschelde bestonden in een groot aantal constructiewijzigingen, zoals een massief uitgevoerde betonvloer en betondek en dikwandige
buisprofielen in de langsrichting als vakwerkverbinding tussen de vloer en het dek; deze
wijzigingen hielden verband met de sterke
vergroting van de maten v,an de caisson. De
drempels lagen in de Oosterschelde niet
meer op N.A.P. - 10 m, maar op 20 m; dus
de caisson moest bijna twee keer zo hoog
worden. De lengte van elke caisson werd opgevoerd van 68 tot 100 m, en de overspanning der compartimenten verdubbeld van
5 tot 10 m. Voor het eerst werden stalen drijfschotten ontworpen.
Doordat voor aile sluitgaten van de Oosterschelde uiteindelijk werd gekozen voor een
geleidelijke sluiting met behulp van kabelbanen is er toentertijd van de realisering van
dit ontwerp niets gekomen. Maar loen de
aannemerscombinatie Dijksbouw Ooslerschelde - kortweg de D.O.S. genoemd - in
1974 haar studie opzette over de technische
en financiele aspecten van een 'poreuze dam'
door de mond van de Oosterschelde, kon
worden voortgebouwd op de reeds voor het
caissonontwerp gemaakte studies.
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Fig. 4. Twee studie-ontwerpen
van de Stu cos : een betonnen
drijver en een betonnen cilinder
als afsluitmiddel

Fig. 3. Caisson-ontwerp van de
0.0.8. (1974)
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Nu waren de randvoorwaarden die bij de
studie van de D.D.S. gehanteerd werden,
anders dan de tegenwoordige. Toen werd
immers nog gesteld dat ter hoogte van
Yerseke een gemiddeld verticaal tijverschil
zou moeten worden nagestreetd van 1,80 m.
Bovendien gold de eis nog niet, dat de
Oosterschelde onder slormvloedomstandigheden moest worden algeslolen; men kon
volstaan met een reduclie van de stormvloedstand met 0,7 m. Wei gold bij de bedoelde
sludie natuurlijk reeds de eis dat de conslructie voldoende stabiel moest zijn.
De studie van de D.D.S. resulteerde in een
aantal mogelijke technische oplossingen van
het gestelde probleem. Een beweegbare
stormvloedkering uitgevoerd met behulp van
een aantal op een rij geplaatste caissons leek
van al die mogelijkheden de beste kansen te
bieden voor realisering. Op een aantal punten
moest de aanvankelijk voor de Oosterschelde
ontworpen caisson voor dit doel weer worden
aangepast. Onder andere bleek het nodig,
het gedeelte boven NAP. at te dichten, teneinde bij stormvloeden het profiel niet te laten
toenemen, waardoor de watersland op het
bekken teveel zou stijgen. Voorts werd het nut
van de toepassing van een stalen vakwerkligger ten behoeve van de wringstijfheid
dubieus, omd,at stalen onderdelen van een
caisson die gedurende een onafzienbare tijd
aan de atmosfeer wordt blootgesteld, zouden
gaan corroderen. Maar als men naliet zulke
externe vakwerkliggers in de lengterichting
aan te brengen, zou de wringsterkte van de
caisson vrijwel tot nul dalen. De studie van de
D.D.S. heeft een oplossing voor dit probleem
gezocht in het ontwerp van een hooggelegen
koker van beton. Daarmee werden tegelijker-

tijd twee ontwerpeisen gerealiseerd: grote
wringsterkte en ,afdichting boven NAP. De
D.~.S.-caisson bestond voorts uit een massieve bodemplaat, dwarswanden en een
doorgaande kokerbalk als bovenregel, alles
uitgevoerd in gewapend en voorgespannen
beton (zie figuur 3).
Na het plaatsen van deze caissons in de
sluitgaten zou het resterend doorstroomprotiel nog 36000 m 2 bedragen. Om de
gevraagde stormvloedreductie van 70 cm te
krijgen moes! het netto-doorstroomoppervlak
vervolgens nog worden teruggebracht tot
9000 m2 • Deze reductie werd verwezenlijkt
door het aanbrengen van weerstandsroosters:
horizontale schotbalken in de caissons van
beton of staal.
De afmetingen van de grootste caissons volgens dit ontwerp bedroegen 100 x 30 x 28 m.
Aan beton wogen ze ongeveer 42 500 ton,
zodat hun diepgang tijdens het invaren 15 m
zou bedragen. Om de horizontale krachten op
de c,aissons te kunnen opnemen zou elke
caisson na het alzinken nog moeten worden
verzwaard met 7000 ton ballast.
Sinds de regeringsbeslissing met betrekking
tot de beweegbare stormvloedkering op
9 november 1974 bekend werd, is getracht om
ten behoeve van het nu definitief gekozen
ontwerp allereerst de eisen vast te stellen
waaraan de conslruclie zou moeten voldoen.
Hoewel op grond van voorgaand onderzoek
algemeen de verwachting bestond dat een
oplossing met een rij afsluitb,are caissons de
meeste mogelijkheden zou bieden, is van den
beginne af aan volledigheidshalve ook nagegaan of misschien ook andere mogelijkheden
in aanmerking kwamen voor het antwerp van
de stormvloedkering. In opdracht van de
Rijkswaterstaat heeft de .aannemer een studiebureau opgericht, - dat werd de 'Stud iecommissie Oosterschelde', in het jargon
afgekort tot Stu cos - dat bijstand verleent bij
het ontwerp van de stormvloedkering. De
Stu cos heeft zich in de eerste periode van
haar bestaan beziggehouden met het beden ken van stormvloedkeringen die niet gebaseerd waren op de toepassing van doorlaatcaissons. Hieruit zijn ongeveer dertig min
of meer re.alistische ideeen naar voren
gekomen, waarvan in de figuren 4 en 5 een
willekeurig viertal is geschetst met een onderling nogal afwijkende vorm.
Figuur 4a toont ons een betonnen drijver die
door het in- en uitpompen van water in
betonnen kokers als afsluiting kan gaan
functioneren.
De afstand tussen de pijlers van deze con-
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structie kan 20 tot 25 m zijn. De kokers zijn
wanneer ze opdrijven echter zeer moeilijk te
beheersen. Het Jijkt dan ook niet zeer zinvol,
dit ontwerp verder te ontwikkelen.
Figuur 4b geeft het idee van de betonnen
cilinder weer. Attractief is, d.at de pijlerafstanden bij dit ontwerp zeer groot kunnen zijn.
De rolvormige afsluiter huist onder normale
omstandigheden in de bodem van de caisson.
Bij stormvloed kan hij nadat er water is uitgepompt met behulp van een kabel langs de
helling omhoog getrokken worden; de baan
is daartoe getand uitgevoerd. Aan dit ontwerp
zitten zoveel constructieve en uitvoeringstechnische problemen vast, dat men er verder
geen brood in gezien heelt.
In figuur 5a is he! principe van de 'vingerdeur'
geschetst. Normaal ligt deze deur verzonken
in de drempel, maar door het uitpompen van
water gaat hij opdrijven, zodat er een waterkering ontstaat. Realisering van dit ontwerp
zou een puttenfundering vereisen over de
volle lengte van de sluitgaten. Behalve vee I
technische problemen zou deze constructie
een niet gering financieel probleem meebrengen, in de vorm .van extreem hoge
kosten.
Figuur 5b toont een hevel als oplossing van
het probleem. Dil on twerp heeft tal van
gunstige kenmerken: grote gebruikszekerheid
door het ontbreken van afsluitmiddelen en de
zeer beperkte mechanische voorzieningen die
het vereist. Helaas kan he! minimaal benodigde doorstroomprofiel met behulp van
deze constructie niet worden gehaald; wellicht
is het mogelijk om in de onderbouw doorgaande kana len op te nemen en zo doorstroomprofiel te winnen.
Er zijn voorts nog ideeen gelanceerd van
120
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Fig. 5. Nog twee studie-ontwerpen van de Stucos: een
vingerdeur en een hevelconstructie.

Het grootste sluitgat van de
Oosterschelde, de Roompot,
heeft meer dan de he lit van het
totale gelijvolume van het
zeegat
caissons met golfreductors en vlotter-afsluiters, en ook het elders wei toegepaste
idee van de rubberschulpstuw is nader bekeken op zijn toepassingsmogelijklleden in de
Oosterscheldemond. De omstandigheden in
de Oosterschelde zijn echter veel te zwaar
voor deze constructie.
De Stucos heelt behalve deze ideeenverzameling ook alternatieve mogelijkheden voor de
afsluitmiddelen bedacht. Het meest waardevolle denkbeeld op dit gebied lijkt thans dat
te zijn van de betonnen roosterschuiven met
een reductor, temeer omdat de afstand tussen
de caissonpijlers. die een maat is voor de
verhouding tussen gewicht en omvang van de
caisson, bij toepassing van roosterschuiven
minstens 20 m kan zijn.
Aan de hand van de modelgegevens van de

D.O.S.-caisson zijn er in eerste aanleg dertig
ontwerpen gemaakt, die aile uitgaan van
een uiteindelijk te bereiken nat praliel van
10 000 m2 • Een vast gegeven is, dat de getijbeweging op de Oosterschelde niet mag
worden onderbroken. Oat sluit de magelijkheid uit, de caissons te bouwen in een bouwput op de plaats waar ze uiteindelijk moeten
zijn. Deze voorwaarde beperkt in hoge mate
de ontwerpvrijheid: men moet nu een betonnen bak ontwerpen die moet kunnen varen,
al is het maar gedurende een paar uur, en
die nadien op enkele kilometers van de plaats
waar hij werd gebouwd, aan de grond gezet
moet worden. Welnu, de enige betonnen
bakken die aan deze voorwaarde voldoen, zijn
caissons. De stabiliteit van deze caissons in
de delinitieve toestand wordt berekend uitgaande van een maximaal verval van 7 m, dat

optreedt wanneer de buitenwaterstand op
stormvloedpeil is, terwijl de schuiven bij
laagwater geslolen zijn. Daar komt de golfbelasting die bij een superstorm behoort dan
nog bij. De signilicante gollhoogte zal onder
zulke omstandigheden in de buurt liggen van
4,5 m.

Deze zware horizontale belasting zal door
middel van wrijving moeten worden overgebracht op de ondergrond; een groot eigen
gewicht van de caissons zal derhalve noodzakelijk zijn. Met een groot eigen gewicht
correspondeert bij transport over water een
grote diepgang; onder dit oogpunt gezien
is een groot eigen gewicht dus juist niet
gunstig, omdat de bijbehorende diepgang
eisen stelt aan de vaarweg en problemen
oplevert wanneer de drempel waarop de
caisson moet komen te rusten, onvoldoende

diep ligt. Het zal dan ook noodzakelijk zijn,
het eigen gewicht van de caisson in principe
laag te houden, en het nodige extra gewicht
na de plaalsing pas a9n te brengen mel behulp van ballast
Daarnaast zal ook rekening moeten worden
gehouden met ijsbelasting; men mag we! aannemen dat die niet gepaard zal gaan met
maximale golfbelasting.
Over de stormvloedkering moet tens lotte ook
nog een verkeersweg kunnen worden gelegd
van tenminste twee, later mogelijk vier rijbanen.
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Voorlopige selectle: drie typen
Toen een bep,aalde drempelhoogte als randvoorwaarde was ingevoerd kon het aantal te
beschouwen caissonontwerpen worden teruggebracht tot aanvankelijk vier principleel
verschillende doorstroomoppervlakken.
Ais eerste noemen we de zogenaamde 'open
bak'-constructie, die de lengtekokers onderin
heeft liggen, en aan de bovenkant een vrije
waterspiegel heeft.
Bij het tweede type treft men een laaggelegen
en een hooggelegen koker aan, die door
wanden aan elkaar zijn verbonden.
Door de boven- en onderkoker niet rechthoekig uit te voeren, maar met een hellend
boven- en ondervlak, ontstaat er voor de
doorstroomopening een venturi-vorm, die zoals men weet bij een betrekkelijk kleine
opening een betrekkelijk grote atvoercapaciteit heett. Dan was er nog een caisson met
een zware vloer beneden en de kokers bovenin en een caisson met onderin een zware
vloer en bovenin een vrije waterspiegel.
De oorspronkelijke Oosterschelde-caisson,
met stalen of betonnen verstijvingsdiagonalen
in de lengterichting viel als mogeJijkheid at,
omdat met diagonalen onvoldoende doorstroomoppervlakte werd bereikt. De diagonaalconstructie zou bovendien vee I problemen
van uitvoeringstechnische aard opleveren;
en dan heeft ze nog het nadeel dat de
ballastruimte ontbree'kt.
De verschillende ontwerpen zijn getoetst aan
€len aantal randvoorw.aarden, zoals golfbelasting en doorsiroomprofiel. Uit dit laboratoriumonderzoek bleek onder andere dat het
de voorkeur verdient de bovenkoker achier de
schuif te plaatsen, zulks in verband met de
verticale golfbelasting die dan nie! op de
bovenbak aangrijpt. Omdat het aantrekkelijk is
de schuif in het midden te plaatsen, verkreeg
het type met de laag- en hooggelegen kokers
hierdoor de naam 'halve bak'. De voorlopige
selectie leidde tot voorkeur voor een drietal
typen. He! moet natuurlijk niet uitgesloten
122

Fig. 6. De drle hoofdontwerper
voor de stormvloedkerende
caissons. Van links naar rechls
de open bak, de halve bak en
de venturivorm

worden dat de Stucos nog voorstellen zal
doen ter aanvulling van deze drie hoofdtypen.
Maar op he! ogenblik overweegt men aileen
de open bak, de halve bak en de venturivorm. Laten wij ze wat nader bekijken (fig. 6).
De open bak bestaat uit een laaggelegen
kokerconstructie met daarop vrijstaande
wand en. Tussen de wanden staan de
schuiven. De bovenzijde van de schuiven ligt
op N.A.P. + 5,30 m, de vereiste keerhoogte.
De schuiven dienen dus het verval over de
gehele keerhoogte te keren, waardoor een
hogs schuifconstructie ontstaat.
Voor de caissons in het diepe deel van de
Roompot vereist dit schuiven met een hoagie
van ongeveer 25 m. Door de kerende hoogle
van de caisson niet hoger te maken dan de
mogelijk optredende stormvloedstand zal men
de grootte van de totale horizontale golf-
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belastingen op de caisson beperkt kunnen
houden: een groot deel van de golven slaat
dan over de schuiven heen. Omdat de
schuiven in het midden van de caisson zijn
geplaatst, ontstaat tegelijk met de horizontale
belasting als gevolg van het verval en de
golven ook een neerw,aartse waterdruk op het
kokergedeelte aan de zeezijde van de schuif,
die het kantelen van de caisson tegengaat.
Hoe groot de kokerconstructie moet zijn wordt
in belangrijke mate bepaald door de wringende momenten die kunnen optreden doordat de caisson niet gelijkmatig wordt gedragen, hetzij omdat hij op een niet geheel
vlakke drempel is gezet, hetzij omdat de
drempel niet overal even stijf is. De ruimte
in de kokerconstructie denkt men ten behoeve
van de stabiliteit te vullen met b,allast.
Ais men hefschuiven gaat toepassen bij deze
caisson bevinden die zich in geopende stand
boven de waterspiegel; eventuele ijsafvoer
kan dan gemakkelijk plaatsvinden.
De wegverbinding en de ruimte voor de
bewegingswerken der schuiven worden op
een hoog niveau geplaatst, zodat ze geen
hinder ondervinden van de golven en de
caisson bovendien niet extra belasten.
Om de diepgang van de caisson te beperken
kunnen de verkeerswegen en de ruimte voor
de bewegingswerken eventueel pas na plaatsing van de caisson worden aangebracht.
Het andere type caisson, de 'halve bak', bestaat uit een laag en een hoog gelegen
kokerconstructie die door wanden aan elkaar
zijn verbonden. Tussen de wanden en de
beide kokerconstructies bevinden zich de
schuiven. Bij deze constructievorm wordt de
kering gevormd door de schuiven en de
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bovenkoker, waarin de bewegingswerken van
de schuiven worden opgesteld_ De bovenzijde
v,an de bovenkoker bevindt zich boven de
benodigde keerhoogte van NAP. + 5,30 m
en de totale horizontale golfbelasting zal dus
groter zijn dan die de open bak te verduren
krijgt.
De bovenkoker ligt achter de waterkering.
Zou men hem v66r de kering leggen dan zou
de caisson ten gevolge van de hydrostatische
waterdruk en van de golfbelasting tegen de
onderzijde van de koker kunnen gaan kantelen. Bovendien zou de onderzijde v,an de
koker dan betrekkelijk laag moeten liggen,
bijvoorbeeld op NAP. - 3 m, omdat er
anders waarschijnlijk ontoelaatbaar grote
golfklappen tegen de onderzijde van de koker
kunnen komen. Dil heeft echter tot gevolg dat
het doorstroomoppervlak kleiner wordt.
Ligt de bovenkoker achter de kering, dan
doen zich deze problemen in mindere mate
voor, en dan kan ook de onderzijde van de
koker hoger worden gesitueerd, bijvoorbeeld
op NAP. + 3 m. Wanneer bovendien hefschuiven worden toegep,ast, die zich in
geopende stand boven de waterspiegel bevinden, zal ijsafvoer ook bij deze constructievorm onbelemmerd kunnen plaatsvinden.
De benodigde wringsterkte wordt behalve
door de onderkoker tevens geleverd door de
bovenkoker, waardoor de onderkoker in
vergelijking met die van de open bak minder
hoog hoeft te zijn, en dat komt dan weer ten
goede aan het doorstroomoppervlak. Ook de
wanden tussen de boven- en onderkoker zullen, in vergelijking met de vrijstaande wanden
van de open bak, dunner kunnen zijn, hetgeen
wederom een vergroting van het doorstroomoppervl.ak betekent.
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De onderkoker zal na plaatsing met het oog
op de stabiliteit dienen te worden gevuld met
ballastmaleriaal. Om geen hinder Ie ondervinden van de golven zal de verkeersweg op
een hoog niveau moeten worden gesitueerd.
Om de diepgang van de caisson te beperken,
kan men ook bij dit type overwegen de verkeersweg en misschien ook de bovenkoker
pas na het plaatsen van de c,aisson aan te
brengen.
De venturivorm bestaat uit een laag en een
hoog gelegen kokerconslruclie, welke door
wanden aan elkaar zijn verbonden. De onderkant van de bovenkoker en de bovenkant van
de onderste koker lopen schuin af naar de
plaats waar de schuiven komen, namelijk
tussen de wanden en de beide kokerconstructies, ter plaatse van de kleinste doorstroomhoogte, de keel.

Fig. 7. Caissons over de valle
breedte der sluitgaten
Fig. 8. Caissons aileen in de
diepe delen van de stroomgeulen
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De vloer en het plafond van de doorstroomkoker hebben een helling van 1 : 8. Steil ere
hellingen zijn in verband met de stroomgeleiding niet toelaatbaar. Om dezelfde reden
moet zich zowel v66r als achter de waterkering een bovenkoker bevinden. Het belangrijkste voordeel van deze constructievorm is
gelegen in het feit dat de schuiven in vergelijking met die van de beide hiervoor genoemde caissonvormen klein kunnen zijn.
Wei heeft de bovenkoker v66r de kering - het
kwam al even ter sprake bij de halve bak het nadeel dat hij kantelen van de caisson in
de hand werkt ten gevolge van de hydrostatische waterdruk en van de golfbelasting
tegen de onderzijde van de koker.
In vergelijking met de beide vorige caissonvormen is meer gewicht benodigd ten behoeve van de stabiliteit. Een voordeel is
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echter dat de ballast in de bovenkokers kan
worden aangebracht.
Om golfklappen tegen de onderzijde van de
bovenkoker te vermijden, is die ter plaatse
van de instroomopening gesitueerd op N.A.P.
- 3 m. De lage ligging van de bovenkoker
verkleint het effectieve doorstroomoppervlak.
maar dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd
door het feit dat de onderkoker bij deze
constructie laag kan zijn. Door het ontbreken
van een vrije waterspiegel kunnen zich problemen voordoen met betrekking tot de ijsalvoer. De verkeersweg wordt ook hier in
verband met golfhinder hoog gesitueerd. Het
is niet mogelijk om de bovenkoker pas na het
plaatsen van de caisson aan te brengen en
daarmee de diepgang van de varende caisson
te beperken, omd.at de bovenkoker dan onder
water bevestigd moet worden.
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Fundering
Men gaat er voorlopig van uit, dal de caissons
op staal zullen worden gefundeerd, dus
zonder onderheiing, omdat dat financieel en
met betrekking tot de constructie van de
caissons het meest aantrekkelijk is. Uit het
grondmechanisch onderzoek zou evenwel nog
kunnen blijken da! fundering op staal in
sommige gedeelten van de sluitgaten of zelfs
in gehele sluitgaten uit stabiliteitsoverwegingen onmogelijk is, of dat deze funderingswijze
grote ongewenste verplaatsingen zou veroorzaken. Daarom worden tegelijkertijd ook
andere funderingswijzen bestudeerd, waaronder een fundering op palen. Men zou een
caisson op palen kunnen funderen, bijvoorbeeld als voigt.
Nadat de palen zijn geplaatst wordt de
caisson over de palen heen op de bod em
afgezonken, waarbij het de bedoeling is dal
de koppen van de palen in uitsparingen van
de onderkoker terechtkomen, waarin ze kunnen worden vastgemaakt. Een nadeel van
deze constructiewijze is dat de boven de
bod em uitstekende paalkoppen de toelaatbare diepgang van de caisson aanzienlijk
verkleinen en dat de beiangrijke en nauwluisterende verbinding !Ussen caisson en
palen onder water gemaakt moet worden.
Een tweede mogelijkheid is de voigende. Pas
nadat de caisson op de bodem is afgezonken
worden er door holle tussenwanden heen
palen in de bod em geheid. Visuele controle
van de verbinding tussen caisson en palen in
de tussenwanden is hier mogelijk; een nadeel
van deze constructjewjjze is echter da! men
zware holle tussenwanden in de caissons
moet aanbrengen, die in belangrijke mate het
doorstroomoppervlak beperken en de diepgang van de caisson vergroten.
De verdeling van de caissons over de
sluitgaten
De verdeling van de caissons over de breedte
van de sluitgaten wordt bepaald op grond van
verschillende overwegingen. Om te beginnen
moet, zoals reeds vermeld, ten tijde van het
plaatsen van de !aatste caisson een ruim
effectief doorstroomoppervlak aanwezig zijn;
daarnaast is het ook gewenst dat het huidige
stromingsbeeld zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Daartoe moet de verdeling van de
doorstroomoppervlakken over de verschillende geulen in de definltieve toestand ongeveer gelljk zijn aan de huidlge verdellng; voor
de Roompot 55 %, voor de Schaar van
Roggenplaat 20 % en voor de Hammen 25 %.
Binnen een geul zijn er dan nog verschillende
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mogelijkheden om het vereiste doorstroomoppervlak tot stand te brengen. Men kan het
doorstroomopperv!ak bijvoorbeeld over de
volle breedte van het sluitgat verdelen (fig. 7).
Dit beteken! dat zowel in de diepe als in de
ondiepe delen van het sluitgat definitieve
caissons moeten worden geplaatst. Door de
relatief hoge onderkoker bij de ondiepe
caissons dragen die caissons dan weinig bij
tot he! totale doorstroomoppervlak. Bovendiel
zijn ondiepe caissons zwaar en hebben ze eel
grote diepgang; ze kunnen dan ook aileen
met behulp van extra drijfvermogen op de
drempel worden geplaatst.
Wil men deze bezwaren omzeilen, dan kan
men overwegen het definitieve doorstroomoppervlak te concentreren In de diepe delen
van het sluitgat (fig. 8). In de ondiepe delen
staan dan bijvoorbeeld tijdelijke caissons die
aileen dienst doen om voldoende doorstroomoppervlak Ie verkrijgen ten tijde van
het plaatsen van de laatste caisson; daarna
worden ze definitief gesloten.
Zulke tijdelijke caissons behoeven geen hoge
onderkoker te hebben en daardoor kunnen ze
meer biidragen tot het tiideliike doorstroomoppervlak; bovendien hebben ze door hun
lichtere constructie minder diepgang, waardoor het waarschijnlijk njet nodig zal zijn bij
het p!aatsen extra drijlvermogen aan te
wenden.
Uit het voorgaande blijkt dat het voornamelijk
om constructieve redenen a::tntrekkelijk kan
zijn, smalle diepe sluitgaten in de stormvloedkering aan te brengen. Zoals al in het vorige
Bericht is opgemerkt heeft concentratie van
het doorstroomoppervlak in de diepe delen
echler als nadeel, dat het stroombeeld minder gunstig word!. Een nadeel in de uitvoeringsperiode moet hier dus worden afgewogen
tegen een nadeel gedurende de zeer lange
periode waarin de stormvloedkering dienst zal
moeten doen. Wellicht zal het dan ook noodzakelijk ziin nu offers te brengen, om in de
toekomst verzekerd te kunnen zijn van e8n zo
gunstig mogelijk stroombeeld.

Ook bli hel ontwerp van de afsluitmiddelen
voor de beweegbare slormvloedkering is het
mogelijk terug Ie grijpen op vroegere ervaringen. Uit de ervaringen met de beweegbare
stormvloedkering in de Hollandse IJssel heeft
men bijvoorbeeld geleerd dat het ontwerp
van schuiven die op stroom gesloten moeten
kunnen worden, bijzondere zorg vereist.

Ervaringen met de bouw van de uitwateringssluizen in het Haringvliet hebben uitgewezen
dat de kosten van de staalconstructies, en dan
vooral van de hefwerktuigen, bij dit soort
werken een belangrijke rol plegen te spelen.
Bij de Haringvlietsluizen was de kostenverdeling bijvoorbeeld als voigt: voor bodemverdediging, dus stortebedden en bezinkingen
f 65 miljoen; voor betonconstructies
f 190 miljoen; en voor de schuiven met de
hefwerktuigen f 160 miljoen; een kostenverhouding derhalve van ruwweg 1 : 3 : 2,5.
Evalvatie van de tot nu toe opgedane ervaringen leidde ertoe, dat men ging zaeken naar
een ontwerp waarbij de schuiven enerzijds
een zo gering mogelijke oppervlakte hebben,
en anderzijds over een zo klein mogeJijke
lengle bewogen moeten worden.
Nu men weet dal de situatie van 'sluiten op
stroom' maatgevend is voor het ontwerp van
de bewegingswerktuigen, heeft men een belangrijk uitgangsgegeven voor het schatten
van de te verwachten belastingen op de
schuiven en de bewegingswerktuigen. Een
ander fundamenteel gegeven is het te verwachten maximale hydrostatische verval over
het kunstwerk van 7 m, en de maximaal te
keren golfhoogte van 9 m. Hoewel het waterloopkundig onderzoek naar de belastingen
nog niet klaar is, houdt men voorlopig de uit
deze uitgangsgegevens af te leiden richtlijnen aan. Het hydrostatisch verval van 7 m
en de golven van 9 m leveren samen een
belasting op van 1,5 ton per m2 . De onderdelen van de schuiven die ongeveer liggen
op de hoagIe van de waterspiegel moeten
bovendien bestand zijn tegen kortdurende
golfklappen, een extra belasting van ongeveer
40 ton per m2 • De belastingen die de schuiven

De afsluitmiddeien van de
stormvloedkering

ondervinden tijdens het bewegen zijn sterk
afhankelijk van de totale oppervlakte van de
doorlaatopeningen en van de snelheid waarmee de schuiven bewogen worden. Voorlopig
gaat men uit van een verval van 3 m, dat
optreedt in de eindfase van de sluiting. Samen
met een golfbelasting van 4 ton per m2 bedraagt de totale maximale belasting tijdens
het sluiten dan 7 ton per m2 • Wanneer de
schuiven worden bewogen zijn vooral de te
overwinnen wrijvingskrachten bepalend voor
de dimensionering van de bewegingswerken.
Er dient rekening mee te worden gehouden
dat vervuiling enaangroei van mosselen of
zeepokken in de inkassingen de wrijvingskrachten zal verhagen. Er wordl dan ook
gezocht naar middelen am de aangroei van
organismen tegen te gaan. Aangezien de
schuiven in stromend water bewegen zijn ze
ook onderhevig aan zuigingskrachten. Hoe
groot deze krachten zullen zijn, wordt in
belangrijke mate bepaald door de vormgeving
van de onderkant van de schuilconstructie; ze
zullen in elk geval kunnen oplopen tot 10 a
15 % van de horizontale belasting die tijdens
het bewegen tengevolge van het verval op
de schuif wordt uitgeoefend.
De schuil kan door zijn beweging in slromend
water bovendien in trilling raken. De mate
waarin dit het geval zal zijn is afhankelijk van
het eigen trillingsgetal van de constructie,
v.an de stroomsnelheid en van het zogenaamde getal van Strouhal.
Bij een bepaalde kritische stroomsnelheid
kunnen de trillingen zo sterk worden, dat ze
gevaar gaan opleveren voor de schuil.
De afmetingen van de schuif zijn op dit ogenblik nag niet vastgesteld. Voorlopig wordt de
dagmaatbreedte gesteld op ongeveer 10 m.
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Oat deze maat betrekkelijk klein is gehouden
staat in verband met de grote krachten die
tijdens het bewegen moeten worden overwonnen, en met het gewicht van de schuiven;
het gewicht is namelijk op zijn beurt bepalend voor de dimensionering van het
onderhoudsmaterieel.
Zodra een beter inzicht is verkregen in de
belastingen op de schuiven zal men deze
maat gaan optimaliseren, rekening houdend
met de constructies van de caissons.
De hoogte van de schuiven wordt bepaald
door de ligging van de bodem en de ligging
van de eventuele bovenkoker van de caissons.
System en van afsluiling

De afsluiting van de stormvloedkering kan op
vele verschillende manieren worden gerealiseerd. We zullen hier 'slechts' zeven verschillende systemen bespreken. De eerste drie
bieden waarschijnlijk de meeste mogelijkheden. In dit stadium van de voorstudies
word! zowel enkele als dubbele uitvoering van
de afsluitmiddelen bestudeerd. Wanneer de
constructie echter zo is, dat de bodembescherming en daarmee de he Ie constructie
bij het weigeren van een of meer schuiven
gevaar loopt, wordt uitsluilend een dubbele
kering beschouwd.
Ais eerste sysleem noemen we dat van de
roosterschuiven. Een roosterschuif bestaat uit
een vast en een beweegbaar rooster. In
geopende toestand ligt hel beweegbare
rooster v66r het vaste rooster en wei zo dat
de openingen en de dichte gedeelten van elk
rooster voor die van het andere liggen. Om de
constructie te sluiten wordt het dichte deel
van het beweegbare rooster v66r het open
deel van het vaste rooster geschoven. Voor
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Fig. 1. Registratie van door de
waterbeweging opgewekte trillingen in een schuil van de
Haringvlietsluizen (modelproef)

Fig. 2, Dubbelkerende roosterschuiven, een stel in geopende
stand, een stel gesloten

Elastisch gelijkvormig model
van een roosterschuif; in een
der roosterbalken is meetapparatuur ondergebracht

Model 1 : 7 van de roosterschul!, waarin de totale krachten
kunnen worden gemeten die op
he! roosterwerk worden L1ltgeoelend

Model van de vormgeving van
de roosterschuiven. Hiermee
wordt de losJaatfrequentie bepaaJd van wervels aan de
benedenstroomse zijde van
he! proliel

deze beweging kan men volslaan mel een
eenvoudig aandrijfwerk. De hydraulische
bewegingswerken hoeven slechts een korte
slag Ie maken. De roosterb,alken kunnen
onder zeer ongunstige slromingsomslandigheden nog bewogen worden. Bovendien zijn
de door Ie lalen debieten goed regelbaar. In
het betonwerk behoeven geen slalen geleidingen te worden aangebracht. Ais bezwaar
kan wellicht gelden dat ongeveer de helft van
de doorstroomopening van de caissons geblokkeerd wordt. Niettemin lijkt dit een
systeem met zeer grote mogelijkheden. Wat
gebeurt er nu bij dit systeem wanneer een
paar schuiven bij sluiting tijdens storm
weigeren? Tot een aanmerkelijke verhoging
van de waterstand in het bekken zal het niet
leiden. Wei is het mogelijk dat de stabiliteit
van de drempel in gevaar zou komen tengevolge van stroom- en golfaanval. Als uit
proefnemingen blijkt dat dat zo is, komt een
dubbele roosterschuif in aanmerking (fig. 2).
Het effectieve doorstroomprofiel wordt dan
wei weer kleiner dan bij een enkele roosterschuit.
Roosterschuiven zijn lot nu toe nergens op
deze schaal toegepast; ervaringen op dit gebied ontbreken dus. In het Waterloopkundig
Laboratorium word! veer,al hun dynamisch
gedrag onderzocht. Voorts wordt onderzocht
of aangroei van schelpdieren te verwachten
valt en, zo ja, of dat kan worden voorkomen.
De trek- en drukkrachten die geleverd moeten
worden door de hydraulische bewegingswerken worden bepaald door de wrijvingskrachten tengevolge van de horizontale
belasting. Deze hangen af v,an de wrijvingscoefficient van de aanslag van het vaste
rooster. Door regelmatig onderhoud van de
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aanslagen zou men deze coefficient laag
kunnen houden. Daarnaast spelen de zuigkrachten tengevolge van drukverschillen
tussen de onder- en bovenkant van elke
roosterbalk een rol. Omdat de balken van het
beweegbare en het vaste rooster elkaar
onderling kunnen bernvloeden, kunnen de
zuigkrachten oplopen tot 50 % van de horizontale belasting op de roosterbalken.
Een rekenvoorbeeld: voor een roosterschuif
met een breedte van 11 m en een hoogte van
22 m - van NAP. - 19 tot NAP. + 3 m - is
bij een waterdruk van ongeveer 7 ton per m2
tijdens de eindfase van het sluiten, een
wrijvingscoefficient van 0,6 en een zuigkracht
gelijk aan 100 % van de horizontale belasting
ongeveer 1000 ton vijzelkracht nodig.
Ais varian! op de roosterschuif word! ook de
roosterschuff met overlaat onderzocht. Het
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Fig. 3. Hefschuiven
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Fig. 4. Tolkleppen dubbelkerend met detail van de
draaiende beweging der
kleppen

Model van een rij tolkleppen,
van links naar rechls open, half
dicht en dicht.
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Fig. 5. Roischuiven, met detail
van de verbinding der rollen

bovenste deel van de rooslerschuif is dan
vervangen door een hefschuif. Daar kan enige
vergroting van het doorstroomprofiel en een
verbeterde afvoer van drijvend vuil en ijs mee
worden bereikt. Wei heelt men bij dit systeem
twee steilen bewegingswerken nodig.
Ook bij dit systeem wordt onderzocht of het
weigeren van enige schuiven bij sluiting
tijdens een storm de stabiliteit van de drempel
in gevaar kan brengen.
Laten we nu het tweede systeem bekijken:
de hefschuiven (fig. 3).
Hefschuiven kunnen worden opgebouwd uit
horizontale en verticale staven, waartussen
een verstijfde beplating is aangebracht. De
schuiven kunnen zijn voorzien van een enkele
beplating en horizontale regels met vuilafvoergaten; men kan ze ook uitvoeren met
dubbele beplating en horizontale regels met
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grote dooriaatopeningen. De zuigkrachten
bedragen bij de eerste oplossing ongeveer
15 % en bij de tweede ongeveer 5 % van de
horizont.ale belasting. De te overwinnen
wrijvingskrachten zijn bij de toepassing van
hefschuiven nog belangrijker dan bij andere
systemen. Voor de beweging van de hefschuiven komen in beginsel kabellierwerken
in aanmerking. De schuiven moeten dan ter
plaatse van de inkassingen zijn voorzien van
wielen om de wrijvingskrachten te verminderen. De toepassing van loopwielen maakt
diepe inkassingen in de verticale wanden
noodzakelijk, hetgeen de totale doorlaatopening van de kering verkleint. Kabellierwerken zijn bovendien zeer kostbaar vanwege
de grote verticale belastingen. Het lijkt dan
ook waarschijnlijk dat een hydraulische aandrijving met een korte slag, die intermitterend

werkt en voorzien is van een blokkeringssysteem meer in aanmerking komt. Het
blokkeringssysteem kan gelegen zijn boven
de schuiven in geheven stand of gedeeltelijk
worden gecombineerd met de eindwandconstructie van de schuif. In het laatste geval
moeten de vijzels, om altijd bereikbaar te zijn
voor onderhoud, worden geplaatst boven de
gemiddelde hoogwaterstand van de Oosterschelde.
Een voordeel van hefschuiven is dat ze een
grote doorlaatopening mogelijk maken, zodat
grote debieten kunnen worden afgevoerd. Oe
schuiven bestaan uit een eenvoudige staalconstructie, die minder gevoelig zal zijn voor
de ,aangroei van mosselen en zeepokken.
Een dubbele kering is bij dit conventionele
schuiftype eerder noodzakelijk dan bij de
roosterschuiven. In verband met eventuele
Fig. 6. Kokerschuiven

weigering der schuiven van een enkele
kering, is een extreem zware bestorting achter
de kering nodig.
Een nadeel van dit systeem, zo hebben we
gezien, is dat het bewegingswerk gecompliceerder is dan dat van de roosterschuiven en
dat de debieten minder goed regelbaar zijn.
Een dubbele kering gevormd door een hefschuif en een roosterschuif behoort oak tot de
mogelijkheden.
Het derde systeem dat we willen bespreken,
werkt met zogenaamde tolkleppen. Oit zijn
kleppen die draaien om een verticale as in
een verticaal geplaatst frame (fig. 4).
Tolkleppen maken een grotere doorstroomopening mogelijk dan roosterschuiven, maar
niet zo'n grote als hefschuiven. Het debiet
kan er goed mee geregeld worden.
Een nadeel is het grote aantal draaipunten en
bewegingswerken per klep en de grote
gevoeligheid van deze constructie voor de
aangroei van pokken. Ze is om deze twee
redenen wat kwetsbaarder dan de eerdergenoemde oplossingen. Aan de staalconstructies van tolkleppen moeten hoge tolerantie-eisen worden gesteld, teneinde te
voorkomen dat er bij gesloten stand spleten
openblijven tussen de kleppen, wat met het
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oog op trillingen zeer ongewenst zou zijn.
Hydraulisch onderzoek naar het gedrag van
tolkleppen moet nog plaatsvinden. Ook bij
toepassing van deze kleppen wordt de waterstand in het bekken niet noemenswaard verhoogd wanneer enige kleppen weigeren.
Na de drie grootste kanshebbers behandelen
we nu nog kort enkele andere mogelijkheden
om de afsluitmiddelen te construeren, allereerst de ro/schuiven, die zijn opgebouwd uit
een groat aantal horizontale balken, ieder
voorzien van rollen of wielen aan de uiteinden.
Het voordeel van deze constructie is, dat elke
balk statisch bepaald is opgelegd en de rollen
in vergelijking met de glijdende schuiven
minder wrijving ondervinden. De balken zijn
onderling ter plaatse van de rollen gekoppeld
door middel van schalmen. In deze schalmen
zijn spelingen noodzakelijk om de rollen of
wielen vrij te kunnen laten bewegen. Daardoor zullen de balken dan ook tijdens het
bewegen speling hebben ten opzichte van
elkaar. Het water dat door deze spleten
stroomt zal ongunstige trillingen veroorzaken.
In neergelaten stand moeten de horizontale
balken stijf op elkaar gedrukt worden, zodat
er geen spleten meer overblijven.
De rolschuiven worden opgehangen in kabels,
die via kabelblokken lopen. Ze worden bewogen door middel van hydraulische vijzels.
Gunstige aspecten van deze constructie zijn
de grote repetitie van onderdelen en de eenvoudige aandrijving van de schuiven. Be-
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zwaren zijn gelegen in het zeer grote aantal
draaiende onderdelen en de moeilijke afdichting ter plaatse van de verticale wanden
van de caissons. Bovendien is het gedrag van
deze constructie in stromend water niet zo
best, terwijl het ook een nadeel is dat aile
horizontale belastingen door de rollen naar de
caissonwanden moeten worden overgebracht.
Kokerschuiven, het vijfde systeem, zijn opgebouwd uit twee grote kokers die met
water geballast kunnen worden. Op deze wijze
kan de benodigde energie voor de beweging
worden verminderd. Tengevolge van de te
overwinnen wrijvingskrachten en zuigkrachten
heeft deze baliastmethode eigenlijk onvoldoende voordelen am de ingewikkelde constructie van geslolen kokers te rechtvaardigen. Nadelen zijn dal door het optimaliseren
van de kokerinhoud een ongunstige vorm-

Fig. 7 en 8. Draaischuiven
(links) en segmentschuiven

geving van de onderkant van de kokerschuif
ontstaat, waardoor trillingen en grote zuigkrachten kunnen ontstaan. Verder zijn de
staalconstructies duur en vragen ze veel
inwendig onderhoud.
Ais zesde systeem kunnen de zogenaamde
draaischuiven worden genoemd. Deze
schuiven draaien om een hooggelegen as en
worden hydraulisch aangedreven. Teneinde
de belastingen op de hydraulische vijzels te
verminderen, worden de schuiven voorzien
van tolkleppen, die tijdens het bewegen van
de schuiven geopend zijn.
Een voordeel van deze constructie is dat de
kering in geopende stand niet uitsteekt boven
de caisson. Nadelen zijn het grote aantal
draaipunten, de gecompliceerde montage en
demontage en het kostbare onderhoud van de
constructie.
Ais laatste systeem vermelden we eigenlijk
aileen volledigheidshalve de segmentschuiven,
die zijn toegepast bij de Haringvlietsluizen.
Ten opzichte van de andere mogelijke oplossingen biedt deze constructievorm voor het
ontwerp van de stormvloedkering in de

Oosterschelde weinig voordelen. Nadelen zijn
de naar verhouding zeer dure staal constructie en de gecompliceerde montage.
Dat voor de stormvloedkering in de Oosterschelde zulke andere afsluitmiddelen zullen
worden gekozen als voor de Haringvlietsluizen
komt voort uit enkele fundamentele verschillen tussen de beide constructies. Bij de
Haringvlietsluizen was het noodzakelijk om
schuiven met een zeer grote overspanning toe
te passen. Bovendien kon toen in een bouwput een als het ware pasklare opening gemaakt worden, terwijl voor de stormvloedkering in de Oosterschelde een oorspronkelijk
veel Ie grote doorstroomopening gedeellelijk
gedicht moet worden; bovendien moet deze
keer de gehele constructie uit geprefabriceerde onderdelen worden opgebouwd.
Resumerend kan worden gesteld dat voor de
afsluitmiddelen van de stormvloedkering in
de Oosterschelde roosterschuiven, hefschuiven en tolkleppen met een aantal mogelijke combinaties de meest in aanmerking
I<omende systemen zijn.
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Plaatsing en afwerking van de
caissons

Het transport en het afzinken van de caissons
is een werkondercleel clat veel zorg en aandacht vereist. In een relalief kort tijeisbestek
moet, een aantal malen achter elkaar, esn
groot aantal op elkaar afgestemde operaties
worden uitgevoerd. Het feit dat een aantal van
deze operaiies bovendien weersgevoelig zijn,
is een extra complicerende factor. Als voorbeeld van een dergelijke operatie moge wor·
den verwezen naar een artikel over de sluiting
van het Brouwershavense Gat in Bericht 51
(februari 1971) en naar de foto hiernaast.
Door het grate aantal relaties en afhankeJijkheden is het noodzakelijk zich reeds lang
levoren op aile mogelijke gebeurtenissen voar
te bereiden. Voor de gehele operatie wordt
dan ook een scenario gemaakt Hierin staat
zo goed mogelijk beschreven wat er van
moment tot moment dient te gebeuren. Dit
draaiboek heeft als bijkomend voordeel dat
het nu ook mogelijk is om te zien wat het
in lassen of veranderen van bepaalde han delingen voor consequenties heeft voor de
andere stapp en van de operatie, en welke
maatregelen er als consequentie van die ene
verandering genomen moet worden.
Zo'n draaiboek komt geleidelijk tot stand. Niet
aile relevante gegevens zijn thans reeds
bekend. Bovendien moe! het niet uitgesioten
worden geacht dat uit dit onderdeel van de
werkzaamheden min of meer dwingende eisen
voortvloeien voor andere onderdelen van het
ontwerp.
De studie voar het draaiboek is begonnen
met een inventarisatie van gegevens uit
vaorafgaande sluitingen, zoals het Volkerak
en het Brouwershavense Gat, en uit vergelijkbare operaties, zoals het plaatsen van
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Modelonderzoek in he! Nederlandsch Scheepsbouwkundig
Proefstation naar de vaareigenschappen van caissons

havenlichten te Hoek van Holland. Ook
gegevens met betrekking tot de afhandeling
en het afmeren van supertankers kunnen
wellicht waardevolle informatie opleveren.
Echter, men komt er niet met ervaringsgegevens aileen. Wat in het algemeen voor
de Oosterscheldewerken geldt, gaat ook hier
op: er is sprake van een aanzienlijke schaalvergroting, en niet aileen wat betreft de
afmetingen van de afzonderlijke caissons; ook
het totale aantal is groter dan ooit vroeger.
Bovendien heeft de Oosterschelde wat betreft
waterbeweging en golfomstandigheden een
eigen, niet gemakkelijk karakter.
Dit maakt uitvoerig onderzoek nodig naar de
krachten op en de bewegingen van de
caissons ten gevolge van stroom, golven en
wind, in allerlei verschillende situaties tijdens
het transport en bij het afzinken. Het stroombeeldonderzoek, dat hierbij een vitale rol
speelt, wordt verricht in het getijmodel M 1000.
Vooral de vaarroutes v,an de caissons, de
uitvaartopeningen van de bouwdokken en de
omgeving van de drempels zullen daarbij
gedetailleerd moeten worden onderzocht. Uit
de resultaten van dat-onderzoek moeten conclusies kunnen worden afgeleid inzake de
benodigde sleepbootcapaciteit, de definitieve
keuze van vaarroutes, de wijze van naderen
van reeds geplaatste caissons en de wijze
van verankering van de caissons tijdens het
afzinken.
Vooral voor die onderzoeken waarbij golven
en wind van belang zijn, vormen de afmetingen,
de vormgeving en de massa-verdeling van de
caissons onmisbare uitgangsgegevens. Dit
beteken! dat uitgebreide onderzoekingen op
dit moment, nu het caissonontwerp nog niet
voldoende gedelailleerd is, geen zin hebben.
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Wei wordt door middel van orienterende
proeven zo vee I mogelijk getracht aan te
geven welke aspecten tijdens transport en
afzinken van belang zijn. Hiermee kan dan
weer een zekere terugkoppeling op andere
onderdelen van het ontwerp worden bereikt.
Hoe dit in zijn werk gaat, vall goed te demonstreren aan de diepgang van de caissons. De
diepgang heeft voor de omstandigheden
waarmee tijdens transport en afzinken gerekend moet worden vergaande consequenties. in zijn eenvoudigste vorm luidt het probleem: hoe bereiken we dat een caisson van
uiteindelijk groot eigen gewicht toch als
varend schip een zo gering mogelijke diepgang heeft? Er worden thans drie mogelijkheden bestudeerd om dit probleem op te
lossen; men denk! aan het ontwerpen van een
lichter caisson, men overweegt de caisson
tijdens de vaart extra I iftkracht te geven door
toepassing van drijflichamen en men onderzoekt of het mogelijk is caissons pas na plaatsing definitief af te bouwen.
Welke oplossing men uiteindelijk kiest bepaalt
weer de keuze van de uit te baggeren vaarroutes en de benodigde sleepbootcapaciteit:
het aantal boten en het benodigde aantal pk's
per boot en in totaal.
Op het ogenblik wordt dus aan een conceptdraaiboek gewerkt waarin al zoveel mogelijk
gegevens verwerkt zijn. Door middel van
berekeningen is een eerste schatting gemaakt van de benodigde sleepbootcapaciteit.
Uit deze berekeningen blijkt wei dat men moet
rekenen op een aanzienlijke schaalvergroting.
Een oriente rend onderzoek is gaande naar
sleepweerstand van een aantal typen caissons
en naar de krachten die de stroom op de
caissons zal uitoefenen als zij boven de

drempel drijven. Tenslotte word! een planning
uitgewerkt voor het verdere onderzoek bij het
Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proelstation en het Waterloopkundig Laboratorium,
een onderzoek dat pas echt kan beginnen als
het caissonontwerp een meer definitiel
karakter heeft gekregen.
Nadat de c.aissons afgezonken zijn, dient
onmiddellijk gecontroleerd te worden of ze
goed op hun tundering zijn terechtgekomen.
Thans wordt onderzoek verricht naar de
mogelijkheden de caissons na hun plaatsing
nog te onderstoppen en/of na te stellen.
Bij het ontwerp van de caissons moet men
weten, hoe de caissons op de drempel zijn
opgelegd. De best mogelijke oplegging geeft
een zo gelijkmatig mogelijke overdracht van
krachten van de caissons op de drempel;
onder de gegeven randvoorwaarden zullen de

belastingen op de drempel en de ondergrond
dan het geringste zijn.
De grandmechanische stabiliteit wordt dan
tevens het gunstigst voor de fundering op
staal, terwijl de zettingen en zetlingsverschillen minimaal zullen zijn. Afs de zettingen
en zetlingsverschillen beperkt blijven, behoeft
de caisson in lengterichting minder stijfheid
te bezitten, en ook minder wringstijfheid.
Wellicht kan de hydraulische minder gunstige
hoge onderkoker van de caissons die noodzakelijk is om de buiging en wringing op te
nemen verlaagd worden, waardoor een grater
doorstroomprofiel verkregen kan worden.
Het is best mogelijk dat de tijdelijke fasen,
zoals vervoer en plaatsing van de caissons
voor de dimensionering meer maatgevend
gaan worden dan de permanente eindfase.
Een zo gelijkmatig mogelijke oplegging van de

caissons op de drempel zou kunnen worden
verkregen door de ruimte die altijd aanwezig
is tussen de ongelijke bovenkant van de
wintersluitgatdrempel en de onderkant van de
caisson te vullen met een beton- of ander
vulmengsel. Ondervullen heet! behalve dit ene
nog een aantal andere voordelen: de onderloopsheid wordt er door beperkt en indien het
ondervulmengsel aan de caisson hecht, fungeert het tevens als caissonballast, en vergroot daardoor de stabiliteit. Waarschijnlijk
wordt ook de wrijvingscoefficient die behoort
bij een bepaalde horizontale verplaatsing
hierdoor vergroot. Indien men in staat is de
caisson te ondervullen met een zo hoge druk
dat hij daardoor opgetild wordt, heett men een
stelmogelijkheid in verticale zin gecreeerd.
Zelfs ligt in het ondervullen een nastelmogelijkheid opgesloten, dat wil zeggen dat men

Fig. 1. Proefopstelling voor
ondervulling van een caisson in
de stroomgoot te Lith
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De mortelkoek in de stroomgool
Ie Lith na het verwijderen van
de caissonbodem

de caissons opnieuw op hoogte kan brengen
geruime tijd na het plaatsen en het eerste
ondervullen.
Hoewel ondervullen een gang bare techniek is,
doen zich bij de caissons een aantal specifieke problemen v~~r, waar nauwelijks of
geen ervaring mee bestaat. Deze problemen
worden gevormd door de bovenste open laag
stortsteen 60/300 kg van de drempel en de
daar doorheen trekkende kwelstroom. Wellicht
zal de kwelstroom de mortel uit het ondervulmateriaal uitspoelen. Er is ook weinig bekend
omtrent het oppervlak dat te ondervullen is,
welke spleethoogte tussen caisson en drempel noodzakelijk is, of wat de beste vorm zou
zijn van de uitstroomopening van de ondervulpijpen.
Om het uitspoelprobleem te onderzoeken en
meer van het gedrag van een ondervulling te
weten Ie komen zijn een groot aantal proeven
uitgevoerd in de tot stroomgoot omgebouwde
vistrap van de stuw te Lith.
Om uitspoeling te voorkomen moet de mortel
in een aan aile zijden zo veel mogelijk dichte
ruimte geperst worden. De eerste gedachte is
geweest de mortel in een kunststofzak te
persen die wei waterdoorlatend zou zijn, maar
die het cement zou tegenhouden. Omdat zo'n
kunststofzak bloot staat aan hoge morteldrukken werden er ook sterkte-eisen aan het
doek gesteld.
In een aantal voorbereidende proeven is
onderzocht of nylon aan de sterkte-eisen voldeed; dat bleek inderdaad het geval te zijn.
In de stroomgoot werd een klemconstructie
aangebracht bestaande uit een boven- en
onderirame die met 16 staven aan elkaar
verbonden waren. Vier vijzels van 200 ton
drukten deze frames naar elkaar toe. Tussen
de frames werd de drempelconstructie aangebracht terwijl de caissonbodem werd voorgesteld door het bovenframe. Deze 'notenkraker' was noodzakelijk omdat de gootvloer
niet berekend is op deze grate krachten. Met
behulp van de 200 tons vijzels werden de
belastingen ten gevolge van caissongewicht,
golven en getij gesimuleerd. Vervolgens werd
over de constructie een verhang van 10 %
gezet. Het te ondervullen oppervlak bedroeg
7 m 2 , de maximale pompdruk 10 atmosfeer,
een enkele maal belangrijk meer.
Bij de eerste proeven werd de mortel in nylondoek gepers!. Eers! werd dit doek tegen de
schurende werking van de stortsteen beschermd door een mat, maar die is later weggelaten: De nylonzak bleek ook zonder mat
voldoende sterkte te bezitten. Ondanks enkele
onvolkomenheden bij de eerste proef mag
deze proevenserie volledig geslaagd genoemd

worden. Gebleken is dat de mortel, ingebracht
onder hoge druk, niet ontmengt en zeer snel
verhardt door het uitpersen van water.
Druksterkten van 100 kg/cm 2 na 48 uur en van
600 kg/cm 2 na 28 dagen werden bereikt. De
onderkant van de mortel bleek volkomen
gecontramald op de stortsteen.
Bij het begin van de proef trad een zeer lichte
cementuitspoeling op die echter door slibvorming tegen het doek aan snel ophield. Het
bleek ook mogeliik, de caisson door druk van
de ondervulling op te vijzelen. In een tweede
proevenserie is ook het nylondoek weggelaten. Om uitspoeling tegen te gaan werd
de stortsteenlaag ingewassen met grind 0-30
mm. Bij de maximale in de goot haalbare
stroomsnelheid - 2 m/sec bleef nog voldoende grind tussen de stortsteen liggen om
van een drempel te kunnen spreken.
De drempel was zo dicht dat normale snijrand en niet genoeg in de drempel konden
worden gedrukt en men naderhand overgegaan is op het toepassen van stalen messen
voor het afdichten van de zijkant.
Na enige moeilijkheden, die ontstonden doordat de afdichting tegen de gootwand niet
voldeed, werden ongeveer gelijke resultaten
bereikt als bij de proeven met nylondoek.
Ondervullen met beton bleek ook mogelijk.
Het was met beton echter niet mogelijk de
caisson onder hoge druk te brengen en daarmee verticaal te lichten. Oat kwam omdat er
een betonprop onder de uitstroomopening
werd gevormd. Om de uitspoeling van cement
te verminderen is ook een proef uitgevoerd
waarbij eerst een deel met beton werd gevuld
en de rest met mortel. Deze proef is geheel
gesiaagd; de caisson bleek nu ook te kunnen
worden opgedrukt.
Het doel van een andere proef was, na te
gaan of de permanente caissons in de monding van de Oosterschelde ook na langere
tiid, bijvoorbeeld na een aantal maanden, nog
zouden kunnen worden nagesteld. Oat k.an
namelijk noodzakelijk zijn indien, ondanks het
verdichten van ondergrond en. drempel, ontoelaatbare ongelijkmatige zettingen optreden
in de ondergrond en/of de drempel. In de
praktijk zou het nastellen kunnen plaatsvinden
door het ondervullen van bepaalde vlakken
onder de caissonbodem. Ook zou men kunnen den ken aan het opnieuw ondervullen op
reeds eerder aangebrachte ondervullingen.
Bij deze laatste methode zou dan eerst ruimte
gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door
het gebruik van eerder onder tegen de
caisson bod em aangebrachte platte vijzels. De
hiermee te verkrijgen ruimte zou dan al naar
gelang de hoogle gevuld kunnen worden met

mortel of beton, en de caisson zou zelfs
verder kunnen worden opgelicht.
Deze methode werd beproefd. Daartoe werden
tegen de bodem van de bovenconstructie vier
platte vijzels gemonteerd. Na he! ondervullen
van de ruimte tussen de met grind gevulde
laag stortsteen en de caissonbodem met
beton en mortel, werd de bodemconstructie
76 uur later met behulp van de vier platte
vijzels 3 em opgevijzeld. De ontstane ruimte
werd opgevuld met martel. Vervolgens werd
de bovenconstructie nog eens 6 cm opgelieht.
Tijdens de proef werd door de vier hoofdvijzels in totaal 120 ton tegenkracht geleverd.
In principe bleek het dus wei mogelijk, de
caissons oak geruime tijd na de eerste ondervulling nag na te stellen.
Uit een kostenberekening kwam naar voren
dat het toepassen van betonnen snijranden,
eventueel gecombineerd met een kunststofdoek economischer is dan stalen snijranden.
Indien he! inwassen van grind in de drempel
in de werkelijke toestand zinloos is, omdat
het vanwege de turbulentie in het sluitgat toch
niet stablel is, zijn stalen snijranden ook niet
noodzakelij k.
Verder onderzoek, onder meer naar de wrijvingscoefficient van een ondervuld caisson
en de invloed van de spleethoogte op het te
ondervullen oppervlak, is voorgenomen in een
proefput te Kats.
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Bij het ontwerpen van de stormvloedkering
gaat men er, zoals eerder vermeld, voorshands van uit dat compartimenteringsmodel
C3 zal worden toegepast. Oat doen we in het
vervolg van deze beschouwing over de
secundaire dam men ook. We veronderstellen
dus dat de problematiek betrekking zal hebben op de Philipsdam en de Oesterdam. Een
aantal van de Ie behandelen aspeclen geldt
evenzeer bij de secundaire dammen volgens
model C1, met een scheidingsdam in langsrichting door het Volkerak en de Oesterdam.

Oe omvang en de ingewikkeldheid v,an de
compartimen!eringswerken word! gemakkelijk
onderschat wanneer men ze vergelijkt met de
werken in de Oosterscheldemond. Het totale
getijvermogen in de traces van Philips- en
Oesterdam is inderdaad belangrijk kleiner dan
in de Oosterscheldemond, namelijk vier tot
vijl miljoen m3 • Oit totale getijvermogen ligt in
dezellde orde als dat van het Brouwersh.avense Gat. Het gemiddeld getijverschil
bedraagt ter plaatse van de Philips- en
Oesterdam echter ongeveer 3,5 m; het is dus
zelfs groter dan dat in de Oosterscheldemond,
waar het ongeveer 2,8 m bedraagt. Ook de
vervallen en snelheden tijdens de sluitingen
van deze dam men zouden derhalve groter
kunnen worden, tenzij deze sluitingen geschieden nadat de stormvloedkering in de
mond is aangebracht. Daar staat weer legenover dat de golfrandvoorwaarden achter in
het Oosterscheldebekken gunstiger zijn dan
bij de mond.
Sij de uitvoering van de aisluitingen volgens
het oorspronkelijke Deitaplan is er bij de
fasering van de werken uitdrukkelijk naar
gestreefd aile aisluitingen onafhankelijk van
elkaar uit te voeren. De wantijdammen door
de Zandkreek en de Grevelingen en ook de
Volkerakdam hadden mede als functie om
onderlinge be"invloeding tussen de sluiting van
he! Veerse Gat, de Oosterschelde, he!
Srouwershavense Gat en he! Haringvliet te
voorkomen. Dat deze methodiek bij de sluiting
van de beide compartimenteringsdammen niet
mogelijk is, komt door de aanwezigheid van
de Schelde-Rijnverbinding. Het wantii, dat is
de plaats waar vrijwel geen stroomsnelheden
voorkomen omdat de vulling via het bekken
achter de Philipsdam en via het bekken achter
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De uitvoeringsproblematiek
van de secundaire sluitingen

de Oesterdam juis! even snel verloopt, bevindt zich in de huidige situatie namelijk in
de Schelde-Rijnverbinding, ongeveer ter
hoogte van St.-Philipsland. Scheepvaartbelangen verbieden het van te voren aanleggen van een dam ter plaatse van dit wantij,
zoals bij de Deltawerken gebruikelijk was, en
daarmee vervalt de mogelijkheid de sluiting
van de beide compartimenteringsdammen onafhankeJijk van elkaar te voltrekken. Een
belangrijk criterium bij de sluiting van deze
be ide dammen zal dan ook zijn dat de stroomsnelheden op de SChelde-Rijnverbinding niet
te groot mogen worden, hetgeen tevens inhoudt dat het wantij zich tijdens de beide
sluitingen niet te veel verplaatst. Om aan dit
criterium te voldoen zal de sluiting van de
beide dam men nauwkeurig simultaan moeten
geschieden. Ook bij de sluiting van de
Brouwersdam moesten beide sluitgaten, het
noordelijke met caissons en het zuidelijke met
een kabelbaan, ongeveer simultaan gesloten
worden. Bij de compartimenteringsdammen
gaat het echter om de sluiting van twee verschillende dam men op 20 km van elkaar.
Oaarbij moet dan nog worden opgemerkt, dat
zich zowel in het trace van de Philipsdam als
in dat van de Oesterdam twee stroomgeulen
bevinden. Bij de Philipsdam zijn dat de hoofdgeul Krammer en de secundaire geul Slaak.
De gedachten gaan thans uit naar een kabelbaan- of caissonsluiting van he! Krammer en
een zandsluiting van het Slaak. Uit orienterende modeJproeven is gebleken dat de
stroomsnelheden door het Krammer na de
sluiting van het Slaak vrij sterk toenemen.
In verband hiermede is het gewenst het Slaak
zo laat mogelijk te sluiten. Bij voorkeur pas
onmiddellijk voor de sluiting van het Krammer,

Trace van de Philipsdam.
Beneden: stroombeeld in de
ongeblokkeerde geulen Krammer en Slaak (hydraulisch
model M 1000)
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Trace van de Oesterdam.
Beneden: stroombeeld na he!
leggen van de dam (hydrau!isch
model M 1000)
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wanneer de scheepvaart vanuit het Krammer
al door de nieuwe sluizen in de Philipsdam
geleid wordt.
Bij de Oesterdam vinden we twee stroomgeulen: een smalle diepe geul tegen de
Tholense oever, het Tholense Gat, en een
brede ondiepe geul ten noorden van de
Kreekraksluizen, die Marollegat genoemd
word!.
Ais men voorafgaande aan de sluiting van de
Oesterdam een deel van de komberging
achter deze dam wegneemt door het verdronken land van het Markiezaat van Bergen
op Zoom te om kaden, lijkt het vooralsnog
mogelijk het Marollegat aileen met zand te
sluiten. Het Tholense Gat zal met een kabelbaan of met caissons gesloten moeten worden. De stabiliteit van de Tholense oever zal
een belangrijk criterium worden bij de sluiting
van deze geul. Deze oever heelt steile taluds hellingen van 1 : 1 _. en is grondmechanisch
erg gevoelig.
Zowel bij de sluiting van de Philipsdam als bij
die van de Oesterdam moet rekening worden
gehouden met de grote doorgaande scheepvaartroutes die zich in de onmiddellijke omgeving van de werken bevinden. Bij de
Philipsdam gaat de doorgaande route vi.a
het Kanaal door Zuid-Beveland door het te
bouwen sluitgat in de Krammer heen, indien
deze scheepvaart althans niet van te voren
door een geheel nieuw kanaal door de staart
van Zuid-Bevel.and wordt geleid. Het streven
zal er, evenals destijds bij de sluiting van het
Volkerak, op gericht moeten zijn de schutsluizen in de Philipsdam reeds in gebruik te
kunnen nemen als de laatste fase van de
sluiting van de Krammer plaats vindt. De
scheepvaart zal in verband met de onbeperkte doorvaarthoogte van deze route zeker
via de sluizen moeten kunnen gaan als er
eventueel een kabel voor een kabelaansluiting
over het sluitgat is aangebracht.
Bij de sluiting van de Oesterdam spelen
scheepvaartkundige overwegingen eveneens
een belangrijke ral. Het voorlopige trace van
deze dam loopt namelijk op korte afstand
evenwijdig aan de Schelde-Rijnverbinding.
Reeds in de huidige siluatie bij geheel open
Oosterschelde kunnen ten noorden van de
Kreekraksluizen en direct ten zuiden van
Tholen vrij grote dwarsstromen op de
Schelde-Rijnverbinding optreden met een
maximumsnelheid bij gemiddeld getij van
0,8 m/sec. Deze dwarsstromen zullen door de
aanleg van damvakken over de platen en in
de ondiepe delen nog toenemen en vervolgens nog meer geconcentreerd worden
door de vorming van de sluitgaten in het

Tholense Gat en in het Marollegat. Uit modelonderzoek is gebleken dat de hinderlijke invloeden op de scheepvaart van deze dwarsstromingen bij de Oesterdam grotendeels
voorkomen kunnen worden, indien de komberging achter de Oesterdam tijdig verkleind
wordt. Hiertoe zou het verdronken land van
het Markiezaat van Bergen op Zoom van te
voren van het getijgebied afgesloten moeten
worden door middel van een omkading. Zoals
reeds vermeld, zou door deze omkading
waarschijnlijk tevens bereikt kunnen worden
dat het Marollegat met zand kan worden
gesloten, hetgeen bij deze brede ondiepe geul
aanzienlijk goedkoper is dan een kabel.aansluiting. Zou men afzien van omkading van
het Markiezaat van Bergen op Zoom, dan zou
het trace van de Oesterdam waarschijnlijk ter
voorkoming van een te sterke concentratie
van dwarsstromingen op de Schelde-Rijnverbinding meer westelijk gesitueerd moeten
worden. Bovendien zouden beide sluitgaten
dan een groter doorstroomprofiel moeten
krijgen, hetgeen de afsluiting duurder zou
maken.
We zagen hierv66r dat er een sterke onderlinge relatie is tussen de sluitingen van de
beide secundaire dammen. Deze sluitingen
kunnen echter ook niet los worden gezien van
de werken aan de primaire dam in de Oosterscheldemond. Het doorstroomprofiel van de
stormvloedkering is immers in de eindfase
afhankelijk van de grootte van het bekken
erachte,. Bij model C1 zou het doorstroomprofiel 20 % groter moeten zijn dan bij model
C3, om eenzelfde getijverschil in de Oosterschelde te bereiken. Ook de doorstroomprofielen van de stormvloedkering tijdens de
caissonplaatsing zouden wellicht door de
keuze voor een bepaalde compartimentering
be"invloed kUllnen worden. De fasering van de
sluitingen van de compartimenteringsdammen
ten opzichte van die van de primaire dam
speelt daarin mede een rol. Indien de compartimenteringsdammen eerder zouden worden gesloten dan de primaire dam treedt een
vermindering op van de maxim.ale debieten en
stroomsnelheden in het trace van de primaire
dam. Di! zal de plaaising van de caissons
vergemakkelijken en de ontgrondingen tijdens
en na de plaatsing van de caissons doen
verminderen.
Daar staat tegenover da! compartimentering
volgens model C3 bij een geheel open
Oosterschelde verhoging van de stormvloedstanden tot gevolg heeft. In het getijmodel
M 1000 zijn naar dit effect metingen verricht,
waarvan enkele resultaten voor model C3 zijn
samengevat in de volgende tabel:
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Stormvloedstand nu in
em t.o.v. NAP.

Meetstation

+
+
+
+
+

Colijnsplaat
Wemeldinge
Tholense Gat
Zierikzee
Krammer

550
584

.j-

+
+
+

596
553
603

22
21

18
22

3

vloedkering een vrij groat doorstroomprofiel
van 30 40 000 m 2 overblijven. Het getij op de
Oosterschelde is dan nag vrijwel ongedempt.
Sluit men de secundaire dam men kart na de
caissonplaatsing, dan dien! nag met dezelfde
debieten en vervallen !e worden gerekend als
bij een geheel open Oostersehelde. Als de

Sluiling van de eompartimenteringsdammen
enkele jaren voor de primaire dam lijkt als
men deze label bekijkt weinig aantrekkelijk.
Indien de eompartimenteringsdammen na de
primaire dam gesloten zouden worden, is een
aantal andere overwegingen van belang. Na
de plaatsing van de caissons zal in de storm-
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Verandering onder invloed
van model C3 in em

a

ANTWERPEN ".-JIO-

ROTTERDAM

I
iNVAREN VANUIT ZOUT KANAALPAND

7

b:d
I

2.

B

I

I

I:d
I

I

t..,t--J
WANDOPENiNGEN GESLOTEN, AFVOEREN ZOUT WATER

3.

000

i NLqEN

4.

0

000

0

ZOET WATER

10

t. . . . . J'.
5.

AFVOER ZOUT WATER SLUITEN

o

000

iNYAREN !N ZOET KANAALPAND

6
ZOET WATER

146

0

ZOUT WATER

11

000

0

12.

~

De Kreekraksluizen en hun
zQutbestrijd i ngssysteem

o

0

0

0

0

0

000

000

0

0

0

0

0

0

Tijdschema VQar de gecaordineerde aanleg van Oesterdam
en Philipsdam
...

o
0.,.
9. . ".... OM".(~
--- ~-----.:...-~--...-~-~
0.

...

---...

...

0

0 ..".....

0.1 .
+-=

---"",;"--.~~---,.---,,....----

N IN ZOUT KANAALPAND

sluiting van de compartimenteringsdammen
kan geschieden bij een gedempt getij, zou
zandsluiting van het Slaak bij de Philipsdam
en van het Marollegat bij de Oesterdam eenvoudiger zijn. Indien gedurende langere tijd
een min 01 meer gedempt getij tot aan de
Volkerakdam zal rei ken, zullen hier echter wei
waterhuishoudkundige problemen optreden.
Zoa!s in het rapport van de Commissie Compartimentering Oosterschelde is toegelicht,
zal het zoete Haringvliet direct ten zuiden van
de Volkerakdam bij een gedempt getij een
grotere zoutbelasting te verduren krijgen,
tenzij er grote hoeveelheden zoet water vanal
het Haringvliet naar het Volkerak worden
gespuid. Waarschijnlijk heeft het noordelijk
Deltabekken derge!ijke grote hoeveelheden
zoet water in droge perioden niet beschikbaar.
Bovendien zou deze extra zoetwateraflaat
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naar het zuiden een verlaging van de zoutgehalten in het Oosterscheldegebied tot
gevolg kunnen hebben.
Om al deze redenen wordt er in het rapport
van de Commissie Compartimentering Oosterschelde vanuit gegaan dat de compartimenteringsdammen zoveel mogelijk gelijktijdig
met de primaire dam zullen moeten worden
gesloten. Uit nader onderzoek moet blijken of
de sluiting van de compartimenteringsdam men het beste direct v66r of direct na de
sluiting v,an de primaire dam kan geschieden.
Het tijd- en uitvoeringsschema van de compartimenteringsdammen wordt voor een groot
deel bepaald door de bouw van de sluizen
in deze dammen.
Ais voorbeeld is een globaal tijdschema gegeven van de verschillende werkonderdelen
van de dammen volgens model C3, met een
Kanaal door Zuid-Beveland. Hieruit blijkt dat
reeds in 1976 met de uitvoering van een werkeiland met bouwputten en werkhavens in de
Philipsdam moet worden aangevangen om de
grote sluizen met een zoutlzoet bestrijdingssysteem als bij de Kreekraksluizen in 1983/
198"!· in gebruik te kunnen nemen.
Om de Oesterdam gelijktijdig met de Philipsdam te kunnen sluiten, moet de bouw ervan
maximaal twee jaar na de aanvang van de
Philipsdam beginnen. De totale uitvoeringstijd
van de Oesterdam is korter dan die van de
Philipsdam omdat in de Oesterdam slechts
een sluis van betrekkelijk geringe afmetingen
nodig is, en in de Philipsdam een vrij omvangrijk duwvaartsluizencomplex.
Een uitvoeringstechnisch voordeel van model
C3 .- met het Kanaal door Zuid-Beveland ten
opzichte van de modellen met een geheel
nieuw Kanaal door de staart van ZuidBeveland is, dat de verbetering van het Kanaal
door Zuid-Beveland los staat van de bouw van
de compartimenteringsdammen.
Daar de nieuwe sluizen bij Hansweert bij dit
model niet van een zoutlzoet-bestrijdingssysteem zullen worden voorzien, kan de uitvosringstijd ervan korter zijn dan die van de
sluizen in de Philipsdam, die in dezelfde
hoofdscheepvaartroute zijn gelegen.
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Enig inzicht in de kostenverdeling over de
diverse werkonderdelen van het model C3
met het Kanaal door Zuid-Beveland kan men
krijgen aan de hand van een desbetreffende
opgave in het rapport van de Commissie Compartimentering Oosterschelde (prijsbasis
1975):
Philipsdam
Sluizen in Philipsdam
Oesterdam
Sluis in Oesterdam
Omkading van het Markiezaat
van Bergen op Zoom
6. Verbetering Kanaal door ZuidBeveland inclusief kunstwerken

1.
2.
3.
4.
5.

f 160 min.
f 270 min.
f 120 min.
f 40 min.

40 min.
f 345 min.
---~

Totaal

f 975 min.

Bij deze kosten is uitgegaan van een verbetering van het Kanaal door Zuid-Beveland met
nieuwe sluizen bij Hansweert en een open
mond bij Wemeldinge, waarbij dus het Oosterscheldegetij op het kanaal wordt toegelaten.
Bij compartimenteringsmodellen met een geheel nieuw kanaal door de staart van ZuidBeveland (model C3 met een Kanaal bij
Krabbendijke of een Kanaal bij Rilland) kan
de uitvoering van het nieuwe kanaal niet los
worden gezien van die van de compartimenteringsdammen. Daar bij deze model Ien de
hoofdscheepvaartroute vanaf de Westerschelde via het nieuwe kanaal wordt geleid,
kan dan in de Philipsdam met een kleinere
sluis voor de binnenvaart worden volstaan.
Het is daardoor echter noodzakelijk dat het
eventuele nieuwe kanaal v66r de sluiting van
de compartimenteringsdammen in gebruik kan
worden genomen, opdat de doorgaande
scheepvaart steeds onbelemmerd doorgang
kan vinden. De aanleg van het kanaal is dan
ook bepalend voor het totale tijdschema van
deze compartimenteringsmodellen. Bij deze
modellen zou sluiting van de compartimenteringsdammen in 1985 dan ook aileen mogelijk zijn indien voor de trace-bepaling en de
grondaankoop van het nieuwe kanaal speciale
procedures worden toegepast.

Alverens in te gaan ep de gevelgen van de
gewijzigde plannen veer de reeds uilgeveerde
werkenderdelen in de mend van de Oesterschelde, is hel goed om na Ie gaan of men
veer het nieuwe werk hetzelfde trace zou
hebben gekezen als het thans bestaande,
indien men daarin geheel vrij zeu zijn geweest.

In Bericht 47 (februari 1969) worden een
aantal traces voor de Oosterscheldedam
tegen elkaar afgewogen. Op grond van de in
dat artikel gegeven beschouwingen en overwegingen werd zowel vanuit waterloopkundig
als grondmechanisch oogpunt de voorkeur
gegeven aan het gekozen trace C boven de
andere twee. Oit trace voldeed tevens goed
aan de eisen van technische uitvoerbaarheid.
Een van de doorslaggevende overwegingen
bij de tracekeuze was de veiligheid van de
Noordbevelandse oever. Bij het gekozen
trace liep die het minste gevaar. Nu deze
oever langer aan de huidige stroom en
daarna doorlopend aan een enigszins gereduceerde stroom wordt blootgesteld blijft de
voorkeur voor het gekozen trace dus gehandhaafd.
De wijziging van het afsluitingsplan voor de
Oosterschelde heelt een groot aantal gevolgen voor de reeds uitgevoerde werkonderdelen.
Van het oude plan zijn de werkeilanden
Noordland, Neeltje Jans en Roggenplaat, he!
damvak Geul en de damaanzet Noord-Beveland gereedgekomen. Dientengevolge zijn er
in het trace nog drie stroomgeulen over, de
Roompot, de Schaar van Roggenplaat en de
Hammen. in het oude damtrace van deze drie
sluitgaten is reeds een bodembescherming
aangebracht bestaande uit zoolstukken van
80 of 100 m lengte. Aan weerszijden van deze
zoolslukken ligt een deer van de vaste-ballastslukken - blokkenmatten en steenaslallmatten
- met een lengte van 200 m. Deze bod embescherming voigt het natuurlijke geulprofiel.
Nog enkele andere werken werden reeds
uitgevoerd ten behoeve van het oude plan,
zoals het plaatsen van de pylonen voor de

Gevolgen van het herziene plan
van afsluiting voor de reeds
uitgevoerde werken

kabelaansluiting, het maken van een bouwput
voor een doorlaatsluis in het werkeiland
Noordland en de aanleg van betonblokkenterreinen op Noord-Beveland, Schouwen en
het werkeiland Roggenplaat.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat de drie
werkeilanden en het damvak Geul ook geheel
in het nieuwe plan passen.
Zoals in het volgende artikel wordt toegelicht
wilen de werkeilanden Neeltje Jans en
Noordland en het damvak Geul .aan de zeezijde de begrenzing vormen van de grote
bouwputten voor de caissons. Met de uitvoering van de bouwputlen kan nu mede zo
snel worden aangevangen omdat deze delen
van de Oosterscheldedam reeds waren uitgevoerd.
De gevolgen van de wijziging van de plannen
zijn het ingrijpendst voor de in de drie sluit-
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gaten uitgevoerde werkonderdelen: de
bodembeschermingen en de pylonen voor de
kabelbaan. Het verwijderen v,an de pylonen
zal ongetwijfeld de meest opvallende verandering zijn. Wellicht kunnen de koppen van de
pylonen nog deels gebruikt worden bij eventuele kabelbaansluitingen van de compartimenteringsdammen.
De gevolgen voor de reeds aangebrachte
bodembescherming zijn van ingrijpende aard.
Denken we aileen al aan de verdichting van
de ondergrond onder de caissons, die zoals
bekend nodig is om de stabiliteit van de
caissons te vergroten en de zettingen te
verkleinen. Voor en na de verdichting van de
ondergrond is een uitgebreid grondonderzoek
noodzakelijk, zowel om de verbetering vast
te stellen die als gevolg van de verdichting is
opgetreden als om de randvoorwaarden te
vinden voor de grondmechanische stabiliteitsen zettingsberekeningen. Voor deze maatregelen worden de reeds gelegde zoolstukken
doorboord, waardoor ze hun filterwerking
verliezen. Bovendien hadden deze zoolstukken
In het oude plan voornamelijk een functie
gedurende de sluitingstase. In het nieuwe
plan worden veel hog ere eisen aan de bezinking gesteld: de stukken moeten nu gedurende de gehele levensduur van de stormvloedkering hun functie blijven uitoetenen,
terwijl de omstandigheden van verval en turbulente stroming ongunstiger zijn. Men overweegt om over deze oude zoolstukken heen
een sandwich-constructie aan te brengen
bestaande uit twee lagen van vaste ballaststukken met daartussen een laag fijn grind.
Vastgesteld moet dus worden dat de reeds
gelegde zoolstukken in het nieuwe plan geen
dienst meer doen.
DAMAANZET

ROOM POT

NOORDLANO

En nie! ,aileen dat de reeds aangebrachte
bodembeschermingen geen functie meer zullen hebben; zoals uit het onderstaande zal
blijken, zal wellicht een groot deel verwijderd
moeten worden. V~~r een kabelaansluiting
hoelt het aanwezige geulprofiel in het trace
van de dam niet te worden aangepast. Voor
een caissonsluiting is echter in het len gteproliel sen strak belijnde drempel noodzakelijk. Het wintersluitgat, dat is het profiel in
de laatste winter v66r de sluiting, moet ongeveer de belijning krijgen van een bak en een
zodanige grootte dat ook de laatste caissons
geplaatst kunnen worden zonder dat de
maximale stroomsnelheden rond de kentering
teveel toenemen.
Afhankelijk van de te kiezen caissonvorm zal
het oppervlak van het wintersluitgatprofiel
60000 a 70 000 m 2 groot moeten zijn. Het
huidige profiel heeft zonder wintersluitgatdrempel een doorstromingsoppervlak van
76 000 m 2•
Aangezien damaanzetten en drempels tenminsle 25 000 m2 profiel wegnemen, is het
mogelijk dat er inbaggeringen plaats zullen
moeten vinden om voldoende doorstroomprofiel te maken voor het plaatsen van de
caissons. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze extra profielverruiming nag
nodig is.
Is dat inderdaad zo, dan zou een groot deel
van de reeds aangebrachte zoolstukken en
randbezinkingen opgeruimd moeten worden.
Ter plaatse van de inbaggeringen moet dan
vervolgens de gehele drempelconstructie
worden opgebouwd. De opbouw kan echter
niet onmiddellijk aansluiten op het baggerwerk, omdat het materieel op bepaalde
afstanden uit elkaar moet werken.
NEELTJE JANS

SCHAAR VAN

ROGGENPlAAT
DAMVAK GEUL
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HAMMEN

WERKTERREIN

Evenals bij eerdere inbaggeringen moet dan
ook hier rekening gehouden worden met aanzanding op de plaats van de inbaggeringen.
De consequenties van de veranderde plannen
voor de drempelopbouw zijn minder ingrijpend dan voor de bodembeschermingen,
om de eenvoudige redenen dat nog niet met
de uitvoering van de drempelopbouw begonnen was.
Wei waren reeds contracten voor materiaalleveringen afgesloten. Ingevolge deze afspraken moet thans nog vrij veel materiaal
worden afgenomen en in depot worden gebracht, omdat men het niet meteen elders
gebruiken kan. Om voldoende onderw,aterdepots te realiseren moet weer extra baggerwerk verricht worden. V~~r de stormvloedkering zal overigens een andere onderlaag

worden opgebouwd dan die gepland was voor
de oorspronkelijke geleidelijke sluiting.
Hierboven is reeds gebleken dat de vorm en
graatte van de sluitgaten wellicht aangepast
zullen moeten worden.
Behalve dat het nieuwe plan voor afsluiting
van de Oosterschelde verstrekkende gevolgen
heeft voor de reeds uitgevoerde werken, roept
het nog vele andere veranderingen op in de
aanleg van de drempel en de bodembeschermingo Ten behoeve van de permanente stormvloedkering zal in het sluitgat en in de
onmiddellijke omgeving van de stormvloedkering op grote schaal bodemverdichting
moeten worden uitgevoerd. V~~r die verdichting zal nieuw materieel ontwikkeld
moeten worden.
Ook de apparatuur om controle Ie kunnen

Overzicht van de Schaar van
Roggenplaat (voorgrond) en de
Hammen, twee stroomgeulen in
de Oosterscheldemond

Rechts: Uitgevoerd zinkwerk

Links: Lengteprofiel van de
Oosterscheldemond in het trace
van de afsluiting
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Een rol blokkenmatten word!
naar het afzinkponton gesleept

He! asfal!schip 'Jan Heymans'
aan het werk in de Hammen,
voorjaar 1975

uiloefenen op de verdiehting van de drempel
moet nag worden ontwikkeld. Wellieht blijkt
het bij een eaissonsluiting noodzakelijk de
toplaag van de drempel, die bestaat uit stortsteen 60/300 kg, over grate oppervlakken
nauwkeurig vlak Ie maken. Materieel am zo'n
karwei uit te voeren, bestaat op het ogenblik
niet. Om blijvende stabiliteit v.an de eonstruetie te verzekeren is het noodzakelijk de
ontgrondingen die optreden aan het einde van
de bodembeseherming beperkl Ie houden.
Ze mogen nimmer aanleiding zijn tot afsenuivingen of zettingsvloeiingen die de stabiliteit
van de totale eonstruetie in gevaar kunnen
brengen. De bodembeseherming zal in vergelijking met wat nodig was voor het oude
plan, nog aanzienlijk moeten worden uilgebreid, terwijl de grond bij de rand van de
bodembeseh3rming zal moeten worden ver-
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dieht. Maar ook na het treHen van deze maatregelen kan men de zaak niet op zijn be loop
laten. Frequente peilingen zullen noodzakelijk
zijn, ook als de stormvloedkering al werkt, om
na te gaan of er geen ontoelaatbare verdiepingen optreden. Bij het bereiken van een
bepaalde diepte 01 aanzethelling van de ontgrondingskuil zou die dan weer aangestort
moeten worden.
Nadat de caissons geplaatst zijn moet er een
bestorting tegen aangebracht worden. Oil
vergroot de stabiliteit van de caissons, en
verkleint de kans op onderloopsheid. Bovendien word! de hydraulische vorm van de hele
constructie erdoor verbeterd, doordat een
vloeiende overgang wordt gevormd van de
caisson naar de drempel. De aanstorting en
Ilet drempeltalud zullen wellicht gepenelreerd
worden met asfaltmastiek, omdat stortsteen
60/300 nie! onder aile omstandigheden stgbiel
zou kunnen zijn.
Samenvattend kunnen we zeggen dat een deel
van de in de sluitgaten uitgevoerde werken
voor het nieuwe plan geen nut heel! of zells
ongedaan gemaakt moet worden; een ander
en groot deel van het bestaande werk kan
echter zinvol worden ingepast in de nieuwe
opzet. Ten aanzien van de natte werken in de
sluilgaiGn staan nog vele vragen open, onder
meer met betrekking tot de stabilitei! van de
stormvloedkering in zijn geheel en van de te
gebruiken materialen. De duurzaamheid van
de constructies, de uitvoeringsmogelijkheden,
de uitvoeringstijd en de kosten ervan, zijn nog
in vele opzichten onzeker. Zeker is dal de
nattE: w8rken omvangrijker zullen zijn dan bij
ilet oude plan, dat er nauwkeuriger gewerkt moet worden, en da! veel nieuw
materieel zal moeten worden ontwikkeld.

Aanleg van de bouwpuUen
voor de caissons en van de
damaanzet op Schouwen

Het ontwerp van de bouwputten voor de
caissons waaruit de stormvloedkering zal
bestaan, is gebaseerd op een groot aantal
randvoorwaarden van onderscheiden aard en
belangrijkheid. De voorwaarden staan niet op
zichzelf maar ze vormen samen een netwerk
van randvoorwaarden met vele onderlinge
afhankelijkheden. Het gewicht dat aan elke
voorwaarde afzonderlijk moet of kan worden
toegekend is daarom mede afhankelijk van de
andere randvoorwaarden van de stormvloedkering.
Er bestond vanaf het begin voorkeur voor het
bouwen van de caissons in twee putten. Door
de aanleg van een grote bouwput voor .alle
caissons zou die mogelijk niet voldoende
kunnen worden bemalen, lerwijl ook de
risico's die kunnen ontstaan door het onklaar
raken van de bemalingen of door andere
calamiteiten tijdens de bouw van de caissons,
niet voldoende zouden zijn gespreid. Ook
bleek dat bij een bouwput grote baggerwerken
nodig zouden zijn voor het maken van de
vaargeulen tussen de put en de onderscheiden sluitgaten.
V~~r de situering van de twee bouwdokken
zijn verschillende mogelijkheden onderzocht
(fig. 1). Het aanleggen van de putten tegen de
vaste wal in de nabijheid van de afsluitingswerken en langs de s!roomgeulen Roompot,
Schaar van Roggenplaat en Hammen had aanvankelijk de voorkeur. De putten zouden daar
in betrekkelijk stil water kunnen worden aangelegd terwijl het baggeren van diepe vaargeulen tussen de bouwpulten en de sluitgaten
nie! nodig zou zijn. De aan- en afvoer van
personeel, materieel en bouwmaterialen zou
bij deze situering geen noemenswaardige

problemen opleveren, even min als de energieen de watervoorziening tijdens de caissonbouw. Voor een bouwput waar de caissons
voor de afsluiting van de Roompot in konden
worden gemaakt, was echter tegen de oever
van Noord-Beveland niet voldoende terreinoppervlakte beschikbaar. Bovendien werd
deze oever wegens zijn gevoeligheid voor
zettingsvloeien daarvoor ook minder gescllikt
geach!.
Voor het bouwen van de caissons voor de
twee noordelijke stroomgeulen van de Oosterschelde kon men aan de oever van SchouwenDuiveland kiezen tussen twee mogelijkheden:
zowel onmiddellijk ten oosten als ten westen
van de werkhaven Schelphoek was voldoende
plaats beschii<baar. Niettemin blei<en ook
deze plaatsen minder geschikt. De putten
zouden daar volgens het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening wei tot een diepte van
minstens NAP. - 13 m te bemalen zijn, maar
het grondonderzoek ter plaatse toonde aan
da! de draagkracht van de bod em te gering
zou zijn voor de caissons, zodat een grondverbetering zou moeten wordenaangebracht
tot een diepte van minstens NAP. - 17 m, om
het vereiste draagvermogen te verkrijgen.
Daarbij was het twijfelachtig of de specie die
L1it de put zou worden ontgraven wei geschikt
zou zijn om als ophoogmateriaal voor de
ringdijken en de werkterreinen te dienen.
Door de bemaling van de put zou voorts water
worden onttrokken aan de binnendijkse gebieden van het eiland SChouwen-Duiveland,
waardoor verdrogingsverschijnselen te vrezen
zouden zijn. Verwacht kon worden dat in het
verdrogingsgebied, waarin niet aileen landbouwgronden, maar ook het natuurgebied
Sche!phoek en mogelijk ook het dorp Seroos-
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Fig, 1, Overzich! van aile
situeringen die voor de bouwpullen zijn overwogen

Fig, 2, Situering van de bouwputlen achter he! damvak Geul,
en hun voorlopige indeling

Fig, 3, Dwarsprofiel A, B en C
van figuur 2
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kerke zouden liggen, aanzienlijke schade zou
optreden.
De aanleg van de bouwput bij Schelphoek zou
ook ongeveer 60 ha droogvallende slikken, die
als natuurgebieden worden aangemerkt, verloren doen gaan. Een bouwput op deze plek
zou na het uitvaren v,an de caissons ook geen
waarde meer hebben, bijvoorbeeld voor het
inrichten van een jachthaven. Andere bezwaren waren dat er een 500 m lange toegangsgeul naar de bouwpul zou moeten
worden gegraven en dat de vaarroutes tussen
de put en de sluilgaten loch nog vrij lang
zouden zijn.
Tenslotte is gekozen voor situering langs de
reeds gemaakte werkeilanden en damvakken
in de Oosterscheldemond.
Verschillende combinalies en varianlen van
zowel aan de buitenzijde als aan de binnen-

zijde van de dam gesitueerde bouwputten zijn
vervolgens bekeken, zowel mel betrekking tot
de aantallen en de verscheidenheid van de
caissons, het gebruik van elementen voor het
opdrijven van de caissons, de ingrepen in
reeds voltooide werken, de restwaarden en de
nodige aanpassingen aan de bouwputlen na
de sluiting, de lengles en de veiligheid van de
vaarroules tussen de bouwputlen en de sluitgalen en de daarvoor uit te voeren baggerwerken, de aanvoer, de uitwisselbaarheid en
de afvoer van personeel, alsook de aan- en
afvoer van malerieel en materialen tijdens het
maken van de bouwpulten en gedurende de
bouw van de caissons, de veiligheid van de
bouwputlen en de daarin in uitvoering zijnde
werken tijdens stormperioden. Aanvankelijk
genoten bouwputten aan de buitenzijde van de
dam daarbij de voorkeur. Overwogen werd
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namelijk dal na het gereedkomen van de
stormvloedkeringen aan de buitenzijde van de
dam misschien wei twee havens met loswallen
nodig zouden zijn om van daaruit de nodige
onderhoudswerken aan het kunstwerk te kunnen verrichten en om als vluchthaven te kunnen
dienen voor visserschepen en zeilboten. Ook
zou misschien in de toekomst in een van die
havens de reddingsboot van de K.N.Z.H.R.M.die nu Burghsluis als thuishaven heeft - kunnen
worden gestationeerd. Omdat de werkeilanden
Noordland en Roggenplaat als plaatsen van
de havens he! messt voor de hand lagen, is
nagegaan of de bouwputlen daar zouden
kunnen worden gemaakt, en of ze nade afsluiting van de Oosterschelde tot buitenhavens zouden kunnen worden omgevormd.
Bij Noordland zou wat de ruimte betreft he!
maken van een bouwput voor de Roompotcaissons op een plaats zeewaarts van de dam
wei mogelijk zijn. Voor de bouwputten van de
caissons voor de afsluiting van de Schaar van
Roggenplaat en de Hammen lag dit anders.
In een bouwput in het werkeiland Roggenplaat
zouden aile grote caissons en de landhoofdcaissons van de beide stroomgeulen kunnen
worden gemaakt. Ais bouwplaats van kleinere
caissons was de bestaande bouwput voor de
sluis in het werkeiland Noordland uitgezocht.
De zeewaartse vaarroute tussen deze bouwput
en de sluitgaten zou echter vrij lang en gevaarlijk zijn, en ook veel baggerwerk vereisen.
De vaarroute binnendoor, hoewel ook vrij
lang, zou dan toch de voorkeur genieten.
Daarom is ook nagegaan of de bouwput op de
Roggenplaat nog oostwaarts zou kunnen
worden uitgebreid, zodat daar aile caissons
voor de beide noordelijke stroomgeulen
zouden kunnen worden gebouwd. Deze uitbreiding zou echler een te grote ingreep
betekenen: de beslaande werkhaven met loswallen en havendammen zou moeten worden
opgeruimd en door een andere werkh.aven
vervangen. Na de sluiting zou de bouwput
voor een groot gedeeJte weer moeten worden
dichtgegooid en zou ·er een slechts 2,5 ha
grote buitenhaven resteren. Oit alles overziende, achtte men het veel beter om voor de
caissons van de noordeiijke geulen een bouwput aan de noordwestzijde van het werkeiland
Neeltje-Jans te maken. In deze put zouden
aile caissons kunnen worden gebouwd, de
volgorde van plaatsing van de caissons zou
geen moeilijkheden opleveren, de vaarroutes
zouden kort zijn en er zou een grote buitenhaven resteren die mogelijk ook voor de
sportvisserij op de Noordzee zou kunnen
worden gebruikt. Seide bouwputlen zouden
dan op een eiland zijn gesitueerd, zodat men
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gemakkelijk personeel, materieel en materialen zou kunnen uitwisselen. Het personeel
zou zowel uit zuidelijke als uit noordelijke
richting kunnen komen. Voorts zou het werkeiland Roggenplaat beschikbaar kunnen
blijven voor de bouw van een schutsluis.
Naast deze voordelen van de situering v,an de
beide putten zeewaarls van Noordland en
Neeltje-Jans waren er echter ook vrij veel
nadelen aan Ie ontdekken in vergelijking met
situering aan de binnenzijde van het damvak:
de uitvoering van het werk is veel moeilijker,
de ringdijken moeten omdat zij veel meer aan
golf en stroom zijn blootgesteld zwaarder zijn
geconstrueerd en ook hoger zijn dan de ringdijken van bouwputten aan de binnenzijde
van het damvak, terwijl ook het laboratoriumonderzoek veel uitgebreider is en langer
duurl. Niet aileen daarom, maar ook wegens
hun bijzondere grootte zijn de bouwpulten
uiteindelijk aan de binnenzijde van het damvak Geul gesitueerd.
Uit de beschikbare boringen en sonderingen
blijkt dat aldaar zonder bezwaar bouwputlen
kunnen worden gemaakl. De bod em beneden
NAP. - 10 m bestaat in elk geval uit zand
met een conusweerstand van meer dan 100
kg/cm2, zoda! de caissons daar zander meer
op kunnen worden gebouwd. Uit pompproeven
is gebleken dat de beide pullen te bemalen
zullen zijn. De omvang van de bouwputten is
globaal bepaald aan de hand van het door
ervaring verkregen verhoudingscijfer van
bebouwde en totale oppervlakte van zo'n
bouwput, nl. 1 : 2,9. Gegeven een totale
bodemoppervlakte van de Roompotcaissons
van 11 ha komt men dus op een bouwputoppervlakte van 2,9 X 11 = 32 ha. Op overeenkomstige wijze kon de oppervlakte van de
bouwput voor de caissons voor de Schaar van
Roggenplaat en de Hammen op 39 ha worden
berekend. Omdat de caissons van de Oosterscheldewerken in tegensteiling tot de gang
van zaken bij vroegere caissonafsluitingen
wegens hun veel gratere tonnage mogelijk
door ongeveer 60 m lange opdrijflichamen
drijvend moeten worden gemaakt en daarmede ook moeten worden versleept, is de
bouwput voor de Roompo! vergroot tot
binnendijks 775 X 600 m - 47 ha - en die
voor de twee andere geulen tot 885 X 600 m
53 ha.
De vormen van de bouwpulten en de nadere
situering ten opzichte van elkaar en van het
damvak zijn onder meer vastgesteld op grond
van een globale indeling van de putten, de
resultaten van het waterloopkundig onderzoek
en de situering van de toegangsgeul tussen
de putten naar een in de toekomst te maken

overslaghaven met werkterreinen ,aan het
damvak. Ook werd rekening gehouden met de
adviezen die mede door de afdeling Landschaps-Architectuur van het Slaalsbosbeheer
ten aanzien van de belijning van de nieuwe
werken werden verstrekt; zulks in verband met
de mogelijke toekomstige bestemming ervan
na voltooiing der werken als jachthavens.
De bouwputdiepten zijnafhankelijk van de
minimum waterstand, plaatsing van de onderscheiden soorten caissons in de bouwputten,
de diepgang van de caissons en de vereiste
waterdiepte tussen het vlak van de caissons
en de putbodems. Omdat tijdens het maken
van het ontwerp nog niet over aile gegevens
kon worden beschikt, werden de putdiepten
voorlopig vastgesteld op een peil dat 3 m
hoger ligt dan de verwachte diepten. Tijdens
de uitvoering van het werk zullen de ontgravingsdiepten zo nodig worden gewijzigd.
Het zand dat uit de putten wordt ontgraven
zal worden gebruikt voor het maken van de
ringdijken.
De plaats en de methode van de dichting van
de sluitgaten in de ringdijken, de afmetingen
ervan en de toe te passen materialen zullen
tijdens de uitvoering in n.ader overleg tussen
de aannemer, de directie en het Waterloopkundig Laboratorium worden bepaald.
De damaanzel op Schouwen
Fig. 4 en 5. Situatie en overziehl van de damaanzet op

Schouwen

In verband met de inrichting van de bouwpullen voor de caissons en de bouw van de
caissons zullen in de nabije toekomst tussen
de eilanden Noord-Beveland en Schouwen-

BuRGH EN WESTlANDPOLDER
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Duiveland enerzijds en het damvak Geul
anderzijds regelmatige en veelvuldige bootverbindingen moeten worden onderhouden
voor het vervoer van personeel en materiee!.
Naar schatting zullen per etmaal zo'n 500 tot
1000 personen in ploegen moeten worden
overgezet. Welk percentage van deze mensen
vanuit het widen, en welk deel uit het noorden naar het damvak Geul zal komen is thans
nog niet bekend. Dat zal namelijk afhangen
van de beschikbaarheid van personeel in de
provincies Zeeland, Noord-Brabant en ZuidHolland en dus ook van de werken die mogelijk in hetzelfde tijdsbestek in uitvoering zullen
komen als de caissonbouw. Men denke aan
de bouw van de comparlimenteringsdammen
in het Oosterscheldebekken en de vaste
oeververbinding in en over de Westerschelde
tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

Hoewel de studies met betrekking tot de
personeelsvoorziening nog niet zijn afgeron(
is het wei duidelijk dat medio 1976, het tijdsl
dat met de inrichting van de bouwputten zal
worden begonnen, in de nabijheid van de te
maken werken over voldoende havens moet
kunnen worden beschikt. De havens Sophiapolder op Noord-Beveland en Schelphoek o~
Schouwen-Duiveland zullen in de toekomst il
hoofdzaak dienst doen als werkhavens voor
de Oosterscheldewerken. Zij zullen echter
vanwege hun vrij afgelegen positie ten
opzichte van de werken minder geschikt zijn
als veerhaven voor het overzetten van personeel. Op Noord-Beveland zal daarom de
haven van de in 1972 gebouwde damaanzet
dienst gaan doen voor het personenvervoer.
Op Schouwen-Duiveland is aileen de haven
van Burghsluis voar personenvervoer be-

Overzicht van het sluitgat
Hammen; op de voorgrond de
Schouwense oever

schikbnar. Deze haven is echter niet ingerichl
voor het antvangen van de grote schepen die
men voar !let personenvervoer denkt te gaan
gebruiken en die naar schatting een lengte
van 100 m zullen hebben. Een voldoende
groot parkeerterrein is in de nabijheid van de
haven in Burghsluis niet aanwezig; het zou
slechts na aankoop van de benodigde gronden kunnen worden gemaakt. De haven
wordt daarom gesitueerd aan de zeezijde,
grenzend aan het werkterrein dat in 1974 in
de Westensc!louwense in!aag is aangelegd, er
dus op het punt waar de Oosterscheldedam
op het eiland Sc!louwen-Duiveland zal ,aansluiten. Hierdoor wordt de kleinst mogelijke
vaarroute verkregen van Schouwen-Duiveland
naar de te maken wOlken; het beslaande
werkterrein kan dienen als parkeerterrein.
De havenmond is, om eon rustige ligg'ng van
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de schepen in de haven te verzekeren, van
de zeezijde afgewend en dus aan de oostzijde
van de haven geprojecteerd. Aan de westzijde
van de haven is een damaanzet ontworpen,
en wei op dezelfde hoogte als het aangrenzende werkterrein, N.A.P. + 7 m.
De havenmond en de zeewaartse begrenzing
van de damaanzet vormen tezamen een
vloeiende overgang naar de kustlijn in het
westen.
De zuidelijke grens van de haven en de damaanzet werd met inachtneming van diverse
overwegingen bepaald. In de eerste plaats
waren er eisen met betrekking tot de vorm en
de grootte van de haven vanwege het aantal
en de grootte der schepen waarmee in de
toekomst moet worden gevaren. Ook het
inrichtingsplan van de haven met betrekking
tot het aantal, de constructie en de situering
van de benodigde steigers en afmeerpontons
was een uitgangsgegeven. De zeewaartse begrenzing v,an de haven en de damaanzet zijn
aangepast aan de waterloopkundige omstandigheden in de Hammen, zowel tijdens de
bouw van de stormvloedkering als daarna. In
het Waterloopkundig Laboratorium zijn diverse
begrenzingen op hun merites onderzocht. Er
werden onderzoekingen verricht naar een zo
klein mogelijke haven en damaanzet, een zo
groot mogelijke uitvoering van beide, en een
tussenoplossing. Een zo klein mogelijke uitbouw tegen de kust is waterloopkundig het
meest .aantrekkelijk: tijdens de uitvoeringsperiode wordt de waterbeweging in de Hammen dan zo weinig mogelijk gehinderd, terwijl
de stormvloedkering in de eindfase van het
werk een zo groot mogelijke doorstroomopening krijgt. Maximale uitbouw van de
haven met damaanzet heeft eveneens voordelen: het aantal dure caissons kan worden
beperkt, terwijl de slechte grondmechanische
gesteldheid van de bodem tegen de zuidkust
van Schouwen-Duiveland voor een d.amaanzet
van zand van minder belang is dan voor een
constructie bestaande uit een drempel met
caissons.
Daarom is bij de beoordeling van de verschillende varianten ook de vergelijking van de
totaalkosten van het Oosterscheldeproject in
beschouwing genomen. 8ehalve al deze
grondmechanische, waterloopkundige, constructieve en financiele overwegingen heeft bij
het ontwerp van de haven en damaanzet ook
nog een speculatieve overweging meegespeeld: men wil de damaanzet zo maken, dat
hij ook zal pass en in een algehele afsluiting
van de Oosterschelde, indien de Regering in
1976 daartoe zou besJuiten.

Het gebied tussen de zeewaartse begrenzing
en de bestaande w,aterkering zal niet geheeJ
tot N.A.P. + 7 m worden verhoogd. Een
gedeelte ervan, met een oppervlakte van
ongeveer 7 ha zal het karakter van een inlaag
krijgen. Als het gehele gebied zou worden
opgehoogd dan zou de kwelstroom onder de
bestaande waterkering zich wellicht zo wijzigen, dat de belangrijke milieuwaarden van de
Westenschouwense inlaag verloren zouden
kunnen gaan.
Een verbinding tussen de .aldus gevormde
kunstmatige inlaag en de Westenschouwense
inlaag zal echter niet mogelijk zijn omdat
daarvoor de bestaande waterkering zou
moeten worden doorgraven.
Het gebied dat wei op NAP. + 7 m word!
gebracht, kan bij eventuele algehele afsluiting
van de Oosterschelde worden gebruikt als
opslagterrein van betonblokken. De aanleg
van dit werkterrein zal overigens veroorzaken dat een thans geheel in het water
staande ondersteuningstoren van de kabelbaan over de Hammen door zand wordt omringd.
Tussen het werkterrein en de duinen ten
westen ervan is een hoogwaterkering ontworpen op Deltahoogte. Het proliel van de
duinregel die aansluit aan de hoogwaterkering
voldoet over een lengle van 500 m niet aan
de Delta-eisen voar dijkverhogingen.
In overleg met het Walerschap SchouwenDuiveland is daarom beslolen een duinvoetverdediging aan te brengen. Een meer landinwaartse duinverzwaring zou levee I waardevol natuurgebied verloren doen gaan, terwijl
ook recrealiebelangen zouden worden geschaad. Omdat deze verdediging zonder veel
kosten op Deltahoogte kan worden gebracht
is ze daarom ontworpen als definitieve verdediging ingevolge de Deltawet. Ter pJaatse
van de damaanzet voldoet de bestaande
waterkering evenmin aan de gestelde eisen.
Door de aanleg van de damaanzet behoeft
daar echter niet tot uitvoering van dijkverzwaringen te worden overgegaan.
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Vorderingen

A. De werken van het Dellaplan

1 april-1 juli 1975

Volkerak
Derde schulsluis, inlaalsluis en
jachlens!uis

De werken in he! Volkerak,
mei 1975
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Het baggerwerk in de voorhavens van de derde sluis is in
de achIer ~ns liggende peri ode
gereedgekomen. Met het maken
van stortebedden in deze voorhavens is men halverwege.
De balkbrug over de inlaatsluis
is in ruwbouw gereed. Ook werd
he! betonwerk van de machinegebouwen en van de jachtensluis voltooid.
Men is begonnen met he! mon-

teren van de verticale schuilgeleidingen in de inJaatsJuis.
De bermen langs de overbrugging van de derde sluis •
voor een belangrijk deel gereedgekomen.
Nu van gebouw K het metselwerk achIer de rug is, heeft m
cen aanvang gemaakt met de
verdere afbouw en de installa
van interne voorzieningen zoa
waterleiding, centrale verwarming en elektriek.

Verkeerskokers op hel Hellegl
plein
Het grondwerk voor de mees!
zuidelijke verkeerstunnel is
thans voltooid. Begonnen is IT
het verfwerk. De noordelijke
verkeerstunnel is helemaal
klaar; daar wordt het grand-

lichaam nu weer aangevuld.
Van de middelste tunnel is het
betonwerk gereedgekomen.

Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en storlebedden voor de inlaalsluis en
de jachlensluis
Er is weer 400 000 m 3 specie
gebaggerd uit dit werk. Voorzover de specie bruikbaar was
is ze in depot opgeslagen; later
zal ze gebruikt worden bij de
aanleg van wegen op het
Hellegatsplein. De onbruikbare
specie is delinitiel geborgen
langs de westzijde van de
westelijke geleidedammen.
De stortebedden van de inlaatsluis en de jachtensluis zijn
nagenoeg gereed.

Brouwershavense Gat
Bouwpul voor de doorlaatsluis
De bouwput is gereed opgeleverd. In totaal zijn er nu 45
bronnen in gebruik, waarmee de
waterstand kan worden verlaagd
tot N.A.P. - 15 m in het midden
van de bouwput, dan wei
N.A.P. - 14 m, aan de zeeziide,
01 N.A.P ..- 13,5 m, aan de
Grevelingenzijde van de put.
Nu het gedeelte van de voormalige sluitdam van betonblokken dat de bouwput kruiste
is opgeruimd, bliikt dat het
damgedeelte dat bliilt staan,
geen water doorlaat. Het bassin
dat was ontworpen om eventueel aangevoerd water op te
vangen, en de centrilugaalpompen die het weer moesten
afvoeren, kunnen dan ook
achterwege bliiven.
De doorlaatsluis kan nu gemaakt worden. Op 16 mei is het
betonwerk aanbesteed.

Oos!erschelde

BiJ de ontgraving van de bouwput voor de doorlaalsluis in de
Brouwersdam is 88n deel van
de betonblokkendam weer
blootgelegd waarmee de geul
destljds werd afgesloten

Schaar van Roggenplaai.
In de werl,havens Schelphoek
en Roggenp!aat werden steenslag 20~ 40 mfl1. fosforslakken en
stortsteen 10:60 en 60 300 kg
aangevoerd, en 81 naar behoefte
rneteen verwerkt dan wei in
depot opgeslagen
In verschillende havens werd
onderhoudsbaggerwerl< Uitgevoerd
Half mei werd een begin gemaakt met de bouw van een
damaanzet met geleidecJam en
duinverdediging in de Hammen,
aansluitend op tlet duingeb:ed
van Westenschouvven. Een Ult~tCU(81(Je

De samenstelling van wapeningsnetten voor steenaslaltmatten op het werkterrein van
de haven Schelphoek is in de
algelopen peri ode voortgezet.
Het aslaltschip 'Jan Heymans'
produceerde steenaslaltmatten
en legde die in de randbezinking ten oosten van de draaglorens van de kabelbaan, in de
stroomgeulen Hammen en

uescn11Jvifig van Ult

werk vindt men op biz. 159 vv.
van dit Bericht.
Vaor de verbindlilg van hei
werkterrein rnet de duinaanzet
werd een vverkvveg 98ma ::I.:-"\t
over de bestaande zeewering.
~,adat in Junl eerst met bei"\ulp
van spiiJtbakken onderwaterKaden van rniJnsteen waren
gebouwd kwarn het zandkiap·
bedriJf in uitvoering. Bij (le

aanzet legen het bestaande duin
weed tot NAP. + 2,50 m mijllsteen In de bovenkade verwerkl.
In de teen van het waterbeioop
werd vanaf de duinaanzet oost\I\'aarts steen verwerkt. die vet·
volgens met gietasfalt werd
ingegoten. Vocr de teen werden
kraagstukken aangebracht.
fVlen is thans bezig op het wet'k~
terrein e211 asfaitmoien op te
stel!en. zodat het asfalt niet
rneer ais voorheen. Ult Goes
hoeft te worden aangereden.
De tvvee bouwputten voor de
constructie van storrnvloedkerende caisons. die men bes8hreven vlndt op biz. 155 VV. van
dit Bel"icht. Zi]ll in deze peri ode
In uitvoering gencmen. Z8
komen. geiijk bekend. te ligg8n
aan de Oosierscheidekant van
flet damvak tussen de elianden
Neeltje Jans en t~oordland"
Vijf cutterzuigers zijn beg onnen
zand te persen in de ringcJijken
van de bouwpuiten. De zUldeiiikste put kriJgt bUlten'afmetlllgen van 8bU Di] uUU meter. en
ds noOrdelijkste van 1150 blJ
870 meter. Het is een groot
weril. wat bliJken kan uit de
valgende opsomming van hoeveeiheden te verwerken matenalen 10000000 m 3 zand.
520000 ton mijnsteen. 160 000
ton asfaltprodukten. 45000 m'
kraagstukken. 55 000 m·l kle:
110 000 m 2 kUl1ststofweefsei en
33000 m' betonglooling
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bouw van stormvloedkerende
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In de afgelopen jaren is mede door het werk
van de door het Rijk ingestelde Commissie
voor de Ontwikkeling van Beleids Analyse,
kortweg COBA genoemd, het inzicht gerijpt
dat het beoordelen van beleldsalternatieven
op basis van een kosten-batenanalyse aileen
onvoldoende mogelijkheden bledt aan de
beslisser. Met name geeft de kosten-batenanalyse in het algemeen Ie weinig inzicht in
het effect van vaak sterk persoonlijk verschillende waardeoordelen met betrekking
tot de niet-financiele aspecten van een
beslissingsprobleem.

De beslissing over de afsluiting van de
Oosterschelde kenmerkt zich nu juist, evenals
vele andere beslissingen in de infrastructurele
sleer, door het grote belang van de niet in
geld uit te drukken lactoren. Deze lactoren
zijn niet aileen bepalend geweest voor de
regeringsbeslissing van november 1974, maar
ze bepalen deels ook binnen de gegeven
randvoorwaarden de keuze uit de mogelijke
alternatieven. Om in het voorjaar van 1976 te
kunnen beschikken over een zo compleet
mogelijk beeld van de onderzochte alternatieven voor de afsluiting van de Oosterschelde
met een stormvloedkering, gezien in samenhang met de compartimenteringswerken en
met het toekomstig beheer van de Oosterschelde, wordt een beleidsanalyse opgesteld.
De beleidsanalyse wordt uitgevoerd door de
Rand Corporation uit Santa Monica (Calilornie, U.S.A.), in samenwerking met beleidsanalisten van de Rijkswaterstaat Een nevendoel van deze samenwerking is het overnemen van de door Rand gebruikte analysetechnieken.
In het volgende zal nader worden ingegaan
op vragen als: wat is beleidsanalyse? Hoe
werk je er mee en waarom werd de Rand
Corporation gekozen voor het uitvoeren van
dit onderzoek?
Beleidsanalyse (Engels: policy analysis) is een
systematische benadering voor het maken
van een keuze in complexe situaties. Met
succes is van deze techniek met name in
Amerika gebruik gemaakt bij het bepalen van
de beste gedragslijn inzake vraagstukken als
het tegengaan van luchtverontreiniging in
grote steden, de verbelering van de educatie-

Beleidsanalyse in dienst van
de Oosterscheldesluiting

ve en medische diensten voor geestelijk en
lichamelijk gehandicapte kinderen, de uitbreiding en inkrimping van de brandweer en
andere diensten die in noodgevallen moeten
optreden, het opvoeren van de kwaliteit en de
kwantiteit van behuizing, en het aanbrengen
van veranderingen in de constructie van
auto's met het oog op de energiebesparing.
Beleidsanalyse is geen eenduidige methode
of techniek en zelfs geen vaste reeks van
technieken. Aangezien het karakter van de
beleidsanalyse wordt bepaald door het probleem dat wordt aangepakt, tonen de analyses
van de verschillende problemen vaak weinig
gelijkenis met elkaar. Het is dan ook moeilijk
om een korte definitie te geven van de beleidsanalyse, die toch de kern raakt. Een
definitie die bij verdere uitwerking wellicht
een redelijk beeld geeft is de volgende:
Beleidsanalyse is een onderzoek dat als doel
heeft steun te geven bij het kiezen van de
meest gewenste gedragslijnen uit comp/exe
alternatieven onder onzekere randvoorwaarden.
De cursief gedrukte woorden in deze definitie
behoeven enige toelichting. Met de woorden
steun te geven willen we goed tot uitdrukking
laten komen dat de beleidsanalyse het beslissen niet vervangt, net zo min als een rontgenfoto het oordeel van de dokter vervangt. Het
doel is echter de beslisser een betere basis
te geven voor zijn oordeel door het probleem
duidelijk te stellen, de alternatieven te beschrijven en hun gevolgen te vergelijken. Het
woord comp/exe geeft aan dat de alternatieven gewoonlijk groot in aantal zijn, betrekking
hebben op een schakering van verschillende
technieken en beleidsmaatregelen en een
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groot aantal consequenties met zich brengen,
die meestal ingrijpend zijn en moeilijk te
voorzien, laat staan te voorspellen. Het woord
onzekere benadrukt dat de keuzes over het
algemeen gemaakt worden op grond van onvoJledige informatie, tussen alternatieven die
feitelijk nog niet bestaan en waarvan de gevolgen, als ze al zouden optreden, aileen in
de onbekende toekomst zullen plaatsvinden.
Oit houdt in dat de alternatieven niet uitsluitend moeten worden vergeleken met het oog
op de verwachle gevolgen, maar ook met
betrekking tot het risico dat ze foutief gekozen zijn.
Om niet te abstract te worden zullen we aan
de hand van een voorbeeld enkele karakteristieke trekken van de beleidsanalyse belichten. Veronderstel dat een zeker budget is
uitgetrokken voor de verbetering van de

Bij de beleidsanalyse is het nuttig gebleken
dergelijke beslissingen te behandelen in een
raamwerk dat de volgende elementen omvat.
Het doel, of wei: wat willen we bewerkstelligen. Het doel van de verkeersveiligheidsactiviteiten zou evengoed het verkleinen van
het aantal dodelijke verkeersongevallen
kunnen zijn, als het verkleinen van de totale
kosten die door ongelukken aan de gemeenschap worden berokkend.
De altematieven, dat zijn de wegen waarlangs
wij onze doelstelling verwachten Ie bereiken.
Enkele voorbeelden uit de sfeer van de
verkeersveiligheid zijn:
lagere snelheidsgrenzen, het aanbrengen van
belere veiligheidsgordels, en hel sneller
beschikbaar maken van ziekenauto's.
2
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verkeersveiligheid. Hoewel een groot aantal
verkeersveiligheidsprogramma's aantrekkelijk
lijken, kunnen ze niet allemaal volledig worden uitgevoerd. Oat plaatst de bestuurder die
de verkeersveiligheid behartigt, voor een
moeilijke keuze: welke activiteiten op verkeersveiligheidsgebied moeten er worden
ondernomen, en tot welk bedrag? Meer verlichting op de grote wegen? Verhoogde controle op het naleven van de verkeersregels?
Verbetering van de rijvaardigheid? Het is
duidelijk dat de bestuurder zijn budget zo zal
willen verdelen onder de elkaar aanvullende
en beconcurrerende alternatieven dat hij het
grootste rendement aan verkeersveiligheid
krijgt voor zijn beperkte geldelijke middelen.
Maar hoe moet hij dit aanpakken? Welke
middelen moet hij aanwenden, en welke factoren zou hij in overweging moeten nemen?
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bet criterium

Fig. 1. Wat is de beste weg
naar het vi iegveld?

Fig. 2. Elementen van het
beslissingsraamwerk

Fig. 3. De plaats van de beleidsanalyse in het besluitvormingsproces

5

Onder de kosten verstaat men de additionele
kosten die nodig zijn am ieder alternatief te
verwezenlijken, uitgedrukt in geld, hulpmiddelen of personee!. In ons voorbeeld: voor meer
controle op het naleven van de verkeersregels
moet men politieagenten aan het werk zetten,
een schaarse categorie, die anders ter beschikking zou zijn om de misdaad te bestrijden.
De maatstaf is een uitdrukking voor de schaal
die aangeeft in hoeverre de doelstelling wordt
bereikt. Ais de doelstelling in ons voorbeeld
zou zijn het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers, dan zou de juiste maat
zijn het aantal gespaarde levens. De plaats
van ieder alternatief moet dan op deze schaal
worden bepaald. Een alternatief als 'strenge
controle gedurende een jaar op de maximumsnelheid' zou op deze schaal een score van
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duizend halen als het effect bestond in duizend gespaarde levens.
Het criterium is een beslissingsformule die
aangeeft welke combinaties van kosten en
bereikt effect een alternalief het aantrekkeIijkst maken. Een gebruikelijk criterium is het
maximaliseren van het bereikte effect voor
een vast kostenniveau. Het criterium van
maximaal effect tegen minimale kosten is verleidelijk, maar jammer genoeg onmogelijk.
Het model of de modellen vormen niet anders
dan de middelen waarmee we het effect en
de kosten van de verschillende alternatieven
voorspellen. Het gebruik van een enkel model
of een serie van modellen voor een bepaald
probleem wordt uitsluitend bepaald door de
complexiteit ervan.
De ervaring heeft geleerd dat een analytisch
beslissingsmodel voor complexe problemen

absoluut onontbeerlijk is. Het wordt erg
moeilijk goede beslissingen te nemen, laat
staan de best mogelijke, als doelstellingen en
criteria verward worden en er een diffuus
beeld ontstaat van de relatie tussen de kosten
en het bereikte effect. Fig. 2 laat zien hoe de
verschillende elementen van dit beslissingsraamwerk worden gecombineerd om de alternatieven op volgorde van verkiesbaarheid te
krijgen. Er blijkt ook uit hoe belangrijk modellen voor de beleidsanalyse zijn en hoe
centraal de functie is die zij hierin vervullen.
Een model is een afbeelding van de werkelijkheid. Het omvat de met betrekking tot het
onderzochte probleem meest relevante facloren en de meest wezenlijke oorzaak-gevolgrelaties daartussen. Afhankelijk van het soorl
probleem zal het mees! geschikte model
bestaan uit een stel wiskundige vergelijkingen, een computerprogramma of zelfs een
serie tekeningen. De vorm van he! model
wordt bepaald door de vraagstelling. Het
meest geschikte model van de werkelijkheid
voor het maken van een uitstapje zal een
topografische kaart of een stadsplan zijn,
afhankelijk van de vraag of we in de natuur
gaan wandelen of de bezienswaardigheden
van een stad gaan bekijken. Zoals hierboven
reeds gesteld, is de bedoeling van het model
om steun te geven bij het voorspellen van het
effect en de kosten van een aantal alternatieyen. Om nog even bij het in de aanvang gebruikte voorbeeld van de verkeersveiligheid
te blijven: Het model moet in dat geval helpen
antwoord te geven op vragen als: hoeveel
botsingen worden volgend jaar voorkomen
wanneer wij de omvang van het politietoezicht
verdubbelen; de antwoorden wijzen ~ns,
hopelijk, de weg bij ons handelen in dat deel
van de wereld waar het model een afbeelding
van vormt.
Maar waarom prefereren wij de meer objectieve en systematische benadering met behulp
van een model voor het voorspellen van de
kosten en effecten van de alternatieven boven
een intuYtieve of onderdeelsgewijze benadering? In de eerste plaats omdat het aantal
factoren dat de resultaten bepaalt zo groot is
dat hun onderlinge relaties niet allemaal in
beschouwing genomen kunnen worden zonder
de hulp van de formele structuur van een
model. Ten tweede omdat sommige maatregelen effecten hebben die wij intu'itief verkeerd beoordelen, en waarvan de ware aard
pas blijkt wanneer ze in het model onderzocht
worden. Sommige types vangrail bijvoorbeeld,
beperken het aantal dodelijke ongevallen,
maar vergroten het aantal ongelukken. Ten
derde omdat de onderlinge afhankelijkheid
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van sommige veiligheidsmaatregelen een
grote invloed op het gezamenlijk effect heeft.
20 lijkt bijvoorbeeld een telescopische stuurstang meer levens te sparen wanneer hij
aileen zou worden gemonteerd in plaats van
in combinatie met veiligheidsriemen, die voorkomen dat de inzittende uberhaupt met de
stuurstang in aanraking komt.
Het gebruik van model!en in de beleidsanalyse vergemakkelijkt de communicatie
door een ondubbelzinnige terminologie, en
wat belangrijker is, het bevordert de objectiviteit doordat de gebruiker wordt gedwongen
tot het expliciet maken van zijn mogelijk in de
aanvang verborgen veronderstellingen. Tenslotte staat het mode! de bestuurder toe om
alternatieven te bestuderen die vanwege gevaar of kosten onmogelijk in werkelijkheid
kunnen worden beproefd.

formuleer
probleem

~

kiss
doelstellingen

men thuis is en dat men naar het vliegveld
wi! rijden. Er zijn dr!e verschillende wegen.
Route A is 7 km lang en vereist meestal een
rijtijd van 10 minuten ofschoon die kan
varieren van 5 tot 50 minuten; route B is 4 km
lang en vraagt gemiddeld 17 minuten, hoewel
dit kan varieren van 8 tot 40 minuten, en route
Cis 10 km lang en kost normaal 20 minuten,
met een variatie van 19 tot 21 minuten. Wat is
nu de beste weg naar het vliegveld? Het is
duidelijk dat er objectief gesproken geen
eenduidig antwoord op deze vraag kan worden gegeven; verschillende mensen nemen
gewoonlijk verschillende wegen. De individuele keus hangt kennelijk samen met de
nadere interpretatie van het woord beste.
Bij de keuze voor route A betekent de 'beste'
de 'snelste'; wie route B prefereert interpreteert 'de beste' als de 'kortste'; bij voorkeur
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Het probleem van de probleemstelling
De probleemstelling houdt zich voornamelijk
bezig met het formuleren van de doelstellingen en het aangeven van de grenzen waarbinnen de analyse moet blijven. Het kiezen
van een dessert in een restaurant brengt voor
de meeste mensen maar een eenvoudige
probleemstelling mee; de analyse wordt begrensd door de mogelijkheden die het menu
biedt en de doelstelling wordt grotendeels
bepaald door de vraag of men op dieet is of
niet, en indien niet, wat men het lekkerste
vindt. Bij complexe vraagstukken echter vormt
de probleemstelling een omvangrijk en kritiek
deel van het werk.
Fig. 1 illustreert hoe moeilijk het is doelstellingen te formuleren. Men stelle zich voor dat
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Fig. 4. Kringloop van activiteiten tijdens de analyse

voor route C blijkt de 'beste' de 'meest voorspelbare of betrouwbare' te betekenen.
In dit eenvoudige probleem is het al moeilijk
om te beslissen welke betekenis van 'beste'
werkelijk de beste is. In complexe problemen
waarbij toch bijna altijd het vinden van de
'beste' manier om iets te doen wordt gezocht,
is het in het algemeen zeer moeilijk om te
bepalen wat het 'beste' moet betekenen. Het
grote be lang van die precisering echter blijkt
onmiddellijk wanneer we ons realiseren dat
een verschillende keus bij het bepalen van de
doelstelling over het algemeen leidt tot een
verschillende volgorde van de alternatieven.
Ais bijvoorbeeld het minimaliseren van het
aantal dodelijke ongevallen als doel word!
gekozen, kunnen we hoge prioriteit geven aan
het verminderen van ongelukken waarbij een
auto van de weg af rijdt, omdat die ongelukken over het algemeen zeer ernstig zijn. Staat
echter als doel het minimaliseren van de
materiele schade voorop, dan moeten we
hoge prioriteit geven aan het verminderen
van zogenaamde blikschadeongelukken; deze
zijn namelijk zeer talrijk.
Zelfs wanneer de juiste doelen zijn geYdentificeerd, blijft er een moeilijk deel van de probleemstelling over: het begrenzen van de
analyse. Dit omvat de beslissing welke factoren
in de beschouwing betrokken moeten worden
en hoe gedetailleerd. Het verwaarlozen van belangrijke factoren kan immers tot oorzaak hebben dat de analyse tot onjuiste conclusies leidt,
terwijl het opnemen van onbelangrijke factoren
en overbodige details ertoe kan leiden dat de
analyse in het geheel niet of niet tijdig tot
conclusies leidt. Ter illustratie noemen we
enkele maar niet aile .- begrenzingen die
het probleem om de beste weg naar het
vliegveld te vinden omvatte. In de eerste
plaats was de belangrijke mogelijkheid verwaarloosd dat de reiziger gebruik maakt van
het openbaar vervoer. Ook het aantal restaurants langs de routes werd verwaarloosd,
omdat dit gegeven geen rol speelt bij zo'n
korle reis. Ten derde werd het effect van het
weer op de reistijden verwaarloosd als een
overbodig detail.
In ons aanvankelijke voorbeeld, de verkeersveiligheid, zouden de verschillende alternatieven gevolgen kunnen hebben voor totaal
verschillende sectoren van de maatschappij.
Hoever moeten we deze effecten volgen?
Verhoging van de wegenbelasting bijvoorbeeld kan effect hebben op het gemak waarmee van de auto gebruik wordt gemaakt en
dientengevolge op de verdeling tussen de ritten per auto, bus en trein. In welke mate
moeten we nu het gehele transportsysteem in

onze analyse betrekken? Meer medische
noodhulp voor slachtoffers van verkeersongelukken, een ander voorbeeld, zou de vraag
naar dokters en ziekenhuisbedden kunnen
vergroten. In welke mate moeten we om deze
reden het gehele medische systeem in de
analyse betrekken?

De expliciete behandeling van de onzekerheid
Aangezien belangrijke beslissingsproblemen
in het algemeen betrekking hebben op de
toekomst houden zij ook grote onzekerheden
in. De beleidsanalyse moet bij dergelijke problemen voorzien in de expliciete behandeling
van de onzekerheid. Dit kan op verscheidene
manieren. Zo kan men zijn visie op deze
onzekerheden vastleggen in een 'scenario'.
Een scenario is de beschrijving van een
hypothetische toekomstige toestand in de
wereld. Het scenario tracht uitsluitend die
factoren in de beschouwing te betrekken,
die de kosten of het effect van een alternatief
in belangrijke mate be'invloeden. Dergelijke
factoren kunnen zowel de vooruitgang in de
wetenschap en de schaarsheid van hulpbronnen zijn als de houding van mensen of de
politiek en de economie van hele staten.
Het komt vaak voor dat in een analyse een
paar sleutelparameters zitten over de waarde
waarvan een bijzonder grote onzekerheid
bestaat. In plaats van de gemiddelde waarde
voor deze parameters kan de analist dan
achtereenvolgens verschillende waarden invoeren: een hoge, een gemiddelde en een
lage waarde. Hij dient dan vervolgens na te
gaan hoe gevoelig het resultaat, de volgorde
van de allernalieven is voor variaties in de
onzekere parameters. Deze werkwijze staat
bekend als de gevoeligheidsana/yse. Het altern alief dat er als beste uitkomt bij deze
gevoeligheidsanalyse wordt de dominante
oplossing genoemd. Ondubbelzinnige dominanlie is een karakteristiek waar de analist
vanzelfsprekend altijd naar zoekt, maar in
complexe problemen komt ze zelden v~~r.
De analyse van onvoorziene omstandigheden
(contingency analysis) gaat na hoe de volgorde van de beschouwde alternatieven wordt,
wanneer een belangrijke verandering in de
doelslelling, de criteria, of het scenario optreed!. In ons verkeersveiligheidsprobleem
zou het verleggen van het doel van het
minimaliseren van het aantal dodelijke ongevallen naar het minimaliseren van de totale
kosten van de ongelukken waarschijnlijk
verandering brengen in de volgorde van de
alternatieven.
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De a fortiori analyse bestaat uit het testen van
het schijnbaar beste alternatief onder omstandigheden die gunstig zijn voor concurrerende
alternatieven. Indien het betreffende alternatief dan nog steeds het beste blijft, is er
een zeer goede reden om het te verkiezen boven andere. Stel bijvoorbeeld dat
alternalief A na veel analyse het beste lijkt
te zijn. De analist constateert echter dat het
effect van alternatief B aanzienlijk verbetert
wanneer bepaalde waarden worden ingevuld
voor onzekere parameters. Bij de afweging
van A tegen B kan de analist deze waarden
nu expres zo kiezen dat zij het gunstigst zijn
voor oplossing B, om dan te kijken hoe A
zich houdt onder deze ongunstige veronderstellingen.
Deze lechnieken ter explicitering van onzekerheid kunnen niet aileen nuttig zijn voor de
vergelijking van alternatieven, maar ze kunnen indirect ook bijdragen tot het verbeteren
van het ontwerp van de alternatieven. Wanneer de analist bijvoorbeeld door gevoeligheidsanalyse en de analyse van onvoorziene
omstandigheden een goed begrip krijgt van
de werkelijk kritieke onzekerheden in een
gegeven v€lrgelijking, kan hij op basis van
deze kennis €len nieuw alternatief formuleren
- dikwijls €len mengsel van de oude alternatieven - dat redelijk goed bestand is tegen
de variatie in de meeste belangrijke onzekere
parameters. De beschreven procedure is
meestal een moeilijk begaanbaar pad, maar
ze biedt een van de beste wegen om de
onzekerheid te b€lperken.
Fig. 2 stelt het proces van de beleidsanalyse
voor als een ordelijk in een richting verlop€lnd
proces. Ongelukkigerwijs komt dit in de
praktijk zelden v~~r. Maar al te vaak hebben
we te maken met een groot aantal conflieterende en onduidelijke doelen, met alternatieven die de beoogde doelen niet verwezenlijken en maatstaven voor het effect die
niet werkelijk de mate meten waarin de
doe len worden bereikt. In werkelijkheid kan
het effect van een alternatief zelden met een
maat gemelen worden; meestal zijn er meer
nodig. In de realiteit zilten modellen vol
onzekerheden; dikwijls moet men toegeven
dat andere criteria, die leiden tot een verschil
in de volgorde van de alternatieven, bijna even
redelijk lijken als de gekozen criteria.
Wanneer dit gebeurt moeten we niet concluderen dat de beleidsanalyse ondeugdelijk is
als instrument bij het nemen van beslissingen;
we moeten ~ns realiseren dat de analyse nog
niet is voltooid. Een enkelvoudige poging om
€len probleem op te loss en is zelden voldoen172

de. Zoals in figuur 4 is aangeg€lven is de
sleutel tot een succesvolle analyse een doorgaande kringloop van probleemstelling, kiezen van de doelstellingen, ontwerpen van
alternatieven, verzamelen van gegevens,
bouwen van modellen, afwegen van kosten
tegen effecten, testen op gevoeligheid, in
twijfel trekken van veronderstellingen en gegevens, opnieuw waarderen van de doelstelling, ontwerpen van nieuwe alternatieven en
het bouwen van betere modellen net zolang
tot de analyse tot tevredenheid stemt of de
studie door een tekort aan tijd of geld moet
worden afgebroken.
In de beleidsanalyse maakl men bij een
brede probleemstelling meestal gebruik van
een interdisciplinair leam van onderzoekers.
Niel aileen omdat een brede studie in het
algemeen complex is; een belangrijker argument is dat de vragen die tijdens de studie
rijzen er anders uitzien voor een econoom,
een wiskundige, een jurist, een socioloog, eer
ingenieur, of een bioloog. Het feit dat versehillende onderzoekers al naar hun disciplinE
op verschillende manieren tegen een probleem aankijken, kan bijzonder veel bijdragen
tot het vinden van €len oplossing.
Beleidsanalyse en slormvloedkering
Waarom maakt de Rijkswaterslaat voor het
ontwerp van de stormvloedkering nu gebruik
van de beleidsanalyse? Deze vraag vormt de
eigenlijke kern van dit artikel.
Hoewel door de regeringsbeslissing van
november 1974 een aantal criteria in de vorm
van ontbindende voorwaarden is aangegeven,
is het aantal denkbare alternatieven nog ze'lr
groot. AI deze alternatieven zijn complex van
aard en hebben gevolgen op tal van gebieden.
De beleidsanalyse is hierbij te hulp geroepen
om een raamwerk te leveren met behulp waarvan de consequenties van de alternatieven
op verschillende gebieden op systematische
wijze kunnen worden nagegaan.
Het onderzoek van een aantal versehillende
eaissonsontwerpen, ieder met doorstroomopeningen van verschillende grootte, gesloten
door schuiven met verschillende karakteristieken, omvat al gauw een paar honderd alternatieven.
Maar daarbij moeten wij ons realiseren
dat de stormvloedkering in engere zin slechts
een deel is van het grotere systeem waarin
ook de fundering, de bodembescherming, de
verslerking van de dijken en de plaats van
de compartimenteringsdammen €len rol
spelen.
Keuze voor een bepaald alternatief heeft
een groot aantal consequenties op vele

gebieden die veelal op complexe wijze met
elkaar samenhangen. Zelfs de categorieen
van consequenlies zijn talrijk. Zij omvatten de
veiligheid van mensen en bezittingen legen
overstroming; de uitgaven van het rijk ten
behoeve van de constructie en het onderhoud
van de werken; de eventuele tekorten van
kritieke hulpmiddelen die nodig zijn voor de
constructie; de economische gevolgen niel
aileen met betrekking tot de industrie die
regelrecht bij de constructie van de stormvloedkering is betrokken maar ook met betrekking tot de toeleveringsbedrijven; de
intensiteit van het watergebruik voor verschillende doeleinden en de kwaliteit van
het water; eventuele veranderingen in de
populaties en de soortenrijkdom van flora en
fauna; en tens lotte de verdeling van de consequenties over de verschillende belanghebbende bevolkingsgroepen.
De studies die op het ogenblik gaande zijn
met betrekking tot de stormvloedkering in de
Oosterschelde hebben als doel meer inzicht
te verwerven op gebieden waar thans nog
onzekerheid heerst. Aangezien het hier een
werk betreft dat pas in de toekomst zal functioneren is het wegnemen van aile onzekerheden onmogelijk. Door studie kunnen de
onzekerheden echter wei beperkt, gelokaliseerd en gewaardeerd worden. Onzekerheid
bestaat bijvoorbeeld nog over de grondmechanische eigenschappen van de ondergrond waarop de caissons komen te staan.
Een tweede onzekerheid wordt gevormd door
de vorm van de getijkromme die zich zal
voordoen bij de eens in de tienduizend jaar
optredende superstorm. Het spreekt vanzelf
dat we hierover geen meetgegevens hebben,
zodat en de hoogte en de vorm door extrapolatie moeten worden bepaald. Zoals uit een
van de volgende artikelen in dit nummer blijkt,
heeH de vorm van de getijkromme niet aileen
gevolgen voor de krachten op de schuiven en
de sluitingsmanoeuvre, maar bepaalt ze ook
de door de sluiting gevormde translatiegolf
in het Oosterscheldebekken. Een derde onzekerheid wordt gevormd door de bod emontwikkeling van de Oosterschelde als gevolg
van de verschillende vormen van de stormvloedkering. Blijven de geulen op de plaats
waar ze zich thans bevinden, of treedt er
aanslibbing op, moeten we nog aantasting
van de oevers verwachten, en dergelijke onzekerheden meer. Naast deze onzekerheden
van meer technische en sedimentologische
aard kunnen we de onzekerheden in het
ecologische vlak noemen, zoals de mogelijkheid van flora en fauna op de platen tengevolge van de veranderde getijhoogten.

De relatie tussen de beleidsanalyse en de
andere studies die gaande zijn wordt getoond
in fig. 3. De aandacht word! erop gevestigd
dat de activiteiten een breder gebied bestrijken en minder details in aanmerking
nemen naarmate we hoger in de piramide
komen. Door een veelomvattende en system atische benadering probeert de beleidsanalyse
de ontwerpers en managers die bij de studie
betrokken zijn, te helpen verschillende taken
te coordineren, prioriteiten te bepalen en te
wijzen op mogelijk ontbrekende schakels. Dit
alles met behoud van haar meer traditionele
rol als steun bij de later te maken keuze
tussen de verschillende ontworpen aJternatieven.
Om de beleidsanalyse voor de Oosterscheldeproblematiek uil te voeren is samenwerking
gezocht met de Rand Corporation, een
bekend Amerikaans researchinstituut dat
baanbrekend werk heeH verricht op het
gebied van de ontwikkeling en toepassing van
de beleidsanalyse. Rand is een organisatie
zonder winstoogmerk, met een staf van meer
dan vijlhonderd academici uit verschillende
gebieden van wetenschap, waaronder natuurkundigen, biologen, wiskundigen, sociologen,
ingenieurs en iniormatici. Om haar onalhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen wordt
de Rand Corporation evenals vele Amerikaanse universiteiten bestuurd door een
curatorium. Bovendien bevindt zich binnen
de Rand-organisatie een opleidingsinstituut,
hel Rand Graduate Institute, dat een van de
weinige postdoctorale opleidingen in de beleidsanalyse in de wereld geeft. Men kan aan
dit instituut dus de doctorsgraad in de beleidsanalyse behalen.
Rand heeft de beleidsanalyse in de afgelopen
jaren vooral gebruikt bij milieuproblemen.
In de zogenaamde 'STAR-study', een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van
vervoer in California, heeft deze organisatie
computertechnieken ontwikkeld voor het voorspellen van geluidsoverlast en andere gevolgen van verschillende transportsystemen. Het
'San Diego Clean Air project' gal aanleiding
tot de onlwikkeling van een omvattende
methodologie voor hel analyseren van milieuproblemen. Twee Randstudies op het gebied
van de smog-beheersing in Los Angeles
hebben de basis gevormd voor het kortge!eden aanvaarde plan van die slad voor het
beperken van de luchlvervuiling en het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis.
Een derde belangrijke reden om Rand voor
deze studie uit te nodigen was dat de beleids173

analyse kon plaatsvinden onder supervisie
van dr. J. J. Leendertse, wiens groep binnen
de Rand Corporation al een groot aantal jaren
met de Rijkswaterstaat samenwerkt voor het
ontwikkelen van wiskundige getijmodellen en
computerberekeningen die een onmisbaar
hulpmiddel zijn geworden bij het bestuderen
van de getijbeweging in de Delta. (Zie Berich!
54, november 1970, p. 208, en Bericht 72, mei
1975, p. 91.)
In de eers!e vijf maanden van he! onderzoek
dat tot de beleidsanalyse moet leiden werd
een groot deel van de tijd besteed aan het
bijeenbrengen van de noodzakelijke gegevens. Daarnaast werd gewerkt aan een
kostenmodel VOOr de stormvloedkering.
Het is de bedoeling ook computermodellen
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te bouwen waarin de veiligheid die de verschillende alternatieven bieden, de economische consequenties, en als dat mogelijk is di
voor de ec%gie en het aquatisch milieu
kwantitatief kunnen worden benaderd. Naarmate de studie van de stormvloedkering en
zijo gevolgeo verder is gevorderd zal ook het
materiaa/ met behulp waarvan de beleidsanalyse moet worden uitgevoerd, volled/ger
worden. Over het succes van deze methode
bij de keuze van het mees! gewenste alternatief voor de stormvloedkering valt weinig
te voorspellen. Het Jijkt echler zeker dat de
omvang en complexiteit van de studies die
voor de Oosterschelde worden uitgevoerd
een zorgvuldige begeleidende analyse ten
volle rechtvaardigen.

In Bericht 72 (mei 1975) is reeds in het kort
gewezen op de vraagstukken die zich voordoen bij het bepalen van de criteria voor het
tijdstip van sluiting van de stormvloedkering,
indien de situatie bij zware storm daartoe
noopt. Hoewel het onderzoek terzake nog niet
is afgerond, kan hier tach al iets nader op
deze complexe problematiek worden
ingegaan.

Allereerst staan we dan VOOr de vraag wanneer men er zeker van kan zijn dat de stormvloedkering moet worden gesloten. Met
andere woorden, wanneer verwacht men
tijdens een storm een zodanige verdere
meteorologische ontwikkeling dat de waterstand in het Oosterscheldebekken tot onaanvaardbare hooglen zal kunnen oplopen.
Reeds dadelijk moet hierbij worden aangetekend, dat het ons nu niet mogelijk is en dat
het wellichl nooit mogelijk zal zijn met volkomen zekerheid te voorspellen, hoe het weer
zich tijdens een storm zal ontwikkelen. Zal de
wind blijven doorstaan en misschien nog
verder aanwakkeren, zal hij uit dezelfde hoek
blijven waaien, of van richting veranderen?
Hoewel de techniek van de weersvoorspellingen - de meteoroloog vermijdt het woord
voorspellingen en spreekt liever van verwachtingen - een betrekkelijk hoge graad
van periectie heeH bereikt, blijft de weersvoorspelling een zeer grillige materie, waarbij
verrassingen niet uitgesloten zijn. We hebben
in het Deltagebied echter niet aileen te maken
met een meteorologisch vraagstuk, maar
bovendien met de invloed die dit meteorologisch gebeuren op de getij- en golfbeweging
heel!. De getijbeweging wordt door de
meteorologische omstandigheden sterk beinvloed. Niet aileen dat de waterstanden op
zee en in de zeegaten door windinvloed in
belangrijke mate kunnen worden verhoogd
of verlaagd, ook de voortplanting van het getij
wordt door deze waterstandsveranderingen
bei'nvloed, en daarmee de vorm van de getijkromme. Het zal duidelijk zijn dat, zo de
voorspelling van de ontwikkeling van een
storm al moeilijk is, de voorspelling van het
gedrag van het getij onder invloed van die

Het criterium voor het sluiten
van de stormvloedkering
bij storm

storm een nog vee I gecompliceerdere zaak
is zowel wat betreft de uiteindelijke stormvloedhoogte als de vorm van de getijkromme,
en met name de snelheid waarmede de
waterstand gedurende de storm zal kunnen
oplopen.
Bij het doen van uitspraken over stormvloedverwachtingen dient men dan ook de grootste
vaorzichtigheid in acht te nemen. Toch zijn
zulke uitspraken onmisbaar bij het antwerp
van zeewaterkeringen. Om te kunnen b9palen
welk waterpeil op het Oosterscheldebekken
uit veiligheidsoogpunt 'ontoelaatbaar' moet
worden genoemd, hebben we voorts met het
probleem te maken bij welke waterstand en
welke golfbeweging de dijken daar gevaar
lopen. De golfoploop is een maatgevende
factor, vooral wanneer de wind loodrecht op
de dijk staat, want de golfoploop tegen het
dijktalud is dan het groots!. Om te kunnen
beoordelen of een dijkvak veilig is moeten
we weten, of er bij de maximaal toe te laten
waterstand geen te grote golfoploop op kan
worden verwacht. Daartoe zouden we de
windrichting, de windkracht en de duur daarvan moeten kunnen voorspellen; het resulterende golfbeeld zou dan bepaald moeten
kunnen worden, zij het slechts in een vrij
ruwe benadering. Dit geldt tenslotte ook ten
aanzien van de vraag, tegen welke golfaanval
een dijk bestand is. De Werkgroep voor het
Onderzoek naar de Spanningstoestand in
Zeedijken kwam destijds in haar rapport, dat
is opgenomen in deel 6 van het rapport van
de Deltacommissie, tot de conclusie, dat het
optreden van wateroverslag als de belangrijkste oorzaak moet worden aangemerkt van
het bezwijken der dijken tijdens de stormvloed
van 1 februari 1953, en zij wijst er dan ook
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met nadruk op, dat de veiligheid van een dijk
belangrijk kan worden verhoogd door wateroverslag zoveel mogelijk te beperken. Geen
opzienbarende uitspraak, want reeds de bekende 16e eeuwse waterbouwkundige Andries
Vierlingh schreef: 'De meeste saligheyt van
een dijk ligl in sijne hoogte'. Hiermede is het
probleem wei gesteld doch niet opgelost,
want, in de woorden van de Werkgroep, de
mogelijkheden om de wateroverslag te beperken zijn 'gelegen in de keuze van helling
en vorm van het buitenbeloop en de hoogteligging van de kruin' en die kunnen 'wellicht
nimmer zo volledig worden benut, dat wateroverslag nooit zal optreden'. Enige wateroverslag zal men bij extreme stormen dus
moeten accepteren; de vraag is maar: hoeveel? De toelaatbare overslag kan helaas
nag niet worden berekend, mede omdat dit
van geval tot geval in hoge mate afhangt
van de kwaliteit van de dijk en met name van
de toestand waarin het binnenbeloop vlak
onder de kruin verkeert. Men heeft hiervoor
bij gebrek aan rekenkundige zekerheid een
voorlopig criterium gekozen, dat waarschijnlijk binnen de marge van het toelaatbare
blijft: de zogenaamde 2%-regel. Die regel
houdt in dat men het - ongeacht het type
dijk - toelaatbaar acht dat tijdens de voor die
dijk maatgevende omstandigheden van getijen golfbeweging 2% van de tegen het buitentalud oplopende golven de kruin bereikt of
er over heen loopt.
Het zal duidelijk zijn dat de hoogte van de golloploop afhang! van de hoogte van de golven
die op de dijk aan kunnen lopen. Naar het verband tussen golfoploop en golfhoogte is al vee I
onderzoek verricht, zowel in de natuur als in
waterloopkundige modellen. In de natuur wordt
de golfoploop afgeleid uit de ligging van de
zogenaamde veekrand, dat zijn de aanspoelsels die na een storm op het dijkbeloop
achterblijven, zoals stukken hout, stro en
planteresten. Uitgaande van het criterium
van de toelaatbare golfoverslag kan nu voor
ieder dijkvak worden berekend·welke waterstand er toelaatbaar is, althans wanneer we
de golfbeweging en met name de golfhoogte
kunnen berekenen die ter plaatse zal optreden. Ook daarvoor bestaan empirische
relaties, waarin het verband is vastgelegd
tussen de wind kracht, de windduur, de
breedte van het water voor de dijk die aan die
windkracht is blootgesteld en die we strijklengle noemen, alsmede de diepte van het
water voor de dljk, eveneens gerekend over
de strijklengte. De waterdiepte, die in deze
relatie voorkomt, kunnen we berekenen omdat
we de hydrografie van het bekken kennen,

waarbij natuurlijk enigszins moet worden
gemiddeld omdat de diepte niet overal gelijk
is. Hiermede is echter al wei voldoende ervaring opgedaan. De windsnelheid is de maximale windsnelheid bij de maatgevende
frequentie van 1/4000 ; ze kan statistisch globaal
worden bepaald op 40 m/sec, waarbij wordt
afgezien van kortdurende windstoten.
We zijn daarmee echter nog niet klaar mel
ons probleem, want al kennen we nu de voor
een bepaald dijkvak toelaatbare waterstand,
we weten daarmee nog niet genoeg omtrent
de waterstanden die op het Oosterscheldebekken als geheel toelaatbaar zijn. Men moet
zich voorstellen, dat de waterstand op een bepaalde plaats niet gelijk is aan de waterstand
elders in het Oosterscheldebekken, doch dat
het water in zekere mate zal zijn opgestuwd
in de richting van de heersende wind. We
noemen dit verschijnsel opwaaiing. Het kost
enige tijd voordat de opwaaiing, waarbij de
waterstand in het bekken een flauwe helling
gaat aannemen, zich zal hebben ingesteld.
Immers, daarvoor is verplaatsing van watermassa's nodig en dat vraagt tijd. V~~r de
berekening van de opwaaiing moet men dan
ook niet uitgaan van de maximale windkracht
die hierboven werd genoemd, maar van een
gemiddelde windsterkte waarvan mag worden
aangenomen dat zij lang genoeg doorstaat
om de opwaaiing te effectueren. Die gemiddelde windkracht van wat langere duur is
bepaald op ongeveer 30 m/sec. Rekening
houdende met deze opwaaiing moet nu
worden berekend, welke waterstand bij een
dergelijke superstorm maximaal op de Oosterschelde mag worden toegelaten om ieder
dijkvak voldoende veilig te weten.
Het moge uit het voorgaande zijn gebleken,
dat aan het resultaat van een dergelijke
berekening geen grote precisie mag worden
toegekend. Het blijft een betrekkelijk globale
benadering.
Nu is in het voorgaande een rekenmethode
beschreven waarbij getijbeweging en opwaaiing afzonderlijk in rekening worden gebracht. Er bestaat echter ook een methode
van getijberekeningen waarin het effect van
de opwaaiing direct verrekend wordt (zie
Bericht 71, februari 1975, biz. 50). Met die
methode kunnen betere resultaten worden
bereikt, maar ook dan moet de invloed van
de golven nog apart worden bepaald. Het
onderzoek is thans nog niet afgesloten, zodat
het nog niet mogelijk is om het toelaatbare
maximale peil op de Oosterschelde te noemen. Bij dit onderzoek wordt er overigens
van uitgegaan dat de dijken langs de Oosterschelde inmiddels door tijdelijke maatregelen
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zullen zijn aangepast aan de overgangssituatie.
Na de bouw van de stormvloedkering moeten
we rekening houden met nog zwaardere stormen. In fig. 4 wordl toegelicht dat dan zowel
de opwaaiing als de golfoploop (oenemen,
zodat de toelaatbare waterstand minder word!.
Nog steeds rest de vraag, wanneer men de
kering lijdens een gevaarlijke storm op zijn
laatst moet sluiten, opdat het maximaal toelaatbare peil nag juist niet zal worden overschreden. Hierbij stuit men dan tenslotte
weer op de eerder vermelde moeilijkheid, dat
het verdere verloop van een storm nooit
exact te voorspellen is, en nog minder het
zich daarbij ontwikkelende getij. In dit geval
gaat het speciaal om de onzekerheid die
bestaat omtrent de snelheid waarmede het
water buiten de kering nog zal stijgen als
de sluitingsmanoeuvre in gang is gezet. Oaar-

van het maximaal toelaatbare pei!, en zo
kunnen we dan de walerstand aan de zeezijde
van de slormvloedkering bepalen waarbij de
slormvloedkering in ieder geval zal moeten
worden gesloten wanneer men verwacht dat
het buitenwalergetij nog aanzienlijk verder zal
slijgen.
Met het vrij ingewikkelde onderzoek inzake
deze problematiek worden thans wei zulke
vorderingen gemaakt dat mogelijk binnen
enkele maanden een redelijk nauwkeurige
schatting kan worden gegeven van het peil
waarop tot sluiting van de stormvloedkering
moet worden besloten. Vermoedelijk zal dit
liggen in de buurt van NAP, + 3 m,
Laten wij tens lotte trachten te overzien welke
consequenties een sluitingsmanoeuvre die
inzet bij een waterstand van ongeveer NAP,
+ 3 m in de opgaande tak van een stormvloed
2

van hangt immers af welk verval er zal ontstaan tussen buiten- en binnenwaterstand
tijdens de sluitingsmanoeuvre, die om de
gedachten Ie bepalen op 3/4 a 1 uur kan worden gesteld. En van dit verval hangt de hoeveelheid water af die' tijdens de sluiting nog
het Oosterscheldebekken zal binnenstromen,
Op dit vraagstuk, dat ook - en vooral - van
be lang is voor de berekening van de stromingskrachten op de schuiven, gaan we hieronder nog nader in,
Ondanks aile moeilijkheden willen we hier
toch een eersle benadering geven van hel
uiterste tijdstip waarop de sluiting zal moeten
worden ingezet. We stellen dan dat het peil
op het Oosterscheldebekken vanaf de inzet
van de sluitingsmanoeuvre tot aan de volledige sluiting van aile schuiven nog een halve
meter zal kunnen stijgen. Oal trekken we af
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heeft voor de stormvloedkering, Er is ook al
in Bericht 72 (mei 1975) op gewezen dat de
stormvloedkering gesloten moet kunnen
worden in stromend water. Thans willen we
nagaan welke stroomsnelheden er in zo'n
geval tijdens de sluiting, dus gedurende ongeveer een uur, in de sluisopeningen kunnen
optreden.
Kennis van die snelheden is immers van
belang voor de berekening van de krachten
die op de afsluitmiddelen zullen worden uitgeoefend, Men zou dus wei graag willen
weten hoe het getij precies verloopt vanaf het
moment dat men met de sluitingsmanoeuvre
begin!. Stijgt het water daarna nog zeer snel
verder, dan zullen grotere vervallen tussen
de binnen- en buitenwateren optreden dan
wanneer die stijging verder nog maar een
flauw verloop heelt. Het verloop van de getij-

kromme bij storm echter, we zeiden het al
eerder, is niel te voorspellen.
Niettemin is het noodzakelijk om te beschikken over het verloop van een zeer zelden
voorkomende gelijlijn waarop de afsluitmiddelen gedimensioneerd moeten worden. Een
eersle indruk van de grootte van de krachten
zou misschien kunnen worden verkregen uit
de maximale stijgsnelheid, anders gezegd
de maximale helling van de getijkromme
waarop men bij de constructie van de schuiyen zal hebben te rekenen.
Hel probleem ligt echler gecompliceerder.
Om de gedachten te bepalen zijn in fig. 1 als
voorbeeld 3 rijzingen aangegeven. De 'gemiddelde rijzing' wordt verkregen door het
getijverschil te delen door de tijdsduur tussen
hoog- en laagwater. Verder zijn er twee rijzingen aangegeven door raaklijnen met een
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Fig. 1. Stormvloedkromme van
6-7 april 1943, met raaklljnen aan
verschlilende punten van de
kromme

Fig. 2. Geconstrueerde storm
van het 'stormtype' 6-7 april
1943

Fig. 3, Geconstrueerde storm
van het 'stormtype' 1 febr. 1953

,

verschillende helling. Voor ons is de gemiddelde rijzing niel van belang amdat die altijd
kleiner is dan rijzingen die halverwege de
kromme optreden. Hier blijkt opnieuw dat het
geheel nieuwe probleem van eon beweegbare
starmvlaedkering aok geheel nieuwe gegevens
als randvoorwaarden behoef!. Het is namelijk
nag niet duidelijk wat het ongunstigste is:
een kart durende zeer sterke rijzing als voorgesteld door lijn 2 of een langere durende
minder sterke rijzing volgens Iljn 3.
Uitgaande van een bepaalde sluitingsduur
zou een 'maatgevende rijzingsduur' bepaald
kunnen worden, als ook de mate van rijzing,
dus de helling van de raaklijn vastligt
Echter, de sluitingsduur moet nu juist bepaald
worden ten behoeve van de detaillering van
de bewegingsconstructie. Zeker op zo'n korle
termijn als nu nog voor ons ligt is een uitgebreid, overigens nog onduidelijk, statistisch
onderzoek niet uitvoerbaar. In eerste instantie
wordt nu dan ook gewerkt vanuit de vraag:
Wat is de sterkst mogelijke rijzing en hoe
lang kan die aanhouden? De beantwoording
van deze vragen ligt vooral op het meteorologische vlak, omdat de grootte en de baan
van de bijbehorende depressie de bepalende
factoren zijn. Zeer voorlopige onderzoekingen
van he! K.N.M.I. hebben aangetoond, dat een
stormeffect van 3 m dat in drie uur tijd tot
stand komt, wellicht tot de mogelijkheden
behoor!. Tellen we hierbij dan een gemiddeld
astronornisch springtij van NAP. + 1,8 mop,
plus een verhoging van de gemiddelde zeestand tijdens storm met 0,3 m, dan kan in
de buitenmond van de Oosterschelde een
stormvloedstand bereikt worden van NAP.
+ 5,2 m, indien de rijzing 3 uur voor HW.
aanvangt: de beginstand is dan N.A.P. - 0,4 m,
uitgaand van een gemiddeld springtij als astronomisch getij. Andere onderzoekingen
hebben aangetaond, da! er statistisch gezien
een even grote kans is op het samenvallen
van maximum starmeffect met hoogwater, ook
springhoogwater, als met elke andere lase van
het getij. Is deze stijging echter de maximaal
mogelijke, en wat zijn de bijzondere windvelden? Op deze vragen is niet zonder meer
een antwoord te geven. Onderzocht wordt
bijvoorbeeld of een rijzing zoals getekend in
figuur 2 wei betekenis heeft op anze
breedtegraden.
Deze rijzing is in 1943 eenmaal voorgekorr:en,
echter slechts gedurende ongeveer een
kwartier. Het is zeer wei mogelijk dat het
getekende storm effect bereikt wordt bij barometrische drukvervallen die slechts voorkomen in tropische cyclonen met een omvang
van de gehele Noordzee. Dan weten we in
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leder geval dat dit nooit zal voorkomen omdat
tropische cyclonen op de Noordzee fysisch
onmogelijk zijn en cyclonen bovendien nooit
deze omvang kunnen hebben. Voor ons doel
IS het echler belangrijk dat men op deze
wijze een aantal stormvloeden kan construeren die ieder gekenmerkt worden door een
vrijwel constant, specifiek stormeffect. Met
recht kunnen we dit geconstrueerde stormvloeden noemen. (Zie ook figuur 3).
Over de kans van optreden welen we echter
nog niets. Een eerste inzicht hierin trach!
men te verkrijgen door de statistiek toe '.e
passen op de in het verleden opgetreden
windvelden. De uitkomsten hiervan 11ebben
Bchler meer kwalitatieve dan kwantitatieve
waarde.
Behalve het verloop van de buitenwaterstand
is het voor ons probleem ook van belang,

schijnsel gepaard met een waterstandsverlaging en aan de buitenzijde met een waterstandsverhoging. De vergroting van de vervallen over de stormvloedkering die daaruit
resulteert kan naar voorlopige schatting wei
tot omstreeks 2 m oplopen. Bij het onderzoek
hiernaar moet er rekening mee worden gehouden dat niet aileen de maximale getijrijzing, maar ook de vorm van de stormvloedkromme in de tijd voorafgaand aan en tijdens
de slui!ing van belang zijn. Voorlopig wordt
uitgegaan van een maximaal verval tijdens de
sluitingsmanoeuvre van 3 tot 4 m.
Samenvattend kan ges!eld worden dat op dit
moment nog slech!s een eerste benadering
beschikbaar is van de grootte van de te verwachten maximale vervallen over de stormvloedkering - en dus van de stroomsnelheden - tijdens de sluilingsmanoeuvre. Om

NA BOUVY STORMVLOECKERING

hoe de waterstand aan de binnenzijde van de
stormvloedkering zal verlopen. Daarbij spelen
de windvelden boven het Oosterscheldegebied een grote rol.
Zeer sterke noordwestelijke winden kunnen
afwaaiingen en dus waterstandsverlagingen
veroorzaken aan de binnenzijde van de stormvloedkering. Het verval over de stormvloedkering wordt dientengevolge groter.
Ook de in Bericht 72 reeds beschreven translatiegolven hebben een verval-vergrotend
effect. Indien de kering gesloten wordt tijdens
een stormvloed waarbij het buitenwater de
stand NAP. + 3 m bereikt heeft, dan kunnen
er translatiegolven ontstaan die veel groter
zullen zijn dan afgebeeld in Bericht 72. Of dit
zal gebeuren hangt vooral af van de stijgsnelheid van de stormvloed. Aan de binnenzijde van de stormvloedkering gaat dit ver-
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Fig. 4. De toelaatbare waterstand is afhankelijk van opwaaiing en golfoploop

een betere benadering te bereiken worden
thans berekeningen uitgevoerd uitgaande van
'geconstrueerde stormvloeden'. Daarnaast
is een statistisch onderzoek aan de gang om
tot een belere en meer nauwkeurige bepaling
te komen van het waterstandverloop tijdens
de maatgevende stormvloed.

Het onderzoek naar de caissons in de stormvloedkering van de Oosterschelde en naar
de daarin op Ie nemen beweegbare afsluitmiddelen is, zoals in het vorlge Bericht vera
meld werd, in eersle aanleg uitzonderiijk
breed opgezet. Aile denkbare oplossingen
werden in de eerste studieperiode snel verkend; al spoedig bleven drie typen caissons
en drie typen schuiven over als opvallend
veelbelovender dan de overige.

De ontwikkelingen in het ontwerp van de
caissons en hun afsluitmiddelen zijn echler
nog niel afgesloten, en tot een bepaalde
keuze is het nog niet gekomen. Het is in dit
stadium zelfs niet uitgesloten dat er alsnog
oplossingen van een ander type in aanmerking komen voor nader onderzoek. De problemen die zich bij het verdere onderzoek
met de drie typen caissons - de open bak,
de halve bak en de venturivorm - en drie
typen schuiven roosterschuif, hefschuif en
tolkleppen - en hun verschillende mogelijke
combinaties nog zullen voordoen, zouden
inderdaad kunnen leiden tot het lOeken naar
nog andere varianten. Oat zou vooral kunnen
gebeuren wanneer de onderzochte typen grate
moeilijkheden zouden gaan opleveren bij bijvoorbeeld de vormgeving van de sluitgaten, de
stromingen over de drempel lOwe I tijdens
als na het plaatsen, of het plaatsen zelf en
de daarbij voorkomende manoeuvres. Voorshands is het verder onderzoek echter beperkt
tot de hier genoemde typen. In dit artikel
zullen uitgaand van deze varianten nadere
mededelingen worden gedaan over de verschillende mogelijkheden die b'estaan voor
de vormgeving van de sluitgaten en in verband daarmee van de vorm en de afmetingen
van de caissons en het type afsluitmiddelen.
Enige maanden geleden zijn, om een inzicht
te krijgen in de kostengevoeligheid en de
planningsproblemen, binnen dit raam zeer
globaal een zeer groot aantal ontwerpvarianten bekeken. Hierbij werd uitgegaan van
drie verschillende wintersluitgatvormen, die
aile kleinere of grotere inbaggeringen in de
huidige sluitgaten vergden.
In deze profielen konden drie verschillende

De verdere ontwikkelingen
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en hun afsluitmiddelen

caissontypen geplaatst worden, terwijl de
sluitgaten tevens door middel van tunnels,
blokkendammen of tijdelijke caissons horizontaal vernauwd konden worden.
Ais afsluitmiddelen in de caissons werden
de drie eerdergenoemde typen bepraefd, aile
zowel enkel als dubbel uitgevoerd, Het werd
dus een globaal onderzoek van niet minder
dan 360 varianten. Oit onderzoek gaf enige
aanwijzingen betreffende het verband tussen
het doorstraomprofiel en de kosten van de
versehillende onderdelen, zoals het beton,
de bewegingswerken, de natte werken en
dergelijke, en leverde dus ook inzichten op
inzake het verband tussen het doorstroomprofiel en de totale kosten van de afsluiting.
Deze gegevens waren nodig om het ontwerp
een bepaalde richting uit te sturen.
Zo bleek het gebruik van hefsehuiven een
aantrekkelijk alternatief, zeker als een dubbele kering toegepast moet worden. Ook
bleek, wat trouwens voor de hand ligt, dat
de kosten toenemen naarmate het uiteindelijk
doorstroomprofiel toeneemt. De studie was
zo opgezet dat in een variant aile drie de in
besehouwing genomen afsluitmiddelen geplaatst konden worden. Ais er roosterschuiven
werden toegepast, resulteerde dat in vermindering van de effectieve doorstroomopening met 50%; hefschuiven hadden daarentegen geen vernauwing van de doorstroomopeningen tot gevolg.
Een variant is onderlOeht op zijn mogelijkheden bij het minimale prafiel dat nodig is
om te Yerseke een tijverschil te behouden van
2,30 m, bij eompartimenteringsmodel C3.
Omdat deze oplossing aantrekkelijk leek,
besloot men de studie voortaan vooral op
deze situatie te riehten.
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Het minimale profiel kan op twee extreme
manieren worden bereikt, namelijk door het
sluilgat zo breed mogelijk te houden en de
sluitgaten in verticale zin Ie vernauwen, of
door de sluitgatbreedte juist zo klein mogelijk
te kiezen en het benodigde oppervlak zoveel
mogelijk in de diepte van de sluitgaten te
zoeken.
De eerste manier, waarbij caissons worden
geplaatst over vrijwel de volledige sluitgatbreedte van 3500 m, noemt men de 'brievenbus', vanwege de vormovereenkomst; de
tweede oplossing, waarbij de caissons over
een zo gering mogelijke sluitgatbreedte worden geplaatst - ongeveer 1300 m - noemt
men enigszins arbitrair de 'spleet'.
Van deze beide extreme oplossingen en van
een tussenoplossing zijn zeer globaal de
kosten bepaald. Hieruit bleek dat er in eerste
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Fig. 1. Overzicht van de afsluiling en de bodembescherming
volgens hel beginsel van de
'brievenbus' (links) en de 'spleet'

instantie geen significant kostenverschil
optreedt.
De twee minimum-oplossingen die we zojuist
bespraken werden onderzocht voor een fundering op staal. Om echter ook reeds andere
varianten door te berekenen, werd daarnaast
een proe/ontwerp gemaakt voor een fundering
op palen of putten. In het hierna volgende
zullen we nu achtereenvolgens enigzins
meer en detail de brievenbusoplossing, de
spleetoplossing en de ontwerpen met een
fundering op palen of putten behandelen.

De brievenbus
Bij de brievenbusoplossing is ernaar gestreefd
de debielverdeling per sluitgat en over de
sluilgaten gezamenlijk zowel in de bouwfase
als in de eindfase zoveel mogelijk gelijk te
houden aan de huidige.

In de bouwfase wordt dit doel bereikt door
de wintersluitgaten de juiste vorm te geven.
Om te weten wat de juiste vorm is, moet men
echter inzicht hebben in de bepalende factoren. In de eerste plaats mogen de kenteringen niet Ie kort duren om het plaatsen van
de laatste caissons mogelijk te maken.
Enigszins arbitrair is daarom gesteld dat het
doorstroomprofiel bij het plaatsen van de
laatste caisson minimaal 30000 m 2 moet
bedragen. Dit houdt in dat het doorstroomprofiel van het wintersluitgat 60000 m2 moet
zijn. Om dit te bereiken zijn vrij omvangrijke
baggerwerken nodig. Verder blijkt dat de
bovenkant van de drempel met het oog op
de diepgang van de caissons niet ondieper
mag liggen dan NAP. -13 m. Om de oorspronkelijke sluitgatvorm enigszins te kunnen
behouden zijn in het wintersluitgatprofiel
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voorts hellingen opgenomen van 1 : 25.
Met deze voorwaarden zijn de wintersluitgaten
vastgelegd. Na het plaatsen van de caissons
blijft van dit profiel dan nog 30000 m 2 over
Hoe wordt dit plaatsingsprofiel van 30 000 m 2
nu verder verkleind tot het minimale eindproliel van 12500 m 2, dat nodig is om te
Yerseke een tij-verschil van omstreeks 2,30 m
te bereiken en zekere reserves in te bouwen
voor onderhoud en reparatie van een deel van
de stormvloedkering? De oplossing word! gezocht in de constructie van de caisson zelf. Na
het plaatsen zou bijvoorbeeld het onderste deel
van de doorstroomopeningen van de caissons
afgesloten kunnen worden mel zeer zware
schotbalken aan beide zijden van de caisson.
Van onderen naar boven gezien bestaat een
caisson dan allereerst uit een onderkoker die
nodig is om de buigende en wringende momenten ten gevolge van ongelijke oplegging
tijdens het plaatsen van de caissons op te
nemen. Boven deze koker bevinden zich de
schotbalken, waartussen ballast kan worden
geplaatst, evenals trouwens in de onderkoker. Deze ballastruimte wordt aan de bovenzijde afgesloten door een vloer, die de ballast
vasthoudt ook wanneer die uit korrelige
materialen bestaat. Deze vloer stem pelt bovendien de caissonwanden tegen elkaar af,
waardoor ze lichter kunnen worden uitgevoerd
en op onderlinge afstanden kunnen worden
geze! van 14 a 15 m. Boven de ballastruimte
ligt de definitieve doorstroomopening. Boven
over de caisson loopt een werkweg en een
eenvoudige verkeersweg. Daar bevinden zich
ook de ruimten voor de bewegingswerken
van de schuiven.
Door de ballast kan de breedte van de caissons, die in oudere ontwerpen nog 55 m
bedroeg, teruggebracht worden tot 40 m,
en deze reductie in de breedte heeft weer
tot gevolg dat de lengle vergroot kan worden
tot 70 m.
In grote trekken zijn er voor de brievenbusoplossing drie typen caissons nodig: diepe,
ondiepe en overgangscaissons. De diepe
caissons staan op een drempel waarvan de
bovenkant ligt op NAP. - 25 m en - 19 m.
De ondiepe caissons staan op een drempel
waarvan de bovenkant gelegen is op N.A.P.
- 13 m. Deze ondiepe caissons zijn het moe ilijkst drijvend te krijgen. Indien ze bij L.W.
geplaatst worden mag de diepgang slechts
8,5 m bedragen om de caissons nog op de
drempel te kunnen plaatsen. Bij plaatsen op
H.W. mogen ze 10 m diep steken. Men hoopte
dat deze laatste diepgang door betonbesparing haalbaar zou blijken, maar helaas was
dat niet het geval. Deze caissons hebben een
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extra opdrijvend vermogen nodig van 2,5 m.
De extra-opdrijving kan wei worden ontieend
aan drijflichamen, echler tot een maximum
van 3 m. Het blijft dus noodzakelijk, ze op de
hoogwaterkering in te varen en af te zinken.
Ais bijbehorende afsluitingsmiddel is bij de
'brievenbus' gekozen voor hefschuiven, omdat
die goed passen in deze conceptie. De
schuiven worden bewogen door hydraulische
bewegingswerken met een maximale slag
van 8,5 m. De hefhoogte is dus ook 8,5 m.
Doordat bij deze oplossing een gunstige
stromingstoestand ontstaat, kan misschien
met een enkele kering worden volstaan, omdat
het weigeren van een schuif wellicht niet
catastrofaal voor de stabiliteit van de bodembescherming hoeft te zijn. Voordelig is ook
dat de onderzijde van de schuiven zich in
geheven toestand bevindt op NAP. + 1,50 m,
zodat inspectie van de onderaanslag mogelijk
moet zijn.
Dit ontwerp van de 'brievenbus' is zo flexibel
dat het mogelijk is het doorstroomprofiel
later te vergroten van 12500 m 2 tot 20 000 m 2 •
Daartoe moet de ballastruimte worden verlaagd, dus ook de tussenvloer. Op deze vloer
kunnen dan weer schotbalken geplaatst
worden waarop de schuiven in gesloten
toestand rusten. Door het verwijderen van de
schotbalken en het vergroten van de schuiven
zou men later een groter getijverschil op het
bekken kunnen instellen, tot ongeveer 3 m.
Deze oplossing vergt een verhoudingsgewijs
geringe bodembescherming, die zich echter
toch nog altijd uitstrekt tot 450 m uit de as
van de stormvloedkering.
De fundering bestaat in dit ontwerp uit de
verdichte ondergrond met daarop een filterconstructie als drempel. Er wordt van uit-

Fig. 2. Diepe caisson me!
schotbalk en !ussenvloer behorende bij een 'brievenbus'afslui!ing
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Fig. 3. Doorsnede van een op
pullen gefundeerde stormvloedkering; een met water Ie vullen
bak dient als afslui!middel
gegaan dat elk onderdeel van de drempel
wordt verdicht, zelfs de toplaag, die bestaat
uit steen 60/300 kg.
Of een en ander ui!voerbaar is moet nog
nader worden bepaald. De aansluitingen van
de caissondam op de oevers zullen de vorm
hebben van damaanzetten en geleidedammen.
Bij de werkeilanden Noordland en Neel!je
Jans kunnen die gecombineerd worden met
buitenhavens ten dienste van de onderhoudswerkzaamheden aan de dam. Bij de damaanzet aan de zijde van Noord-Beveland gaan
de gedachten uit naar een geleidedam om
daar de ongunstige stromingstoestand te
verbeteren.

De spleet
Bij de spleetoplossing worden zo weinig
mogelijk permanente caissons gebruikt. Het
aantal plaatsingen kan dan tot een minimum
beperkt worden. De aansluitingen van de
oevers op de caissons worden gevormd door
al of nie! in zand ingepakte blokkendammen
of door in zand ingepakte caissondammen.
De uitvoering van de sluiting denkt men zich
als voigt.
Eers! worden de zuidelijke delen van de
sluitgaten afgesloten door slortsteendammen
van de oevers uit te bouwen. Deze dam men
eindigen in dichte caissons. Nadat de uitbouwen zijn aangebracht, zal er nog een
doorstroomprofiel over zijn van 45 000 m 2 .
Nu worden de caissons geplaatst. Daarna
resteert er nog een doorslroomprofiel van
30000 m 2 • Dan worden de noordelijke delen
van de sluitgaten gesloten met behulp van
kabelbanen. Om dit mogelijk te maken moeten
de noordelijke dichte caissons echter al
enkele jaren v66r de sluiling geplaatst wor-

den, want op deze caissons word! de eindverankering van de kabelbanen geplaatst.
In de uileindelijke toestand resteert dan een
doorstroomprofiel van 14000 m 2, waarvan
2500 m 2 nodig is voor controle en onderhoudswerkzaamheden.
Bij deze oplossing ontstaat in de eindfase
een sterk geknepen stroombeeld, hetgeen
een zeer uitgebreide bodembescherming
noodzakelijk maakt. Niettemin zal ze mogelijk
een grote verandering in de huidige morfologie bewerkstelligen. De mogelijkheid bestaat
dal het stroombeeld instabiel is en dat de
stroom gaat kwispelen. Hierdoor kan de stabiliteit van de oevers in gevaar komen. Voorlopig is er van uitgegaan dat een bodembescherming nodig is tot 1200 m uit de as van
de caissondam. Maar gedegen onderzoek
naar de benodigde lengle bodembescherming
en naar de morfologische ontwikkeling kan
voorlopig niet plaatsvinden omdat hiervoor
geen modellen beschikbaar zijn.
De bodembescherming moet bij deze oplossing veel zwaarder afgestorl worden. De fundering, dus de drempelconstructie, is niel
wezenlijk anders als bij de brievenbus. Als
caissons worden halve bak- of venturi-caissons toegepast. Als aisluilrniddelen wordt
ook hier gedacht aan stalen schuiven; in dal
geval zou men ze echter willen bewegen met
een palsysteem. Een dubbele kering is hier
wei noodzakelijk, omdat de bodembescherming bij weigering van een schuif niet stabiel
is en ook niet stabiel te maken. De constructie van de overgangsdammen is nog niet
geheel duidelijk. Ook aan deze dam men zullen
zeer zware eisen gesteld moelen worden,
nie! aileen vanwege de golf- en vervalbelasling, maar ook met het oog op de zettingen.
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Over de dammen zijn namelijk een verkeersweg en een werkweg geprojecteerd.
Een voordeel van deze oplossing is dat er
slechts twee typen caissons worden toegepast; beide staan op een rechte drempel,
gelegen op NAP. -18 a 19 m en op NAP.
- 25 m. Schuine overgangscaissons hoeven
niet te worden toegepast.
Voornamelijk omdat de hydraulische eindsituatie slechter zal zijn en ook wei door de
moeilijkheid dat goed onderzoek naar de
hydraulische en morfologische aspecten binnen de studieperiode nauwelijks mogelijk is,
gaat de voorkeur voorlopig nog wei uit naar
de brievenbus, althans wanneer een fundering op staal mogelijk blijkt.

Fig. 4. Fundering op staal, op
palen en op putten, uitgevoerd
in een bouwput (rechts) en in
open water

Oplossingen met een hmdering
Indien dit niet het geval is, moet er een
IN OPEN WATER

IN BOUWPUT

(STROOM EN GOLVEN)

PUTTEN
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HEFPONTON MET
GRAAFWERKTUIG

geheel nieuw ontwerp worden gemaakt,
waarin een fundering op palen of putten is
voorzien. Ook daarnaar werd dus een onderzoek ingesteld. Allereerst enkele opmerkingen
over de fundamentele verschillen tussen een
fundering op staal en een fundering op palen
of putten. Een fundering op staal wordt aangebracht op de oppervlakte van de ter
plaatse aanwezige grondslag of, met enige
ingraving, vlak daaronder. Vele gebouwen
worden indien de grond draagkrachtig genoeg is, - op zandgrond is dat vaak het
geval - op deze eenvoudige wijze gefundeerd.
Waar de bovengrond echter niet draagkrachtig genoeg is, omdat hij uit slappe klei of
uit veenlagen bestaat, zal het gebouw op
een dieper gelegen laag moeten komen te
steunen; ligt deze laag zo diep dat het economisch onverantwoord zou zijn de bovengrond tot op die diepte te ontgraven en dan
op die grotere diepte toch op staal te funderen, dan zal men zijn toevlucht moeten
nemen tot het inheien van palen, die hun
steun vinden in de vaste diepere lagen; het
gebouw komt dan daarop te rusten. Ook
deze wijze van fundering wordt in ons land
veelvuldig toegepast. Een paalfundering
bestaat meestal uit tamelijk dunne palen,
waarvan er vaak een betrekkelijk groot aantal
moet worden ingeheid, soms ook van een
vrij grote lengte. Ook de Haringvlietsluizen
ruslen op palen, ruim 21 000 stuks, in lengle
varierend van 6,30 tot 24 m. (Zie Bericht 17,
augustus 1961).
Het spreekt vanzelf dat zo'n gigantisch
heiwerk veel gemakkelijker in een bouwput
kan worden uitgevoerd, zoals bij de Haringvlietsluizen het geval kon zijn, dan vrijwel
onbeschermd in open water, blootgesteld
aan sterke stromen en zware golfslag. Zou
een dergelijke paalfundering toch in het
'opene' goed kunnen worden gemaakt, dan
is het eindresultaat nagenoeg even betrouwbaar als wanneer ze in een bouwput was
uitgevoerd. De vaste laag waarop de paalfundering steunt blijft immers 'ook bij uitvoering in open water onberoerd door erosie
en andere oppervlakte-invloeden. Zij ligt
daartoe voldoende diep onder de oppervlakte. Het probleem ligt dus vrijwel geheel bij
de uitvoering.
Het kan zijn, dat men vanwege uitvoeringsmoeilijkheden tot een wat andere opzet van
de paalfundering komt, en liever het aantal
steunpunten waarop de sluizen moeten
komen te rusten vermindert; dit zou kunnen
worden bereikt door de palen als het ware
te bundelen tot een veel geringer aantal
dikke peilers. Men spreekt dan wei van een

puttenfundering, omdat deze peilers niet
worden ingeheid maar worden ingegraven;
eerst brengt men een holle mantel tot op
voldoende diepte in de grond; dat is de
zogenaamde put. Later vult men die op met
beton. Een dergelijke puttenfundering is in
de Oosterschelde reeds uitgevoerd bij de
bouw van de Oosterscheldebrug. Dat dit kon
op het open water tussen Colijnsplaat en
Zierikzee betekent echter nog niet dat succes
is verzekerd in het trace van de afsluiting,
dat een meer geexposeerde ligging heeH,
ook al omdat het hier waarschijnlijk om veel
zwaardere constructies zal gaan. Nader onderzoek zal hier pas uitsluitsel over kunnen
geven.
Wat nu de stand van het onderzoek naar deze
afwijkende funderingsmethoden betreft kan
tenslotte het volgende worden medegedeeld.
Er is een aantal globale schetsonlwerpen
gemaakt, waarvan een deel wellicht om redenen van uitvoerbaarheid of kosten weer zal
moeten vervallen.
Het eerste ontwerp bestaat uit een caisson
gefundeerd op palen. Er wordt gedacht aan
palen met diameters van 3 a 5 m, die door
de drempel in de grond geheid worden.
Ais alternatief is een caisson ontworpen dat
gefundeerd is op putten. Elke caisson van
50 x 50 m komt dan te rusten op vier zware
putten, die door ontgraving op hun plaats
gebracht worden. Tenslotte is gedacht aan
een gelede constructie op putten. De constructie zou tot stand komen door lange
pijlers te plaatsen op putten met een zeer
grote onderlinge afstand. Tussen deze pijlers
wordt dan een afsluitingsmiddel aangebracht,
bijvoorbeeld in de vorm van een drijvende
bak, die neergelaten kan worden door hem
vol te laten lopen met water. Tussen de pijlers en onder het afsluitingsmiddel wordt een
aanslag aangebracht, bijvoorbeeld een betonnen element, gefundeerd op een drempel.
De hiervoor besproken ontwerpen zullen aile
nog nader op hun realiseerbaarheid worden
getoetst en verder worden ontwikkeld, vooral
ook omdat er nog geen zekerheid bestaat
dat fundering van de stormvloedkering op
staal mogelijk is.
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Onderzoekmethoden met
betrekking tot krachten en
trillingen bij de schuiven van
de stormvloedkering

De stormvloedkering in de Oosterschelde
heeft als doel de veiligheid van het achterliggende gebied te verzekeren. De beweegbare schuiven van de constructie moeten bij
opkomend buitenwaler gesloten kunnen
worden en ze moeten dan in staat zijn de
maximaal te verwachten waterstand met
bijbehorende golfbelasting te keren. Bij de
technische en economische evaluatie van
de schuiftypen die voor de kering in aanmerking komen bleken behalve de klassieke
hefdeur nog twee typen schuif aantrekkelijk
te zijn. Deze laatsle typen, de roosterschuif
en de tolklepkering, zijn nog nie! eerder of
nog niel in deze afmetingen toegepast. In dit
artikel worden nu de onderzoekmethoden
besproken die ter beschikking staan am
nieuwe schuiftypen vooraf te toelsen op
belasting en moge/ijijke trillingen, twee verschijnselen die maalgevend zijn voor de
vormgeving en de sterkteberekening.
Hoewel op het gebied van waterkerende
schuiven een zeer grote ervaring is opgebouwd, zowel in ons land als in vele andere
landen, is het dynamisch gedrag van schuiven
nog steeds niet voorsp'elbaar; dit geeft aanleiding tot een voortdurende stroom van
publicalies omtrent theorie en onderzoekresultaten. /nderdaad zijn de verschijnselen
die samenhangen met trillingen en dynamische belasting vrij complex. Daar komt bij
dat de oorzaken van trillingen veelsoortig
kunnen zijn. We geven enkele voorbeelden.
Wordt een schuif onder- en overstroomd dan
ontstaan in het zog alternerende wervels in
een regelmatig patroon, die in vakkringen
bekend staan als de Van Karmanwervelstraat,
Dit zog geeft een dynamische belasting op
de schuil. ligt de resonantietrilling van de
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schuif in de buurt van de wervelfrequentie,
dan kan het werve/patroon bijgestuurd worden, waardoor de aanstoting puur periodiek
wordt en synchroon plaatsvindt over de
gehele constructie. Niet aileen de schuH
maar ook de onderdelen kunnen zo in trilling
geraken.
Het kan ook voorkomen dat bij een overstortende schuif luchtinsluiting optreedt. De
straal kan dan sterk gaan klapperen (fig. 1) en
de combinatie verend luchtkussen/straal kan
gaan rondzingen, net als bij een microfoonl
versterkerlluidsprekercombinatie het geval is.
Men spreekt dan van zelf-exciterende of
teruggekoppelde trillingen. Is de schuif ook
enigszins elastisch, dan word! dit verschijnse!
versterkt; in sommige gevallen kan ilet verende medium lucht zelfs afwezig zijn. Hoewel
bij zelfexeitatie de groei van de amplituden
altijd wei aan een grens is gebonden kunnen
toch grote krachten optreden, genoeg om
als vuistregel te stellen dat zelf-exciterende
trillingen altijd vermeden moeten worden.
Zelf-excitatie kan ook voorkomen bij lekstroming door kleine splelen (foto 1). Oil verschijnsel is al lang bekend. Tach is pas zeer
onlangs een enigszins volledige verklaring
van het mechanisme gevonden. Op het ogenblik loopt ef in het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek naar deze zaken als
onderdeel van het pakket Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek van de Rijkswaterstaat.
80ms zie! men stootbelastingen optreden als
het wateroppervlak steil tegen de constructie
slaat, zoda! het water zeer plotseling afgeremd moet worden. Dit verschijnsel kan
ontstaan bij golven, maar ook wanneer een
watersprong tegen een schuif aanloopt, of
als bij momentaan zeer lage waterdrukken

zijn kan een zorgvuldige analyse van het
stroombeeld al vaak aangeven welke punten
in het ontwerp kritiek kunnen zijn, gegeven
een volledig inzicht in de consequenlies van
aile combinaties van schuif- en walerstanden.
De vormgeving van en het stroombeeld in de
lekspleten is namelijk juist bij de tussenposilies van de schuif vaak gecompliceerd
doordat de afdichtstrippen vrijkomen van
de aanslag, en er water onder, boven en
zijdelings langs de schuif stroomt. Bovendien
treden in de sponningen in het algemeen
belangrijke stromingen op als gevolg van
drukverschillen boven en onder de schuil. De
trillingen die kunnen ontstaan geven vaak
aanleiding tot lawaai, tot verhoogde slijtage
van wielen en afdichtstrips en dus tot veel
onderhoud en tijdelijke buitenbedrijfstelling;
behalve dat lei den ze tot schade aan de
1. Meting van trillingen ten
gevolge van lekstroming aan de
benedendeur van de schutsluis
te Lith, na de revisie in 1958

2, Trillingen bij overstromend
water

dampbellen ontstaan die vervolgens weer
imploderen,
Onderdelen van schuiven kunnen zelf-exciterende trillingen opwekken doordat de stroming door de trilling zelf een varierende
invalshoek krijgt; bij een kritieke invalshoek
kan deze variatie een grote krachtsverandering tengevolge hebben.
Als laatste voorbeeld geven we het geval dat
de turbulentie, die voor een groot dee I door
de schuif zelf wordt opgewekt, de schuif
dynamisch belast. Door het brede frequentiespectrum worden altijd een of meer resonantiefrequenties van de schuil bereikt, waardoor
extra opslingering ontstaat.
Op de problematiek van stootbelastingen
kunnen we in dit artikel slechts summier
ingaan.
Voorzover de triliingsmechanismen bekend
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opleggingen en in sommige gevallen tot vermoeidheid en breuk van he! materiaal. Oit
laatste kan aileen voorkomen blj schuiven die
lange tijd achtereen staan te trillen. Maar
dat kan in de Oosterscheldekering gemakkelijk gebeuren. Blj deze stormvloedkering
moet dan ook speciaal gelet worden op die
onderdelen die ook in normale, geopende
toestand steeds in de stroming staan en zodoende langdurig dynamisch belast kunnen
worden.
Het is mogelijk een aantal eisen te formuleren waaraan een schuit trillingstechnisch
moet voldoen in verband met de bedrijfszekerheid en de levensduur. Het zijn de
volgende.
Allereerst moeten eventue:e trillingen beperkt
in amplitude zijn. Oit betel<ent dat de wederzijdse bernvloeding van constructie en stro-

3. Vooronderzoek naar de vormgeving van de inlaatsluits in het
Volkerak; voorbeeld van een
enkelvoudig massaveersysteem
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ming niet tot instabiele verschijnselen aanleiding mag geven.
Ais tweede eis geldt dat stootbelastingen
zoveel mogelijk vermeden moeten worden, en
dat de vormgeving lielst zodanig moet zijn,
dat geen instabiel wateroppervlak onstaat
door de stroming en dat er geen golven tot
de schuif kunnen doordringen. Is dit niet 'Le
vermijden, dan moet een gladde vorm gekozen worden waarbij het opspattende water,
dat altijd ontstaat wanneer men de snelheid
van water plotseling vertraagt, zoveel mogelijk ongehinderd weg kan lopen.
In de turbulentie van de stroming, aldus de
derde eis, mogen eventuele regelmatige
drukpulsaties geen resonantietrillingen van
de schulf kunnen aanstoten. Oit betekent in
de praktijk dat de schult zo stijf moet zijn
dat de resonantiefrequentie twee tot drie keer
hoger ligt dan de hoogste dominante frequentie die in de turbulentie voorkomt. Oe
invloed van de turbulentie wordt dan gereduceerd tot een quasi-statische belasting,
waarbij de materiaalspanningen in dezelfde
verhouding tot de belasting staan als bij
statische belastingen. Er is aileen nog een
zekere invloed van de 'staart' van het spectrum, waarbij de resonantietrillingen aangestoten kunnen worden.
Tenslotte moeten de stationaire krachten
tengevolge van eigen gewicht plus stroming
en de niet-stationaire krachten tengevolge
van turbulentie resulterend een richting op
werken, zodat aile aanwezige speling in het
hefwerk en in de schuifgeleiding naar een
kant getrokken wordt. Indien dit niet het
geval is blijkt steeds weer dat in de indifferente toestand instabiele trillingen optreden.
Dat de schuif en het hefwerk gedimensioneerd moeten zijn op de voorkomende belastingen, mag als een vanzelfsprekende eis
worden beschouwd.
Met deze vijf eisen ligt dan tevens vast welke
gegevens nodig zijn voor het ontwerp. Men
verkrijgt deze gegevens deels door extrapolatie van ervaring, maar voor een belangrijk deel ook door experimenteel en soms
door theoretisch onderzoek. Omvangrijke
ervaring is in deze richting reeds opgebouwd
door modelonderzoekingen voor de schuiven
van de Rijnstuw bij Hagestein, van de spuisluizen in het Haringvliet en van de inlaatsluis in de Volkerakdam. Vooral het feit dat
de ontwerpen Hagestein en Haringvliet later
getoetst zijn aan de werkelijkheid en voor
wat betreft het Haringvliet nog steeds getoetst worden heeH, behalve voor directe
toetsing van de modeltechniek, ook grote

betekenis gehad voor de terugkoppeling naar
de ontwerpmethodieken en de gestelde
randvoorwaarden.

4. Trillingen in een elastisch
gelijkvormig model van de inlaatsluis in he! Volkerak

Om aan de genoemde eisen te voldoen
moeten de mogelijke zelf-exciterende trillingen en de verschijnselen die tot ontoelaatbare
stootbelasting aanleiding geven opgespoord
worden, en moelen er maatregelen genomen
worden om ze te onderdrukken; vaak komt
dit neer op een wijziging in de vormgeving.
Vervolgens moeten de stationaire en de
niet-slationaire hydrodynamische belasting
worden vastgesteld, alsook de verdeling
ervan over de onderdelen. Van de niet-stationaire belasting moet het zogenaamde
energiedichtheidsspectrum of wei de energieverdeling over de frequentieband worden
bepaald om de responsie van de constructie
te kunnen berekenen. Natuurlijk zijn vOOr de
berekening van de responsie van het systeem
gegevens nodig over massa, demping en
stijfheid van de constructie. Het water geeft
aan de twee eerste factoren echter een
belangrijke vergroting. De waterdeeitjes in
de buurt van de constructie moeten namelijk
ook versneld of vertraagd worden en dit
maakt dat men de massa van de schuiven
moet vermeerderen met de hydrodynamische
of wei toegevoegde watermassa. De waterdemping hangt weer in belangrijke mate at
van de stroomsnelheid en dus van het verval
over de constructie. Ook hier moeten de
waarden van de toegevoegde watermassa
en de waterdemping bepaald worden.
Mogelijkheaen van onderzoek
De mogelijkheden om de benodigde gegevens
langs theoretische weg te verkrijgen zijn
thans nog niet groot. Wei kunnen kritieke
punten ten aanzien van zelf-excilerende
trillingen thans beter onderkend worden en
ook theoretisch globaal geanalyseerd worden,
maar toch blijken bij onderzoekingen ook
op dit punt nag steeds nieuwe aspecten naar
voren te komen. Ook ten aanzien van de
toegevoegde watermassa kan thans langs
theoretische weg het een en ander berekend
worden. V~~r het overige zal steeds modelonderzoek nodig zijn om de gegevens met
enige nauwkeurigheid te verkrijgen.
In de waterbouwkunde is modelonderzoek
al lange tijd een veel gebruikt hulpmiddel
om aan ontwerpgegevens te komen. De modeltechniek is erop gebaseerd dat het stroombeeld op verkleinde schaal min of meer tot
in details wordt gereproduceerd en dat aile
gegevens die uit metingen verkregen worden
via omrekeningsfactoren, de zogenaamde
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schaalregels, naar de werkelijkheid kunnen
worden vertaald. Voorzover toch nog afwijkingen voorkomen, de zogenaamde schaaleffecten, worden deze ui! gegevens van
soortgelijke maar schematisch opgezette
proeven op verschillende schaal gekwantificeerd. lets anders geformuleerd: afhankelijk
van welke aspecten het stroombeeld bepalen,
moeten bepaalde kentallen in het model op
de juiste waarde worden gereproduceerd.
Wanneer de zwaartekrach! domineert zoals
meestal het geval is bij een vrij waleroppervlak, dan moet het Froudegetal worden gereproduceerd. De watersnelheid wordt dan
verkleind volgens de wortel ui! de len gteschaal van het model. Ais de viscositeitsinvloed domineert, moet het Reynoldsgetal
gereproduceerd worden en moet de watersnelheid vergroot worden met de lengteschaal,
en zo zijn er meer kentallen te noemen.
Kenmerkend is dat ze aile strijdige voorwaarden voor de watersnelheid opleveren.
Reproduceert men een kental, dan liggen
wei de schaalregels vast, maar de andere,
onjuist gereproduceerde, kentallen geven
aanleiding tot schaaleffecten.
Voor schuiven gelden als dominerende aspecten de zwaartekracht, de viscositeit, met
name bij gestroomlijnde of afgerunde vormen,
de atmosferische druk en de compressibiliteit
van luch!, wanneer luchtbellen of luchtzakken
worden ingesloten. Andere aspecten, zoals
de oppervlaktespanning en de compressibiliteit van water spelen meestal een ondergeschikte rol.
Bij ronde vormen zal de stroming in het
model te vroeg loslaten door de te grote
viscositeit, en het zag dat achter deze vormen
ontstaat zal te breed worden. Het gevolg is
dat voor de schuiven in het model te grote
krachten gemeten worden. Bovendien zijn de
loslalende wervels te groot en de werveltrein
die met een snelheid evenredig met die van
de hoofdstroom van de constructie af komt,
geeft te lage frequenties; er passeren per
tijdseenheid minder wervels dan in een overeenkomstige werkelijke situatie.
Spelen zwaartekracht en viscositeit beide
een rol, dan zijn minstens twee modellen
nodig, een volgens de Froudeschaal, inclusief
de reproductie van het vrije wateroppervlak,
en een tweede model van dat dee I van de
constructie waar de viscositeitsinvloed domineert, en dat geplaatst wordt in een watertunnel zonder vrij oppervlak. Hierin kan de
snelheid opgejaagd worden; het macrostroombeeld blijft gelijk en wordt bepaald
door de geometrie van de tunnel, maar de
turbulentie past zich aan aan de ingeslelde
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waarde van het Reynoldsgetal. Een dergelijk
tunnelmodel kan ook met lucht stromen; zolang de luchtsnelheden ver afblijven van de
geluidssnelheid gedraagt de stroming zich
analoog aan die van homogeen water, dat
wil dus zeggen water zonder luchtinsluiting
of dampbellen of lOnder verschillen in
zoutgehalte. De afwijkende viscositeit kan
door een extra hoge luchtsnelheid gecompenseerd worden. Ook een extra drukverhoging in de tunnel resulteert in vermindering
van de viscositeitsinvloed. De gemeten
luchtdruk is weer via een schaalregel vertaalbaar naar werkelijke waterdrukken, zowel
voor wat betreft amplituden als frequenties.
Dynamische modellen
De hiervoor beschreven modellen, waarin
snelheden, drukken en krachten kunnen
worden gemeten, vallen in de categorie starre
modellen; zij leveren slechts enkele van de
gegevens die voor een schuifontwerp nodig
zijn, nameiijk de uitwendige belasting voorlOver die niet door een eventuele doorbuiging
of trilling be'invloed word!.
Om de hydrodynamische massa en demping
Ie bepalen en ook om zelf-excitatie te kunnen
onderzoeken zijn echter trillingsmodellen
of dynamische modellen nodig. De trillingsamplitude moet op lengteschaal gereduceerd
zijn en de frequenties moeten overeenkomen
met de frequentieschaalregel zoals die voor
turbulentie geldt. Er zijn verschillende typen
dynamische modellen mogelijk.
Allereerst de modellen die zijn uitgevoerd
als en kelvoudige massa-veersysteem met een
graad van vrijheid. Ze worden toegepast als
ook voor het prototype slechts een enkelvoudige trillingsvorm verwacht wordt, maar
eveneens ter bepaling van de hydrodynamische massa en demping en om deelaspecten
te onderzoeken. Vaak lenen dergelijke modellen zich het beste voor een studie waarin
bijvoorbeeld een schuifsectie met enkele
of dubbele beplating en daarbij weer verschillende vormen van bijvoorbeeld een
onderrand onderzocht kunnen worden. Het
model kan zo worden ingericht dat of een
verticale 6f een horizontale trillingsrichting
wordt vrijgegeven. Dit type modellen, waarvan de schaal nog geheel vrij gekozen kan
worden, leent er zich toe om globale ontwerpgegevens te bepalen en ook om teruggekoppelde trillingen met een vrijheidsgraad
te onderzoeken. Deze grootheden kunnen
slechts op globale wijze worden vertaald
naar de werkelijke schuif met drie-dimensionale geometrie en bijbehorend stroombeeld en complexe trillingsvormen.

Daarnaast hee/t men modellen die kunstmatig in trilling gebracht worden en waarbij
de krachten gemeten worden die het water
uitoefent. Dit type heeft het voordeel dat
snel een heel frequentiegebied doorgemeten
kan worden bij gevarieerde amplitude. Moeilijker is het de trillingsrichting te wijzigen.
Door de energie-overdracht vanuit de stroming naar de constructie te beschrijven als
functie van de amplitude is vertaling naar
het drie-dimentionale prototype mogelijk,
wanneer men stelt dat de energie-overdracht
bij de evenwichtsamplitude altijd gelijk moet
zijn aan nul.
Overigens wordt dit soort modellen weinig
toegepast; doordat de gemeten krachten gecompenseerd moeten worden met de traagheidskrachten van he! model is de nauwkeurigheid minder groot; ook worden hoge eisen
gesteld aan de stijfheid van het systeem ter
voorkoming van parasitaire trillingen.
Een derde belangrijk type model is het
elastisch gelijkvormige model. De constructie
wordt bij deze model Ien geheel nagebouwd
maar niet altijd van hetzelfde materiaal als
het prototype. De bedoeling is dat in een
dergelijk model de relatieve vervorming van
het materiaal gereproduceerd wordt. Dit type
model is het eerst toegepast in de luchtvaarttechniek bij het flutteronderzoek aan
vleugels. Bij deze toepassing is het modelmateriaal gelijk aan dat van het prototype.
Om dezelfde vervormingen te krijgen wordt de
schaal van de belasting aangepast aan de
snelheidsschaal. Die kan namelijk, omdat
het een tunnelonderzoek betreft, nog vrij
worden gekozen. De stroomsnelheid moet
in deze model Ien gelijk zijn aan die in het
prototype.
Bij trillingen speelt de massa van de constructie een rol; ze moet in een dynamisch model
in overeenstemming zijn met de traagheidskrachten in de vloeislof bij niet-stationaire
stroming. De soortelijke massa van het modelmateriaal moet daarom de juiste verhouding
hebben tot die van de vloeistof: vliegluigen
moeten in luchtmodellen bekeken worden
en schuiven die in het water staan kunnen
aileen in watermodellen worden onderzochl.
Omdat het stroombeeld bij schuiven sterk
wordt bepaald door de vrije waterspiegel
moet weer aan de schaalwet van Froude
voldaan worden; de watersnelheden in het
model zijn in dit geval vee I geringer dan die
in het prototype. Om aan de vervormingseis
Ie voldoen moet in het model een weker
materiaal worden toegepast dan in het prototype. De beperkte keuze van beschikbare

materialen en de noodzaak om tot bruikbare
modelschalen te komen leidt ertoe, da! men
in dergelijke modelien bij te stijve ma!erialen
zoals metalen de wanddikle moe! verkleinen
of bij te weke materialen zoals plastics de
wanddikte vergroten ten opzichte van de
geometrisch juiste waarde. De massa wordt
dan bijvoorbeeld met lood aangepast aan
de vereiste waarde. Bij dit type model kan
men tengevolge van de materiaalkeuze de
schaal niet vrij kiezen; hij ligt tussen 1 : 2 a
1 : 6 voor reproductie van stalen schuiven in
een metalen model (staal, messing of aluminium), terwijl een plastic model moet worden
gemaakt op schaal 1 : 15 a 1 :60. Bij 1 : 15
moet al een 4x te dik materiaal worden toegepast, waardoor de geometrie van de constructie in gevaar kan komen.
Elastisch gelijkvormige modellen hebben ten
opzichte van andere dynamische modellen
het voordeel van een volledige drie-dimensionale reproduktie van zowel het stroombeeld als de mechanische eigenschappen.
Ook als de trillingsvormen niet uit berekening
bekend zijn, komen ze in het model tot uiting.
Dit is van groot belang bij het onderzoek
aan nieuwe constructies, waarin bijvoorbeeld
nog onverwachte instabiele trillingen kunnen
voorkomen.
Het model dient vooral als laalste controle
op het ontwerp; voordat het model gebouwd
kan worden moet de geometrie en de stijfheid
van de constructie in onderdelen vast liggen.
Figuur 5 laat zien dat het trillingsgedrag, ook
bij een zeer complexe trillingsvorm, behoorlijk wordt gereproduceerd.
Bij het modelonderzoek naar de schuiven in
de uitwateringssluizen in het Haringvliet is
de toepassing van een elastisch model niet
beperkt gebleven tot het trillingsonderzoek;
het diende daar ook als controle op rekenmethodieken en elektrische simulatietechnieken voor het golfbelastingsonderzoek.
Proeven waarbij in een later stadium de gereedgekomen constructie periodiek is geexciteerd hebben aangetoond dat deze modeitechniek, hoewel het ontwerp op een aantal
punten in de laatste fase nog gewijzigd is
zonder dat dit in het modelonderzoek kon
worden ingepast, betrouwbare resultaten
geeft, ook voor complexe trillingsvormen. De
trillingsvormen en de bijbehorende frequenties
kunnen er goed in worden gereproduceerd.
De drie typen modellen hebben duidelijk elk
hun mogelijkheden, maar ook dikwijls belangrijke beperkingen. Daarom is vaak bij een
schuifonderzoek een aantal modellen noodzakelijk. Dil kan worden gelliustreerd aan
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het onderzoeksprogramma dat is opgezet
voor het trillingsgedrag van de roosterschuiYen, als een van de varianten die mogelijk
in de stormstuw Oosterschelde zal worden
toegepast. Hierbij zij opgemerkt dat de vorm
van de roosterbalken 20 is gekozen, dat de
weerstand bij geopende schuiven vrij gering
is. Juist deze stroomlijnvorm doet echter
verwachten dat de viscositeitsinvloed in de
modellen verstorend kan werken. Een maat
hiervoor is de mate waarin het Reynoldsgetal
in het model afwijkt van de waarde in werkelijkheid.
De roosterschuiven zullen bij benadering
een overspanning hebben van 10m, terwijl
de roosterbalken ruim 60 cm hoog zijn en de
tussenruimte ook 60 em. Ze rei ken tot aan
de waterspiegel. Daarboven wordt een hefschuif geplaatst voor de doorlaat van ijs.
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5. Vergelijking van de trillingreg istraties tussen model en
werkelijkheid; vizierschuiven van
de stuw bij Hagestein

De bodemhoogte is variabel; er zullen 10 a
15 rooslerbalken boven elkaar liggen. Door
lwee roosters len opzichte van elkaar te
verschuiven worden ze geopend of geslolen.
In geopende stand hebben twee balken
samen een zo goed mogelijk gestroomlijnde
vorm. Het onderzoek naar de mogelijke
vormgeving geschiedt in vier modellen in het
Waterloopkundig Laboratorium te Delft, hier
verder aan te duiden als model A tim D.
In model A wordt een onderzoek gedaan
op schaal 1 : 5 van een mootje van de
schuif met twee roosterbalken in geopende
of bijna geopende stand. De stroomlijnvorm
wordt gevarieerd om mogelijke verbeteringen
te onderzoeken en de gevoeligheid te bekijken voor onregelmatigheden ten gevolge
van fabricage of aangroei. Aileen de weerstand van de balk op de stroming is onderzocht. Hoewel het model in principe een
model is zonder vrije waterspiegel en vrij
te kiezen watersnelheid, kon het plafond
achterwege blijven wanneer er maar langzaam gestroomd werd. De nagenoeg horizontale waterspiegel vormt de stroombegrenzing. Het voordeel is dat wijzigingen in
dit model snel aangebracht en onderzochl
kunnen worden.
Model B stell een mootje voor van de schuil
mel 2 balken, schaal 1 : 2,75; het is geplaatst
in een tunnel. Hierin kan met verschillende
snelheden gestroomd worden. Bij de maximale snelheid wordt 1/8 van het gewenste
Reynoldsgetal bereikt. Op die manier kan
een indruk verkregen worden van de grootte
en de Irequenties van de druktluctuaties
over de gehele omtrek van de balken.
Bij de proeven in model C wordt in dezelfde
tunnel een mootje van de schuit met 5 balken
6.

Model C. IllGt vijl balkan

7. Model D. hei plastiC elaslisci1
gelijkvormige model, tijdens he\
Ijken van een der roosierbalken
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geplaatst, schaal 1 : 6,9 (foto 6). Door he!
grater aantal balken kan de schuif in aile
standen, van open tot gesloten, onderzocht
worden en kunnen hefkrachten uit drukmetingen bepaald worden alsmede, op een
enkel punt, de dynamische drukken op de
beplating.
Model D is een uit plastic vervaardigd elastisch gelijkvormig model, schaal 1 : 21
(iota 7). Dit model omvat een gehele schuH,
zodat oak de invloed van de vrije waterspiegel in het onderzoek kan worden betrokken. Omdat het een dynamisch model
betreft zullen oak zelf-exciterende trillingen
erin naar voren kunnen komen. Uit degegeyens uit B en C zijn zoveel mogelijk conclusies gelrokken om te zorgen dat het ontwerp
van 0 zoveel mogelijk lijkt op het eindontwerp. Het getal van Reynolds is slechts 1/200
van de prototype-waarde.
Een vijfde model vindt men in het Nationaal
Lucht en Ruimtevaart Laboratorium. Ter
verificatie van model B worden hier soortgelijke metingen gedaan als in B, in een
model met schaal 1 : 1,9. Het gelal van
Reynolds kan gelijk gemaakt worden aan da!
in het prototype.
Bovendien zullen de dynamische drukken,
die op 24 punten simultaan gemeten worden,
worden gesommeerd, en elk zodanig met
een eigen gewichtfactor vermenigvuldigd dat
uit de sommatie de dynamische totaalkrachten
volgen. Dit model zou model B overbodig
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kunnen maken, maar het kon daarvoor nief
tijdig genoeg gereed zijn.
Als eindcontrole zal tenslotte een metalen
elastisch gelijkvormig model gebouwd worden
schaal 1 : 3,1 met een Reynoldsgetal van 1/5
van de prototype-waarde. Een dergelijk groat
model maakt men meestal niet, maar in dit
geval wei, omdat de balken per stuk in verhouding tot de gehele schuil klein zijn en
de vorm gevoelig is voor de viscositeitsinvloed van water. Het beJang dat gemoeid
is met de bouw van ongeveer tweehonderd
schuiven is groot genoeg om deze controle
te rechtvaardigen. Omdat geen andere faciliteit beschikbaar is zal voor deze proeven
de schutsluis te Lith gebruikt worden, aangepast aan speciale eisen. In €len of meer
weekeinden kunnen hier de metingen plaatsvinden, zonder dat de scheepvaart meer dan
een minimum aan hinder ondervindt. Gebruik
wordt gemaakt van het beschikbare verval;
ook de benodigde hoeveelheid water is in
het waterseizoen beschikbaar.
De conclusie van de bovenstaande overwegingen kan zijn da! het dynamisch gedrag
van schuiven vrij behoorlijk vooraf voorspeld
kan worden, al is de problematiek dan oak
ingewikkeld. De toepassing van modeltechniek
biedt ook hier vele mogelijkheden, maar de
beperkingen die elk type heet! ten aanzien
van volledige reproduktie van de verschijnselen moeten wei goed onderkend worden.

Wanneer de Oosterschelde over een aantal
jaren zal worden afgesloten met caissons
waarin beweegbare schuiven zijn opgenomen,
zijn daar jaren van voorbereidende werkzaamheden aan voorafgegaan. Men kan caissons
immers niet zomaar neerzelten. Er moet eerst
een sluitgat geformeerd worden. Maar wat
voor sluitgat?
Het is de bedoeling in dit artikel de relatie
Ie bespreken die er be staat tussen de vorm
van het sluitgat en de ingewikkelde operatie
van de caissonsluiling.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt
dat het woord 'sluitgat' hier eigenlijk niet toepasselijk is. Het is aileen bij echte afsluitingen op zijn plaats. Een nieuw woord is echter
nog niet gevonden. Wanneer we voor het
beg rip waarover we spreken dicht bij huis
een vergelijking zoeken, dan kunnen we de
schuiven van de caissons vergelijken met
deuren, en de caissons met de kozijnen. Het
'sluitgat' komt dan overeen met het gat dat in
de muur wordt ui!gespaard om de kozijnen
te plaatsen. Maar daarvoor bestaat ook in de
bouw geen afzonderlijk woord, zodat de vergelijking ons weinig verder brengt.
Niettemin begrijpt men elkaar in het werkoverleg best. In de loop van de laatste paar
maanden zijn de volgende werkdefinities gegroeid: de toestand met damvakken en
drempels wordt wintersluitgat genoemd, evenals dal bij vroegere sluitingen het geval was,
omda! deze situalie altijd in de winter v66r
de sluiting gereed placht te zijn. Ais aile
caissons geplaatst zijn, noem! men het resultaat 'zomersluitgal', omdat deze toestand
voor de zomer gepland is. Over het zomersluilgat handel! dit artikel.
Bij de dimensionering van het zomersluitgatprofiel spelen een aantal tegenstrijdige
overwegingen een rol. Om een minimaal getijverschil van 2,3 m bij Yerseke te realiseren is
een profiel van 10 tot 12000 m2 nodig, dat
vee I te klein is als zomersluitgat. In Bericht
72 en 73 werd al uitgelegd, waarom er een
aanzienlijk verschil moet zijn tussen het eindproliel en het proliel bij plaatsing. We vermeldden daar ook dat men met de DOSCaisson dit probleem oploste door de caissons geheel open in te varen en af te zinken
en ze na plaatsing van de laatste te vaar-

Het sluitgatprofiel en de
caissonplaatsing

zien van betonnen roosters die een groot deel
van het doorstroomprofiel wegnamen.
Welke factoren zijn dan wei bepalend voor de
grootte van het zomersluitgat?
In de eerste plaats de krachten die nodig
zijn om de caissons op hun plaats te slepen.
In de tweede plaats de stabiliteit van de steen
op de drempel. De bovenste laag van de
drempel mag onder geen beding door de
stroom worden aangetast, noch tijdens, noch
na de caissonplaatsing. Tenslotte spelen
ook de ontgrondingen tijdens het plaatsen
van de caissons een belangrijke rol. Oat deze
drie factoren aile pleiten voor een ruim zomersluitgat zal niemand bevreemden. Er zijn
echter ook enkele overwegingen die tot een
tegenovergestelde aplossing leiden. De kunst
is nu, al die elkaar kruisende belangen Ie
verzoenen.
Factoren die de grootte van het sluitgat beperken zijn de drempelhoogte, die in verband met de fundering en de onderloopsheidbestrijding een minimale dikte van enkele
meters moet hebben, en het feit dat de
caissons in verband met de op te nemen krachten van aanzienlijke afmetingen zullen zijn.
Wil men de gevolgen van de twee vorige
factoren beperken door in te baggeren, dan
zit men met de ervaring dat dit niet te diep
kan, omdat men anders ontoelaatbare aanzandingen oproept tijdens de bouw.
In figuur 1 is het verband getekend tussen
het zomersluitgatprofiel en de maximale
vloedsnelheid ter plaatse van de laatste te
plaatsen caisson in De Roompot onder gemiddelde getijomstandigheden. Ter vergeIljking is daar naast de toestand bij de huidige ontwerpen ook die bij het ontwerp van
de caissons ten behoeve van de volledige
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Oosterscheldeafsluiting getekend, waarvoor
immers ook een caissonsluiting bestudeerd
is, maar nimmer gerealiseerd. Door de veel
gering ere belastingen op de caissons kon
men toen een zeer open constructie ontwerpen. Dat was ook wei nodig in verband mel
de grote lengle van 100 m die men aan de
caissons gegeven had om het aantal beperkt
te houden. De vernauwing van het oorspronkelijke doorslroomprofiel bedroeg to en slechts
35%. De vernauwing bij de caissons van de
stormvloedkering bedraagt 60%, hetgeen de
caissonplaatsing tot een aanzienlijk zwaarder
karwei maakt. Wanneer we nu kijken naar
vroegere caissonplaatsingen zoals die in het
Veerse Gat, het Volkerak, de Lauwerszee en
het Brouwershavense Gat, dan zien wij dat
de vernauwingen toen ook 60 tot 65% bedroegen, hetgeen dus overeenkomt met de

ondiepe delen van het sluitgat, doordat de
caissons daar dieper drijven dan de kruin
van de drempeI. Oil betekent dat de caissons
opgetild moeten worden met behulp van drijflichamen. Een andere mogelijkheid is de
caissons op de hoogwaterkentering te plaatsen. Die duurt echter korter dan de laagwaterkentering, zoals blijkt uit de getijkromme van figuur 2; bovendien is de golfdoordringing vanuit zee tijdens de hoogwaterkentering natuurlijk grater dan tijdens de
andere kentering. Bij een aantal ontwerpen is
zelfs een combinatie van drijflichamen en
hoogwaterplaatsing nodig. Ten derde moet bij
de afsluiting van de Oosterschelde ondanks
ongeveer dezelfde vernauwingspercentages
gerekend worden op hogere snelheden dan
bij vroegere sluitingen. In figuur 3 is de gemeten snelheidskromme in het laatste gat

UREN

situatie die we nu hebben. De plaatsing van
slormvloedcaissons in de Oosterschelde lijkt
zo bezien niets nieuws: we kunnen terugvallen op ervaring uit het verleden. Toch is de
gelijkenis slechts oppervlakkig; wanneer we
beter kijken zijn er duidelijke verschillen aan
te wijzen.
In de eerste plaats worden thans aan de vlakheid van de drempel hogere eisen gesteld dan
bij vraegere sluitingen het geval was. Over
de aansluiting van de caissons op de drempel is in het vorige Bericht reeds het een en
ander geschreven. Voor de stenen op de
drempel komt het erop neer dat ze tijdens
het plaatsen van de caissons in elk geval
geen stabiliteitsverlies mogen lijden. In de
tweede plaats is de diepgang van de caissons
tengevolge van hun zwaardere constructie
veel groter, hetgeen moeilijkheden geeft bij de
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van een aantal caissonsluitingen getekend.
De snelheden zijn nergens hoger dan 2,5 m
per seconde, behalve dan in het Brouwershavense Gat, waar de snelheden hoger opliepen door de aanwezigheid van een blokkendam in het zuidelijk sluitgat. Men kon de snelheden zo laag houden omdat men de laatste
caissonplaatsing steeds rond doodtij plande.
Bij het maken van de stormvloedkering is dat
waarschijnlijk niet mogelijk, omdat er drie
gaten zijn, waarin afwisselend een caisson
geplaatst wordt. De tijd die nodig is voor
het plaatsen van de laatste caissons is zo
lang, dat er zeker een gemiddeld getij in valt
en waarschijnlijk ook nog een springtij.
Men zou de remedie natuurlijk kunnen zoeken in zodanige inbaggeringen van de profielen, dat in de laatste lase van de sluiting
weer een groot zomersluitgat verkregen wordt.

Invaarproeven met een caisson
met drijflichamen

BROiJWCRSH,,<VENSE

Fig. 1. Maximale eb- en vi oedsnelheden bij toenemende vernauwing van het sluitgat Roompot in de Oosterschelde door
plaatsing van doorlaatcaissons
dan wei stormvloedkerende
caissons

Fig. <:. Vorm van de getijkromme ter plaatse van de
laatste af te zinken caisson

Fig. 3. Maximale stroomsnelheden bij verscheidene plaatsingen van laatste caissons

Jeze mogelijkheid is echler, zoals reeds
eerder gezegd, begrensd door het probleem
van de ongewenste aanzandingen in de bouwfase. Elke kunslmatige kuil in een beweeglijke zandbodem onder water zandt onmiddellijk weer aan. Het toegevoerde zand zou
in dit geval de lilterconstructie van de drempel aanzienlijk kunnen verstoren.
In eerste instantie wordt derhalve getracht
de ontstane problemen per stuk op te
lossen. De ontgrondingen bestrijdt men met
behulp van een langere bodembescherming.
Ten behoeve van de stabiliteit van de drempel wordt momenteel onderzoek gedaan naar
de stroombestendigheid van de stortsteen.
Blijkt die onvoldoende dan kan een oplossing
gevonden worden door de steen vast te leggen met asia It of met een matconstructie of
iets dergelijks. Het gebruik van zwaardere
en dus grotere steen is minder raadzaam in
verband met de vlakheid van de drempel.
Hel gebruik van stenen of slakken met een
hoger soortelijk gewicht kan ook een oplossing zijn; maar die wordt misschien weer erg
duur. Ook hier zal nog geruime tijd gewikt
en gewogen moeten worden, voordat een voor
iedereen aanvaardbare oplossing gevonden is.
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Natuurmetingen
ten behoeve van het nieuwe
getijmodel RD-II

Ten behoeve van het Oosterscheldeonderzoek
zijn twee geheel nieuwe tweedimensionale
wiskundige modellen ontworpen. die bekend
staan als model RO-II en het Scheldes-model.
Men vindt er al iets over vermeld in Berich!
72 (mei 1975).
Behalve de eigenlijke waterbeweging kan
ook de verspreiding van opgeloste stoffen
met behulp van deze model Ien worden nagegaan. wat van groot belang kan zijn bij het bestuderen van waterkwaliteitsproblemen. Inmiddels is een eerste aanzet gemaakt met
het instellen en afregelen van deze modellen
met behulp van in de natuur gemeten randvoorwaarden. Alhoewel er nog een aantal
problemen zijn te overwinnen. die te maken
hebben met de rekenstabiliteit van het model.
geven de voorlopige resultaten toch wei reden
tot optimisme. Het rekenprogramma produceert onder andere kaartjes van het beschouwde gebied met daarin stroomvectoren
en lijnen van gelijke snelheid op een bepaald
tijdstip. Een voorbeeld hiervan treft men aan
in figuur 1.
Meer en meer echter ervaart men het als
onbevredigend. dat men voor de randvoorwaarden bij deze berekening praktisch uitsluitend is aangewezen op de resultaten van
een meting. en wei die van 27/28 juni 1967.
Met behulp van deze meting zijn in het bestaande Randdeltamodel zeer bevredigende
resultaten verkregen, maar de beide nieuwe
modellen omvatten ook de Ooster- en Wester-

Fig. 1. Voorbeeld van de output
van het mathematisch model
RD-II
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schelde zeit, terwijl het Randdeltamodel
aileen het zeegebied omvatte.
Er bestaat voor de afregeling van de nieuwe
modellen dus thans oak behoefte aan uitgebreide me!ingen in he! binnengebied. Daarnaast is het ook prettig te kunnen beschikken
over de resultaten van een meetperiode van
langere duur, zeg een dag of dertig, die
zowel doodtij, spring!ij als normaal tij
omvat. Een langere periode biedt oak de mogelijkheid van een intensieve statistische
analyse van de resultaten met behulp van het
FRANOM-programma (FRANOM: Frequency
Response Analysis and Noise Model), dat in
samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de
Rand Corporation in Santa Monica (U.S.A.)
is ontwikkeld.
Tenslotte zal men bij nieuwe metingen oak
een aantal zaken meer in detail kunnen meten

Fig. 2. Overzichtskaart van de
modellen RD-II en Scheldes.
met de instrumentatie voor de
natuurmetingen
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op die plaatsen waar de waterbeweging bij
de vorige metingen het meest ingewikkeld
bleek te zijn.
Het doel van een meting als deze is het verkrijgen van informatie met betrekking tot de
waterstanden of wei het verticaal getij, de
stroomsnelheden en -richtingen, ook wei
het horizontaal getij genoemd, en met betrekking tot de afvoeren.
De waterstanden zijn van direct belang voor
het verkrijgen van randvoorwaarden in de modellen, terwijl de beide andere grootheden
onmisbaar zijn als controlegegevens bij
het ijken en afregelen.
Het verticaal getij wordt gemeten met prikkerpeilschalen die op de zeebodom worden
neergelaten, met elektrische stappenbaken
en vlotterpeilschalen die aan meetpalen
en -stellingen bevestigd zijn, en met langs
de oevers aanwezige getijschrijvers.
Het horizontaal getij wordt gemeten met zelfregistrerende Flachsee-stroommeetinstrumenten of vanaf boten met Ottmolens, Elmarstroommeters, Jacobson-stroomrichtingmeters
en stokdrijvers.
Flachsee-stroommeters registreren een
maand lang iedere 5 minuten de stroomsnelheid en -richting met behulp van een
ingebouwde smalfilmcamera. Een propeller
en een bijbehorende omwentelingenteller
meten de snelheid van de stroom, en de
stroomrichting wordt bepaald door een ingebouwd kompas. De Flachsee-stroommeter
drijft uit zichzelf op en wordt daarom met
een staaldraad of scheepsketting en een
betonblok op de bodem verankerd. De lengte
van staaldraad of ketting word! zodanig gekozen, dat het instrument op dat punt van de
verticaal komt Ie hangen, waar de gemeten
snelheid praktisch overeenkomt met de
gemiddelde snelheid over de gehele diepte ter
plaatse.
Om de instrumenten terug te kunnen vinden
en ze tegen beschadiging door ankeren van
schepen of vissen met sleepnetten te beschermen, wordt het verankeringsblok van
het instrument doorverbonden met een Iweede
betonblok, waaraan een lichtboei verankerd is.
De prikkerpeilschalen registreren de waterstand door de druk te meten van de waterkolom boven het instrument; zij worden
eveneens door boeien gemarkeerd.
De Flachsee-stroommeetapparatuur en de
prikkerpeilschalen werden uitgezet door betonningsvaartuigen van het loodswezen; de
c06rdinatie berustte bij de directeur van het
loodswezen, district Scheldemonden te Vlissingen.

In totaal werden 41 zelfregistrerende instrumenten op zee geplaatst, en wei 21 Flachsee-stroommeetinstrumenten en 20 prikkerpeilschalen. De posities van aile meetpunten
zijn in figuur 2 weergegeven.
De meetperiode liep van 25 augustus tim 20
september 1975. In deze periode werden
door aile zelfregistrerende instrumenten de
snelheden en waterstanden gemeten. De
peilschrijvers aan de wal werden regelmatig
nagezien en bovendien werd ter controle op
gezette tijden een peilschaal vlakbij visueel
afgelezen. Ook de Flachsee-instrumenten
werden gecontroleerd. Daarvoor gingen bij
de instrumenten meetboten voor anker, die
de stroomsnelheid controleerden met Ottstroomsnelheidsmeters, de stroomrichting
met Jacobson-stroomrichtingmeters, of beide
tegelijk met Elmar-stroommeters. Deze controlemetingen werden over de hele verticaal
uitgevoerd, zodat er gedetailleerde stroomsnelheids- en richtinggegevens over de verticaal uit resulteerden; op die manier werd
het mogelijk de betrekking vast te stelien
tussen de werkelijke gemiddelde snelheid
in de verticaal en de snelheid die gemeten
werd met de Flachsee-stroommeters.
Bij de prikkers was rechtstreekse controle
van de waterstanden niet mogelijk; wei moesten op gezette tijden de watertemperatuur
en het zoutgehalte in de buurt van de instrumenten worden gemeten alsmede de barometerstand. Deze drie grootheden beYnvloeden zoals men zich kan voorstellen de
registratie van de prikker.
In de planning werd een hele week uitgetrokken om de Flachsee-instrumenten en de
prikkers te plaatsen. Deze werkzaamheden
zijn namelijk sterk afhankelijk van het weer
en de beschikbare capaciteit van het loodswezen, en men moet dus wat tijd reserveren
om tegenslag op te vangen. Beide factoren
werkten in dit geval zeer mee aan een vlot
verloop. De weersomstandigheden waren
goed, terwijl de door het loodswezen ingezette capaciteit zo hoog lag, dat aile instrumenten binnen enkele dagen geplaatst
konden worden.
De blokkade van de Nieuwe Waterweg door
actie-voerende binnenvaartschippers dreigde
op het kritieke ogenblik een vitaal onderdeel
van de meting, de straks nader te beschrijven
detailmeting, te doen mislukken, maar uiteindelijk werd er aileen een vertraging van
twee dagen door veroorzaakt.
We merkten al op, dat naast de waterstanden
en snelheden ook de afvoeren een belangrijk
gegeven vormen. Het verkrijgen van dit
gegeven zal op zee in het algemeen weinig
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Fig. 3. Overzicht van de situering der meetboten in de mond
van de Oosterschelde tijdens de
detailmeting

problemen opleveren, omdat de snelheden
tussen twee stroommeetpunten sleehts geleidelijk veri open en ook de bodemligging
geen al te grote sprongen vertoont. Men kan
de gemiddelde snelheid en het doorstroomprofiel eenvoudig met elkaar vermenigvuldigen om een vrij nauwkeurige voorstelling
te krijgen van de afvoer.
In de monden van de zeegaten en in de
Schelde nabij de Belgiseh/Nederlandse
grens is de situatie eehter volkomen anders.
Doordat hier een ingewikkeld geulenpatroon
ligt, kunnen over relatief korte afstanden
grote variaties in diepte en snelheid voorkomen. Er is daar dan ook een veel kortere
afstand tussen de meetpunten noodzakelijk,
zo kort dat het aantal zelfregistrerende instrumenten nodig voor een volledige meting
de aanwezige eapaciteit verre overschrijdt.
Dit is een veelvoorkomend probleem en de
oplossing ervan, die ook hier gevolgd werd,
is dan ook, dat in zo'n geval de betrokken
raai of raaien gedurende €len of twee dagen
tijdens de meetperiode zeer intensief bemeten
worden met behulp van een uitgebreide
vloot meetboten. Gedurende de rest van de
meetperiode kan dan worden volstaan met
een kleiner aanta! meetpunten, de zogenaamde referentiepunten.
Vervolgens wordt namelijk getracht op grond
van de intensieve meting gedurende twee
dagen een vaste correlatie te ontdekken
tussen de meting in de detailpunten en die in
de referentiepunten, zodat men vanuit de
meetresultaten in de referentiepunten de
waarden kan schatten voor de andere, niet
bemeten punten. Op die manier kan men het
gedetailleerde verloop tijdens de gehele
meetperiode toch vrij goed benaderen. Vooral
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bij deze berekeningen zal het reeds eerder
genoemde FRANOM-programma belangrijke
diensten kunnen bewijzen.
De detailmetingen zijn gehouden op 4 en
5 september. In totaal waren daar 40 boten
bij betrokken, waarvan 13 in de raai in de
mond van de Westerschelde, 8 achterin de
Westerschelde bij de Belgisch-Nederlandse
grens, 18 in de Oosterscheldemond en 1 in
de mond van de Rotterdamse Waterweg. De
meetposities in de raai Oosterschelde zijn
in figuur 3 als voorbeeld gegeven.
De weersomstandigheden tijdens de detailmeting waren uitermate gunstig. Dit betekende een grote meevaller voor de bemanning van het grote aantal ingezette boten
en voor de leiding. Het aantal dagen met

weinig gollslag op de Noordzee is namelijk
zeer klein. Indien men op beter weer moet
wachten kan daarmee geruime tijd heengaan.
Doordat bij de nu vereiste omvang van de
meetvloot een groot aantal organisatorische
voorzieningen nodig waren, kon men onmogelijk bijvoorbeeld gedurende enkele weken
op gunstig weer wachten. Men moes! het
weer daarom maar nemen zoals het viel. De
bemanning van de meetschepen is er aan
gewend, dat de weersomstandigheden bij
dergelijke operaties verre van gunstig kunnen
zijn en dat ze soms halverwege moeten
worden afgebroken. Oil keer kon de meetserie worden afgewerkt onder optimale
weersomstandigheden.
Maar met het eigenlijke meetwerk is nog
maar een klein deel verricht van de arbeid
die bij een grote meetcampagne moet worden

verzet. Men zou zelfs kunnen spreken van
de top van de ijsberg, als men de feitelijke
meetinspanningen vergelijkt met alles wat
komt kijken bij de maandenlange voorbereiding en vooral bij de uitwerking van de verzamelde gegevens. De zelfregistrerende instrumenten leveren meestal een strook
papier met daarop een getekende getijlijn,
of in het geval van de prikkerpeilschaal een
getijlijn die bestaat uit een reeks in het
papier geprikte gaatjes. De Flachsee-instrumenten produceren een film met daarop de
registraties van richting en grootte van de
stroom.
De resultaten van de niet-zelfregistrerende
instrumenten komen op met de hand ingevulde formulieren. Weliswaar wordt er al
geruime tijd gewerkt aan het aulomatisch

verwerken van al deze gegevens, maar vooral
bij grote, niet regelmatig voorkomende meetcampagnes moet een belangrijk gedeelte
van het materiaal nog met de hand worden
omgezet in voor de computer leesbare gegevens. Daarnaast dienen ook wei eens
correcties te worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met kleine alwijkingen in
de uurwerken van de instrumenten, die soms
vier weken lang niet gecontroleerd kunnen
worden. De prikkerpeilschaalresultaten zullen
nog gecorrigeerd moeten worden op temperatuur, zoutgehalte en barometerstand. We
hopen echter dat eindnovember al zoveel
van de resultaten beschikbaar is, dat ze
bruikbare informatie kunnen verschalfen
voor de modelberekeningen.
Het volledig verwerken en controleren van de
meetgegevens zal nog vele maanden vergen.
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In Bericht 72 (mei 1975) werd uitgebreid
aandacht besteed aan het waterloopkundig
onderzoek. Het ging er to en voornamelijk
om, welke problemen er speelden bij het
ontwerp en hoe ze onderzocht moesten
worden. Inmiddels is het onderzoek een eind
gevorderd en kunnen er enkele resultaten
gemeld worden, met name voor wat betreft
het onderzoek naar de totale golfkrachten op
de caissons, het ontgrondingsonderzoek en
de morfologie van het bekken.
Verder wordt aandacht besteed aan enkele
onderzoeken die sinds het vorige Bericht
begonnen zijn, te weten het golfklappenonderzoek en de proeven met scheve golfaanval.

Er bestaat een nauwe relatie tussen de te
verwachten golfbelasting en het caissonontwerp. De totale golfbelasting en de vervalbelasting samen bepalen in belangrijke
mate hoe breed en zwaar de constructie moet
zijn. Deze belasting kan in feite beter de
quasi-statische golfbelasting genoemd worden, omdat de caisson als geheel deze
belasting als statisch ervaart. Dil komt omdat
deze belastingfluctuatie veel langzamer
verloopt dan de eigen trillingsperiode van
de gehele constructie; er is dan geen sprake
van een zogenaamde dynamische respons.
In de maanden januari tot mei van dit jaar
is een groot aantal ontwerpvarianten op
quasi-statische belasting onderzocht. De
variabelen bij deze ontwerpen waren de plaats
en de grootte van de onder- en bovenkokers,
en de plaats en de hoogte van de schuiven.
Ook werd het effect nagegaan van golfdempende constructies als bijvoorbeeld roosters,
terwijl voor diverse types bovendien de aanlegdiepte en de vorm van het golfspectrum
gevarieerd werden.
Om de golfbelasting te meten werd de Ie
beproeven caisson in een frame gehangen
met behulp van stijve veren. De vervorming
van de veren, die gemeten wordt met zogenaamde rekstrookjes, is een maat voor
de krachlen. Op deze manier werd de totale
horizontale en verticale kracht gemeten, en
ook he! moment. De golfbeweging in de
modelgoot werd opgewekt door middel van
een bewegend schot. De bewegingen van dit
schot werden zo geprogrammeerd dat de
resulterende waterbeweging in de goot overeenkwam met de in werkelijkheid oplredende
onregelmatige golfbeweging.
Uit het onderzoek zijn een aantal belang206

De voortgang van het waterloopkundig en morfologisch
onderzoek

wekkende conclusies naar voren gekomen.
Allereerst kwam vast te staan dat verhoging
van de kerende hoogte van N.A.P. + 5,3 m.
de maatgevende walersland, tot N.A.P. +
10m de horizontale golfbelasting met 25%
doet toenemen. Verder bleek dat verplaatsing
van de schuif van de voorkant van de caisson
naar het midden en naar de achterkant bij
een bovenkoker over de volle breedte de
verticale golfkrachten met resp. 100% en
200% doet toenemen.
De resultaten van dit golfkrachtenonderzoek
hebben, samen met tal van andere factoren,
geleid tot de keuze van drie hoofdtypen
caissons, de halve bakcaisson, de open bak
en de venturi. Deze drie typen zijn in het
vorige Bericht reeds uitgebreid besproken.
Bij de bepaling van de totale golfkrachten op
de caisson werd uitgegaan van loodrechte
golfaanval. omdat dat de maatgevende toestand is. Het is echler niet ondenkbaar da!
de golven onder een andere hoek met hel
trace van de dam invallen, waarbij dan mel
name de wanden van de caissons belast
worden. Aangezien deze krachten mede de
dikte van de wanden bepalen en daardoor
weer van invloed zijn op he! doorstroomprofiel, is ook modelonderzoek ondernomen
naar deze vorm van belas!ing.
Deze proeven worden gedaan in een 11 m
brede golfbak, omdal een dergelijk onderzoek
uiteraard niet in een smalle goot kan plaatsvinden. Hel systeem van golfopwekking en
krachlenmeting is verder vrijwel hetzelfde
als bij het onderzoek naar de totale golfkrachten.
Bij dit onderzoek werd de configuratie van
de wand en bij de drie overgebleven caisson-

types gevarieerd, teneinde een oplossing te
vinden waarbij de krachten op de wanden
zo gering mogelijk zijn.

Golfklappen zijn meestal niet gevaarlijk voor
de stabiliteit van de constructie als geheel.
Bij de quasi-statische golfbelasting is de
gollperiode veel grater dan de eigen trillingsperiode van de caisson plus de ondergrond.
Bij golfklappen is het andersom: ze verlopen
zo snel, dat de constructie als geheel ze
nauwelijks voelt. In figuur 4 is getracht dit
uit te beelden door de zogenaamde dynamische respons van een caisson op bel astingen met verschillende perioden te tekenen.
Delen van de constructie, met name rond de
waterlijn, kunnen er echter zeer zwaar door
belast worden.
Oat is des te sterker het geval als de eigen
trillingsperiode van zo'n onderdeel in de buurt
ligt van de duur van de golfklap. Het blijkt
dat dit met name nogal eens voorkomt bij de
schuiven .

Golfklappen

Hoewel de term golfklappen vaak ten onrechte gebruikt wordt als men de totale gollbelasting op een constructie bedoelt, is het
toch lang niet hetzelfde. Maar wat is het
verschil?
In figuur 1 is het wateroppervlak getekend
dat behoort bij een quasi-statische golfbelasling. De wand reflecteert de inkomende gall,
zodat een zogenaamde staande golf met
buiken en knopen ontstaat; de waterspiegel
ter plaatse van de wand rijst en daalt aileen
maar, de golf komt echter niet los van de
wand. Door de waterspiegelstijging en -daling

•
ontstaan drukverhogingen en drukverlagingen
tegen de wand die gesommeerd over de
hoogte de totale quasi-statische golfbelasting
opleveren.
In figuur 2 ziet men daarentegen een golfklap. Het golffront is losgekomen van de wand
en botst er tegen aan. Deze botsing gaat
gepaard met grote plaatselijke drukken. Ais
de quasi-statische belasting vergeleken
wordt met het leunen op een plank, dan
komt de golfklap overeen met een karateslag.
Wie het precies wil weten, kan het verschil
aan den Jijve voelen in een zwembad. Ais
men zich onder water begeeft en langzaam
stijgt en daalt dan voelt men op de trommelvliezen een quasi-statische belastingsfluctuatie. Wie zich vervo/gens plat op de buik
van de hoge duikplank /aat vallen, vergeet
het verschil daarna nooit meer.

1

Fig. 1. Golfbeweging legen een
wand en het daarmee samengaande drukverloop
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Golfklappen kunnen vooral ontstaan wanneer
de golven bijna breken en daardoor steil zijn.
Oit komI met name voor in ondiep water.
Wat dat betreft is de situatie in de Oosterschelde voorlopig gunstig, daar het water
steeds vrij diep is in verhouding tot de gollhoogte. Toch kunnen als gevolg van de
vormgeving ook dan golfklappen optreden.
Van de duikplank al kan iemand immers ook
een goede of een slechte sprong maken, en
dientengevolge wei of niet een golfklap voelen.
Een voorbeeld van een hydraulisch ongunstige vorm leveren de schuiven van de uitwateringssJuizen in het Haringvliet (fig. 4).
Om tal van redenen is daar gekozen voor een
segmentschijf met het draaipunt boven water.
Een onvermijdeJijk gevolg daarvan is dat de
schuil in gesJoten stand golfklappen te verduren krijgt. Ook bij de stormvloedkerende

caissons treden bij sommige ontwerpen
klappen op. Oil is bijvoorbeeld het geval
wanneer de bovenkoker voor de schuil uitsteekl en wanneer de onderkant van de
koker bovendien boven L.W. ligt. Bij de bespreking van de quasl-statische golfbelasting
werd al gezegd dal een koker voor de
schuil de verticale krachten verhoogde. Om
die reden werd de koker bij de halve bakcaisson dan ook achter de schuil gesitueerd.
Hel lijkt echter constructief noodzakelijk hoe
dan ook een wand Ie hebben v66r de schuil.
Door de vormgeving van deze wand Ie varieren wordt getracht de golfklappen op de
schuif zo klein mogelijk Ie houden.
Het verschil tussen de quasi-statische golfbelasling en de golfklappen blijkt ook in het
onderzoek. Bij de proeven naar de totale
golfbelasting treden de golfklappen wei op,
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maar ze worden niet goed geregistreerd
omdat de eigen trillingsperiode van de meetveren te hoog ligt om de klap te kunnen
volgen. Op de registratie is een klap weliswaar duidelijk te zien (fig. 6) maar de grootte
wordt niet op betrouwbare wijze weergegeven.
Om gollklappen te kunnen meten is een zeer
stijf model nodig mel drukopnemers die de
klap in de tijd kunnen volgen. Dit stelt hoge
eisen aan deze instrumenten, omdat een
enkele klap zich in een fractie van een seconde afspeelt.
De stormvloedkering is in het model geschematiseerd nagebouwd uit enkele centimeters dik plaatstaal, wat een zeer stijf
geheel oplevert. Het model is geplaatst in een
zogenaamde windgoot, waar, behalve de
normale golf die wordt opgewekt door middel
van een schot, wind over het water blaast,

Fig. 2. Golfklap en het daarmee
samengaande drukverloop

,-----------------------------------,4,--------------------············.·----------

Fig. 3. Dynamische respons

Fig. 4. Optreden van een golfklap ten gevolge van de vormgeving der schuiven in de
Haringvlietsluizen

Fig. 5. Samenpersing van lucht
in een hoek van de caisson

Fig. 6. Registratie van golfklappen

die veroorzaakt dat de golfvorm meer in overeenstemming is met de werkelijkheid. Oil kan
belangrijk zijn bij het mechanisme van de
klappen. Er is nog geen bevredigend antwoord gevonden op de vraag, welke schaalregels men moet hanteren om het effect
van golfklappen in het model te vertalen
naar de werkelijkheid.
Bij normale golf- en stromingsmodellen is
het omrekenen naar de werkelijkheid vrij
eenvoudig. In het geval van golfklappen ligt
de zaak echter veel gecompliceerder, omdat
er, naast de elementen water en constructie,
nog een factor bijkomt, de lucht. Sterk vereenvoudigend zou men kunnen zeggen dat de
lucht als een soor! veer werkl tussen het
water en de constructie. De klap is dan
enigszins te vergelijken met een gewicht dat
op een zuiger valt.
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Toch is dit een te verregaande simplificering.
In veel gevallen speelt bijvoorbeeld ook de
hoeveelheid luchtbellen in het water zelf een
rol. In feite bestaat er nog geen volledig
inzicht in de fysica van de golfklappen, zodat
het omrekenen van modelresultaten naar de
werkelijkheid een netelig karwei blijft. De in
het model gevonden waarden liggen echter
aan de ongunstige kant, omdat de lucht in
het model relatief te stijf is. Het gevaar dat
men te optimistisch zou worden op grond
van de modelresullaten en daardoor een
onveilige constructie zou bouwen is dus
gering. Om economische redenen is meer
inzicht in deze materie echter gewenst.
In de afgelopen periode is een groot aantal
varianten onderzocht len behoeve van het
ontwerp van de kering. De beschreven onderzoeken zijn voor hel merendeel gedaan bij
een randvoorwaarde, en wei de ontwerpwaterstand met de daarbij horende golf; op
die manier werd hel mogelijk een vergelijking
te maken tussen de diverse onlwerpen.
Naarmate het ontwerp convergeert naar een
beperkt aantal oplossingen, worden er per
variant meer loeslanden onderzocht. Uileindelijk worden dan bij het definitieve ontwerp
zoveel mogelijk toestanden onderzocht die
gedurende de levensduur van de constructie
kunnen optreden: aile denkbare combinaties
van golfhoogten, golfspeclrumvormen, golfrichtingen, waterslanden buiten, waterstanden
binnen, en dus ook van vervallen over de
kering. Ook de situaties waarin de schuiven
zich kunnen bevinden .- open, gesloten, half
gesloten met weigerende schuil en dergelijke - komen een voor een aan bod. Verwacht mag worden dat dit toegespitste onderzoek geruime tijd zal duren voordat de
stormvloedkering in aile details gedimensioneerd kan worden.
Het onlgrondingsonderzoek
Het doe I van het ontgrondingsonderzoek is
de bepaling van de bimodigde hoeveelheid
bodembescherming. Oil is echter niet aileen
een hydraulisch probleem. De criteria bij
de bepaling van de lengle zijn van grondmechanische aard. Voorlopig uitgangspunt
is dat er geen afschuivingen en zettingsvloeiingen mogen optreden aan de rand.
Ter voorkoming hiervan wordt het zand ter
plaatse van de rand van de bodembescherming verdicht op dezelfde manier als onder
de caissons, en wordt de kuilheliing bestor!.
Het verdichten moet vooraf gebeuren, maar
het bestorten kan waarschijnlijk aileen tijdens
het ontgronden gedaan worden.
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A HELE BREEDTE SlUiTGAT
B

GROOTSTE !N8AGGERINGEN VERMEDEN

C

VRJJWEl GEEN tNBAGGER1NGEN

a

HOGE BOOEMBAK

b

LAGE BOOEM8AK

Fig. 7. Hoofdvarianten in de
mogelijke vormgeving van het
wintersluitgat

Waterloopkundig modelonderzoek in Model 1001 te De Voorst

De lengle van de bodembescherming wordt
door twee factoren bepaald. Ten eerste mag
de kuil niet dieper worden dan de maximale
diepte waarover verdich! kan worden, dat is
ongeveer 15-·25 m, en ten tweede mag de
ontgronding niet zo snel verlopen dat de
hellingen niet bijgestort kunnen worden.
In de afgelopen maanden werd een aantal
combinaties van sluitgat- en caissonvormen
onderzocht. In feite geldt hier hetzelfde als
wat gezegd is bij het golfonderzoek. Voor
een relatief groot aantal varianten werd
onderzoek gedaan bij een beperkt aantal
randvoorwaarden, namelijk de drempelfase;
de toestand met aile caissons geplaats! en
de eindtoestand. Inmiddels is ook globaal
onderzoek gedaan naar de caissonplaatsingen
en de plaatsing van eventuele roosters.
8ij een meer definitiel ontwerp moeten aile

bouwfasen onderzocht worden. Tot nu toe
is het onderzoek steeds gedaan met de
bodembescherming die ontworpen was voor
de blokkendamsluiting van de Oosterschelde,
die reikt van 200 tot 250 m aan weerszijden
van de as. Om te bepalen hoever de bodembescherming moet worden verlengd, is
zowel gebruik gemaakt van in het verleden
uitgevoerd systematisch onderzoek als van
de resultaten van het tweedimensionale
ontgrondingsonderzoek VOOr de stormvloedkering. Voor een aantal varianten betekent
dit echter een zeer grote extrapolatie, zodat
de getalien slechts kunnen gelden als een
eerste schatting. In Bericht 72 werd gesteld
dat een zo goed mogelijke spreiding van het
energieverlies de kleinste ontgrondingen oplevert en dus de geringste hoeveelheid
bodembescherming vergt. Oit is bij het onder-

belangrijke rol. Duidelijk is wei dat ook bij een
'mooie' eindoplossing 200-250 m bodembescherming niet voldoende is. Men moet
zeker den ken aan het dubbele van die lengte.
Een practisch probleem waar men bij zeer
lange bodembeschermingen op stu it is dat het
ontgrondingsmodel van de sluitgaten in de
huidige vorm niet geschikt is om daar onderzoek naar te doen. Het model is destijds
ontworpen met het oog op de totale afsluiling van de Oosterschelde waarbij de bod embescherming maximaal 250 m lang zou behoeven te zijn. Door een kleine verbouwing
is het nu wei mogelijk lengtes tot 550 m te
onderzoeken, maar voor nog grotere lengtes
zal het model ingrijpend verbouwd moeten
worden, wat vele maanden zal duren. En dan
nog geeft een dergelijk onderzoek aileen

zoek ook duidelijk gebleken. Bij toepassing
van roosters over de volle sluitgatbreedte,
wat spreiding betekent van het energieverlies
zowel in horizontale als in verticale zin, blijkt
een bodembescherming van 200-250 m in
de eindfase voldoende. Wordt 'in de eindfase
aileen he! diepe deel van het sluitgat gebruikt, bij een overigens even groot doorstroomprofiel, dan is de verwachting dat een
lengte van 1500 m aan weerszijden van de
as nodig zal zijn. Oit geldt slechts voor de
eindfase, wanneer aile caissons en schuiven
geplaatst zijn.
Het beeld kan echter ongunstiger zijn tijdens
de bouwfasen. Het plaatsen van de roosters
zou grote ontgrondingen kunnen veroorzaken,
wanneer he! gebeurde door ze een voor een
!e plaatsen vanuit de oever. De tijd die met
lO'n plaatsing gemoeid is, speeit een zeer

maar inzicht in de erosie in de nabije omgeving van de kering. Over de gevolgen van
een dergelijke vernauwing voor de morfologie van de geulen en de aanval op de
oevers op grotere afstand is bij de huidige
stand van kennis op grond van hydraulisch
modelonderzoek vrijwel niets te zeggen.
Niettemin is de te verwachten moriologie
van het bekken en de zeemond in de eindtoestand van het grootste belang voor het ontwerp. Hoe snel de eind!oestand bereikt zal
worden en op welke plaatsen de morfologische veranderingen zich he! eerst zullen
voltrekken, is afhankelijk van de optredende
ge!ijstroomsnelheden op het bekken tijdens
en na de uitvoering van de werken en tevens
van het aanbod van sediment uit zee.
De te verwachten stroomsnelheden op he!
bekken kunnen worden bepaald met behulp
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van getijberekeningen en hydraulisch mooelonderzoek. De sedimentaanvoer uit zee
kan uit sediment-gehaltemetingen in de
huidige toestand worden geschal, wanneer
men aanneemt dal de sedimentconcentra!ie
in hel water niet ingrijpend zal veranderen
tengevolge van de werken. V~~r de slibtransporten in het gebied zal dit vermoedelijk
wei een redelijke benadering zijn.
Wat betreft het zandtransport moet men
echter wei rekening houden met invloed van
de werken. Door toeneming van de stroomsnelheden in de omgeving van de stormvloedkering zal aan weerszijden van de
bodembescherming zand van de bod em
worden geerodeerd, dat bij vloed naar
binnen wordt getransporteerd en bij vermindering van de snelheden in het binnengebied
tot bezinking komI.
De grootte van het zandtransport in het
buiten- zowel als het binnengebied kan gescha! worden met behulp van bekende
rekentecilnieken, als functie van de optredende stroomsnelheden. Uit de getijberekening kan de stroomsnelheidsverdeling
bepaald worden, en hieruit vervolgens het
verloop van het zandtransport en de plaatsen
van erosie en sedimentatie.
Teneinde het aanbod van slib uit zee te
kunnen bepalen dienen de sedimentconcentraties van het water onder verschillende
omstandigheden gemeten te worden. Tijdens
de natuurmetingen ten behoeve van het tweedimensionale model RD-II is daar al een
begin mee gemaakt.
In drie punten in de as van het damtrace
werden watermonsters genomen, waaruit de
sedimentconcentraties bepaald zullen worden.
De omstandigheden waren toen echter erg
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rustig. Uit sedimentconcentratiemetingen op
zee is gebleken, dat de sedimentgehallen
onder stormcondities zeer sterk kunnen toenemen, mede door opwerveling van de bod em
onder invloed van de golfbeweging. Om hier
meer inzicht in te verkrijgen zullen oak onder
ruwere weersomslandigheden sedimentgeilfllten gemeten worden, waarna getracilt zal
worden correlaties te bepalen lUssen stroom-,
golf- en windgegevens enerzijds en sedimentgehaltes anderzijds.
Teneinde na te gaan waar en onder welke
omstandigheden slib tot bezinking komt
dienen simultane sedimentgehallemetingen
Ie worden uilgevoerd in een aantal raaien
in de Ooslerschelde, waarbij levens de hydraulische facloren slroom, golf en wind
gemeten worden. Aan de opzet van deze
metingen wordt thans gewerkt.

De voorgenomen sluiting van de Oosterschelde met een stormvloedkering bestaande uit
caissons heeft een veelheid van activiteiten
ontketend, ook in de wereld der grondmechanici.
De aCliviteiten hebben onder meer betrekking
op een aantal nieuwe aspecten van het
grondmechanisch onderzoek die eerst sinds
korte tijd de aandacht trekken. Daarbij
den ken we voornamelijk aan cyclische verschijnselen ten gevolge van de golfbelasting
die, zij het in wat andere vorm, ook optreden
bij aardbevingen en bij de grote betonnen
zwaartekrachtconstructies die in de Noordzee
worden geplaatst voor de oUe- en gaswinning.

Het grondmechanisch onderzoek omvat in de
eerste plaats het terreinonderzoek, waarbij
onder vrij moeilijke omstandigheden ter
eerste verkenning van de ondergrond enige
honderden sonderingen zijn gemaakt. Deze
sonderingen zullen worden gevolgd door
boringen, waaruit monsters worden gewonnen
die in het laboratorium zullen worden beproefd. Tevens zullen in het terrein verschillende grondmechanische parameters worden
gemeten, zoals dichtheid, doorlatendheid,
horizontale terreinspanning en spanningrekrelaties van de ondergrond.
Daarnaast verricht men laboratoriumonderzoek waarbij ook weer parameters worden
vastgesteld als doorlatendheid, maximumen minimumdichtheid, kritieke dichtheid,
korrelverdeling, spreiding van de korrelgrootte, korrelvorm en vooral spannings-vervormingsrelaties. V~~r het vaststellen van
deze laatste relaties wordt onder andere
gebruik gemaakt van cyclische triaxiaalproeven, cyclische plane strain proeven en
cyclische simple shear proeven.
AI deze parameters vormen de bouwstenen
bij de bestudering van de speCifieke problematiek van de Oosterscheldesluiting, voorzover die lig! op het terrein van de grondmechanica. Er zijn inderdaad vele deelproblemen met een grondmechanisch aspect,
zoals de stabiliteit van de rand van de bodembescherming en van de aansluitende oevers,
de algemene funderingswijze van de caissons,
de verdichting van zowel de ondergrond
als de drempel, verwekingsverschijnselen die
in de ondergrond kunnen optreden, de
penetratieweerstand van de rib ben die mogelijkerwijs onder de caissons worden aangebracht, de wrijvingscoefficient tussen de

Deformatiegedrag en
stabmteit van de caissons

onderkant der caissons en de bovenkant van
de drempel, de verdeling van de contactdruk
onder tegen de caissons en de invloed van
de varierende waterspiegel rondom de caissons op de wateroverspanningen in de ondergrond.
De stabiliteit van de caissons en de verplaatsingen van de caissons ten gevolge
van deformaties in de ondergrond behoren
mede tot deze problematiek, maar zij nemen
daarin een bijzondere plaats in, red en waarom
we ons in dit artikel zullen beperken tot
deze twee punten en ons in het bijzonder
bezig zullen houden met de proeven die in
dit kader worden gedaan met een Lauwerszeecaisson in de werkhaven Neeltje Jans.
Op korte termijn kunnen vragen op het gebied
van deformatiegedrag en stabiliteit van de
caissons worden beantwoord met behulp
van min of meer gebruikelijke methoden.
Hierbij moet vaak vanuit de huidige ervaring
worden geextrapoleerd. Het is duidelijk dat
deze extrapolaties over het algemeen leiden
tot een conservatieve interpretatie der verschijnselen. Het belang en ook de omvang
van de te bouwen constructie rechtvaardigen
na de inleidende fase een meer gedetailleerd
en een meer diepgaand voortgezet onderzoek.
Kenmerkend voor dit geavanceerd onderzoek
is dat een aantal concurrerende methoden
van onderzoek op het probleem kunnen worden toegepast, zonder dat reeds duidelijk is
welke methodiek de voorkeur geniel.
Daarom worden door een aantal onafhankelijk
van elkaar en langs verschillende lijnen
werkende experts een aantal berekeningsmethod en verder ontwikkeld. Daarbij kunnen
in hoofdzaak twee rekenmodellen worden
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onderscheiden. Volgens de eerste methode
voert men stabiliteitsberekeningen uit met
behulp van de plasticiteitstheorie. Bij de
beschikbare methoden van dit type verkrijgt
men aileen informatie over het al of niet
stabiel zijn van de constructie. Het deformatiegedrag komt niet ter sprake. Getracht wordt de
bestaande method en zo aan te vullen dat
ook het deformatiegedrag kan worden voorspeld.
De andere methode voert deformatieberekeningen uit met behulp van de eindige-elementen-methode. Bij deze berekeningen
kunnen nog een drietal aanpakken worden
onderscheiden. Bij de eerste aanpak wordt
gebruik gemaakt van een bestaand, betrekkelijk eenvoudig eindige-elementen-programma, waarbij veel aandacht wordt besteed
aan de in te voeren grondparameters. Bij de
tweede aanpak worden in twee bestaande
consolidatieprogramma's de dilatantie, dat
zijn de volumeveranderingen die optreden
ten gevolge van schuifspanningen, en de
plasticiteit ingebouwd, terwijl relalief veel
aandach! aan het rekenmodel word! besteed,
terwijl bij de derde aanpak in een bestaand
plasticiteitsprogramma het effect van de
generalie en diffusie van wateroverspanningen
word! opgenomen. Ook bij deze aanpak wordt
relatief veel aandacht besteed aan het
rei<enmodel.
Behalve van rekenmodellen wordt er ook
nog gebruik gemaakt van twee modeltechnieken,~e weten 1 9 en n 9 -modelproeven.
1-g-Modelproeven worden gedaan in een
bak van 1,60 meter diep met een oppervlakte
van 2,5 x 4 m, gevuld me! verzadigd zand.
Om de generalie en dissipatie van de
wateroverspanningen in het porienwater op
schaal na te bootsen word! het porienwater
dat normal iter in he! zand aanwezig is, vervangen door een meer visceuze vloeistof,
melasse. Omdat deze proeven worden gedaan bij de normale zwaartekracht, hebben
ze de naam 1-g-modelproeven gekregen. Oit
in tegenstelling tot de n-g-modelproeven,
waarbij de a!mosferische druk onder laboratorium-omstandigheden wordt opgevoerd.
Het grondgedrag blijkt namelijk sterk afhankelijk van het spanningsniveau.
Deze proeven worden gedaan in een centrifuge waarbij de op het model werkende
zwaartekracht volgens de leng!eschaal wordt
verhoogd. Voor het proefcaisson is deze
schaal 1 : 33, voor de werkelijke caissons
1 : 110. Hiermee bereikl men dal het spanningsniveau op overeenkomstige punlen in
het model en in het terrein gelijk ligt.
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Gezien het gebrek aan ervaring met deze
soorten van belasting, is hel beslist noodzakelijk om de resultalen van de genoemde
voorspellingsmethoden te toetsen aan proeyen in het terrein, zoals ook al werd aangekondigd in Bericht 72 (mei 1975).
Daarom is beslolen op een lweetal lokaties
een caisson te onderwerpen aan een bel aslingsprogramma dat zoveel mogelijk de
belasting op de werkelijijke caissons nabootst.
Op de eerste Jokatie is de ondergrond niet
verdicht. De caisson wordt onmiddellijk op
de ondergrond gepJaatst. De uit grondmechanisch oogpunt interessanle verschijnselen,
zoals deformaties, generalie en dissipatie
van waleroverspanningen en eventuele verwekingsverschijnselen zullen zich hier hel
duidelijksl manifesleren. Het aksent ligt bij
deze proef op de toetsing van de voorspellingsmethodieken.
Op de tweede lokalie is de ondergrond verdicht met kifpalen. De caisson wordt hier
geplaatst op een 1 meter hoge drempel van
hoogovenslakken. Bij deze proef is geslreefd
naar een modelproel van de werkelijke
situatie. De resultaten van deze proeven
zUlien met aile genoemde methoden worden
voorspeld. Een commissie zal de verschillende
voorspellingsmethoden evalueren voornamelijk aan de hand van de resultaten van
deze caissonproeven. Op basis daarvan kan
ze vervolgens aanbevelingen doen met betrekking tot de onderzoekingen voor en de
berekeningen van hel definitieve ontwerp
van de stormvloedkering.
Keuze van een proelcaisson
Ais proelcaisson had de Rijkswaterstaat drie
caissons beschikbaar van verschillend type.
te weten

oppervlak
Phoenix
62 x 13,4 m 2
Volkerak
43 x 15 m 2
Lauwerszee 27,7 x 15 m2

gewicht
boven
water in
diepgang tonnen
5,0 m
4,8 m
3,6 In

4150
3250
1535

-------- - - - -

Een vergelijkende evaluatie van de drie
caissons leverde het volgende op. Het bod emoppervlak van de Phoenixcaisson is praktisch gelijk aan dal van de Volkerakcaisson,
maar in langsdoorsnede gezien heeft de
Phoenixcaisson afgeschuinde hoeken, zoda!
de bodemoppervlakle ervan bij zakking

V~~r proefnemingen wordt een
overgebleven Lauwerszeecaisson versleept naar de
werkhaven Neeltje Jans

Fig. 1. Opstelling van de
caissons in de werkhaven
Neeltje Jans. 1: Eerste positie
van de Lauwerszeecaisson;
2: Volkerak-caisson; 3. Tweede
positie van de Lauwerszeecaisson; 4 Tussenstation

Fig. 2. Schematisch aanzicht
van proefcaisson, vijzel en
reactie-caisson
2

toeneemt. De plaats en de afmetingen van
de wapening van de Phoenixcaisson zijn
onbekend. Berekeningen om na te gaan of
deze caisson bestand is tegen de aan te
brengen krachten, zouden pas kunnen worden
gemaakt na een uitgebreid R6ntgen-onderzoek. Dat zijn allemaal nadelen. Bovendien
is de Phoenixcaisson te zwaar.
De lengte/breedte-verhouding van de Volkerakcaisson bootst de gewenste vlakke vervormingstoestand beter na dan de lengte/
breedte-verhouding van de Lauwerszeecaisson. Vanwege de lengte zou bij deze caisson
echter een zware constructie nodig zijn om
de krachten gelijkmatig te verdelen. Ook
deze caisson is te zwaar. De uit te oefenen
horizontale krachten zouden in de buurt van
1200 a 1500 ton liggen. Er kon geen fabrikant
worden gevonden die binnen de beschikbare

tijd een dergelijke belastingsinstallatie
kan leveren.
Overwogen is of het mogelijk is het caissongewicht Ie verminderen. Oil bleek op allerlei
praktische bezwaren Ie stuiten. De Volkerakcaisson komt dus evenmin als de Phoenixcaisson in aanmerking als meetcaisson. Wei
kan hij bij de proef betrokken worden als
zogenaamde reactie-caisson.
Gezien de bezwaren tegen de beide andere
caissons is tenslotte de Lauwerszeecaisson
verkozen, voornamelijk vanwege zijn handelbaar gewicht. De lengte/breedte-verhouding
is niet zo gunstig als bij de andere caissons:
in principe hee/t het overspannen pori enwater gelegenheid om ook in lengterichting
af te stromen. Maar omdat wordt verwacht
dat de belangrijkste fenomenen zich zullen
afspelen in de bovenste 5 a 7 meter van

215

de ondergrond, zijn de afmetingen van deze
proefcaisson toch aanvaardbaar bevonden.
Wei Jigt de contacldruk van deze caisson
aan de lage kant. De onderzijde is glad.
Om het gewichtsverschil door de getijbeweging tijdens de proef zo klein mogelijk te
houden, zal de caisson gedurende de proeven
aan de zijkanten open zijn. Om de aan Ie
brengen krachten te kunnen opnemen, moet
hij bovendien nog worden versterkt.
Voor de proeflokatie is gezocht naar een
plaats waar de grondopbouw in wezen dezelfde is als ter plaatse van het afsluittrace,
waar bovendien weinig stroming is en die
beschut ligt, terwijl er ook voldoende dieple
moet zijn om de caisson Ie kunnen invaren.
De lokatie moet goed bereikbaar zijn, en op
de bod em mag geen slib liggen, omdal de
hele caisson over zo'n sliblaag kan wegglij-

opnieuw slib zou neerslaan. Het aanwezige
slib werd vervolgens weggebaggerd.
De Volkerakcaisson, die dienst doel als
reactie-caisson, werd op een drempel geplaatst zodat hij aan de kant van de proefcaisson kon overkragen. Door dit te doen
werd de afstand tussen de funderingsvlakken
van de beide caissons zo groot mogelijk
gemaakt.
Uit berekeningen volgde dat de reacliecaisson de spanningen onder de proefcaisson
op deze manier slechls minimaal zou bernvloeden. Tijdens het plaatsen van de reactiecaisson in de eerste week van september
bleken de gronddrukopnemers en de waterspanningsmeters onder de proefcaisson in
het geheel niet Ie reageren, zodat de aangehouden afstand kennelijk inderdaad voldoende is.
4 , - - - - - - -...........................................
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den en het slib bovendien de drainage
belemmert.
Deze eisen bleken dermate tegenstrijdig dat
er op korte lermijn geen plaats kon worden
gevonden die aan aile' eisen voldeed.
Tenslotte werd besloten de proeven te doen
in de werkhaven Neeltje Jans, aan de noordelijke zijde van het reeds voltooide damvak
in het midden van de Oosterschelde. Deze
keuze werd gedaan hoewel bekend was dat
een sliblaag van een meter dik in het aan
weinig stroming onderhevige water was
neergeslagen. Verwijdering van dit slib
zonder meer zou weinig zin hebben, omdat
het in de kortsl mogelijke Hjd zou zijn teruggekeerd. Daarom werd een gedeelle van de
werkhaven afgesloten met een ringdijk, om ie
verhinderen dat er in het algeslolen gedeelte
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De horizontale belasting op de caissons zal
in werkelijkheid bestaan uit een vervalkracht
ingevolge het verschil in waterniveau tussen
de Noordzee en de Oosterschelde, plus een
cyclische belasting door de golven. V~~r
de proel moest nu een belastingsmechanisme
worden ontworpen dat deze belastingen op de
proelcaisson zou kunnen nabootsen.
Verschillende wijzen van aandrijving werden
overwogen, zoals een excitalor op het caisson, rubber-fenders die met lucht zouden
worden opgeblazen, elektro-magnetische
system en , schroefvijzels en tens lotte olievijzels.
Deze laatste oplossing is verkozen omdat
olievijzels gemakkelijk kunnen worden geprogrammeerd om iedere gewenste belasting
te leveren.
Voor de stu ring van de vijze!s is een eenheid

Aanvankelijk werden vij! belastingsstappen
gekozen, ieder van 15 minuten. In iedere
belastingsstap is zowel het statische als het
cyclische deel van de belasting hoger dan
bij de voorgaande belastingsstap.
De periode van de golven op de werkelijk
te bouwen caisson bedraagt 10 seconden,
hetgeen betekent dat de periode van de
belasting op de proefcaisson bij een tijdschaal van 1 : 10, 1 seconde zou moeten zijn.
Omdat gevreesd werd dat de vijzels zo'n
hoge frequentie niet zouden kunnen halen,
werd de periode vastgesteld op 3 seconden.
In een later stadium is gebleken dat de
beiastingsinstallatie bij vijzelverplaatsingen
van 2,5 cm een peri ode van 1,5 seconden
kan halen. Het ligt in de bedoeling in een
vervolg-proef het effect van deze hogere
frequentie te bestuderen. De peri ode van

gebouwd met 12 funktiegeneratoren, waarmee het statische en het cyclische gedeelte
van de kracht met bijbehorende frequentie
en het aantal cycli kan worden ingesteld.
Met behulp van een patch-board kan de
volgorde waarin de funktie-generatoren in
werking moeten komen, eenvoudig worden
aangegeven.
Belastingsschema
Reeds in een vroeg stadium moest een beslissing worden genomen over het op te
leggen belastingsprogramma. De verschillende experts moesten de resultaten van de
proel immers vooraf gaan berekenen. Er
werden laboratoriumproeven gedaan waarbij
de aan de monsters op te leggen spanningen
afgestemd waren op bepaalde, in het terrein
te verwachten spanningsniveaus.
Fig. 3. Tijdschema voor de
belastingstappen
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Fig. 4. Schakeling naar een
volgende belastingstap
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Fig. 5. Inslrumenlatie onder en
naast de proefcaisson

Het belastingsprogramma is erop gebaseerd
een situatie na te bootsen waarin het gemiddeld zeeniveau langzaam stijgt van NAP.
naar NAP. + 5 meter, waarbij de gollkrachten overeenkomstig groter worden.
Omdat de lengteschaal van de proef 15 : 50
bedraagt, zijnde de verhoudingen van de
breedlen van de Lauwerszeecaisson en de
vermoedelijke lengte van de caisson waaruit
de stormvloedkering zal zijn opgebouwd,
moet de tijd waarin de wateroverspanningen
worden opgebouwd en weer afstromen,
worden voorgesteld op schaal 1 : (15/50)2, dus
ongeveer op schaal 1 : 10.
Aannemende dat het oplopen van de waterspiegel aan de Noordzee-zijde tot NAP.
+ 5 meter in het allerergste geval 12 uur
duurt, komen we dan op een belastingsprogramma dat 1,2 uur in beslag neemt.
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Het tussenstation van buiten.
De kabels van de meetinstrumenten komen langs de ladder
naar boven

3 seconden za! echter gedurende het gehe!e
eerste belastingsprogramma worden aangehouden.
Aan het einde van iedere belastingstrap
wordt de kracht gedurende 10 seconden
constant gehouden om gelegenheid te geven
de heilingmeters in de horizontale verplaatsingsopnemer af te lezen. Daarna gaat het
statische gedeelte van de kracht volgens
een quadratische sinusfunctie naar een
hogere waarde, wordt daarop weer 10 seconden constant gehouden en begint dan
met het cyclische belasten.
Ter plaatse van lokatie I werd een uitgebreid
grondonderzoek gedaan. De verschillende
voorspellingsmethodieken vragen immers
am verschillende soorten onderzoek, terwijl
ook rekening moes! worden gehouden met
de ervaring die de verschillende experts
hadden met bepaalde terreinmetingen.
Uitgevoerd werden sonderingen, SPT-metingen, dichtheidsmetingen, doorlatendheidsmetingen, pressiometermetingen en boringen.
Monsters uit de boringen werden in diverse
Jaboratoria beproefd, Waarbij de parameters
werden bepaald die in de inleiding zijn
vermeJd.
Instrumentatie
In de grond onder en naast de proe/caisson
is, na voltooiing van het grondonderzoek,
een groot aantal meetinstrumenten aange-

worden ontwikkeld en vervaardigd. Vooral
het meten van cyclische verplaatsingen in
de ondergrond bleek daarbij een probleem.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om de
walerspanningsmeters uit te rusten met een
onderdeel waarmee de diepte van de opnemers zou kunnen worden bepaald. Zodoende zouden ook de verticale grondbewegingen
kunnen worden gelraceerd. Het bleek echter
niel mogelijk deze apparaluur voldoende
naukeurig Ie maken om er bruikbare resultaten van Ie kunnen verwachten.
De verticale gronddrukken moeten worden
gemeten met horizontaal liggende gronddrukdozen. Hiervoor moet een gat in de
ondergrond worden geboord, waarin dan
een drukdoos horizontaal op de bod em
wordl gaplaalst; vervolgens moet hat gal
weer worden aangevuld. He! bleek onmogelijk
he! gat zo aan te vullen dat de aanvulling
even stijf is als de naastliggende grond. Oat
resulteen allijd in een zekere vertekening
van de werkelijke drukken. Blj een lossere
aanvulling krijgt de drukopneiller nauwelijks
belasting, bij een vastere aanvuliing trekt
de drukopnemer belasling naar zich toe.
Besloten is daarom, deze metingen van de
vertikale grondspanning Ie vervangen door
de meting van grondspanningen met een
drukopnemer die onder een hoek van 45')
in de grond staat.
in combinatie met een verticaal weggedrukle
gronddrukopnemer kunnen dan in elk geval
I"

Op de lokatie van proet I zijn thans 56
waterspanningsmeters en 20 gronddrukopnemers geplaatst. Van deze laatste opnemers
zijn er 10 verticaal geplaatst om de horizontale gronddruk te meten; 10 stuks staan
onder een hoek van 45°.
AI deze opnemers zijn geplaatst met behulp
van een speciaal voor dit doe I gebouwde
kooi-achtige constructie, 10 meter hoog, die
op de bod em werd neergezet en dan verscheidene opnemers tegeJijk kon wegdrukken.
Om de vele kabels te beschermen tegen

mechanische beschadigingen zijn ze afgedekt
met ongeveer 30 cm zand. Van deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om 12
gronddrukopnemers neer te leggen op de
oorspronkelijke bod em, waarmee de contactdrukken onder de caissonbodem kunnen
worden gemeten.
Er zullen verder nog 4 verticale verplaatsingsopnemers worden geplaatst, die bestaan uit
16 meter lange strengen waarmee op 5
niveaus, te weten op 0,75 2, 4, 7 en 11 m
diepte, de verticale grondverplaatsing word!
opgemeten met behulp van inductieve verplaatsingsopnemers. Een punt op 16 meter
diepte dient daarbij als referentiepunt.
Jammer genoeg bleek het onmogelijk om
deze verplaatsingsopnemers gereed te hebben en in de ondergrond aan te brengen
voordat de caisson werd afgezonken.

Het tussenstation van binnen

Ze worden nu door gaten in de caisson bod em
in de ondergrond gebracht.
Tenslotte moest nog een horizontale verplaatsingsopnemer worden geplaatst die de
horizontale grondverplaatsingen in een verlicaal meet met behulp van een aantal '(orsievrij onder elkaar geplaatste hellingmeters.
De horizontale verplaatsingen volgen uit
integratie van de gemeten hellingen. Deze
verplaatsingsopnemer staat naast de caisson,
opda! de top kan worden ingemeten. Deze
apparatuur is niet geschikt voor het meten
van cyclische verschijnselen omdat de daarbij
optredende versnellingskrachten de aflezingen beYnvloeden.
Om plaatselijke verwekingen vaar de caisson
te kunnen constateren, werden er gewichten
op de bod em geplaatst die bij plaatselijke
verweking in de bodem wegzakken.

het midden van de caisson, omdat de viakke
vervormingstoestand op deze plaats he! best
wordt benaderd. Gemeten wordt in principe
op 0,75, 2, 4 en 7 meter beneden de bod em.
Enige waterspanningsmeters zijn geplaatst
op 13 en 18 meter diepte.
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Fig. 6. Laseropstelling voor he!
volgen van de bewegingen van
de proefcaisson

instrumentatie en de aandrijving in sam engebouwde toestand te beproeven en uit te
proberen. Vooral omdat hier nieuw ontwikkelde apparatuur in het geding is, is zoveel
mogelijk getraeht de diverse onderdelen
afzonderlijk wei Ie beproeven. Onverwaehte
ernslige tegenslagen zijn in dit opzieht tot
op heden niet voorgekomen.
Tussenstation

Van de caisson zelf zullen de verplaatsingen
en de rotaties gemeten worden met behulp
van laserstralen op de wal, die zijn gericht
op een aan de caisson bevestigd '{otodiodeontvangsysteem. De meetnauwkeurigheid is
afhankelijk van de we'ersomstandigheden,
maar ze ligl in elk geval in de orde van 1 mm.
De uitvoer van dit systeem bestaat uit analogA
signalen.
De fotodioden voor het meten van de zakking
zijn 20 cm lang, terwijl die voor het meten
van de horizontale verplaatsingen ·10 em lang
zijn. Parallel aan deze automatisehe metingen
worden visuele waarnemingen uitgevoerd.
Tenslolte wordt de getij-beweging geregistreerd, evenals de vijzelkraehten.
In het tijdsehema bleek er helaas praktisch
geen tijd beschikbaar om het geheel van de
220

Om het op- en afrijgen van de buizen waarmee een opnemer wordt weggedrukt over de
kabel die de signalen van die opnemer moet
overbrengen, te beperken is het gewenst dat
er aan iedere opnemer een zo gering mogelijke lengte kabel zit. Anderzijds is het ook
niet preltig om onder water kabels te moeten
lassen.
ledere opnemer is daarom voorzien van 100
meter 4-aderige kabel. Deze lengte is voldoende om het in het water staande tussenstation te bereiken. Daar worden de kabels
opgevangen in kasten. ledere kast biedt
plaats aan 24 kabels. Dikkere verzamelkabels,
bestaande uit 27 X 4 aders, brengen de
signalen verdeI' naar de wal.
Door de verzamelkabels aan te sluiten op
andere kasten kan eenvoudig worden omge··
schakeld van de ene lokatie naar de andere.
In de meetkeet op de wal worden de verzamelkabels ook weer in kasten opgevangen
en vandaar naar de gegevens-inwinningsinstallatie gevoerd. Verondersleld mag worden dat de meeste vall de Ie meten versehijllseien dezelfde frequentie hebben als de opgelegde kracht. Aile meetinstrumenten,
behalve de 12 hellingmeters ill de horizontale
verplaatsingsopllemer, worden dan oak tienmaal per belastingscyelus van 3 seeonden

Fig. 7. Schema van de informatie-inwinning

afgelezen. Omdat er 128 meetkanalen zijn
betekent dit 3600/3 X 10 X 128 = circa
1,3 miljoen waarnemingen per uur. Automatisering is hierbij wei op zijn plaats.
Digitale registratie van de waarnemingen heeft
de voorkeur gekregen boven aileen maar
analoge registratie, omdat het in dit laatste
geval onmogelijk is de waarnemingen verder
te bewerken. De gegevens-inwinningsinstallatie in de meetkeet op de wal bewerkt de
binnenkomende signalen zodat ze op een
magneetband kunnen worden opgeslagen.
Een magneetband kan de gegevens van
ongeveer €len uur bevat\en. Om te voorkomen
dat er een magneetband moet worden gewisseld juist wanneer de proef een kritiek
stadium bereikt, wordl er met twee recorders
gewerkt. De eerste recorder start een half
uur voor de proe! aanvangt, de tweede
recorder bij he! begin van de proe!. Op deze
manier overlappen de banden elkaar steeds
half.
De meetkeet is voorzien van een klimaatregeling om vooral de gevoelige magneetband
optimaal te beschermen.
Voor de verwerking van deze magneetbanden
op een computer zijn inmiddels programma's
gemaakt die het mogelijk maken binnen
enkele dagen de miljoenen waarnemingen in
een handzame vorm beschikbaar te hebben.
Gezien de korte tijd die beschikbaar is voor
de evaluatie van de proeven, is dit zonder
meer een noodzaak.
Naast de registratie op de magneetband
kunnen de signalen van 18 opnemers op
analoge recorders worden geschreven, zodat
tijdens de proef een visuele controle van het
gebeuren mogelijk is. De uitlezingen van de
horizontale verplaatsingsopnemer worden
vastgelegd door een printer.
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Vorderingen

van vangrails en leuningen.
Gebouw K is voor 80% gereed.
Verkeerskokers op hel
Hellegalplein

1 juli-1 oklober 1975

A. De werken van het Dellaplan

Volkerak
Derde schutsluis, inlaalsluis en
jachlensluis
Aile werkzaamhoden aan de
voorhavens van de derde schutsluis zijn gereedgekomen.
Aan de Hollands-Oiepzijde werden al vier puntdeuren ingehangen.
De inlaatsluis is, voor wat
betreft het betonwerk, helemaal
klaar. Ook de bedieningshuisjes
voor de jachtensluis naderen
hun voltooiing. De overbrugging
van de sluizen is inmiddels
zover gevorderd dat een begin
kon worden gemaakt met het
aanbrengen van asfaltboton op
het brugdek, en mot het stellon

De verkeerskokers zijn in deze
periode klaargekomen en
opgeleverd.
Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en slorlebedden v~~r de inlaatsluis en de
jachtensluis
Uit de toeleidingsgeulen en de
voorhavens is thans in totaal
ruim 3 miljoen m 3 specie gebaggerd. De stortebedden van
de inlaat- en jachtensluis zijn
gereed, evenals de glooiingen
in de bouwput. De uitkomende
specie is, voorzover ze bruikbaar was, verwerkt in oen aantal
ophogingen op het Hellegatplein. De bouwput voor de
inlaat- en jachtensluis werd
gei"nundeerd.

Damaanzet aan de kant van
Schouwen, d.d. 18 aug. 1975

Brouwershavense Gal
Bouw van de doorlaatsluis
Op 16 mei vond de aanbesteding plaats van het betonwerk
voor de doorlaatsl uis in de
Brouwersdam. Het werk werd
gegund aan de aannemerscombinatie Dirk Verstoep B.V.
te Gouderak en Van Hallum en
Blankevoor! B.V. te Beverwijk.
De aannemingssom bedraagt
f 11 303000,-. Met de uitvoering
werd op 23 juni een begin
gemaakt. Onder de sluis is een
grondverbetering aangebracht,
en met de ontgraving voor de
bouw van de sluisvleugels aan
de zeezijde is een begin gemaakt. Tegelijk is de aanleg van
een kraanbaan ler hand genomen. Aan de Grevelingenzijde
van de bouwpu! werd de bronbemaling in het belang van de
grondverbetering met een drietal
bronnen uitgebreid.
Men heef! ook een aanvang
gemaal<t met het heien van
kwelschermen en damwandvleugels langs het stortebed aan
de zeezijde. Voor de vloer van
het schuivengebouw werd beton
gestor!.

Oosterschelde

Damaanzet op he! eiland
Schouwen
Grote gedeelten van het werk
aan de damaanzet op Schouwen
.- die technisch werd beschreven in Bericht 73 (augustus
1975), p. 159 v ..- kwamen in de
verslagperiode gereed. Onder
meer kwam men klaar met al
het mijnsteen- en zandklapwerl<.
In het gedeelte tussen de onderwaterkaden en de bestaande
zeewering werd zand geklapt tot
ongeveer N.A.P. + 3 m.
De mijnsteenkade, die moet
rei ken tot een hoogte van N.A.P.
-I- 2,50 m, werd vanaf de aanzet
bij het bestaande duin in oostelijke richting voortgezet. De
kade aan de oostzijde van het
werkterrein werd opgebouwd uit
fosforslakken. Eind juli was men
zover dat kon worden begonnen
met het zandpersbedrijf. Ook
daarbij werkte men van west
naar oost. In de teen van het
waterbeloop werd steen 60/300
kg verwerkt, en ingegoten met
gietasfalt. De mijnsteen van het
waterbeloop werd tot op N.A.P.
-I- 4 m afgewerkt, en vervolgens
afgedekt met gepenetreerde
steen 10/60 kg. Het zandbeloop
dat daarop aansluit werd tot op
N.A.P. + 6 m onder profiel
afgewerkt, en afgedekt met een
asfaltbekleding. Aanvankelijk
moesten de aslaltprodukten
worden aangevoerd vanuit Goes.
Begin augustus kwam een
asfaltmolen in bedrijf op het
werkterrein bij de damaanzet.
Half augustus kon worden begonnen aan de duinverzwaring.
Er werd vanaf de duinaanzet in
westelijke richting voortgewerk!.
Het zand we,d onder proliel
afgewerkt en afgedekt, tot een
niveau van N.A.P. + 2,50 m
met gepenetreerde steen 10/60
kg; daarboven, tot NAP. + 6 m,
met asfaltbeton. V66r de teen
van het beloop werd een gietasfaltslab gelegd.
De geleidedam ten oosten van
de werkhaven werd verder opgebouwd met geklapt zand.
V6er de teen van het waterbeloop van de damaanzet en
ook op het onderwaterbeloop
zelve werden steenasfaltmatten
gelegd door het omgebouwde

asfaltschip Jan Heymans. Dil
werk heef! geduurd van begin
augustus tot eind september. In
de werkhaven Schelphoek werden de voor deze bodembescherming nodige wapeningsnetten gemaakt.
In verscheidene havens werd
ondertussen onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd. Begin september was men daarmee klaar.
In grote hoeveelheden werden
fosforslakken, steenslag, mijnsteen en stortsteen aangevoerd
ten behoeve van de werken in
de Oosterschelde. Grotendeels
werden de aangevoerde materialen in depot opgeslagen voor
later gebruik. Bij de werkhaven
Schelphoek we,d voor dit doel
een gebaggerde put in gebruik
genomen.
Bouwputlen
De aanleg van de twee bouwpullen waarin de caissons van
de stormvloedkering zullen worden geconstrueerd, werd in de
verslagperiode voortgezet.
De noordelijke bouwput, die
grenst aan de Schaar van Roggenplaat, we,d vooral aan de
noord- en oostzijde verder afgewerk!. Over een lengte van 1150
meter werden kraagstukken en
glooiingen van steenasfalt aangebracht, tot het niveau van
N.A.P. -I- 2,50 m.
Er werd 1400 meter mijnsteenkade gebouwd, waarachter zand
werd geklapt. Aan de noordelijke dijk werd het zand al gedeeltelijk op N.A.P. + 9 m
gebracht.
De zuidelijke bouwput grenst
aan de Roompot. De noordelijke
en een gedeelte van de zuidelijke dijk werden met zand
opgespoten. Aan de zuidelijke
dijk worden thans kraagstukken
en glooiingen van steenasfalt
aangebracht, ook hier tot NAP.
+ 2,50 m. Een groot gedeelte
van deze bouwput is reeds tot
op de vereiste diepte gecutterd.

Dijkverhogingen
Als complement van haar besluit
om de Oosterschelde af te sluiten met een beweegbare stormvloedkering nam de regering de
beslissing dat de bestaande
waterkeringen langs de Oosterschelde partieel zullen worden
aangepast aan de gewijzigde

situatie. Deze aanpassing, zo
preciseerde de minister later,
zal moeten worden gerealiseerd
in zo'n tempo da! nog v66r 1980
voldoende veiligheid is verkregen om he! uitstel van de
Oosterschelde-afsluiting tot ongeveer 1985 met een gerust hart
te kunnen aanvaarden. Ais ontwerpcriterium geldt een storm
met een kans van voorkomen
van eens in enkele honderden
jaren. Bepalend voor de kruinhoogte van elk dijkgedeelte
zullen verder de gebruikelijke
factoren zijn, zoals de stormstreek en de breedte van het
voorland,
Om de uitvoering van de werken
binnen het tijdschema mogelijk
!e maken werd het Bouwbureau
Dijkversterkingen Oosterschelde
opgericht. Het bureau word!
bijgestaan door een stuurgroep
en twee technische adviesgroepen, een Zeeuwse en een
Noordbrabantse. De taak van de
stuugroep is, het gehele project
op bestuurlijk niveau te begeleiden en de voortgang ervan op
de voel te volgen en zonodig te
stimuleren.
8egonnen we,d met een inventarisatie van de toestand van de
hoogwaterkeringen in hel betreffende gebied. Op een paar
detailkwesties na is deze inventarisatie klaar. Verwacht wordt
dat de thans te, beschikking
staande gegevens voldoende
nauwkeurig zijn om er bestekken voor dijkverzwaringen op te
kunnen baseren.
De beslekken worden in overleg
met de betrokken waterschappen opgemaakt door het Bouwbureau. De aanbesteding en
gunning van de bestekken geschiedt door he! hoofd van het
bureau. De grondverwerving en
de daarbij te pas komende
schadeloossteliingen en onteigeningen verlopen volgens
een speciale procedure. Het
Rijk belas! zich met deze taak,
en draagt het aangekochte na
voltooiing de, werken tegen de
formele koopsom van f 1,- over
aan de waterschappen.
Het grondmechanisch onderzoek
voor de werken die nog in 1975
worden uitgevoerd, is gereed.
Op het ogenblik is onderzoe l ,
gaande voor die dijkvakken die
in 1976 zullen worden verhoogd.
We geven een opsomming van
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die werkgedeelten die op 1 september 1975 al in uitvoering
waren, of wei in zo'n staat van
voorbereiding, dat er al gedetailleerde omschrijvingen van
beschikbaar zijn.
Provincie Zeeland
Op 14 mei 1975 werd het verhogen en verzwaren gegund
van gedeelten van de zeedijken
van de calamiteuze Jonkvrouw
Annapolder, de Katspolder en
de calamiteuze Leendert Abraham polder langs de Oosterschelde, aile behorende tot het
waterschap Noord-Beveland. Dit
werk moet worden opgeleverd
QP 15 november 1975 uiterlijk.
Op 28 augustus werd aanbesteed het verhogen en verzwaren van de zeedijk van de
polder Borrendamme, district
Schouwen langs de Oosterschelde en het verbeteren van
de Levensstrijddijk, een binnendijk tussen de Westhavendijk en
de Miereweg/Weldamseweg. Dit
werk moet uiterlijk worden opgeleverd op 15 juni 1976. Er is
al een begin mee gemaakt,
maar tijdens de uitvoering ontstonden enige grondmechanische problemen. In het zanddepot deden zich namelijk vier
verzakkingen voor. Door grote
voorzichtigheid in de uitvoering
van het verdere werk hoopt men
de schade tot een minimum te
beperken.
Ook op Tholen werd een dijkversterking aanbesteed. Het
betreft hier het verhogen en
verzwaren van de zeedijken van
de Muyepolder, de Oudelandpolder en de Noordpolder te
Sint-Maartensdijk. De uitvoering
van dit werk zal vrijwel geheel
vallen in 1976. Op 15 juni van
dat jaar moet het worden
opgeleverd.
Een plan werd opgesteld voor
het herstel van de schutsluis bij
Goese Sas. Oil plan omvat vernieuwing van de binnen-ebdeuren, bestrijding van de onder- en
achterloopsheid, het aanbrengen
van bestortingen ter herstel van
de stortebedden, herstel van de
overige sluisdeuren, voornamelijk de buiten-vloeddeuren, en
het maken van een noodkering
van stalen damplanken leg en
het buitenhoofd.
De nieuwe ebdeuren zijn inmiddels ingehangen, en de storte-
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bedden zijn aangevuld met 100
ton fosforslakken. De gaten die
de onder- en achterloopsheid
veroorzaken zullen in eerste
aanleg met beton worden gedicht. Daarna zal men beoordelen of er nog verdere maatregelen nodig zijn. In overleg met
een ingenieursbureau wordt een
plan gemaakt voor de constructie van een noodkering die bij
hoge stormvloedstanden snel en
met grote bedrijfszekerheid
moet kunnen worden geplaatst
op een onder water te maken
drempel van stalen damplanken
en beton.
Onmiddellijke voorziening vereiste een gedeelte van de onderzeese vooroever aan de zuidkant van het eiland Schouwen.
Peilingen wijzen uit dat de
stroomgeul zich daar nog steeds
verder naar de oever dring!.
Er wordt nergens aanzanding
geconstateerd, terwijl er op
lange termijn gesproken kan
worden van aanzienlijke achteruitgang. Plaatselijk ontbreken
zinkstukken en bestortingen, of
ze zijn te gering geworden.
De vooroever bestaat voor een
deel uit kleiachtig materiaal.
Tengevolge van de gewijzigde
inzichten met betrekking tot de
afsluiting van de Oosterschelde
zal de stroomaanval op deze
oever ook na 1978 aanhouden.
Het is dan ook gewenst, op
enkele punten bestortingen aan
te brengen. Het gaat hier aliereerst om twee vakken in de
vooroever van het district Flaauwers, respectievelijk 200 en 300
meter lang, en beide gelegen in
de buurt van het punt waar zich
in 1974 een oeverafschuiving
voordeed, die ernstige schade
toebracht aan de dijk ter plaatse.
Om te weten welke hulpmiddelen gedurende het komende
stormseizoen in geval van nood
in Zeeland onmiddellijk ter beschikking slaan, is ge'lnventariseerd wat de Deltadienst en wat
de waterschappen zel! in voor-

raad hebben van materialen als
stortsteen 10/60 kg, steen 60/300
I<g, fosforslakken en staalslakken. Het blijkt dat van deze materialen vele honderdduizenden
tonnen beschikbaar zijn, en dat
er tevens voldoende transportmaterieel is om voor het vervoer
zorg te dragen. In voorbereiding
is thans een regeling die voorziet in het op afroep verkrijgen
van materiaal en materieel, wanneer een dreigende calamiteit
dat wenselijk maakt. De waterschappen langs Oosterschelde
en Volkerak blijken te beschikken over grote hoeveelheden
zandzakken, dijkzeilen en dergelijke meer.
Provincie Noord-Brabanl
Op 7 augustus werd de verhoging en verzwaring aanbesteed
van gedeelten van de zeedijk
langs de polders Drie Vrienden
en Carolina, alsmede het slopen
van twee uitwateringssluizen
aan het Noord-Volkerak. Aangezien het bestek voorschrijft dat
de kleibekledingen en de glooiingen van dit werk op 1 oktober
1975 voltooid moeten zijn, is de
aannemer ai, vooruitlopend op
de officiele opdracht, begonnen
met het maken van een tijdelijke
waterkering rond de Ie slopen
uilwateringssluizen. Als opleveringsdatum voor het gehele werk
noemt het bestek 15 november
1975.
Ten zuiden van Bergen op Zoom
moet een dijkvak worden verbeterd van de Augustapolder.
In dit dijkvak figt een groot aantal leidingen van derden, die
niet zijn ontworpen op de randvoorwaarden van de dijkversterking. Om zeer kostbare en tijdrovende aanpassingen van deze
leidingen te voorkomen, overweegt men buitendijks een geheel nieuw dijktrace te ontwerpen. Verder onderzoek, ook naar
de milieu-aspecten van dit plan,
is noodzakelijk alvorens een
keuze kan worden gedaan.
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Ir. H. A. Ferguson
verlaat de
Deltadienst

Op 1 maart draagt ir. H. A. Ferguson, wegens het bereiken van
de pensioengerechtige leeftijd, zijn functie als Hoofd van de
Deltadienst over aan ir. H. Engel.
Ir. Ferguson werd op 1 augustus 1969 met de leiding van de
Deltadienst belast, na een waterstaatsloopbaan die hem voortdurend in contact heeft gebracht met ontwikkelingen in het
8enedenrivieren- en Deltagebied. Hij leverde een belangrijke
bijdrage tot de uitbouw van de studiediensten, tot de droogmaking
van Walcheren, het dijkherstel in 1953, de bouw van Europoort
en de Schelde-Rijnverbinding.
Het gebied waarbinnen de uitvoering van het Deltaplan zich
voltrekt, kent hij hierdoor als weinig anderen.
De Volkerakwerken bevonden zich in 1969 in de afbouwfase, de
Haringvlietdam naderde het moment van afsluiten, de Brouwersdam was in uitvoering en de Oosterscheldewerken, die volgens de
plannen negen jaar later moesten worden voltooid, waren reeds
gestar!. Bij de succesvolle voltooiing van de eerste drie werken
kon nog niet worden voorzien voor welke extra problemen de
afsluiting van de grootste en moeilijkst te bedwingen zeearm,
de Oosterschelde, de Deltadienst zou plaatsen.
Een beeld van de vele facetten van het denk- en doewerk van de
Deltadienst en de haar steunende diensten en instituten vindt
men in de Driemaandelijkse Berichten. Door de bijzonder grote
en persoonlijke betrokkenheid van ir. Ferguson bij het Driemaandelijks Bericht draagt het in de afgelopen zes en half jaar
dan ook duidelijk zijn stempel. Hij richtte zijn uitzonderlijke
creativiteit op aile facetten van de Deltaproblematiek, maar het
milieu-onderzoek ging hem in het bijzonder ter harte. In zijn eerste
artikel over dit onderwerp in het Driemaandelijks Bericht van
februari 1971 schrijft hij 'Ook bij de Rijkswaterstaat ziet men de
noodzakelijkheid, zich rekenschap te geven van de be'invloeding
van het milieu door de uitvoering van infrastructurele werken.
Zeker geldt dit voor het Deltagebied, dat immers door de
uitvoering van grote Waterstaatswerken een totaal ander aanzien
krijgt en waar de ontwikkelingsmogelijkheden in tal van
opzichten heel anders zijn komen te liggen dan zonder het
Deltaplan het geval zou zijn geweest. Het gaat er thans om de
nieuwe mogelijkheden, die voor de ontwikkeling van het
Deltagebied worden geschapen, optimaal te benutten met
inachtneming van de gevolgen die het stimuleren van bepaalde
ontwikkelingen zou kunnen hebben voor het milieu als
welzijnsfactor' .
In de daarop volgende berichten werden steeds nieuwe
beschouwingen en studies aan de diverse milieu-aspecten
gewijd. Hoewel ir. Ferguson door onder meer adviezen in het
buitenland internationale erkenning als waterbouwkundige en
waterloopkundige kreeg, kan het dan ook geen toeval zijn dat dit
nummer van het Driemaandelijks Bericht geheel aan het milieu
is gewijd.
Ik wens ir. Ferguson toe, dat hij, bevrijd van de beslommeringen
die de leiding van grote werken meebrengt, zich nog vele jaren
zal kunnen wijden aan studies en publikaties, tot steun van
jongere collega's, die in hem al sil'lds vele jaren een groot en
inspirerend leermeester vonden.

De Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat
ir. J. W. Tops.

227

Vijl jaar milieu-onderzoek in
het Oeltagebied

Naast de verslaggeving over de eigenlijke
civiel-technische werken van het Deltaplan,
de afsluitingswerken en alles wat daarbij
komt, is in deze Berichten reeds sedert
geruime tijd een toenemende plaats ingeruimd voor beschouwingen over de gevolgen
die de afsluitingswerken voor hun omgeving
- het milieu - hebben. In Bericht 55 van
februari 1971 - dus nu 5 jaar geleden - werd
de lezer in kennis gestald van het voornemen
'regelmatig nadare informatie Ie geven over
het milieu-onderzoek in het Deltagebied'.
Gevolg gevende aan deze toezegging zijn
sindsdien in totaal reeds 35 artikelen in deze
Berichten verschenen die aan een of ander
aspect van het milieu zijn gewijd. Een overzicht van die artikelen kan men vinden
op pagina 296. In deze artikelenreeks
weerspiegelt zich in grote lijnen de ontwikkeling van de nieuwe milieus die met het voartschrijden van de Deltawerken geleidelijk zijn
ontstaan; zo het Veerse Meer, het noordelijk
Deltabekken, het Grevelingenmeer. Oaarnaast
echter ook de ontwikkeling die de studies en
onderzoekmethoden zelf hebben doorgemaakt
- men heelt in die tijd veel geleerd - en die
zich onder andere manifesteert in de voorspoedige groei van de Afdeling Milieu-onderzoek van de Oeltadienst, die de artikelen over
milieustudie grotendeeis zel! verzorgt. Aangezien deze artikelen over een aantal jaren
en over een groot aantal nummers zijn
verspreid en ze bovendien telkens een naar
tijd of plaats min of meer gersoleerde berichtgeving bevatten, zal het de lezer niet gemakkelijk vallen er zelf een duidelijk overzicht uit
te verkrijgen van wat in de afgelopen 5 a 6
jaar terzake allemaal is gebeurd.
Een samenvatting in overzichtelijke vorm van
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hetgeen gedurende dit eerste lustrum in deze
Berichten is medegedeeld, lijkt dan ook wei
op zijn plaats. Oit nummer is daarom volledig
aan het milieu-onderzoek gewijd. Er wordt een
blik teruggeworpen op hetgeen in de afgelopen periode is verricht, maar tevens wordt
een blik vooruit geworpen op hetgeen inzake
milieu-onderzoek in de toekomst nog te
wachten staat.
'Het is duidelijk, dat het bij dit onderzoek,
waarbij zeer uiteenlopende disciplines zijn
betrokken, niet gaa! om een zelfstandige taak
van de Rijkswaterstaat, doch veeleer om een
gecoordineerde samenwerking met verschillen de instituten die bij de bewaking of de
verbetering van het milieu ten nauwste zijn
betrokken', zo schreven we in Bericht 55,
biz. 226. Deze samenwerking is inderdaad
onontbeerlijk gebleken en bovendien in de
loop der jaren gestaag verder gei"ntensiveerd;
het is van de aanvang af ook steeds als een
van de belangrijkste taken van de Afdeling
Milieu-onderzoek van de Deltadienst gezien,
deze samenwerking zoveel mogelijk te stimuleren en te coordineren en haar vooral zo
goed mogelijk in te passen in het kader en
het tijdschema van de Oeltawerken. De
afstemming van het onderzoek op het tempo
van de werken vraagt vaak een pragmatische aanpak, die de toegewijde wetenschapper wei eens tegen de haren instrijkt:
hij zou een meer principiele benadering
wensen en een onbegrensde hoeveelheid tijd.
Het is dan ook wei eens moeilijk de zuiver
wetenschappelijke en de meer pragmatische,
aan de praktijk aangepaste studiemethoden
met elkaar te verzoenen, teneinde, zonder dat
de wetenschappelijke kwaliteit in het gedrang

komt, toch tijdig over voldoende resultaten te
kunnen beschikken.
Behalve een coordinerende taak heeft de
Deltadienst bovendien ook een eigen wetenschappelijke inbreng bij het milieu-onderzoek.
Oil zal al duidelijk zijn wanneer men bedenkt
hoezeer de milieus waar het hier om gaat, beinvloed worden door het water en de waterloopkundige processen waaraan het onderhevig is. Kennis en onderzoek van he! water
en zijn dynamica onder invloed van vooral
getijkrachten en wind maar ook van bijvoorbeeld verschillen in soortgelijk gewicht
tengevolge van verschillen in zoutgehalte,
kennis ook van de mogelijkheden om waar
nodig deze krachten in de gewenste banen te
lei den en te houden, vormt de basis waarop
aile milieu-onderzoek in het Deltagebied
stoelt. Deze vraagstukken hadden en hebben

dan ook de ruime aandacht die zij verdienen.
In deze Berichten werd hier ook aandacht aan
besteed; zo moge worden herinnerd aan twee
ar!ikelen in Berich! 62 (november 1972) over
de golfbeweging op de afgesloten Deltawateren en over de methoden die toegepast
kunnen worden om de oeverranden in de
meren tegen afslag te beschermen, voorls
naar een artikel in Bericht 71 (februari 1975)
betreffende het interne windeffect op afgesloten bekkens, naar een artikel in Bericht 65
(augustus 1973) betreffende de natuurlijke
en kunstmatige stratificatie in het Grevelingenmeer, en naar verscheidene artikelen
waarin wordt bericht over het geregelde
waterkwaliteitsonderzoek en de studies en
proeven om die kwaliteit te verbeteren.
Maar behalve dit onderzoek naar het a-biotische deel van de ecosystemen levert de

zonne energie
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Het onderzoek naar het milieu
omvat drie hoofdonderdelen:
aquatisch, terrestrisch en
geo-chemisch milieu-onderzoek.
Het geo-chemisch onderzoek
betreft vooral de sliblaag op de
grens van bodem en water in de
bekkens
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pelijk onderzoek dat door verscheidene
samenwerkende institulen krachtens hun
opdracht moet worden bedreven door de
haast van de Deltawerken niet te zeer in he!
gedrang te brengen, moest de Deltadienst zelf
wei bijspringen, teneinde ook aan het op wat
kortere termijn en vooral op de onmiddellijke
praktijk gerichte onderzoek de nodige aandacht en ruimte te kunnen geven. Zo komt
het da! de aldeling Milieu-onderzoek
van de Deltadienst ook zelf veel onderzoek verricht naar de biotische aspecten
van het milieu. Zelfs is het gr08 van
de publikaties over het milieu in deze Berichten daaraan gewijd. Het hoeft dan ook geen

Aldeling ook een ruime bijdrage aan het
onderzoek van de levende naluur die zich
ontwikkelt in en om de nieuwe situaties die in
de Deltawateren ontstaan. Betrekkelijk veel
aanvullend werk was en is hier nodig naas!
hetgeen terzake door andere institu!en en
hier noemen we dan vooral het Delta Instituut
voor Hydrobiologisch Onderzoek .. werd en
wordt verricht. We merkten reeds op dat het
tempo waarin resultaten in het kader van het
tijdschema van de Deltawerken beschikbaar
zouden moeten komen soms strijdig kan zijn
met het rustiger tempo van de wetenschap,
die zich lens lotte ook en vooral op de vee I
lang ere termijnen richt. am het wetenschap-
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verwondering te wekken dat zich in het
wetenschappelijke team van deze afdeling
'vogels van zeer diverse pluimage' bevinden.
In de stal van deze afdeling zijn thans
opgenomen een sedimentoloog, een bioloog,
een limnoloog, een bodemkundige, een
geochemicus en een deskundige op het
gebied van de waterkwaliteit, terwijl een
verdere verbreding en uitbreiding in het
voornemen ligt. In het reeds meer aangehaalde Bericht 55 werd gesteld: 'Bij een dergelijk
onderzoek ontmoeten de hydroloog, de
sedimentoloog, de bodemkundige, de bioloog
en milieu-hygienist elkander en als het goed
is komen ze tot een nauwe samenwerking'.
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Deze wens is gelukkig in vervulling gegaan.
De praktijk heeH geleerd hoe het langdurig
samenwerken van verschillende disciplines in
het kader van een dergelijk groot project als
het Deltaplan met zijn vele geavanceerde
problemen vruchten oplevert zowel voor de
werken als voor de onderzoeken zelve. Het
project lungeert hier als een belangrijke
katalisator. Ook de samenwerking van de
Afdeling Milieu-onderzoek met de andere
afdelingen van de Deltadienst, en dan
vooral met de Waterloopkundige afdeling,
is gaandeweg versterkt en verinnigd.
Ditzelfde kan gezegd worden ten aanzien van
de samenwerking met instituten buiten de
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dienst; ook voor hen betekent het Deltaplan
met zijn vele problemen een grote stimulans
tot onderzoek en studie.
Een overzicht van de werkzaamheden ende
resultaten van de Afdeling Milieu-onderzoek
van de Deltadienst kan men verschillende
vorm geven. "Men zou de ontwikkeling kunnen laten zien per geografisch object:
Veerse Meer, Grevelingen, enzovoort.
Men kan het overzicht echler ook functioneel indelen. Beide indelingen zijn in
het hierachter volgende overzicht gehanteerd,
zij hel dat de nadruk ligt op de functionele
indeling, waarbij achtereenvolgens een overzicht zal worden gegeven over het waterloopkundige onderzoek in verband met he! milieu,
het aquatisch milieuonderzoek, het !errestrisch milieu-onderzoek en het geochemisch onderzoek, dat zich vooral richt op de
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verschijnselen die zich voordoen in het
bodemslib, op de rand van bodem en water.

Waterioopkundig onderzoek
ten,behoeve van· hat milieu

Het waterioopkundig onderzoek dat binnen
het raam van de Deltawerken wordt verricht is
thans evenzeer ais voorheen in zeer belangrijke mate gericht op de voorbereiding en de
uitvoering van de civieltechnische werken
van het Deltaplan: de afsluitdammen en de
daarin te bouwen kunstwerken. De aandacht
gaat daarom vooral uit naar die waterloopkundige verschijnselen die de werken rechtstreeks bei"nvloeden. In hoofdzaak geldt voor
het waterloopkundig onderzoek nog steeds
de globale omschrijving die ervan werd gegeven in Bericht 1, van augustus 1957.
Onderscheidenlijk werden daar genoemd: de
studie van de algemene waterbeweging;
de studie van de golfbeweging; het onderzoek
naar het zandtransport en de studie van het
zoutprobleem. De korte taakomschrijvingen
mogen hier nog eens worden herhaald:
'De algemene waterbeweging in het deltagebied, tijdens de verschillende fasen van
uitvoering van het afsluitingsplan en na volledige realisatie hiervan, vormt een belangrijk onderwerp van stud ie, evenals de wijze
waarop deze het voordeligst zal kunnen
worden geregeld. Hierbij spelen verschillende
factaren een ral, zaals oever- en kustverdediging, de waterhuishouding en het scheepvaartbelang'; 'de golfbeweging in het deltagebied, met het oog op de bijzondere eisen
die deze stelt aan de geprojecteerde afsluitingsdammen en de daarin te maken kunstwerken ...... Deze studie is mede van
belang voor de bepaling van de 'werkbaarheid' in deze gebieden';
'het zandtransport door de getijstromen,
waarvan de studie van belang is, zowel ten
behoeve van het ontwerpen der kunstwerken
als vaar het onderzoek naar de veranderin-

gen die zich in het Deltagebied zullen
valtrekken; het zoutprobleem en in het bijzonder het moeilijke vraagstuk van de menging van zout en zoet water .... :. Het woord
'milieu' komt in de taakomschrijving van 1957
nog niet voor. Toch hebben bepaalde vormen
van waterloopkundig onderzoek ook toen ai,
hoewel ze niet za zeer op het milieu waren
gericht, zeer waardevolle gegevens en inzichten opgeleverd, waarvan het milieuonderzoek thans een nuttig gebruik kan
maken.
Het begin van samenwerking van de waterloopkundige studiediensten van de Rijkswaterstaat met biologen - met name hydrob;ologen -. dateert overigens al van lang voor
de aanvang der Deltawerken. Die samenwerking hield in dal de hydrobiologen gebruik
konden rna ken van de meetfaciJiteiten van de
studiediensten. Ze vond voor het eerst min
of meer geregeld plaats met he! Zoologisch
Station in Den Helder, een instituut dat
destijds was opgericht door de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen met als taak
de bestudering van de hydrobiologische
gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee
op het Waddengebied. Oat was in de jaren
dertig, toen de Rijkswaterstaat een begin
maakte met de studie van de waterbeweging
op de Waddenzee en zijn zeegaten.
Het Zoologisch Station te Den Helder kan als
voorloper en evenknie worden beschouwd van
het Delta Instituut voor Hydrobiologisch
Onderzoek te Yerseke. Over de oprichting
van laatstgenoemd instituut zegt Berich! 19
(februari 1962) onder meer het volgende:
'Reeds voordat de pJannen tot het afdammen
der zeegaten in Zeeland en Zuid-Holland
vaste vorm hadden aangenomen had een
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He! meeteiland 'Goeree', waarop
ook meetopstellingen van de
Rijkswalerstaat
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commis"sie van leden der Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen he!
plan opgevat om het hydrobiologisch onderzoek in Nederland leven in te blazen door het
oprichten van een instituut onder auspicien
van de Akademie. Men realiseerde zich namelijk da! in de Zeeuwse wateren een nog
gevarieerder biologisch experiment op
minstens even grote schaal bestudeerd zou
kunnen worden als in de Zuiderzee. Waar de
afsluiting der Zuiderzee reeds zo veel kos!bare biologische gegevens aan het licht had
gebracht, mocht verondersteld worden dat
hier zulks nog in meerdere mate het geval zou
zijn. Er werd besloten te Yerseke een zelfstandig labora!orium voor wetenschappelijk
biologisch werk op te rich!en, dat in mei 1959
met zijn werkzaamheden begon'.
Het spreek! welhaast vanzelf, dat de samen-

werking met de waterloopkundige stud iediensten, die in het noorden reeds zijn vruchten had opgeleverd, ook in het zuiden spoedig
tot stand kwam. Enerzijds k~n het DeltaInstituut reeds dadelijk profiteren van de
grote hoeveelheid gegevens die door de
Rijkswaterstaat in het veld waren verzameld,
anderzijds zou de waterloopkundige afdeling
haar meetprogramma ook meer en meer kunnen aanpassen aan de vragen die uit het
milieu-onderzoek naar voren kwamen. Nieuwe
aspecten vroegen daardoor de aandacht.
De waterloopkundige afdeling bleek zich
niet meer te kunnen beperken tot het
uitvoeren van incidentele metingen op
verzoek van het instituut; ook haar eigen
onderzoek moest zij in toenemende mate in
deze richting leiden. (Zie Bericht 56, mei 1971).
De oprichting van de afdeling Milieu-onderzoek bij de Deltadienst gaf nog een extra
stimulans aan dergelijke onderzoekingen.
Waarom is het waterloopkundig onderzoek nu
van zo vee I belang voor het milieu-onderzoek
in het Deltagebied? We kunnen dit enigszins
verduidelijken aan de hand van de definitie
van ecologie. Ecologie is de studie van de
interactie tussen levende organismen en de
niet levende omgeving in een bepaald gebied.
Het ecosysteem in een estuarien gebied als
het Deltagebied is aangepast aan het
a-biotische milieu, dat voortdurend verandert
onder invloed van het getij, de golven en de
daardoor opgewekte sedimentverplaatsingen.
Ais men dit bedenkt, is het wei duidelijk dat de
hydraulische en hydrografische randvoorwaarden voor het estuariene eco-systeem van het
Deltagebied bekend moeten zijn voordat
zinvol milieu-onderzoek kan worden verricht.
Ook de voortdurende veranderingen in de
randvoorwaarden onder invloed van de natuur
en de eventuele gevolgen van ingrepen door
de mens zijn daarbij van belang. Het waterloopkundig onderzoek nu is vooral gericht
geweest op de wisselwerking tussen de media
water, grond en lucht in dit gebied. Aanvankelijk werden sedimentatieprocessen, geulverplaatsingen, de erosie van oevers en dergelijke verschijnselen vooral bestudeerd in verband met hun belang voor de veiligheid van
de kust en van de werken die moesten worden
uitgevoerd. Hiertoe was het nodig om over
een lange reeks van jaren over voldoende
gegevens te beschikken betreffende de
bodemligging en de veranderingen die
daarin optraden. Ook de waterbeweging
moest daarbij grondig worden onderzocht.
De Rijkswaterstaat is met het oog hierop
voorzien van meetdiensten, met personeel

dat getraind is in het doen van metingen en
waarnemingen in de natuur. Ze beschikken
over geavanceerde meetapparatuur en over
een vloot van meetschepen. Met behulp
daarvan worden metingen verricht betreffende
het getij, de golven, het materiaaltransport,
de waterkwaliteit en de hydrografie en geologie van het meetgebied. Men voert stroomsnelheidsmetingen uit, metingen van het
gehalte aan in het water zwevende sedimenten, van het zoutgehalte en van de temperatuur. Daarnaast verricht men lodingen,
waterpassingen en boringen en neemt
men grijpermonsters, met behulp waarvan
een snel inzicht kan worden 'verkregen
in de bodemsamenstelling over een
groot gebied. Daarnaast kan worden
beschikt over de meetresultaten van de vaste
meetopstellingen, die tot nog toe overwegend
golven en getij meten, maar die in beginsel
geschikt gemaakl kunnen worden voor het
meten van allerlei andere waterparameters
zoalshet zoutgehalte en het gehalte aan
bepaalde andere stoffen. Tenslotte
mogen de metingen met behulp van vliegtUigen en helicopters niet onvermeld blijven.
Vooral sommige moderne waarnemingstechnieken zoals bijvoorbeeld false cOlour-opnamen kunnen van veel belang zijn voor het
milieu-onderzoek. (Zie Bericht 64, mei 1973).
In het Deltagebied bestond nu de unieke
situatie, dat het bestaande meetpotentieel in
zijn geheel beschikbaar kon worden gesteld
aan het milieu-onderzoek bij het uitvoeren
van gecombineerde metingen, terwijl bovendien van een groot aantal- parameters over
een lange reeks van jaren al meetresultaten
beschikbaar waren. Wei moest de diversiteit
en het karakter van de metingen ten behoeve
van het milieu-onderzoek enigszins uitgebreid
en veranderd worden. V~~r de dimensionering
van afsluitingswerken bijvoorbeeld zijn vooral
extreme stroomsnelheden van belang. V~~r het
milieu zijn ook en soms in vee I sterkere mate
de kleinere snelheden van betekenis. Omdat
vermoed werd dat ook bij de erosie van
oevers door golven betrekkelijk kleine snelheden een rol kunnen spelen is kortgeleden
een onderzoek uitgevoerd naar de afslag van
plaatoevers in het Grevelingenbekken. Daarbij
was het noodzakelijk om golven en soms
geringe stroomsnelheden te meten in zeer
kleine waterdiepten. Het blijkt nu noodzakelijk
om verder te experimenteren met meer verfijnde apparatuur, waarmee ook geringe
snelheden met een grote mate van nauwkeurigheid kunnen worden gemeten.
Een andere vorm van samenwerking komt
tot uiting in de bestudering van de wisselwer-
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king tussen grond en water, waarbij geen
belangrijke morfologische veranderingen
optreden, maar die wei van invloed is op de
kwaliteit van het milieu; we doe len met name
op de grondwaterbewegingen die van invloed
zijn op het milieu in de grenslagen. Ook deze
grondwaterbeweging is reeds lang onderwerp
van studie geweest. Dergelijke studies werden
oorspronkelijk enerzijds verricht in verb and
met het berekenen van waterdrukken onder
constructies en anderzijds om problemen op
te lossen van waterhuishoudkundige aard,
zoals de verplaatsing van de zout-zoetgrens
in het grondwater en het optreden van zoute
of zoete kwel.
Ais men een belangrijke verandering in het
a-biotische systeem gaat aanbrengen moet er
vooraf een inzicht bestaan in de situatie veer
de verandering, tijdens de wellicht rei alief
kortdurende ingreep en daarna, wanneer het
systeem naar een nieuw evenwicht streeft.
Het waterloopkundig onderzoek is steeds
gericht geweest op het beantwoorden van
deze vragen. Zo is het door de ontwikkeling
van het getij-onderzoek mogelijk geworden
om met behulp van waterloopkundige modellen en met rekenmodellen inzicht te verkrijgen in de veranderingen die in het getij
zullen optreden als gevolg van het geheel of
gedeeltelijk afsluiten van zeegaten. Er is
daarbij een ontwikkeling gaande naar steeds
gedetailleerder modellen, die op den duur
bijvoorbeeld ook over de waterkwaliteit
gegevens gaan verstrekken.
Echter, ook met de nu reeds bestaande
modellen kunnen voor het milieu belangrijke
gegevens worden verkregen. Demping van het
verticale getij in de Oosterschelde, om maar
eens een duidelijk voorbeeld te noemen van
de betekenis die waterloopkundige verschijnselen kunnen hebben voor het milieu, zal
invloed hebben op de schorren en op het
intergetijdegebied. Bii gedeeltelijke afsluiting
van het estuarium zullen hoog- en laagwaters
zich op een niveau gaan bevinden, dat met
vrij grote mate van nauwkeurigheid uit de
berekeningen kan worden afgeleid. Ook de
golfaanval zal zich op een ander waterpeil
gaan richten. Er zal een nieuwe zone zijn aan
te wijzen waarin een langduriger en meer
geconcentreerde golfaanval zal plaatshebben
dan in de huidige toestand. Modelonderzoekingen en wiskundige berekeningen aangaande de nieuwe situatie zullen van eminent
belang zijn voor het geven van prognoses
over de kans op voortbestaan van de voor het
milieu zo belangrijke schorren- en slikkengebieden.
Ook het al eerder genoemde onderzoek naar
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de erosie onder invloed van golven van de
platen en oevers in afgesloten bekkens is in
dit verband van belang. Behalve door erosie
kunnen in het milieu oak belangrijke veranderingen voorkomen tengevolge van sedimentatie, bijvoorbeeld wanneer een oevergebied na een geulverplaatsing geheel door
een laag zand bedek! wordt, maar ook door
gewone slibafzetting. In het eerste geval kan
een rijk natuurgebied als het ware worden
beg raven , in het tweede geval kunnen zich
ook andere processen gaan afspelen, met
name als het slib sterk is veron!reinigd. De
accumulatie van verontreinigingen in de
biologisch zo belangrijke bovenste bodemlaag
kan tot in lengte van jaren gevolgen hebben
voor het ecosysteem. (zie Bericht 57, augustus
1971).
In samenwerking met het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid in Groningen is onderzoek gedaan naar de herkomst van het slib
in de Deltabekkens, met behulp van de verschillen in de gehalten van de aan het slib
gehechte zware metalen. Hierbij moet wei
worden opgemerkt, dat het geven van voorspe!lingen over sedimentbewegingen onder
invloed van veranderde stroom- en golfcondities in het algemeen slechts met een geringe
mate van nauwkeurigheid mogelijk is. Voortdurende controle van de voorspellingen aan
de hand van metingen in de natuur is dan ook
onmisbaar. In dit artikel is getracht, deels aan
de hand van een aantal voorbeelden, aan te
geven in welke mate het waterloopkundig onderzoek en het milieu-onderzoek met elkaar
samenhangen. Hoe deze interactie van verschillende onderzoekingsmethoden in de toekomst verder zal uitgroeien, is nu nog niet
nauwkeurig aan te geven. Wei kan worden
gesteld da! dit gecombineerde onderzoek behalve het voorspellen van de gevolgen van uit
te voeren werken in toenemende mate behulpzaam zal moeten zijn bij het beheer van de
wateren en de oeverlanden in het Deltagebied. In dit verband kan wellicht ten overvloede nogmaals gewezen worden op de
betekenis van he! waterkwaliteitsbeheer
(Be rich! 69, augustus 1974) en het ecologisch
modelonderzoek waarover in Bericht 71
(februari 1975) mededelingen zijn gedaan.

Aquatisch milieu-onderzoek

De chemische en biologische kwaliteit van
water bepaalt in belangrijke mate wat men er
mee kan doen. Een optimaal functionerend
aquatisch ecosysteem, waarvan de voornaamsle kenmerken werden beschreven in
Bericht 69 (augustus 1974), veronderstelt een
goede kwaliteit van het water, gezien de
dominerende rol die dit element in zo'n
systeem speelt. Vandaar dat onderzoek naar
de waterkwaliteit een belangrijk onderdeel
vormt van de studies van de Afdeling Milieuonderzoek. Om bepaalde luncties aan het
water te kunnen toekennen is het allereerst
nodig om de waterkwaliteit te inventariseren.
Daarna dient de huidige situatie vergeleken
te worden met de kwaliteitsnormen die uit de
functiebestemmingen volgen. Ais er een
negatief verschil bestaat tussen de huidige
loestand en de norm, kan worden nagegaan
welke maatregelen er moeten worden genomen om de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat de gewenste normen worden
bereikt.
De inventarisatie van de huidige waterkwaliteitssituatie geschiedt met behulp van
een uitgebreid meetnet (Iiguur 1).
In de meetpunten wordt periodiek door verschillende Rijksdiensten een groot aantal
waterkwaliteitsparameters bepaald.
Deze gegevens gaan naar een databank,
waarin aile meetwaarden worden ingevoerd
die door onderscheidene Rijksdiensten in het
Rijkswater zijn verzameld. Elk kwartaal worden die gegevens gepubliceerd in een
verslag: 'Kwaliteitsonderzoek in de Rijkswateren'.
In het Deltagebied gebruikt men deze gegeyens om een boekhouding op te zetten van
de aan- en alvoer van de verschillende stol-

fen die de waterkwaliteit bepalen, dit zijn de
zogenaamde stofbalansen der verschillende
bekkens. Uit deze balansen kan worden opgemaakt waar de voornaamste stofbronnen
liggen. Bovendien kunnen er sommige
processen uit worden afgeleid. Aangezien
sommige van de aanwezige stolfen voedingsstoffen zijn voor verschillende organismen en
andere gifstoffen, hebben de gehalten aan
zulke stoffen invloed op de levensgemeenschap in het water.
In figuur 3 zijn de jaarlijkse gemiddelde
fosfaatgehalten aangegeven. Het feitelijke
verloop is echter naar tijd en plaats sterk
aan variatie onderhevig.
In het voorjaar en zomer gebruiken de waterorganismen veel van de aanwezige voedingsstoffen. De gehalten nemen dan al. In het
najaar en de winter is de biologische
activiteit vee I geringer; er worden dan minder
voedingsstofien gebruikt en de gehalten
nemen toe.
De gehalten varieren in sommige bekkens
ook met de plaats. Dit kan een gevolg zijn
van menging, bezinking, omzetting of zelfreiniging. Tegenover de gegevens waaruit
de waterkwaliteit blijkt, kan men de normen
stellen, die men voor de bekkens wil laten
gelden. De waterkwaliteitsnormen voor het
oppervlaktewater zijn te vinden in het recentelijk verschenen Indicatief Meerjaren Programma 1975-1979 'De bestrijding van de
verontreiniging van het oppervlaktewater'.
In dat rapport worden voor verschillende
waterkwaliteitsparameters zogenaamde voorlopige grenswaarden en streefwaarden aangegeven. De voorlopige grenswaarden zijn de
minimaal na te streven waterkwaliteitsnormen
op korte termijn; de streefwaarden zijn ge-
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richt op de wat langere termijn en ze zijn
ook lager. Voor het zoutgehalte is er een
hydrobiologische normering voorhanden, die
de relatie aangeeft tussen de diversiteit van
de organismen in het water en he! zoutgehalte. Dit is in principe de reeds enige
malen in deze Berichten getoonde 'Kromme
van Remane' (fig. 6).
Indien men maatregelen zou willen overwegen om de waterkwaliteit in een bepaald
bekken in overeenstemming te brengen met
de norm, dan zal men toch op voorhand een
inzicht willen hebben in de effecten van zulke
maatregelen. Dit inzicht kan slechts gebaseerd zijn op kennis van de optredende processen. Deze processen verschillen per
bekken in belangrijke mate. In het onderstaande zal getracht worden voor de verschillende typen bekkens - zoet stagnant, zout

v~~r.

De primaire produktie is dan relatief
laag en da! mag eerder guns!ig dan ongunstig worden genoemd. Het aantal soorten is
onder deze omstandigheden groot: het water
is helder. Bij zeer hoge voedingsstoffen-concentraties daarentegen behoort een zeer
grote produktie; bovendien gaat dan een
beperkt aantal soorten sterk domineren, voornamelijk blauwalgen, zodat vele andere
afnemen. Het water wordt troebel en krijgt
een onaantrekkelijke geur; de waterflora- en
fauna verarmen aanzienlijk. Ook krijgt het
water een slechte smaak, waardoor het minder
bruikbaar wordt als grondstof van drinkwater.
Na de bloeiperiode treedt massale algenstertle op, hetgeen ongunstig werkt op de
zuurstofgehalten in het water en daardoor
ook op de waterfauna. Vooral vissen hebben
te lijden van dit zuurstofgebrek. Blauwalgen-
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stagnant en zout met getij - de probleemvelden te verkennen, de processen aan te
geven en de mogelijke maatregelen te beschrijven.
Zoele bekkens
De probleemvelden die zich in zoete bekkens
ten aanzien van de waterkwaliteit kunnen
voordoen zijn behalve het voedingsstoffenniveau, het zoutgehalte en de zuurstoftoestand, de hygienische kwaliteitsaspecten, de
gifstoffen, de visserij en tenslotte de mogelijkheid van calamiteiten en de wijze van ontzilting.
Het voedingsstoffenniveau bepaalt de zogenaamde primaire produktie, of wei de vorming
en groei van planten onder invloed van het
zonlicht. Is het voedingsstoffenniveau bescheiden, dan doen zich geen problemen

238

..... .

• •• • •••
• ••
,..-.....
•
••
• • •• •
•

•

bloei als hier beschreven wordt jaarlijks in
verschillende zoete bekkens geconstateerd,
onder andere in het Brielse Meer.
De waterbeweging in het bekken speelt een
belangrijke rol in het proces van groei, afsterving en zuurstofconsumptie der algen.
Is er een aanzienlijke verticale waterbeweging, dan wordt er tel kens nieuw water met
vee I voedingsstoffen in de zone gebracht
waar het zonlicht kan doordringen. Er worden
dan veel algen geproduceerd, maar door de
menging over de diepte leidt dat nauwelijks
tot zichtbare verandering van de waterkwaliteit. Is de verticale beweging gering, dan
worden de algen aileen gevormd in de bovenste waterlaag, de zogenaamde fotosynthetische zone, waar het zonlicht doordringt. De
aan de oppervlakte geconcentreerde bloei
leidt tot schuimvorming en het optreden van

Fig. 1. Meetpunten voar de
waterkwaliteit in het Deltagebied

Fig. 2. Bronnen van fosfaatbelasting in het Deltagebied

wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de wind.
Daardoor ontstaan winddriftstromen. Een
andere belangrijke factor kan de spoelstroom zijn, wanneer het bekken wordt doorgespoeld. Van minder belekenis is de waterbeweging door temperaluurverschitlen.
Van groot belang voor de zuurstofhuishouding
is ook het bezinkgedrag van de algen. Tijdens
het bezinken van dood materiaal beginl de
afbraak reeds en daarbij wordt zuurstof
gebruikt. Hel onderzoek naar hel bezinkgedrag is een gecombineerd hydraulischbiologisch probleem.
Wil men excessieve algenbloei vermijden
dan staan verschillende wegen open. Het
doel kan bijvoorbeeld worden bereikt door
verlaging van het voedingsstoflenniveau. Dit
kan op verschillende manieren. Allereersl
kan men de zijdelingse belastingen reduceren
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een doorzichtige groene kleur. Omdat algen
voedingsstoffen consumeren, nemen de gehalten van deze stoffen af. Het is zelfs mogelijk, dal een essenliele voedingsstof volledig is opgebruikt en dus de verdere algenbloei slopt. Deze voedingsstof wordl dan
beperkend genoemd voor de algengroei. Het
komI ook voor, zoals in het Brielse Meer
bleek, dat de algen zulke concentraties berei ken, dal het zonlichl minder diep kan
doordringen. Dan wordl niel de uitputting
van een slof maar de reductie van de fotosynthetische zone de beperkende factor voor de
algenbloei. Anderzijds zal bij geringe verticale waterbeweging ook de toevoer van
zuurstof vanuit de luchl naar het water en
omgekeerd afnemen. Oat resulteert in sterke
dagschommelingen van hel zuurstofgehalte.
De walerbeweging in een stagnant bekken
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®

100

door zuivering of alleiding van het alvalen polderwater. Uit figuur 2 blijkt, dal dil
voor een aantal grate lozingen duidelijk
soulaas kan bieden. Een andere mogelijkheid
is het bekken regelmatig grondig door Ie
spoelen. Hierdoor bereikt men, dal veel algen
worden weggespoeld, zodat excessieve bloei
op een plaats vermeden wordt. Een derde
mogelijkheid is, de voedingsstoffen bij voorbaat te verwijderen uit het in te lalen waler.
Dit kan gebeuren door een beperkende voedingsstof - in zoet water kan dal bijvoorbeeld
fosfaat zijn - met behulp van een andere
chemische stof te doen neerslaan en Ie lalen
bezinken. Defosfalering is voor dil doel op
praktijkschaal beproefd in het Brielse Meer.
De resultaten van deze proel, die uitvoerig beschreven wordt in Bericht 61 (augustus 1972),
waren bemoedigend. Met name werd een
239

redelijke verlaging gevonden van het fosfaatgehalte in het toeieidingskanaal naar het
Brielse Meer (figuur 7). Het daar toegepaste
procede van defosfatering wordt thans onder
meer geeonditioneerde omstandigheden verder onderzocht, waarbij niet aileen de chemicalien en de doseringshoeveelheden worden
gevarieerd, maar ook het effect op de algengroei word! nagegaan. Deze proeven, die
worden uitgevoerd in samenwerking met het
Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening,
spelen zich af in het drinkwaterspaarbekken
'De Grote Rug' bij Dordrecht.
Een probleem apart bij de reduetie van het
voedingsstoffenniveau is de uitwisseiing
van stoffen tussen water en bodem. Door
bezinking worden stoffen naar de bodem
toegevoerd. Ais voorbeeld nemen we weer
fosfalen die in dode algen zijn vastgelegd.
In feite worden de ongewenste stoffen dus
nie! ui! het bekken, maar aileen uit he! water
verwijderd. Ditzelfde geld! voor de neerslag
die bij defosfatering word! gevormd. Door
allerlei processen in de bodem kunnen de
fosfaten later weer vrijkomen en weer teruggevoerd worden naar het water. Oil geschiedt
met name onder zuurstofloze omstandigheden. Men spreekt dan van 'interne fosfaatbelasting'. Over de omvang en de betekenis
van dit verschijnsel is nog niet veel bekend.
Er zijn twee mogelijkheden bekend am dit
secundaire effect zo nodig te minimaliseren.
Men kan allereerst de vervuilde sliblaag wegbaggeren en de specie op een ongevaarlijke
plaats dumpen. Een andere mogelijkheid is
het toedekken van de vervuilde bodem me!
schoon materiaal. Bij de defosfateringsproeven word! thans oak onderzochl of er een
stol gevonden kan worden, die de fosfalen zo
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Fig. 3. Jaarlijks gemiddelde
gehalten aan totaai-fos/aat op
de bekkens van het Deltagebied

bind! dal ze na bezinking niet meer los kunnen komen.
Aile mogelijkheden die men kent voor de
terugdringing van het voedingsstoffenniveau
worden in belangrijke mate begrensd door de
beschikbaarheid en de kwaliteit van het in te
lalen water. Het kan zijn, dal er in perioden
van droogle niet voldoende doorspoelwater
beschikbaar is. In bekkens zoals het Haringvliet word! de verblijftijd bepaald door het
niet-be'invloedbare afvoerregime van de Rijn.
Bij hoge afvoeren wordt het bekken doorgespoeld met als gevolg korte verblijftijden: bij
lage afvoeren is de verblijftijd daarentegen
lang. Bij sommige bekkens is het mogelijk
aileen water in te laten als de kwaliteil goed
is. De defoslateringskosten kunnen dan worden beperkt.
Deze voorbeelden geven een denkbeeld van

Fig. 4. Jaarschommeling van
het nitraat-gehalte in het Veerse
Meer en het Grevelingenmeer
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Fig. 5. Verloop van het gemiddelde gehalte aan totaai-fosfaat
in het Hollands Diep/Haringvliet
en op het Zeeuwse Meer
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de nauwe samenhang die er bestaat tussen
de waterhuishouding en de waterkwaliteit van
de bekkens. Een beheersplan zal er in moeten
slagen, de beide componenten te laten
samenwerken.
Een ander probleem is het zoutgehalte.
Voor een goede drinkwaterbereiding is een
zoutgehalte gewenst van minder dan 200 mg
chloride per liter. Flora en fauna aisen water
van ongeveer hetzelfde chloridegehalte.
De zoutlast op zoute bekkens kan afkomstig
zijn van uitgeslagen brak polderwater, van
zoute kwel uit de ondergrond en van zout
water dat via scheepvaartsluizen het bekken
binnenkomt. Om de zoutbelasting te bestrijden staan twee wegen open: men kan het
brakke polderwater afleiden naar elders.
bijvoorbeeld naar zee; of men kan het belaste
bekken doorspoelen met zoet water, als er

tenminste voldoende water beschikbaar is.
De zuurstofhuishouding is een volgend probleemveld in een zoet bekken. Ais het zuurstofgehalte te laag wordt zullen waterorganismen als bodemdieren en vissen sterven.
Een toestand van zuurstofloosheid versterkt
bovendien de hiervoor beschreven omzettingsprocessen van bodemfosfaten. waardoor extra
fosfaatbelasting ontslaa!. Zuurstoftoevoer
vanuit de lucht wordt bevorderd naarmate
grotere volumes water met de lucht in contact
komen. Bij de fotosynlhese produceren ook
de algen zuurstof. Zuurstof wordl daarenlegen verbruikl voor de levensprocessen van
de organismen in het water; - ook de algen
verbruiken lijdens de nacht, als de fotosynthese stilstaat, zuurstof - en bij omzettingsprocessen van dode organische stot.
Naarmate er meer organismen in het water
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Fig. 6. De Kromme van
Remane

aanwezig zijn en er meer dood organisch
materiaal is, zal de zuurstofconsumptie groter
zijn. De consumptie neemt nog toe als er
extra hoeveelheden organische sloffen,
afkomstig van huishoudelijk of industriee!
afvalwater, worden geloosd op het bekken.
Een goede zuurstofbali:l\1s kan worden bereikt
door zuivering van het geloosde water en door
beperking van de algenb!oei.
De hygienische waterkwaliteit kan worden
bevorderd door het desinfecteren van lozingen en het terugdringen van de vervuiling
door recreanten.
In sommige zoete meren waarin zeer diepe
gedeelten voorkomen, doet zich een specifiek
probleem voor en wei het verschijnsel van
stratifica!ie (Zie Bericht 69, augustus 1974).
Stratificatie komt tot stand doordat de bovenste waterlagen in de zomer meer verwarmd
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worden. De toegevoerde warmte wordt in de
bovenlagen goed gemengd, tot die diepte
waar de invloed van de wind reikt. Daarbeneden is de warmteloevoer klein. Het
zwaardere koudere water ligt opgesloten in
de diepere delen van het meer: er onlslaat
een temperatuurgelaagdheid van een warme
bovenlaag en een koude onderlaag, gescheiden door een scherpe begrenzing, de zogenaamde spronglaag. Dit tweelagensysteem
wisselt onderling zeer weinig uit. Er is bijvoorbeeld in de diepere laag nauwelijks zuurstoftoevoer, maar wei zuurstofverbruik vanwege
de rottingsprocessen van organisch maleriaal
die er optreden.
Het diepe water wordt dan ook al gauw zuurstolloos, met aile gevolgen van dien: allerlei
voedingsstolfen worden verhevigd vrijgemaakt, terwijl de rottingsprocessen van organisch materiaal onder zuurstolloze omstandigheden bovendien anders verlopen, zodat
onder andere het giftige en stinkende zwavelwalerslof wordt gevormd. In het najaar koelt
het water in de bovenlaag weer af en wordt
de stratificalie opgeheven. De kwalijke stoffen
uit de onderlaag kunnen zich dan in het meerwater verspreiden.
Onder normale omstandigheden is het effect
van de stratificatie in de diepe delen van het
meer gering, omdat hel oppervlak waarover
de stratificatie kan optreden ten opzichte van
het gehele oppervlak van de meerbodem
klein is en ook het volume water dal bij
stratificatie is betrokken, gering is in vergelijk
met de meer-inhoud.
Wanneer echter in de omgeving van dergelijke
diepe delen sen geconcentreerde zoutbelasling plaatsvindt, kan het zwaardere zoute
water zich eveneens in de diepere deten gaan

verzamelen. Er ontstaat dan een zoutgelaagdheid, die veel moeilijker op te heffen is dan
de temperatuurstratificatie of anders gezegd
veel stabieler is, maar overigens dezelfde
gevolgen heef!.
Het is van belang na te gaan waar in de verschillende Deltabekkens zulke gestratificeerde
gedeelten kunnen ontstaan. Boven is reeds
gesteld dat de wind hierbij een belangrijke
rol speel!. De wind wekt driftstromen en
golven op. Beide veroorzaken menging van
de bovenste waterlagen. Het gaat er nu
om vast te stell en hoe dik deze laag is in
relatie tot de windkracht- en richting.
Het is overigens technisch zeer wei uitvoerbear, zo'n stratificatie op te heffen.
In Bericht 65 (augustus 1973) is reeds beschreven welke methode hierbij kan worden
toegepast. Het inblazen van luchtbellen in de

onderlaag bleek een effeclief middel om de
stratificatie te doen verdwijnen.
Zoete bekkens hebben ook te lijden onder een
belasting met gifstoffen. De meest in het oog
springende zijn de zware metalen, pesticiden
en de nog nader te bespreken toxinen, die
bijvoorbeeld botulisme veroorzaken. Er is nog
weinig duidelijkheid over de uitwerking van
deze stoffen op de verschillende soorten organismen in het water en op de bodem.
Sommige diersoorten zijn gevoelig voor
bepaalde zware metalen maar ongevoelig
voor andere. Ook is er weinig zekerheid over
de concentraties van gifstoffen waarbij geen,
duidelijke of belangrijke schade aan organ ismen optreedt.
Een belangrijke complicatie vormt het feit,
dat sommige organismen gifstoffen kunnen
verzamelen in hun weefsel zonder daar zeit

Fig. 7. Fosfaatgehalte in het
Brielse Meer zonder en met
defosfatering
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06
05

/

0.3

02

.-

~

04

---

----

/

./

01

o

INLAA

UITLAAT

SPIJKENISj
- - T'JOENS EEN PERjODE ZONDER DEFOSFATER!NG
,
MET

Fig. 8. Zoutuitslag van poldergemalen in het Deltagebied

108~1: @@ ®~~ -'.¥"
IN
i·

26227
IN

·4905

® -142.9
TONNEN

•

<

5

®

<

10

@

10-50

G> >

50-100

243

direct last van Ie hebben. Oil geldt met name
voor pes!iciden. Worden dergelijke organismen door andere opgegeten, dan kunnen
hoge concentraties gifstof!en worden overgedragen, met wei degelijk schadelijk gevolg.
Naar deze ecologische effecten wordt in
opdracht van de Rijkswaterstaat onderzoek
verricht door de Biologische Afdeling van
TNO. Hierbij wordt voorlopig een aantal
representatieve organismensoorlen beslu·
deerd voor wat betre!! hun reactie op zware
metalen. Zware metalen kunnen voorkomen
opgelost in het water, en in fijn verdeelde
toestand gehecht aan zwevende slibdeeltjes.
De grotere slibdeeltjes' kunnen bezinken in
gebieden waar het water langzaam slroomt.
Met de slibdeeltjes worden dan ook de aangehechte stoffen naar de bodem gevoerd.
Oil kan tot gevolg hebben, dat de concenIralie in het water afneemt. Sii zware metalen
is het ZO, da! aan de fijnste slibdeeltjes de
hoogste concentraties metal en gehecht
kunnen worden. Zulke liine deeltjes .. men
denke aan een grootte van 1/1000 mm bezinken bijna niet, maar worden wei door
zoetwatermosselen en andere organismen die
water filtreren, met het voedsel opge244

Zeepierenhoopjes en zeegras
op een ondiepe bodem onder

water

nomen; en zo kunnen ze deze diersoorten beinvloeden. Figuur 10 geeft de gemeten gehalten aan zware melalen in het water en de
bodem in het traject Nieuwe Merwede/Hollands Diep/Haringvliet. Na afsluiting van het
Haringvliel is door de veri aging van de
stroomsnelheden een belangrijke sedimentatie
van zand en slib opgetreden in het traject
Nieuwe Merwede/Hollands Diep.
Uil de metingen blijkt, dat sommige opgeloste
zware metalen zoals arseen in het gehele
beschouwde traject even sterk voorkomen.
Andere nemen in zeewaartse richting af,
sommige, zoals zink, door bezinking, andere,
zoals kwik, door verdamping.
Oak in de bodem nemen de gehaltes af in
zeewaartse richting. Dit wordt veroorzaakt
door het feit dat de Haringvlietbodem v66r de
afsluiting relatiel lage zware-metaalgehalten

had. Na de afsluiting is in het oostelijke deel
van het bekken, op het traject Nieuwe
Merwede/Hollands Diep, zwaar belast Rijnslib
algezet. Deze afzetting heelt zich nog niet
over het gehele Haringvliet uitgestrekt; maar
in de toekomst zal dit wei gebeuren.
De laatste gegevens wijzen reeds in deze
richting. Wat is namelijk het geval? Bij hoge
rivierafvoeren bezinkt het door de rivier aangevoerde slib niet of nauwelijks op het traject
Merwede/Hollands Diep; het wordt meegenomen naar het Haringvlietbekken. Zelfs kan
in de Merwede slib geerodeerd worden.
In het Haringvliet echter staat het water ook
bij hoge rivierafvoeren elke dag minstens
12 uur geheel stil, namelijk als het op zee
hoge vi oed is, en er geen water gespuid kan
worden. In die periode kan het slib op het
Haringvliet bezinken. Het onderzoek naar de
zware-metaalgehalten in het lijn verdeelde
zwevende slib en in het bodemslib wordt in
opdracht van de Rijkswaterstaat verricht door
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en
het Waterloopkundig Laboratorium.
Eenmaal afgezet kunnen de zware metalen in
de bodem allerlei veranderingen ondergaan.
Vlak onder het bodemoppervlak blijkt het slib
zuurstofloos te worden. Dit is een gevolg van
het feit dat de zuurstoftoevoer uit het boven-

Fig. 9. Temperatuurgelaagdheid
in een diepe put in het Veerse
Meer en de gevolgen daarvan
voor de waterkwalileil
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staande water gering is, terwijl anderzijds de
omzetting van organische stof in het slib veel
zuurstof vergt. Onder zuurstolloze omstandigheden kunnen de bindingen waarmee de
zware metalen deeltjes aan het slib gehecht
zijn, worden verbroken. De zware metalen
komen dan weer vrij en worden toegevoegd
aan het porienwater dat zich tussen de slibdeeltjes bevindt. Oit proces wordt mobilisatie
genoemd. In het porienwater kUnnen dan hoge
concentraties aan zware metalen ontstaan,
zoals uit een recent onderzoek van
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee is gebleken.
Bodemdieren en met name slijkvreters kunnen
hierdoor met relatief hoge gehalten aan
zware melalen in aanraking komen. Of di!
ecologische consequenties heelt, wordt ook
door de Biologische Afdeling van TNO onderzocht. Wanneer bodemslib word! geerodeerd
of weggebaggerd, kan het porienwater
met zware metalen weer in het bekkenwater
terecht komen. De geerodeerde of gebaggerde bodem verlies! dan zware me!alen, maar
die komen weer in het bekkenwater terech!,
kunnen weer aangehecht worden aan het
fijne slib en elders weer worden algezet. De
metalen l;llijven dus circuleren in het sys!eem.
Omtrent deze loskoppelingsprocessen,
die overigens niet aileen bij zware metalen,
maar ook bij fosfaten een rol spelen, wordt
door de Afdeling Milieu-Onderzoek thans een
uitgebreid onderzoeksprogramma uitgevoerd,
in samenwerking met het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid, het Waterloopkundig
Laboratorium, de Technische Hogeschool
Twente, Afdeling Chemische Technologie,
de Rijksuniversiteit te Utrecht, Vakgroep
Geochemie, en tenslotte het Rijks Instituut

~--i+'I_ _---------l

~-------A"---.::::---~

'2

~~'4'------------~

0.8 H---;.....----------~

400 ~>,-,I-~------f_~

04 ~--___1__------..rI'__l

- - - OPPERVLAKTE
-BODEM

4.8

2.41---------1.6

I---------f--II+--__I

2.4

I----.-----+I-----~

'" I--------I~*----I

1.61-----+--+-1+--oh~~~~~~~...._I
JFMAMJJASOND

245

liNK ONGECENTRIFUGEERD
35O'---.---rr--.---~-

200'~--~~+-~ --~---

'"~

150~~~~+-~~~F--100~--+-~~--+---~----

ZINK GECENTRIFUGEERO

350

I

! I
I

300
250

I
I

200

'"

~ 150

I

I

i
I

100

I--

i

50

o

..

I

. . ...
2.0

3.7

KWIK ONGECENTRIFUGEERD

1.8

1.4 ..,..---,1--,-,r---r------r-------I---,1..--rrr-1-Ir--.....--rr-.,-III---r--,
1.2

i

1.0

Ii

0.8

'"=>.

0.6
0.4
0.2

KWIK GECENTRIFUGEERD

1.4,.----,-,-,---,-----,---,-rr..-r,----rr--rr...,,-,-.--,-----,
1.2
1.0

0.6

''""

0.6

0.4
0.2
0
HARI NGVLI E TSLUIZEN

246

VOLKERAKSLUIZEN

SENEDEN MERWEDE

Fig. 10. Gehalte aan zware
metalen op het trajec! Hollands
Diep/Haringvlie! in respectievelijk na!uurlijk en afgecentrifugeerd water, waaruit het slib
verwijderd is
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Fig. 11. Verloop van het gehalte
aan silicaa! en nitraa! in het
Grevelingenmeer gedurende het
jaar 1974

voor de Zuivering van Afvalwater.
Bestrijding van de gifstoffen kan allereerst
gevonden worden in verbod of beperking van
de lozing ervan. Blijkens het eerder genoemde Indicatief Meerjaren Programma is het
Nederlandse beleid op verboden gericht.
Onderwerp van studie is ook, op welke wijze
de reeds in de bekkens opgeslagen zware
metalen eruit verwijderd kunnen worden als
dat noodzakelijk mocht blijken.
In dit verband is het van be lang te weten
welke verdunningen er optreden wanneer de
zware metalen vanuit de bodem aan het
bekkenwater worden toegevoegd.
In zoete bekkens moet ook aandacht worden
geschonken aan de sport- en de beroepsvisserij. De visstand in een zoet bekken wordt
in belangrijke mate be'invloed door de waterkwaliteit: - zuurstofgehalte, zoutgehalte, gehalte aan gifstoffen, hygienische situatie - en
het voedselbestand voor vissen: plankton,
bodemdieren en dergelijke.
In een bekken kunnen zich ook calamiteiten
voordoen. Olie en gifstoffen kunnen door
scheepsbotsingen of door ongelukken op het
aangrenzende land die een onvrijwillige en
onverwachte afvloei van stoffen veroorzaken,
in het water terecht komen.
Dergelljke calamiteiten hebben mogelijk grate
gevolgen voor het aquatlsch systeem. Er kan
een ernstige ontregeling optreden, waarvan de
invloed nog lang merkbaar blijft. Er kan veel
gedaan worden om de effecten van zulke
rampen reeds bij voorbaat zo veel mogelijk te
beperken. Men denke aan inventarisatie van
de mogelijke gevarengebieden en gevaarlijke
stoffen, het vooraf organiseren van bestrijdingsplannen en van de benodigde materialen
en mankracht. Opgemerkt wordt, dat inperking
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van het werkingsgebied van calamiteiten eenvoudiger is in stilstaand, dan in stromend
water.
Een specifiek probleem van relatief korte
duur, maar wei van groot belang voor het
bekkenbeheer is de wijze van ontzilting van
een oorspronkelijk zout getijdebekken zodat
het een zoet stagnant bekken word!. Dit
probleem zal zich bijvoorbeeld aandienen bij
een eventueel zoet Oostmeer of een zoet
Zeeuwse Meer of indien men de Grevelingen
of het Veerse Meer zoet zou willen maken.
Ontzilting kan slechts geschieden door het
zoute water uit te spoelen middels de invoer
van zoet water. Oit raept een serie problemen
op die deels van waterhuishoudkundige, deels
van waterloopkundige en deels van milieukundige aard zijn.
Het spoelwater zal afkomstig moeten zijn uit
het Noordelijk Oeltabekken. De vraag is of dit
bekken op de gewenste tijdstippen wei voldoende water kan leveren. In diepe delen van
het te ontzilten bekken zal het zwaardere
zoute water moeilijk langs natuurlijke weg te
verwijderen zijn. Er zal daar een stabiele zoutzoet-stratificatie kunnen ontstaan, met de
in het voorgaande beschreven gevolgen.
Waar en op welke diepten zoutwaterresten
verwacht kunnen worden, zal waterloopkundig
onderzoek moeten uitwijzen. Dit geldt ook
voor de manier waarop zulke zoutwaterresten
ten slotte toch verwijderd kunnen worden.
Met de invoer van het zoete water zullen de
zoutminnende organismen afsterven; tijdelijk
ontstaat er een groot quantum dood organisch materiaal, dat een grote aanslag doet
op de zuurstofhuishouding. Uitgebreide
studies zijn daarom nodig om de optimale
wijze van ontzilting te vinden.
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Fig. 12. Verloop van het
fosfaa!gehal!e in het Veerse
Meer, de Grevelingen en het
8rielse Meer in 1974
0.91

Fig. 13. Gehal!en aan nitraat
(N02 + N03l in de Oostersehelde en de Grevelingen over
de periode 1972-1975
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Stagnante zoule bekkens
Nu We zo uitgebreid op de problematiek van
stagnante zoete bekkens zijn ingegaan kan
de behandeling van de twee andere typen
korter zijn, omdat de problemen in vele
opzichten analoog zijn.
Een opvallend verschil met zoete bekkens is
te vinden in de relatie tussen de algengroei
en he! voedingsstoffenniveau. Ais in een zout
bekken de algengroei begint, worden de
aanwezige hoeveelheden nitraa! en silicium
snel opgebruikt. Deze stoffen worden dan
beperkend voor verdere algengroei. De
concentratie aan fosfaat speelt dus geen rol.
Dit verschijnsel is terug te voeren tot het feit
dat in zoute bekkens andere algensoorten
voorkomen met een andere voedingsstoffenbehoefte. In zoule stagnante bekkens zijn er
dan ook geen grote problemen met de algenpopulatie. Excessieve groei kan er gemakkelijker vermeden worden dan in zoete bekkens.
Fosfaatverwijdering heeft in deze bekkens
geen zin, ook al stijgt het fosfaatgehalte in de
zomer soms aanzienlijk. (figuur 12). Opmerkelijk is dat de fosfaatgehalten in het Veerse
Meer en het Grevelingenmeer belangrijk
hoger zijn dan in het zoete Brielse Meer, waar
wei excessieve algenbloei voorkomt. Het
beheer zal erop gericht zijn te zorgen dat
deze gunstige situatie wordt bevorderd.
Van groot belang voor de levensgemeenschap
is de regulering van het zoutgehalte. Uit de
Kromme van Remane blijkt, dat een grote
soortenrijkdom aan organismen als voorwaarde een hoog zoutgehalte hee/t, boven de
15,5 9 CI -fliter.
Onder natuurlijke omstandigheden zou een
stagnant zout meer op den duur verzoeten
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Fig. 14. Verloop van het
nitraat-, het ammoniak- en het
zoutgehalte op het trajee!
VolkeraklOostersehelde in he!
eerste kwartaal van 1974

door regen en afvloeiing van zoet water vanuit
de randen, zoals polderuitslag en lozingen.
Wil men een hoog zoutgehalte hand haven dan
is doorspoelen met zeewater noodzakelijk.
V~~r de doorspoeling van het Grevelingenmeer wordt een doorlaatwerk in de Brouwersdam gebouwd. Overigens is dit doorlaatwerk
ook als spui-inrichting ontworpen, zodat er
eventueel ook water vanuit het Grevelingenmeer naar zee kan worden a/gelaten.
Doorspoeling heeft tot gevolg dat de
verblijftijd van het water in het bekken
geringer wordt en dit heeft beneden een
zekere grenswaarde ongunstige gevolgen voor
de levensgemeenschap.
Anderzijds komen met het spoelwater ook
veel organismen uit zee het bekken binnen,
hetgeen positieve gevolgen kan hebben voor
de levensgemeenschap.
In het Veerse Meer en het Grevelingenmeer
zijn de gehalten aan gifstoffen zowel in het
water als in de bod em zeer laag, bijna even
laag als in het getijgebied van de Oosterschelde. Dat komt omdat deze bekkens er
slechts in geringe mate mee belast worden.
Het is echter wei zaak deze gunstige situatie
te handhaven en met name de kwaliteit van de
polder- en afvalwaterlozingen in dit opzicht
nauwletiend te vol gen. Evenals in zoate
bekkens kan in zoute bekkens in diepe delen
temperatuur-stratificatie optreden. De effecten zijn in wezen dezelfde en de te nemen
maatregelen navenan!. Ditzelfde geldt voor de
hygienische waterkwaliteit en de calamiteitenbestrijding.
De visfauna in een stagnant zout bekken, dat
praktisch van de zee is a/gesloten, is arm.
V~~r beroeps- en sportvisserij aantrekkelijke
soorten blijken zich in zo'n bekken niet voort
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te planten. Mogelijk dat met een in te stellen
zoute spoelstroom vislarven uit de Noordzee
naar de bekkens meegevoerd kunnen worden.
Of dat kwantitatief iets te betekenen zal
hebben, dient echter te worden afgewachl.
Zodra de sluis in de Brouwersdam in werking
kan treden, zal dit moeten blijken.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid
dat een goed beheersplan voor zoute stag nante bekkens, waarin met aile bovengenoemde
aspecten rekening wordt gehouden, geen
onoverkomelijke problemen zal opleveren. Met
de bestaande kennis kan een beheersplan
worden opgezet met de redelijke zekerheid
dat een goede waterkwaliteit kan worden
verkregen.
Zoule gelijbekkens

Evenals in zoute stagnante wateren is in zoute
getijbekkens het nitraat- en siliciumgehalte in
het water maatgevend voor de algengroei.
Blijkens fig. 13 dalen de nitraatgehalten zowel
in de Oosterschelde als in het Grevelingenmeer in het voorjaar tengevolge van de dan
optredende algenbloei. Het nitraat kan dan
een beperkende voedingsstof worden.
De intense waterbeweging in een getijdebekken is er de oorzaak van dat aileen zeer
krachtige impulsen van buiten het systeem het
regiem van het getijbekken kunnen verstoren.
Kleine lokale bei'nvloedingen, bijvoorbeeld
polderwaterlozingen, worden snel verdund en
be'invloeden het gehele systeem niet. Een
grote externe impuls is bijvoorbeeld een
zoetwaterbelasting zoals door de Volkeraken de Kreekraksluizen of eventueel in de
toekomst door de sluizen in de Philips- en
Oesterdam wordt geleverd. Deze zoetlast kan
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zo groot worden, dat er in uitgestrekte gebieden een merkbare verlaging van het zoutgehalte optreedt, terwijl ook de toevoer van
voedingsstoffen aanwijsbaar is. Dit wordt geillustreerd in figuur 14, waaruit het effect van
de zoetwaterlast via de Volkeraksluizen
duidelijk blijkt, alsook de uitgestrektheid van
deze be'lnvloeding. Zo'n verschijnsel behoeft
niet negatief te worden beoordeeld, als het
gehele systeem er maar geen schade van
ondervindt. Bij de prognoses dienaangaande
kan het waterloopkundig onderzoek een belangrijke rol spelen, vanwege de overheersende rol van de waterbeweging en van
allerlei mengingsprocessen.
Over de Oosterschelde zijn tot nu toe geen
negatieve berichten ontvangen wat betreft de
gifstoffenniveaus in water en bodem, of ten
aanzien van de milieuhygienische waterkwaliteit en het voedingsstoffenniveau.
Bij demping van het getij, stel met ongeveer
de helft, word! de situatie belangrijk gewijzigd.
De stroomsnelheden zullen zeker verminderen,
hetgeen het effect van de lokale be'invloedingen vergroot. Vermindering van de stroomsnelheden betekent ook dat er meer materiaal
zal bezinken. Het water zal helderder worden,
de fotosynthetische laag dikker, en dus zal de
algengroei toenemen. Op de bodem zal
sedimentatie optreden. Van de mate waarin
dat gebeurt, zal afhangen of dat verschijnsel
positief of negatief moet worden beoordeeld.
AI de genoemde problemen en vooral de uitwerking ervan op de levensgemeenschappen,
zijn slechts zeer globaal verkend. Ze zijn
thans nog geenszins adequaat bestudeerd,
waardoor uitspraken over de mogelijke gevolgen van de instelling van een gedempt
getij een speculatief karakter hebben.
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Terresirisch
milieu-onderzoek

De Afdeling Milieu-onderzoek houdt zich voornamelijk bezig met terrestrische ecosystemen
die direct grenzen aan aquatische milieus, en
die dan ook in meer of mindere mate door die
milieus worden be'lnvloed, zoals ze omgekeerd
ook een zekere uitwerking hebben op het
aangrenzende water. Het terrestrisch milieu
wordt niet, zoals het aquatische, vrijwel
geheel aan het oog van de mens onttrokken.
De mens maakt er meer direct deel van uit,
en het heet! voor hem een grotere
belevingswaarde. Aan de ontwikkeling van dit
milieu moet dan ook grote aandacht worden
besteed.
Gedurende de lange wordingsgeschiedenis
van Z.W.-Nederland, bepaald door mens en
natuur samen, is een grote verscheidenheid
aan landschappen ontstaan, terwijl het gebied
als geheel toch een uitgesproken eigen karakter verkreeg.
Oit komt onder meer tot uiling in het landschapsbeeld, dat wordt beheerst door enerzijds het bedijkte land en anderzijds de
getijwateren, een twee-eenheid die men het
sterkst ervaart langs de oevers, waar land en
water elkaar ontmoetE!n. Sommige delen
- steden en industriegebieden - zijn door
menselijk ingrijpen zo sterk veranderd, dat
het natuurlijk element praktisch verdween.
In andere delen is de natuur daarentegen nog
steeds aspect-bepalend. Dat laatste geld!
vooral voor duinen en buitendijkse gronden.
Door de uitvoering van de Deltawerken zal
het landschap van Zuid-West-Nederland, dat
vroeger als geheel gekenmerkt kon worden
als een getijde-Iandschap, veranderen
in een landschap waarin eb en vi oed
veel minder domineren. Poldergebieden en
grote semi-stagnante lOute of zoete meren
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zullen het beeld bepalen. naast geheel of deels
intact gebleven zoute zee-armen.
De veranderingen laten zich het meest on middellijk gevoelen in de afgesloten zee-armen,
terwijl de duinen en het oude polderland
veeleer indirect zullen worden be'lnvloed. Ook
in het gebied v66r de deltadammen, de voordelta genoemd, zullen zich belangrijke veranderingen voordoen.
In de afgesloten zee-armen komen grote
gebieden permanent droog te liggen, die
onderling echter sterk in karakter verschillen'
oude zandplaten, flauw hellende oeverlanden,
voormalige slikken en schorren, oude duinen
en pas opgespoten terreinen.
Aan deze gebieden zullen van plaats tot plaats
verschillende bestemmingen kunnen worden
gegeven. Het gebied als geheel zal velerlei
functies kunnen vervullen. Ervan uitgaande
dal de onderdelen het grotere geheel bepalen
en dientengevolge een zekere onderlinge
relatie hebben, dienen zowel de inrichting als
het beheer gebaseerd te zijn op een ruimtelijk
totaalplan waarin een uitspraak wordt gedaan
over de primaire functies die het gebied zal
dienen te vervullen.
Het centrale deel van het Deltagebied zal,
voor zover het zich thans laat aanzien, worden
bestemd tot recreatie- en natuurgebied. Het
ligt voor de hand bij het toekennen van bestemmingen en bij de daarop volgende inrichting zaveel mogelijk uit te gaan van de
mogelijkheden van het landschap zel!. Nieuwe
mogelijkheden moeten optimaal benut worden.
Waar mogelijk zal men daarbij de patronen,
processen en waarden van het oude systeem
pogen te hand haven, echter niet tot elke prijs.
De verdeling van de ruimte voor natuur- en
recreatie-functies vormt op zich al een pro-

bleem. Soms zal men bepaalde gebieden
exclusief willen bestemmen of wei voor
recreatie of we I als natuurgebied. Maar in vele
andere gevallen kan men komen tot integratie
van beide, omdat er een grete verscheidenheid aan milieu-typen en ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig is. Oan kan er een
harmonie tot stand gebracht worden, die aan
de mens voldoende ontplooiingsruimte geeft,
zonder dat aan de ontwikkeling van de
natuurmogelijkheden tekort wordt gedaan.
In het algemeen is het verstandig bij de opzet
van inrichtingsplannen te streven naar een
zelfregulerend en divers systeem, waarin bijsturen meer uitzondering dan regel is. Oit kan
het best gerealiseerd worden door waar
mogelijk spontane ontwikkeling toe te laten,
en zo min mogelijk in te grijpen. Oil houdt
tevens in dat een hoge mate van naluurlijk-

heid verwacht mag worden. Wei moet worden
opgemerkt dat een soortenrijk systeem niet
per se stabiel is. Eerder is het ZO, dat een
stabiel systeem veel soorten kan herbergen.
Nodig voor de inrichting van gebieden op de
bovenomschreven manier is een adequaat
inzicht in de aard en verscheidenheid van de
afgesloten estuaria als geheel en van de
onderdelen ervan, en in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder deel. Oaarbij moet
men zich afvragen welke de kenmerken van
het landschap zijn, hoe zij zijn ontstaan en
hoe zij zich in de nieuwe situatie zullen
ontwikkelen.
Het blijkt al dadelijk dat verschillende
kenmerken van een landschap niet los
van elkaar staan, maar onderling sterk
samenhangen: welke vogelsoorten er voorkomen hangt onder meer af van de bodemwegen

parkeerterrein

bos

natuurlijke oevervegetatie

open terrein, grasiand
ev!. met slrookbeplanting

Fig. 1a. Slikken van Flakkee.
Fragment van de inrichtingsschets 1975. Vergelijk deze
schets met de kaarten op de
volgende bladzijden
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gesteldheid en van de vegetatie; de vegetatie
wordt beInvloed door de bodemsamenstelling,
en deze varieert weer met het relief; bodemsamenstelling en relief bernvloeden de vochthuishouding in de bodem, en zo verder.
Men zal van een bepaald landschapsonderdeel
dus zowel de kenmerken als ook de relatie
tussen de kenmerken moeten kennen. Het
landschapsoecologisch onderzoek, dat al de
genoemde aspecten in samenhang zoekt te
beschrijven en te waarderen, heet! zich vooral
geconcentreerd op de inventarisatie van de
door de Deltawerken beInvloede milieus. Zo
zijn in samenwerking met vele andere instellingen en instituten landschapsoecologische inventarisaties gemaakt van de volgende gebieden: het Grevelingenmeer (vanaf 1972), de
Oosterschelde (vanaf 1973), het duingebied van
Goeree, Schouwen en Walcheren (vanaf 1973),

Fig. 1b en e. Slikken van
Flakkee. Integ ratiekaart
valgens grate landsehapseeolagisehe eenheden (b) en volgens
de inriehtingssehets 1967 (e).
(Gegevens uit de rapporten van
de eammissie inriehting Deltawateren, 1967 en van de
werkgroep herziene inriehtingsschets Grevelingenbekken, 1975.)
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het Hollands Diep en Haringvliet (vanaf 1973),
De Biesbosch (vanaf 1972), de voordelta
(vanaf 1975) en een aantal oude maar vergelijkbare natuurlijke gebieden in Zeeland,
zoals verlande kreek-systemen en inlagen
(vanaf 1974). Bij deze studies werd nauw
samengewerkt met de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders, het Staatsbosbeheer, het
Rijks Instituut voor Natuurbeheer, het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht en de Afdeling Bodemkunde en
Landschapsarchitectuur van de Landbouw
Hogeschool te Wageningen.
Bij deze studies wordt gestreefd naar het
verkrijgen van een zo groot mogelijk inzicht
in de oecologische structuur en functie van
landschappen door middel van ge'integreerd
onderzoek zowel naar patroon als proces.
De landschappen worden ge'inventariseerd,

getypeerd en geevalueerd. Het verworven
inzicht wordt ten dienste gesteld aan verantwoorde natuurbouw en verantwoord
milieubeheer, en de concrete resultaten toe,
pasbaar gemaakt voor de inrichting en het
beheer van de ruimte, met name voor wat
betreft het behoud, de bouw en de ontwikkeling van landschappen.
Om criteria aan te dragen waarop de inrichting kan worden gebaseerd, moet eerst
worden nagegaan welke mogelijkheden een
gebied heef!. Inzicht daarin wordt in eerste
instantie verkregen door onderzoek naar de
huidige ruimtelijke variatie in het landschap .
Aanvankelijk beperkte dit landschapsoecologisch onderzoek zich tot de Slikken van
Flakkee, grenzend aan Goeree-Overflakkee.
In een later stadium is het onderzoek uitgebreid over het gehele Grevelingenmeer en
c
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diepte 10 m beneden N.A.P.
diepte 20 m beneden N.A.P.
diepte 2,5 m beneden N.A.P. mel hoge biomassa productie
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overgang struweel naar grassige vegelatie
structuurrijk bas en struweel
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de Oosterschelde, en vanwege de vele belang en en activiteiten van de Rijkswaterstaat
in de du ingebieden , ook tot de duinen van
Goeree, Schouwen en Walcheren . Het landschapsoecologisch onderzoek in het gebied
van Hollands Diep en Haringvliet is nog in het
stadium van voorbereiding en gedeeJtelijk van
inventarisatie.
In een dergelijk onderzoek zijn een aantal
fasen te onderscheiden . De eerste fase is het
inventariseren van verschillende onderdelen
van het landschap, zoals de geomorfologie,
de bodem , de hydrologie, de flora, de vegetatie en de fauna . Hierop voigt een lase van
integratie, met als doel een synthese tot
stand te brengen tussen de deelonderzoeken,
zodat landschapsoecologische eenheden
kunnen worden onderscheiden . Zulke
eenheden kunnen als basis dienen bij het
vervaardigen van een inrichtingsschets
en daarna bij het uitwerken van inrichtingsplannen voor de deelgebieden . Voorts
kunnen ze een rol spelen bij de evaluatie
van gebieden, of bij de vervaardiging van
gebruikskaarten voor specifieke doeleinden ,
evenals voor het maken van beheersplannen
voor de deelgebieden .
Ais voorbeeld van de manier waarop bij de
bestemming en inrichting rekening is gehouden met de potenties, de patronen en de
ontwikkeling van het gegeven landschap, mag
de nieuwe inrichtingsschets van het Grevelingenbekken gelden.
De op het landschapsoecologisch onderzoek
gebaseerde indeling in landschapstypen van
het Grevelingenmeer vormt de basis voor de
begrenzingen van de landschapsonderdelen
die bij de herziene inrichtingsschets zijn
gebruikt, en waaraan een waardering is
gegeven ten aanzien van de verschillende
vormen van recreatie- en natuurbelang .
Om een en ander duidelijk te illustreren zijn
zowel uit de nieuwe inrichtingsschets als uit
het landschapsoecolgisch onderzoek kaarten
bijgevoegd die betrekking hebben op de
Noordelijke Slikken van Flakkee. Ter vergelijking is ook een kaart van hetzelfde
gebied uit de oude inrichtingsschets bijgevoegd . Hoe de inzichten en de toepassing
ervan zijn veranderd, wordt voo ral uit die
kaarten duidelijk.
Om een maat te vinden voor de relatieve
waardering der landschapseenheden zijn ten
aanzien van de natuurfunctie de criteria
formaat , samenhang , isolatie, beschutting ,
complexiteit, voedselrijkdom en vogels gebruikt, waarbij nog onderscheid is gemaakt
tussen grootschalige en kleinschalige natuurgebieden . Deze criteria zijn gebaseerd op
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kennis per deelgebied . Dat bij de bestemming
der landschapseenheden sterk rekening
gehouden is met de spontane potenties en
processen van het gebied zelf, blijkt eveneens uit de inrichtingskaart van de Noordelijke
Slikken van Flakkee. Voor verschillende
zones is daar aangesloten op de te verwachten spontane ontwikkeling. De voorgestelde beheersvorm 'niets doen' du idt er op,
dat men in dit gebied ook zonder iets te doen
al een ontwikkeling verwacht naar een hoog
te waarderen gevarieerd landschap met een
grote diversiteit aan levensgemeenschappen
en een specifiek eigen karakter.
De landschapseenheden worden thans ook
gebruikt voor de meer gedetailleerde
inrichtingsplannen van deelgebieden zoals de
eilanden Hompelvoet en Veermansplaat, en
ook voor de opzet van globale beheersrichtlijnen zoals in het geval van de Stampersplaat, aile in het Grevelingenmeer. Thans
wordt ook een aantal processtudies verricht.
Door een juist inzicht in het natuurlijk verloop
van processen als oever- en reliiHvorming kan
een grotere diversiteit worden verkregen.
Het landschapsoecologisch onderzoek in het
Oosterscheldegebied verkeert thans in de fase
van inventarisatie. Met integratiemethodieken,
en met behulp van gegevens uit het procesonderzoek en van kennis omtrent de variatie
in afgesloten estuaria, afkomstig uit studies
over het Grevelingenmeer, is een beter inzicht
te krijgen in de potentiele ontwikkelingen van
droogvallende gebieden in de Oosterschelde .
Hierdoor is het mogelijk de planvoorbereiding
voor de inrichting van deelgebieden van de
Oosterschelde sneller en wetenschappelijk
beter gefundeerd te doen verlopen.
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Spontane oevervegetatie in een
zoetwaterbekken met peilwisselingen. Heliegatsplaten,
Haringvliet

Fig . 3. Deel van de Slikken van
Flakkee. Vegetatiekaart

Afgesloten bekkens
De ontwikkeling van hooggelegen gebieden
verloopt in zoete en zoute afgesloten bekkens
overeenkomstig.
De processen die hier optreden zijn : ontzilting en rijping van de bod em , veranderingen
in het grondwaterregiem en daarmee sam enhangend het optreden van verstuiving van
stuifgevoelige opdrogende gronden. Ais
gevolg van deze processen passen ook flora
en fauna zich aan bij de nieuwe omstandigheden. Hoe zien deze processen en aanpassingen er nu uit, en waar kunnen ze uiteindelijk toe leiden?
De hooggelegen gebieden waar we hier over
spreken wo rden na de afsluiting niet meer
overspoeld door he! meerwater. Ze bestaan
uit vroegere schorren en de hooggelegen

..

gesloten vegetaties met Puccinellia
maritima
moza'ieken van gesloten vegetaties
van Puccinellia maritima Cirsium
arvense en Epilobium spp,
moza'ieken van gesloten vegetaties
van Puccinellia maritima en
Epilobium spp,
gesloten vegetaties van Epilobium
spp ,
gesloten vegetaties van Epilobium
spp, en Cirsium arvense

....

....
..
-

open ofgesloten vegetaties met
Elytrigia pungens

open vegetaties met Epilobium spp,
open vegetaties met Fu naria
hygrometri ca
open vegetaties van Suaeda
maritima
open vegetaties met Spergula ri a
marina

gesloten vegetaties van Cirsium
arvense

open vegetaties van Suaeda
maritima en Salicornia eu ropaea

gesloten vegetaties met Matricaria
maritima su bsp, inodora

open vegetaties van Salicornia
europaea

gesloten vegetaties van Halimione
portulacoides

257

I

..
..
....
..

profielverloop
begindiepte
zandincm
onderm.v .

profieltypen

code

bijzonderheden
lutumgehalte en
indeling van
klei-zavellaag

23

midden schor 20 - 30

26

40- 50

25

20 -40

5

- 8

32

20 - 40

8

-12 LzavelS

33

20 -40

12

37

0-10

5

-12 Lzavel

50 -75

8

-12 LzavelS

31

schorrand

42

oeverwallen

7

slikken

I

I

I/~

/

1 1
I /
/
/

,/

,---, --

I
I
I

,

I
I

I

I
\

,

\

,,

,

/

I

I

I

I

,,

I

I

,

,
I

I
I

I

I

I

258

I

I

I
I

,I

/'

I

I

I

,

;-

;-

naar beneden over'gaand in lichte zavel

LzavelA
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beginnend schor

3 klei-arm zand S

Fig. 5. Deel van de Slikken van
Fl akkee. Hydrologiekaart (naar
gegevens van de Rijksdienst
voor de IJ sse lmeerpolders)

Fig. 4. Deel van de Slikken van
Flakkee. Bodemkaart (naar
gegevens van het interim-rapport
Landschapsecologisch Onderzoek Slikken van Flakkee (1973),
deelrapport bodemgesteldheid,
hydrologie en zouthuishouding)
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Klasse -indeli ng naar C-cijfer
(= NaCI-gehalte van het bodemvocht in g . NaCI per liter bodemvocht)

..
laag

260

klasse

m .v.-0-5cm

m .v.-5-80cm

<: 2

<: 2

2

<: 2

> 2

6

> 2

9

,\

> 20

,,; 20

> 20

> 20

<: 20

Uitbouw van een landtong of
'sp it ' . Voorbeeld van een
waardevo l proces van oevervorming

Fig. 6. Deel van de Slikken van
Flakkee. Kaart van het zoutgehalte van het bodemvocht
(naar gegevens van de Rijksdienst voor de IJ sse lmeerpolders)

delen van voormalige slikken en zandplaten . Direct na de afsluiting van het zeegat
waren het grondwater en het bodemvocht in
deze gebieden bremzout. Door zoet regenwater neemt het zoutgehalte op den duur af.
De snelheid van ontzilting hangt af van de
neerslag, maar ook van de samenste lling, de
hoogteligging en de helling van de bodem .
Het zoete water verdringt het zoute. Door
het verschil in soortelijk gewicht vormt zich
een zoetwaterlens op het zoute grondwater,
die mettertijd toeneemt in dikte.
Met het wegvallen van het getij en de instelling van een· vast meerpeil gaat vooral in de
hoger gelegen gebieden de grondwaterstand
omlaag . In de bovenste bodemlagen kan
daardoor meer lucht toetreden. Dit heel! gevolgen voor hun eigenschappen. Er treedt
een zogenaamd rijpingsproces op. Met

name kleirijke gronden zullen door de ontwatering en beluchting indrogen. Hierbij ontstaan scheuren, en krijgt de bodem een meer
kruimelige structuur. Door het waterverlies
treedt bovendien zakking van de bodemlagen
op. De toetreding van lucht veroorzaakt een
oxiderend milieu, waardoor allerlei chemische
omzettingen plaatsvinden, die de bodem een
ander karakter geven .
Natuurlijk wordt de mate van rijping bepaald
door de ontwateringstoestand, die nauw
samenhangt met de hoogteligging van het
gebied. De hooggelegen delen van de voormalige schorren zullen dus goed rijpen, maar
de lagere del en in de omgeving van het meerwater niet of nauwelijks. Op zandige gebieden
kan door het verdrogen van de bovenste
bodemlagen verstu iving gaan optreden . Gaat
men die verstuiving niet kunstmatig tegen, dan
kunnen in enkele jaren stuifduinen van enige
meters hoogte ontstaan, zoals bijvoorbeeld is
gebleken op het oostelijk deel van de
Stampersplaat en het westelijk deel van de
Veermansplaat in de Grevelingen .
Op vele plaatsen is het verstuivingsproces
vanzelf tot stilstand gekomen, omdat de dichtheid van schelpen aan de oppervlakte naarmate de verstuiving voortschreed, zo groot
werd, dat verdere verstuiving niet meer mogelijk was .
De bovenbeschreven veranderingen moeten
invloed hebben op de vegetatie. Door de
toenemende ontzilting en bodemrijping kunnen een aantal schorreplanten zich niet handhaven; die verdwijnen dan ook snel, terwijl
andere sterk teruglopen, maar nog vrij lang
als relicten overblijven. Er ontstaat een zoetwatervegetatie, die gedomineerd wordt door
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vlieren in de oude kommen op het schor en
door wilgen op de kreekruggen en langs de
schorranden. Ze ontwikkelen zich snel tot een
struweel. Wanneer de vegetatie de kans krijgt
om zich volledig spontaan te ontwikkelen ,
zal zich in deze gebieden uiteindelijk een
bos ontwikkelen. In zoete bekkens kan dit
struweel/bos in de richting van het water
overgaan in een vloedbos, in zoute bekkens
zal het eventueel via duindoornstruwelen naar
de oevers toe overgaan in een zilte vegetatie.
In beweide gebieden zullen de meeste houtige
gewassen worden weggevreten, zodat zich
daar niet gemakkelijk een bos kan vormen .
Ais men het beheer er op richt kan een
waardevol parklandschap worden gevormd .
Op de schorrand doen zich interessante ontwikkelingen v~~r . Dit zijn de gebieden waarin
de meeste soorten hogere planten worden
Terrasvormige oeverafslag op
plaatrand

Rechts : spontane vegetatieontwikkeling in de Braakman

Fig. 7. Vegetatie op het
Aardbeieneiland
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aangetroffen en waar men keer op keer voor
verrassingen kan worden gesteld . Zo heeft
zich in deze zone bijvoorbeeld de adelaarsvaren gevestigd, die zich thans over het
gebied uitbreidt.
In de voormalige kreken , die heel langzaam
ontzilten, komen nog lange tijd verscheidene
planten voor die op het hoge schor zijn
verdwenen . In de vlieren en wilgen worden al
allerlei kleine zangvogels vernomen, onder
andere de blauwborst. Nu de schorren niet
meer onder water komen, kunnen er zich ook
knaagdieren vestigen, zoals woelmuizen,
konijnen en hazen . Door de komst van de
knaagdieren ontstaat er in dit vlakke open
gebied ook een goede biotoop voor Torenvalk
en Kiekendief. Inzicht in al deze veranderingen
en hun oorzaken levert belangrijke gegevens
op, die bij de inrichting van de bekkens
gebruikt kunnen worden. Om het belang van
dit inzicht te onderstrepen kan worden gewezen op de oude inrichtingsschets van het
Grevelingenbekken uit 1967. Op de Slikken
van Flakkee zijn daar grote oppervlakten
bestemd voor de aanleg van bos . De gekozen
plaatsen blijken echter op grond van recente
studies slechts ten dele geschikt te zijn voor
bos. Kostbare ingrepen zouden nodig geweest
zijn om datgene te bereiken wat men beoogde, terwijl men een waardevolle milieudifferentiatie ter plaatse had moeten vernietigen . Vee I goedkoper en beter is het een
gewenst bos langs spontane weg te laten
ontstaan; zoals hiervoor is beschreven,
gebeurt dat ook inderdaad op gesch ikte
plaatsen . Weliswaar zal de samenstelling
verschillen van die van ingeplante bossen ,
doch wat er groeit hoor er thuis . Zo blijkt uit
onderzoek aan het Aardbeien-eiland in het

Veerse Meer, dat na twaalf jaar reeds een
struweel is ontstaan dat 23 soorten houtachtige plantensoorten herbergt, voornamelijk
wilgen, doch ook populieren en berken en
zo 'n 131 soorten hogere planten.
Een tweede voorbeeld levert de geschiedenis
van de verstuivingsbestrijding op de drooggevallen platen in het Grevelingenmeer. Het
streven was er destijds op gericht het zand
door inzaaien en het plaatsen van stuifschermen zo snel mogelijk vast te leggen . Het
ailernatief, gebruik te maken van de w ind om
een interessant relief te creeren in reliefarme
gebieden , was echter geheel niet overwogen .
Door snelle inzaai werd de verstuiving al
spoedig aan band en gelegd ; de stuifschermen
konden daardoor maar weinig zand invangen,
zodat de gevormde zandregels erg laag zijn
gebleven. Door de manier van plaatsen van de
schermen is bovendien een kunstmatig en
weinig fraai patroon ontstaan . Soortgelijke
kritiek kan gegeven worden op de wijze
waarop het stuifmengsel is ingezaaid . Die
heeft namelijk betrekkelijk grote gebieden
doen ontstaan met een kunstmatig en eenvormig microrelief in de vorm van richels en
ruiten waarop de vegetatie staat, maar waartussen nog erg weinig plantengroei is.
Deze vegetatie is na enkele jaren nog steeds
weinig gevarieerd en bestaat nog voornamelijk uit de ingezaaide grassoorten, die
80% van de bedekking voor hun rekening
nemen . De resterende 20% bestaat voor de
he lft uit krulmos en voor de helft uit andere
planten, een 40 soorten . Vergelijkt men deze
vegetaties met die van gebieden die niet zijn
ingezaaid , dan blijken de spontaan ontwikkelde vegetaties op vergelijkbare gebieden
veel gevarieerder te zijn .
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Fig. 9. Beeld van de hoogteligging van enkele schorren in
de Oosterschelde ten opzichte
van de hoogwaterstanden

__

__

30

__

__

Fig. 10. Vereenvoudigde geomorfologische kaart van een
deel van de schorren ten oosten
van SI.-Annaland ; zie ook de
volgende pag.

Met de huidige inzichten kan v66r de
afsluiting op basis van een dan reeds
goedgekeurde inrichtingsschets bepaald
worden, welke ontwikkelingen verwacht
kunnen worden en hoe kan worden ingespeeld
op de potenties en de functies van het
gebied . Hierdoor voorkomt men dat bepaalde
processen, die direct na de afsluiting op gang
komen en die men als nadelig beschouwt,
worden tegengegaan zonder dat wordt overwogen of de daarbij gebezigde methode niet
betekent dat andere mogelijke ontwikkelingen
worden geblokkeerd.
Overgangsgebieden die periodiek worden
overspoeld
Op grond van het feit dat het water in de
afgesloten zee-armen op een min of meer
constant peil wordt gehouden met peilschommelingen van niet meer dan 10 20 cm ,
zou men wellicht veronderstellen, dat er een
scherpe en harde begrenzing tot stand is
gekomen tussen het water- en het landsysteem. Dit is echter geenszins het geval.
Op die plaatsen waar zeer flauw hellende
lage slikken voorkomen, die zeer geleidelijk
overgaan in ondiepe vooroevers, kan de
oeverlijn zich door op- en afwaaiing soms
honderden meters meerwaarts of landinwaarts
verplaatsen.
Grote del en van de voormalige slikken staan
dus nog onder invloed van het meerwater.
De bodemrijping zal in deze gebieden dan
ook gering zijn . Wei zal de ontzilting betrekkelijk snel verlopen, als het meerwater
tenminste zoet is. In zoutwaterbekkens zal
het laagste deel van de oeverzone in het
geheel niet ontzilt worden; op de hogere
delen zullen de zoutgehalten van het grond-
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water sterk wisselen, omdat daar soms regen
op valt, maar er soms ook zout meerwater
op komt.
Zodra ergens begroeiing komt, wordt het
overspoelende water daar ter plaatse
enigszins afgeremd, zodat het minder ver kan
komen; de vegetatie breidt zich dan gaandeweg in de richting van het meer uit, en de
overspoelingszone neemt in breedte af.
In het Grevelingenmeer was de overspoelingszone op bepaalde plaatsen direct na de
afsluiting 1000 m breed; vier jaar later was
daar nog maar 500 m van over.
In de zone die regelmatig overspoeld wordt
met zout water zal zich geen vegetatie
ontwikkelen, of een zeer spaarzame van
zeekraal. In de zone die iets minder overspoeld wordt, kunnen al meer soorten planten
groeien, met name op door het overspoelende
water achtergelaten veekresten. Naarmate de
overspoelingsfrequentie geringer wordt, neemt
de diversiteit en de dichtheid van de vegetatie
toe.
In de zoete bekkens zal een geheel andere
vegetatie-ontwikkeling optreden en een ander
landschapsbeeld ontstaan . Door de vanaf het
begin aanwezige oevervegetatie zal de overspoelingsinvloed gering zijn. De opwaaiingszone zal evenwel gehandhaafd blijven en de
vegetatie zal in deze zone aangepast zijn
aan wisselende waterstanden.
Een voorbeeld van een oevervegetatie in een
zoet bekken is te vinden op de Ventjagersplaat
in het Haringvliet nabij de uitmonding van
het Volkerak. Hier kan men twee vegetatiezones onderscheiden. Een hoog gelegen
zone, die niet meer overspoeld wordt, met
soorten als Krulmos, Vetmuur, Reukloze
kamille, en een zone die min of meer regelmatig onder water komt, met aan de waterzijde, waar golfslag optreedt, Mattenbies,
Zeebies en Lisdodde en daarachter een
gebied met Riet, Rood zwenkgras, Harig
wilgenroosje en wilgen .
In de hoge zones zal zich een broekbos
kunnen ontwikkelen. De Ventjagersplaat staat
ook nog onder invloed van een voor het
Volkerak kenmerkend schijngetij. Dit is een
onregelmatige peilfluctuatie van enkele
decimeters, veroorzaakt door het varierende
spuiregiem van de Haringvlietsluizen en de
getij-invloed die doordringt via de Nieuwe
Waterweg en de Dordtse Kil. Het gevolg is
geweest dat er v66r de vegetatiezone nog
een zone is ontstaan die zeer onregelmatig
beurtelings droog staat en onderloopt. In deze
zone ziet men geringe hoeveelheden van
planten die tegen zulke sterk wisselende
omstandigheden bestand zijn: Waterzuring,
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Verticale luchtfoto in false
colour van een deel van de
schorren van Sl.-Annaland ,
hetzelfde gebied als op
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Moerasandijvie en enkele wieren. Meerwaarts
van die vegetatie is de bodem volledig kaal.
In een eventueel toekomstig Oostmeer zal
zich in de oeverzone een soortgelijke vegetatie ontwikkelen. Ais er weinig peilfluctuaties
zijn , of zeer regelmatige, dan zal de oever in
gebieden met veel windgolven volledig tot
aan het water begroeid zijn met voornamelijk
biezen, en in gebieden met weinig golven
met lisdodde en riet. Indien er onregelmatige
peilfluctuaties zijn zal er een vrij kale
vooroever blijven, waarop watervogels kunnen
rusten, fourageren en ruien.

De invloed van golven
Een deel van de oevers bestaat uit los zandig
materiaal.
Afhankelijk van de uitgangssituatie vinden
hier onder invloed van de golfwerking meer
of minder grote veranderingen plaats, waarbij
aanzienlijke hoeveelheden materiaal kunnen
worden verzet. Het meest stabiel zijn die
oevers die zeer vlak zijn of slechts flauw hellen,
bijvoorbeeld onder 1 : 1000, zodat de overgang
tussen het land en de brede ondiepe vooroever zeer geleidelijk verloopt.
Daar waar een brede vooroever ontbreekt,
ontstaan door golven erosieklifjes. Dit duidt
erop, dat de oeverlijn terugschrijdt.
Op plaatsen waar de oever niet uit homogeen
materiaal bestaat, maar uit een afwisseling
van meer en minder erosiegevoelige lagen,
zoals zand- en kleibanken, kunnen bij de
inwerking van de golven verschillende
terrassen ontstaan.
Het bij de erosie vrijkomende materiaal wordt
door golven deels naar dieper water
afgevoerd, waar het bijdraagt tot verbreding

van de ondiepe vooroever, en deels langs de
oevers getransporteerd. Dit laatste zal vooral
gebeuren wanneer de golven schuin op de
kust aanlopen. Het erosiemateriaal kan dan
elders weer worden afgezet en uitgroeien tot
landtongen en schoorwallen , die vaak zeer
komplexe vormen hebben en waarachter zich
grotere of kleine hafjes kunnen vormen. Op
deze manier kunnen verschillende oevervormen ontstaan, die bijdragen aan de
diversiteit van het landschap .
De bovengenoemde processen zullen het
sterkst optreden in de beginfase na de
afsluiting, als de oevers nog onbegroeid zijn.
Naarmate de oevers begroeid raken, zal de
vegetatie als nieuwe factor het proces van
oevervorming mee gaan bepalen en de erosie
doen afnemen of beiiindigen.
In stagnante zoute en brakke wateren zal de
vegetatie in de oeverzone evenwel gering zijn ,
zodat het bovenbeschreven proces van
oevervorming, zij het vertraagd, zal doorgaan.
In zoete meren zal op luwe plaatsen na
enige tijd geen erosie meer optreden; er zal
zelfs verlanding mogelijk zijn.
Op vele plaatsen waar de oever een erosief
karakter heeft, zijn in z;oete of zoute meren
oeververdedigingen aangebracht. In enkele
gevallen bestaat die uit een constructie op de
oeverlijn, zoals in het Veerse Meer, doch veel
vaker uit een grinddam die op enige afstand
uit de oeverlijn op een diepte van NAP. - 1 m
is aangelegd, en wei zo dat de kruin ervan
ongeveer gelijk ligt met de waterspiegel of
daar iets bovenuit komI.
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Spontane zilte vegetatie achter
een strandwal op een hooggelegen oever in het Veerse
Meer

Rechts : oeververdediging met
grinddammen in het Grevelingenmeer

Men onderzoekt thans of zulke noodzakelijke
oeververdedigingen niet op een meer in het
landschap passende wijze kunnen worden
uitgevoerd.
De ondiepe gebieden in de meren
Onder ondiepe gebieden verstaat men
gebieden tot 2,5 m beneden de waterspiegel.
In zoute meren komen in de bovenste oeverzone veel bodemorganismen voor, voornamelijk sedimenteters en filtreerders.
Deze bodemfauna kan, evenals mogelijk
voorkomende wieren en zeegras, als voedsel
dienen voor vele soorten steltlopers, eenden,
ganzen en zwanen . De zeer uitgestrekte
oeverzones dienen bovendien vaak als
rustplaats voor ganzen . Het dieper gelegen
deel van de vooroever wordt gekenmerkt door

het voorkomen - tot een diepte van 7 m van zeegrasvelden , wieren en veel bod emorganismen, waarop weer vogels fourageren ,
zoals duikeenden, sterns en futen . Het water
is hier naar verhouding helder, zodat zowel
wieren als bodemfauna in aanzienlijk grotere
voedseldichtheden voorkomen dan in dieper
water. Grotere voedseldichtheden trekken
weer grotere aantallen vissen aan. In ondiepe
gebieden in zoete bekkens zullen planten
voorkomen als Waterlelie, Watergentiaan,
Gele plomp en onder water kranswieren en
fonteinkruiden. Hierin zullen allerlei vissen
leven zoals Karper, Snoekbaars, Bot,
Stekelbaars en Blei. In de bodem komen
voornamelijk wormen, driehoeksmossels,
muggenlarven en vlokreeften voor. Deze
dienen weer als voedsel voor Siobeend ,
Knobbelzwaan en Wilde eend .
De soortensamenstelling zal echter door het
naar verwachting eutrofe water vrij arm zijn.
In de ondiepe gebieden en lang s de oevers
van vooral zoete meren komt nogal veel
botulisme voor. Dit is een vergiftiging die
ontstaat na de opname van de vergiftigde stof
botulinum, die wordt afgescheiden door de
bacterie Clostridium botulinum onder omstandigheden van zuurstofloosheid bij een
temperatuur hoger dan 20° C en op een
eiwitrijke voedingsbodem, bijvoorbeeld een
kadaver. Aan deze voorwaarden wordt voldaan
in gebieden met veel vogels, bijvoorbeeld
ruiplaatsen, waar regelmatig kadavers voorkomen en met ondiep stagnerend water, zodat
gemakkelijk zuurstofloosheid kan optreden,

evenals opwarming van het water of slik. In
de ondiepe delen van zoete stagnante
bekkens is de kans dus groot dat er gebieden
zullen ontstaan die gunstig zijn voor de
ontwikkeling van het botulisme.
Het getijgebied
Om een prognose te maken van de veranderingen die zullen optreden bij reductie 'van
het getij tot 2,30 m bij Yerseke, zijn
inventarisaties gemaakt van de aan het getij
gebonden kenmerken. Hoewel dit inventariserend onderzoek zeker nog niet is afgesloten, was het toch mogelijk de verkregen
inzichten te gebruiken voor het gestelde doe I.
Afhankelijk van de te kiezen oplossing
omtrent de wijze van afsluiting zijn de
verkregen gegevens voor het grootste deel
bruikbaar voor het inventariserend landsChapsoecologisch onderzoek dat momenteel
voor het Oosterscheldegebied wordt
uitgevoerd.
De hoogstgelegen randgebieden in het getijgebied, ongeveer op de HW.-lijn, zijn de
schorren.
Hun typische morfologie bestaat uit kreken,
waarlangs hogere zogenaamde oeverwallen
liggen. Deze kreken omsluiten lager gelegen
kommen. Wallen en kommen hebben een
zeer specifieke vegetatie, die weliswaar niet
soortenrij k is - men telt er 55 soorten hogere
planten - maar vanwege het zoute karakter
wei zeldzaam .
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Aangeplant bos, waarin
gekapt is

De resterende schorgebieden in het Deltagebied vertonen onderling duidelijke verschillen, afhankelijk van hun ontwikkelingsstadium, de bodemsamensteliing, de zoutinvloeden en andere factoren . Het verdwijnen
of ingrijpend van karakter veranderen van elk
schorgebied moet als een natuurwetenschappelijk verlies worden beschouwd.
Schorren hebben ook belangrijke functies
voor vogels; voor kleine.zangvogels, roofvogels en uilen hebben ze een broed- en
fourageerfunctie, voor meeuwen en sterns
en verschillende soorten steltlopers zoals
Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier en andere zijn ze van belang als
broedplaats.
Ais het water hoog is, wijken de vogels uit
naar het land achter de dijken en zoeken hun
heil op zogenaamde hoogwater-vluchtplaatsen ,
vaak in lage of zilte polderdelen .
Elke vegetatiezone op het schor heeft zijn
eigen bestaansvoorwaarden voor wat betreft
overspoel ingsfrequentie, overspoel ingsduur,
zoutgehalte, bodemrijping en slibaanvoer. Bij
demping van het getij. wanneer de
hoogwaterstand wordt verlaagd en de
amplitude van het springtij afneemt, zullen
deze vegetatiezones smaller worden en lager
komen te liggen. De hoogste delen zullen
verzoeten en een heel andere vegetatie
krijgen. Het ontstaan van nieuwe schorren
bij een gedempt getij wordt slechts op een
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kleine schaal verwacht, voornamelijk in het
oostelijk dee I van het bekken .
Tussen hoog- en laagwater ligt het intertijdegebied, dat tweemaal daags droog vall.
Dit gebied wordt morfologisch gekenmerkt
door grote hoeveelheden stroomribbels op
zandige gebieden waar grote stroomsnelheden
voorkomen, of door een slibrijk vlak oppervlak, waar de stroomsnelheden lager zijn.
Deze laatste gebieden hebben een rijkere
levensgemeenschap. Ais het gebied droogvalt
fourageren de vogels hier op bodemdieren;
staat het onder water, dan jagen ze op vissen
en garnalen .
De intergetijdezone zal door de reductie van
het getij afnemen. Aangezien de hoeveelheid
levend organisch materiaal van bodemdieren
in deze zone afhangt van het oppervlak, kan
men uitrekenen hoeveel biomassa er zal
verdwijnen, en zo een indruk krijgen,
welke gevolgen dit heeft voor de vogels die
voor hun voedsel op deze bodemdieren zijn
aangewezen.
Tenslotte noemen we de inlagen als specifiek
onderdeel van het getijdegebied. Het zijn
zilte stukken polderland , die vlak achter de
zeedijken liggen . Meestal liggen ze zo laag ,
dat ze zout zijn door kwelwater. Er staat dan
een zoutminnende vegetatie op. De waarde
van deze inlagen is gelegen in hun functie
als hoogwater-vluchtplaats, of als broedgebied voor vele vaak zeldzame vogelsoorten,
als fouragegebied voor weer andere soo rten
en in de meeste gevallen ook door hun
kenmerkende vegetatie.
De inlagen langs de Oosterschelde danken
hun waarde grotendeels aan de zoute kwel.
Demping van het getij zal deze kwel doen
verminderen . Dit heeft tot gevolg, dat de
inlagen in meerdere of mindere mate zullen
verzoeten en een ander vegetatie-karakter
zullen krijgen.

Het Veerse Meer en het
Grevelingenmeer sedert
hun afsluiting.
Een vergelijkend overzicht van
de ontwikkelingen van het
milieu in twee zoute stagnante
bekkens

De afsluiting van het Veerse Gat en het
Brouwershavense Gat , respeetievelijk in 1961
en 1971, veroorzaakte een belangrijke wijziging in het bestaande milieu . Naast versehillen
vertonen de ontwikkelingen in deze twee
bekkens ook overeenkomsten. Het is daarom
interessant om de eeologisehe ontwikkeling
in de beide bekkens niet afzonderlijk , maar in
onderlinge vergelijking te behandelen.
Tabel I geeft een aantal hydrografisehe
eigensehappen van beide bekkens.
Uit deze tabel valt af te leiden, dat het
Grevelingenmeer niet aileen grater is, maar
ook dieper, terwijl er bovendien in het
Grevelingenmeer een aantal gebieden zijn
met een diepte groter dan 25 m, wat in het
Veerse Meer niet voorkomt. De grotere diepte
van de Grevelingen heeft tot gevolg dat
windeffeeten er meer tot gelding kunnen
komen, zoals winddriftstromingen en golfwerking. Winddriftstromen ontstaan doordat
harde wind het water als het ware meetrekt
en opstuwt tegen de benedenwindse oever.

Tabel I

!

oppervlakte in ha
waterinhoud
~j waterstan~
(miljoen m3 )
NAP.
gemiddelde diepte in m
maximale diepte in m
peil
zomer
winter
grootste breedte in km
kleinste breedte in km
grootste lengte in km

Het opgestuwde water stroomt gedeeltelijk
langs de oevers, en gedeeltelijk op grotere
diepte weer weg. Zie Berieht 71 (februari
1975) . Zulke driftstromen kunnen van grote
betekenis zijn voor de menging van versehillende watersoorten en daarmee voor de
waterkwal iteit. Het water van het Grevelingenmeer wordt dus intenser en frequenter
gemengd dan dat in het Veerse Meer.
Over de opwekking van golven op een meer
werden mededelingen gedaan in Berieht 62
(november 1972). De grootte en de effeetiviteit
van de opgewekte golven hangt onder meer
af van de strijklengte over het water. Hoe
groter het meer, hoe hoger de golven kunnen
worden. Deze golven kunnen tevens in
belangrijke mate erosie veroorzaken op
sommige delen van oevers en plaatranden.
Uit tabel I blijkt ook een belangrijk versehil
tussen het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het waterpeil. In de Grevelingen
wordt een vast peil nagestreefd, ongeveer op
NAP. - 20 em . In het Veerse Meer wordt

Veerse Meer

Grevelingen

2035

10787

88
4,32
24
NAP.
NAP. - 70 em
2
0,5
20,5

600,5
5,75
58
NAP. - 20 em
NAP. - 20 em
8

3
23
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's zomers een peil van NAP. gehandhaafd ;
in het najaar wordt het peil verlaagd tot
NAP. - 70 em. Dit doet men om de
afwatering van de versehillende polders die
op het meer lozen te vergemakkelijken. In het
voorjaar wordt het peil weer op NAP.
gebraeht door zout Oosterseheldewater in te
laten via de sluizen bij Kats . Deze peilvariatie
heeft belangrijke gevolgen voor de oeverlanden . Niet aileen is een gedeelte daarvan
afwisselend wei en niet onder water gelegen,
maar ook de golfaanval strekt zieh over een
bredere zone uit.
Alhoewel het Veerse Meer minder diep is dan
de Grevelingen komt in beide bekkens in de
diepere delen stratifieatie voor. Zo'n gelaagdheid in het water onder invloed van temperatuur en/ of zoutgehalte-versehillen veroorzaakt in de zomer een zuurstoftekort en zelfs
zuurstofloosheid in het onderste deel van de
diepste troggen . Het gebied waarin dit voorkomt en het watervolume dat erbij betrokken
is, zijn in beide bekkens sleehts van geringe
omvang en betekenis.
Een hydrobiologiseh zeer belangrijk versehil
tussen de beide meren is het zoutgehalteregiem . (Fig. 1).
Het Veerse Meer had in 1961 hetzelfde
zoutgehalte als zeewater, namelijk 16 9 CI-/I.
In de eerste winter na de afsluiting daalde
het zoutgehalte aanzienlijk, en wei tot
10 9 CI-/I. In de jaren 1966/ 67 daalde het
zoutgehalte zelfs tot minder dan 8 9 CI-/ I;
hetzelfde gebeurde in het natte najaar en de
winter van 1974175 . In de periode 1972/74
steeg het zoutgehalte boven de 12 9 CI-/ I.
Ook in de Grevelingen trad na de afsluiting
een daling in het zoutgehalte op, maar in
veel geringere mate en veel gelijkmatiger.
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1970
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197.
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Fig . 1. Verloop van het zoutgehalte, gemiddeld per kwartaal ,
in het Veerse Meer en het
Grevelingenmeer, sinds de
afsluitingen

Fig. 2. Zoetwaterbelasting in
een gemiddeld en in een nat
jaar, op het Veerse Meer en op
de Grevelingen
De verklaring van dit opvallende versehil is
gelegen in de zoetwatertoevoer naar beide
meren . Figuur 3 toont de hoeveelheid zoet of
brak water, dat door polders op het meer
wordt uitgeslagen of via seheepvaartsluizen
of andere lozingsbronnen op het meer
gebraeht word!. We moeten deze zoetwaterbelasting relateren 'aan het totale volume
water in het meer. Het blijkt dat de verhouding
tussen de gemiddelde jaarlijkse zoetwatertoevoer en de waterinhoud van het bekken in
het Veerse Meer ruwweg 1 : 1 is . In de
Grevelingen is dat 1 : 6. Het Veerse Meer
wordt dus verhoudingsgewijs vee I meer met
zoet water belast. Dit verklaart de snelle
daling van het zoutgehalte na de afsluiting.
Het meer zou waarsehijnlijk snel verzoeten
als er niet elk voorjaar bi j het verhogen van
het peil een grote hoeveelheid zout Ooster-

scheldewater op werd gebracht. Variaties in
de zoetwaterbelasting onder invloed van
droge of natte jaren hebben onmiddellijk
invloed op de zoutgehalten in het meer, die
dan ook sterk fluctueren.
In de Grevelingen fluctueert het zoutgehalte
minder sterk, maar ook daar is een geleidelijke tendens merkbaar tot verzoeting. Hier
tracht men om redenen van milieubehoud een
zo hoog mogelijk zoutgehalte te hand haven.
De mogelijkheden daartoe zijn vooralsnog
beperkt. Door de sluizen bij Bruinisse wordt
zouter water ingelaten, maar niet in grote
hoeveelheden , omdat een zo vast mogelijk
peil wordt nagestreefd. Bovendien zijn de
zoutgehalten van dit ingelaten water maar
weinig hoger dan die in het meer zel!.
Pas wanneer de sluis in de Brouwersdam
gereed . is, kan zeewater met een hoog zoutgehalte door het bekken ge-spoeld worden en
kan het zoutgehalte op het meer afdoende op
peil worden gehouden.
Met het zoete water worden er ook andere
stoffen op het bekken gebracht, waaronder
voedingsstoffen , die een rol spelen in het
aquatische systeern. De belangrijkste hiervan
zijn de fosfaten en nitraten. (Figuur 3) .
Sedert de afsluiting worden deze stoffen niet
meer onder invloed van het getij verdund
zodat hun effect op het voedingsstoffenniveau
in het bekken veel groter is geworden. Oit
wordt ge'i llustreerd in figuur 4 en 5.
Opvallend is, dat de gehalten in beide meren
met de tijd fluctueren . Het nitraatgehalte daalt
in beide meren 's zomers ongeveer tot nul.
Het opgelost-fosfaatgehalte stijgt vanaf het
voorjaar gedurende de zomer en daalt geleidelijk vanaf september. Oit gedrag kan
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In het voorjaar, als de watertemperatuur gaat
stijgen , neemt ook de snelheid van de
omzetting van organisc~e stof toe. Oeze
omzetting houdt in dat afgestorven organische
stoffen worden afgebroken en overgaan in
andere stoffen·. Hierbij'worden stikstof- en
fosfaatverbindingen vrij gemaakt en aan het
water toegevoegd of ze ontwijken in
gasvorm naar de atmosfeer.
In het voorjaar beginnen echter ook de algen
te groeien , die de in het water aanwezige
voedingsstoffen in hun celmateriaal vastleggen, totdat al het aanwezige nitraat in het
water is opgebruikt.
In de voorzomer lopen de gehalten terug tot
nul. Door gebrek aan nitraat wordt de algengroei beperkt. Oit wil overigens niet zeggen
dat excessieve algenbloei niet voorkomt in
deze meren . In het Veerse Meer is vlak na de
afsluiting en ook in 1966 en 1967 een
excessieve bloei van algen, met name
flagellaten, opgetreden. In het Grevelingenmeer met zijn lagere voedingsstoffenniveau is
dit echter niet geconstateerd.
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Bij het toenemen van de watertemperatuur en
de daarmee gepaard gaande vergroting van
de mineralisatie komt ook steeds meer fosfaat
vrij . Ook dat wordt in het voorjaar gedeeltelijk
door algen verbruikt. Neemt de algenbloei
echter af als gevolg van nitraatgebrek, dan
wordt er ook minder fosfaat in de algen
vastgelegd; gevolgelijk zal het gehaJte in het
water gaan stijgen. Dit zien we dan ook in
beide meren in het zomerseizoen gebeuren .
In het najaar, als de algen verdwijnen en de
watertemperatuur afneemt, gaat de mineralisat ie, zij het in een langzamer tempo, wei
door. Omdat het nitraat niet meer in algen
wordt vastgelegd, stijgt het gehalte in het
water weer. De oorzaak van de afname van
het fosfaatgehalte in de winter, die in beide
meren op ongeveer identieke wijze optreedt,
is vooralsnog niet duideJijk . Het is mogelijk,
dat dan meer fosfaat gehecht kan worden
aan sedimenterend materiaal; maar het is nog
een onopgeloste vraag waarom de adsorptie
in de winter groter zou zijn dan in de andere
jaargetijden .
In beide meren is direct na de afsluiting een
belangrijke verhoging geconstateerd van de
gehalten aan opgelost fosfaat. In het Veerse
Meer nam het fosfaatgehaJte toe met ongeveer
een factor 10, en in de Grevelingen met een
factor 5. Deze snelle stijging kan mogelijk
worden toegeschreven aan de enorme
hoeveelheid dode organische stof die
ontstond als gevolg van het wegvallen van de
getijbeweging. Hierdoor trad sedimentatie op
van de zwaardere in het water zwevende
organismen, en van andere afgestorven
dieren en planten uit de vroegere getijdezone.
AI dit organische materiaal werd gemineraliseerd, waardoor de gehalten aan nitraten en
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fosfaten in het water plotseling stegen. Bij de
mineralisatie werd ook veel zuurstof gebruikt.
In beide meren is dan ook in de eerste
zomer na de afsluiting een zeer laag zuurstofgehalte in het water geconstateerd . In het
Veerse Meer waren de gehalten zo laag , dat
er ernstige vissterfte is opgetreden. Ook in de
Grevelingen heeft zich dit voorgedaan . In de
volgende jaren bleek herstel op te treden van
de zuurstoftoestand. De minimale waarden in
de zomer stegen geleidelijk tot een normaal
niveau . (Figuur 6).
Vergelijken we het zoutgehalte en de
voedingsstoffengegevens van het Veerse Meer
en de Grevelingen met elkaar, dan blijkt het
Veerse Meer een lager zoutgehalte te
bezitten en hogere gehalten aan voedingsstoffen. Bovendien zijn de fluctuaties in deze
gehalten er belangrijk groter. Het Veerse Meer
is instabieler dan de Grevelingen.
De levensgemeenschap in het water is sterk
afhankelijk van de fysische en chemische
eigenschappen. Interessant in dit verband
zijn de resultaten van een onderzoek van het
Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, gepubliceerd in de Mededelingen van
de Hydrobiologische Vereniging in 1972,
waarin een verband werd gelegd tussen het
zoutgehalte in het Veerse Meer en de aantallen soorten van enkele groepen planktonorganismen. (Figuur 7) . Na de afsluiting
daalde het aantal soorten sterk, maar geleidelijk nam het weer toe. Daalde het
zoutgehalte sterk zoals in 1965-1966, dan nam
ook het aantal planktonsoorten at. Wanneer
de zoutgehalten 's zomers boven de
10 9 CI- /I uit kwamen , dan nam het soortenaantal wat toe. Uit onderzoekingen van het
Delta Instituut bleek dat de situatie in het

JngepJant bos en ziJte oevervegetatie , gemaaid en beweid

Veerse Meer ongunstig afsteekt bij die in de
Grevelingen, ook voor andere soorten organismen. Het in 1973 verschenen rapport
'Biologische en milieuhygienische evaluatie
van (een) ZDut(e) bekken(s) in de algesloten
Oosterschelde' geeft een overzicht van de
aantallen soorten van bepaalde groepen
organismen voor en na de alsluiting van het
Veerse Meer en de Grevelingen .
Tevens wordt een prognose gegeven van de
eindtoestand voor een zout stagnant meer
met een hoog zoutgehalte . Tabel II is aan
deze publikatie ontleend. Uit deze tabel blijkt,
dat het effect van de alsluiting op het aantal
soorten waterorganismen in het Veerse Meer
aanzienlijk groter is dan in de Grevelingen.
Oit wordt vooral veroorzaakt door de lage
zoutgehalten op het Veerse Meer. Tevens
blijkt, dat bij voldoende hoog ZDutgehaite in

Fig . 3. BeJasting aan fosfaat en
nitraat op het GreveJingenmeer
in 1973
Fig. 4. Verloop van het gehalte
aan opgeJost fosfaat in het
Veerse Meer en de GreveJingen .
Periode 1972- 1975
Fig . 5. VerJoop van het nitraatgehaJte in het Veerse Meer en
de GreveJingen in 1974
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Fig. 6. Verloop van het
zuurstofgehalte in de Grevelingen sedert de afsluiting

een zout stagnant bekken uiteindelijk 60%
van de soorten bodemdieren , 90% van de
zeewieren en 100% van de fyto- en zooplanktonsoorten overblijven . Het aantal
soorten vissen zal met 20- 50% afnemen,
waarbij vooral de economisch of recreatief
aantrekkelijke zullen verdwijnen. lower in het
Veerse Meer als in de Grevelingen zijn goede
ervaringen opgedaan met de uitzet van jonge
forel voor de sportvisserij. De forel bleek heel
goed te groeien evenals de paling. (lie
Bericht 61, augustus 1972).
Samenvattend kan gesteld worden, dat het
aquatische milieu in de Grevelingen, vooral
onder invloed van het hogere zoutgehalte,
riiker geschakeerd is dan dat in het Veerse

Fig . 7. loutgehalte en soortenrijkdom aan planktonorganismen
in het Veerse Meer, 1961 - 1971
(naar Bakker, 1972)

Aantal soorten voor verschille nde groepen organismen

Tabel II

voor afsluiting
zeeanemonen
borstelwormen
slakken
schelpdieren
krabben
stekelhuidigen
roodwieren
bruinwieren
groenwleren
drabwieren I
crustaceen \
raderdieren

!

5

± 60
bodem
dieren

bod em
algen
plankton

18
17
11
6
35-40
25-30
25-30
90
15
4

Prognose

Grevelingen

Veerse Meer
na afsluiting

1
10-15
2
4
1
1
4
6
± 30
16
4
7

voor afsluiting

6

± 60
20
19
10
6
35
24
30
84
6
6

na afsluiting

3- 4
30-40
16
18
5- 6
5
± 20
± 15
± 25
± 80
4
6

2
30-60
± 10
± 11
6- 8
4-5
± 30-35
± 20-25
± 25-30
80
10- 15
10-15

(naar Bakker, Nienhuis en Wolff, 'Biologische en milieuhygienische evaluatie van (een)
zout(e) bekken(s) in de afgesloten Oosterschelde'.
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Meer. Bovendien ontwikkelt het milieu in de
Grevelingen zich steeds verder naar een
stabiele soortenrijke eindfase. In het Veerse
Meer worden deze ontwikkelingen door de af
en toe grote zoetwaterbelastingen soms weer
teruggezet. Overigens .doet dit geen afbreuk
aan de bruikbaarheid van het meer als
scheepvaartweg en als recreatiegebied .
De ontwikkelingen van het terrestrisch milieu
zijn in beide meren interessant. Het Veerse
Meer is 10 jaar ouder; de ontwikkelingen zijn
er dan ook verder voortgeschreden en ze
kunnen model staan voor wat er in de Grevelingen verwacht mag worden. Bij de inrichting van het Veerse Meer is destijds vooral
veel nadruk gelegd op de recreatieve ontwikkeling. Vrijwel aile vroegere platen zijn als
recreatiegebied ingericht, evenals een groot
deel van de oeverstroken. In die gebieden is
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1962

1963

van ongestoorde natuurlijke ontwikkelingen
nauwelijks meer sprake. In de Grevelingen
daarentegen is de inrichting nog in een voorbereidend stadium. Er zijn aileen een aantal
conserveringsmaatregelen genomen, om al te
grote afstuiving en afslag te voorkomen . De
meeste platen en oevers doorlopen nog een
min of meer natuurlijke ontwikkeling . De bestudering van deze processen is in de Grevelingen al direct na de afsluiting veel intensiever geweest dan in het Veerse Meer het
geval was . In 1973 en 1974 is over deze studie
r3eds enige malen gerapporteerd (Bericht
66, 68, 69, 70) .
Na het wegvallen van het getij kwam een deel
van de vroegere platen en oeverlanden permanent droog te liggen . Langs de waterlijn
ligt een zone die incidenteel , bijvoorbeeld bij
windopzet, overspoeld wordt, maar overigens
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recreatie
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Fig. 8. Landschapseenheden in
het Veerse Meer in 1962 en 1975

Fig. 9. Landschapseenheden in
de Grevelingen, kart na de
afsluiting

droog blijft. In het Veerse Meer is er ook
nog een gebied dat 's zomers bij het hogere
meerpeil onder water ligt, maar dat 's winters
droog komI. Beneden de waterlijn ligt een
veelal ondiep gebied, waar de stromingen in
vergelijking met voor de afsluiting belangrijk
minder zijn en waar het water daardoor vee I
helderder is dan vroeger.
Er zijn dus verschillende zones of gebieden
of wei verschillende landschapseenheden te
onderscheiden . Figuur 8 en 9 geven een
overzicht van de landschapseenheden in de
Grevelingen en het Veerse Meer.
Bezien we eerst de voormalige schorren .
Zulke gebieden komen in het Veerse Meer
slechts sporadisch v~~r, maar in de Grevelingen op belangrijke schaal. Van nature zijn
ze gekenmerkt door een groot relief van
prielen, oevers met hogere oeverwallen, kom-
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De zilte en niet-zilte moerasvegetaties (bovenste toto) en het
open wilgestruweel op het
Aardbeieneiland (rechts) in
contrast met het aangeplante
bos met 'recreatiesingel ' (toto
hierboven) ; alles in het
Veerse Meer
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men, steile schorranden of flauw hellende
overgangen naar lagere gebieden.
De verschillende geomorfologische eenheden
op het oude schor hebben elk een karakteristieke bodemsamenstelling, vochthuishouding
en zouthuishouding. Ais gevolg daarvan waren
er vroeger kenmerkende verschillen in de
vegetatie. Na het wegvallen van het getij
reageerde elk van deze zones op een eigen
wijze op de nieuwe toestand. Er zijn daardoor
verschillen ontstaan in ontziltingstoestand,
bodemeigenschappen en hydrologische situatie.
Die verschillen leveren een grote variatie in
milieutypen op. De ontwikkelingen kunnen op
korte afstand van elkaar belangrijk afwijken.
In dergelijke gebieden kunnen dan ook in de
toekomst zeer gevarieerde vegetatietypen
ontstaan. Geleidelijk zal de oorspronkelijke
zoutvegetatie plaatsmaken voor zouttolerante
en daarna voor zoutmijdende soorten. In de
Grevelingen kunnen thans reeds aanwijzingen
gevonden worden waarop prognoses van de

Fig. 10. Bomenkaart van het
noordelijk deel van de Slikken
van Flakkee. Inventarisatie van
de spontaan opgeslagen
begroeiing
Fig. 11. Soortenrijkdom van
verscheidene natuurgebieden
vergeleken met de soortl
oppervlakterelalie in de Nederlandse flora. (Uil: 'Voorne in de
branding', 1968)
in
Aantal 5>oor ten
1000+------------+--------~----~~~~~~---~~------~~------~+_--

500T------------+
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Het Veerse Meer op een warme
zomerdag, gezien van oost
naar west

toekomstige ontwikkelingen kunnen worden
gebaseerd. Op kalkrijke vochtige en enigszins
humeuze zandgronden zullen wilgenbossen
kunnen ontstaan waarin kruipwilg, bellewilg
en vliersoorten kunnen voorkomen. In de
stikstofrijke klei'ige kommen zullen :zich struwelen kunnen ontwikkelen met Iiguster en
ratelpopulier. (Figuur 9).
Figuur 10 toont een kaart van de thans reeds
aangetroffen boomsoorten op het Noordelijke
deel van de Slikken van Flakkee.
Richten we nu de aandacht op de hoge open aanwassen, dat zijn de vroegere slikken en
platen, die thans permanent boven de invloed
van het meerwater gelegen zijn. Deze gebieden zullen spoedig ontzllten, zeker als de
ondergrond goed doorlatend is. Ook de vochtigheidsgraad neemt af. Op zandige gebieden
kan dan verstuiving optreden. Op de meeste
plaatsen komt de verstuiving vanzelf tot stilstand, doordat wei het zand wegwaait, maar
niet de schelpen die in de bodem zitten. Het
stuivende zand kan op gewenste plaatsen met
stuilschermen worden opgevangen. Er ontstaan
dan kunstmatige duintjes, die op grote vlakke
platen een landschappelijk aantrekkelijk element vormen en bovendien allerlei gradienten doen ontstaan naar hoogte en
vochtigheid, die een gunstig effect kunnen
hebben op de variatie in de begroeiing.
Voorheen placht men in de Grevelingen
het stuiven tegen te gaan door inzaaien.
De ervaringen met deze methode zijn niet
erg gunstig. Er ontstaan namelijk zeer
eentonige vlakten met een zeer spaarzame
begroeiing. Bijna al het zand wordt vastgelegd, zodat nauwelijks duinvorming kan
plaatsvinden. Op sommige plaatsen in de
Grevelingen zijn ingezaaide stukken later met
bulldozers weer omgewerkt om alsnog verstuiving te bevorderen.
283

Door hoge op- en aanwassen kunnen op den
duur, afhankelijk van inrichting en beheer,
groot- of kleinschalige landschappen ontstaan
met een open of parkachtig karakter met
bijvoorbeeld lage kruidachtige, struweelachtige of bosachtige vegetaties. In het
Veerse Meer zijn na 15 jaar goede voorbeelden van de verschillende mogelijkheden
te geven.
Een voorbeeld van een kleinschalig gebied,
dat zich op geheel natuurlijke wijze ontwikkeld heett is het Aardbeieneiland, waar na
10 jaar natuurlijke ontwikkeling 125 soorten
zaadplanten aangetroffen worden. Figuur 11
toont dat de vegetatie van dit eiland een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse
natuurgebieden. Ook op de Goudplaat en de
Middelplaat heelt zich een natuurlijke
vegetatie-ontwikkeling voorgedaan, maar
hier is er naar gestreetd de vegetalie laag te
houden door mid del van beweiden en maaien.
Op de Haringvreter, de Schotsman en de
Ruiterplaat zijn gebieden ingezaaid en in
andere zones bossen ingeplant. (Zie de foto's
op p. 280). Er zijn dus, afhankelijk van de bestemmingen van de diverse gebieden, velerlei
mogelijkheden de onderscheiden gebieden
een landschappelijke vorm Ie geven. Het is
zeer wei mogelijk daarbij gebruik te maken
van de natuurlijke ontwikkelingen.
De lage op- en aanwassen zijn de gebieden
die periodiek met zout meerwaler overspoeld
worden. Het zoutgehalte in de bovensle laag
van de bodem is daardoor aan sterke wi sselingen onderhevig. De oeverzone is veelal
onbegroeid. Het aanwezige sediment kan
vooral door golven bewogen worden. Er kan
op geexponeerde plaatsen afslag ontstaan,
maar op andere punten kunnen zich ook
nieuwvormingen ontwikkelen zoals strandwallen en ruggen. (Zie Bericht 69, augustus
1974). Hoger landopwaarts vinden we aanvankelijk een spaarzame begroeiing, die echter in de loop van de tijd dichter wordt. Er
ontslaal een vegetatie van een laag en
kruidachtig karakter met veel zoutminnende
en zouttolerante soorten (foto biz. 268).
De jaarlijkse peilwisseling in het Veerse Meer
heeft op zulke gebieden een grote invloed.
Meerwaarts van de lage op- en aanwassen
liggen veelal ondiepe gebieden, die permanent onder water blijven. In Bericht 70
(november 1974) werd reeds gewezen op de
grote natuurwetenschappelijke waarde van
deze gebieden. De flora en fauna in, op en
boven de bodem vormt een belangrijk voedselgebied voor vogels en vissen en andere
organismen.
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Vogel. in het Grevelingenmeer

Het deltagebied van Zuid-West Nederland is
altijd een zeer vogelrijk gebied geweest. De
grootschalige polderlandschappen en estuaria
bieden de geschikte levensomstandigheden
voor vogelsoorten die hoge eisen stellen aan
ruimte en rust zoals ganzen, eenden en steltlopers. Met name voor de steltlopers is het
gebied van zeer groot belang. Langs de
Atlantische kust van Europa en Noord-West
Afrika, het overwinteringsgebied van de Westpalearetische steltlopers zijn slechts 47 gebieden aan te wijzen waar ze in enig aantal
kunnen overwinteren.
In deze lijst van overwinteringsgebieden staat
het deltagebied van Zuid-West Nederland
qua aantal steltlopers op de derde plaats.
De aantallen hier worden slechts overtroffen
in de Banc d'Arguin in Mauretanie en in de
Waddenzee.
Een andere zeer belangrijke functie van de
estuaria in Zuid-West Nederland is die van
doortrekgebied. Het aantal vogels dat van
het gebied als doortrekgebied gebruik maakt
is niet bekend; maar het kan een veelvoud
bedragen van de 200000 stuks die op een
dag zijn geteld. (Zie Bericht 67, februari
1974).
Estuaria zijn in het algemeen zeer voedselrijke milieus, omdat op de bodem, voornamelijk van de ondiepe delen. grote dichtheden
van velerlei lagere diersoorten voorkomen.
Op de intergetijdeslikken is de situatie zeer
gunstig voor de groei van deze dieren. en bij
laag water kunnen ze gemakkelijk door vogels
worden verschalkt. Meer dan 90% van al het
door vogels geconsumeerde voedsel in een
estuarium is dan ook afkomstig van de
intergetijdegebieden. Verschillende soorten
vogels zijn hier ook ware voedselspecialisten.

De Scholekster bijvoorbeeld kent speciale
technieken om schelpdieren te openen.
In een gedempt getijregiem, zo luidt de
verwachting. zullen de huidige levensgemeenschappen van de getijdevogels zich kunnen
hand haven indien althans aan bepaalde
randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de
saliniteit van het water wordt voldaan. doch
de aantallen steltlopers zullen in even redigheid met de beschikbare oppervlakte aan
intergetijdeslik afnemen. Door de geringere
getijamplitude en de compartimentering zal
het verlies echter ten allen tijde aanzienlijk
zijn en 40 tot 60% bedragen van het huidige
bestand.
In een afgesloten estuarium blijken de
aantallen steltlopers met ongeveer 90% te zijn
gereduceerd. Als het zoutgehalte van het
water hoog genoeg is. blijven de voedseldieren weliswaar aanwezig, maar ze zijn niet
meer zo goed als voorheen bereikbaar voor
de steltlopers. die slechts een oeverstrook tot
een diepte ongeveer gelijk aan de pootlengte
over hebben om te fourageren. Andere
bodemdieren etende vogelsoorten worden
minder sterk be'invloed. De Bergeend
bijvoorbeeld kan grondelend tot ongeveer
50 cm diep rei ken en is daardoor betrekkelijk
onafhankelijk van de gunst van het getij.
De Brilduiker. een duikeend die tot enkele
meters diep kan fourageren. neemt onder
zulke omstandigheden in aantal toe.
De wiergroei en de groei van zeegras in het
ondiepe water van het Grevelingenmeer
blijken zich voor de vogels zeer gunstig Ie
ontwikkelen. waardoor verschillende vogelsoorten nog steeds in aantal toenemen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de Rotgans. een
vogelsoort waarvan we tot nu toe dachten
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dal hij uitsluitend in marene getijdemiliells
thllishoorde, voor de Knobbelzwaan, die
meeslal in plan!enrijke zoetwatermiliells
voorkomt en voor de Smient, een vogel die
zijn voedsel doorgaans zoek! in zilte oevervegetaties. De soortensamenstelling van de
vogeipoplliatie in de ondiepe gebieden van
het Grevelingenmeer is dan ook een combinatie die nergens anders voorkomt. Ook de
visetende vogels in hel Grevelingenmeer,
zoals de Fuut, de Aalscholver en de Middelste
Zaagbek blijken zich zeer gllnstig te
ontwikkelen. De oorzaak is waarschijnlijk de
toenemende helderheid van het water, waardoor de prooidieren als Koornaarvis,
Zeegrondel en Sprot beter zichtbaar zijn.
Het totale consumptieniveau van de vogels
op het Grevelingenmeer ligl momenteel in
ongeveer dezelfde orde van graotte als voor
de alsluiting.
In een estuarium blijkt het grootste gedeelte
van het dierlijk voedsel dat uiteindelijk door
vogels wordt geconsumeerd door middel van
een of meer tussenschakels afkomstigte zijn
van de primaire praduktie, in wezen de enige
werkelijke voedselprodllcent.
Elke tllssenschakel gaeH een aanzienlijk
verlies in de orde van grootte van 90%,
doordat het dier dal de tussenschakel vormt,
zelf de meeste energie verbruikt en slechts
een deel omzet in groei.
Zulke voedselketens vormen een nogal
kwetsbaar systeem: zodra een tussenschakel
uitvall of minder goed functioneer!. heeft dat
direct gevolgen voor de hogere dieren
die de lagere als voedsel gebruiken. In het
meersysteem blijk! da! het grootste
gedeelte van het voedsel dat door vogels
wordt geconsumeerd, de primaire produktie
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Fig. 1. Herkomst van het
voedsel v~~r vogels in de
Grevelingen, voor en na de
afsluiting

Bergeend
Steenlopers

zell is, Het verlies door tussenschakels wordt
dus beperkt, de voedseloverdracht geschiedt
meer rechtstreeks van producent naar consument en het systeem is dus minder kwetsbaar.
Het aandeel dat de vogels nemen van de
totale primaire produktie is bi] gelijkbli]vende
consumptie van voedsel momenteel veel
geringer dan voor de alsluiting; het.accent
ligt in het Grevelingenmeer op 't ogenblik
meer op plantetende vogelsoorten.
Indien in een bekken wordt gestreefd naar het
behoud en de optimalisering van de nieuwe
natuurwaarden, dienen de gedragingen van de
vogels in het bekken nauwkeurig te worden
bestudeerd.
Om te illustreren dat het gedrag van vogelsoorten gebruikt kan worden bij het maken
van een inrichtingsschets en bij de uitwerking
van de plannen, worden hierbij 4 kaartjes
toegevoegd, waarop van 4 vogelsoorten staat
aangegeven welke gebieden in welke tijd van
het jaar voor hen van belang zijn.
De integratie van de gegevens van aile
vogelsoorten leert ons welke gebieden voor
welke vogelsoorten in welke tijd van het jaar
een funclie vervullen. Dit levert ons de mogelijkheid bestemmingsadviezen te geven naar

ruimte, doch ook naar tijd. Het vogelonderzoek
kan bijvoorbeeld leiden tot de ontdekking dat
er in bepaalde gebieden geen feitelijke
competitie bestaat tussen de recreanten en
de vogels, omdat ze het gebied elk in een
andere tijd van het jaar opzoeken. Het gedrag
van de vogels leert ons ook dat de grens
land-water in de natuur geen scherpe grens
vormt. Een vogel fourageert in het diepe
water, rust in het ondiepe en broedt op de
oever; een andere vogel fourageert in het
ondiepe water of juist uitsluitend op de grens
land-water. Verreweg het grootste gedeelte
van de vogels in het Grevelingenmeer is
afhankelijk van een oeverlandschap, in de
ruimste zin van het woord; slechts in zo'n
biotoop vindt hij voedsel, ruimte en rust in de
specifieke condities die voor hem de
levensvoorwaarden vormen.
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GEBIEDEN VOOR OE WULP
GEHElE JAAR,
VOORNAMELlJK VOOR- EN NAJAAR

GEBIEOEN VOOR DE ROTGANS
WINTER,
MAAR OOK VOQR- EN NAJAAR

GEBIEOEN VOOR OE FUUT
VOORNAMElIJK VOOR- EN NAJAAR,
MAAR OOK WiNTER

GEBIEOEN VOOR DE STRANDPlEVIEA
lOMER
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Fig. 2. Gebieden in de Grevelingen die van belang zijn voor
verschillende vogels in verschillen de jaargetijden
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Fig. 3. Relatie tussen de oppervlakte aan intergetijdegebied
en de voedselmogelijkheden
voor getijgebonden vogels

Op de drooggevallen platen is er een duideHjke samenhang tussen de vogelbevolking en
de vegetatie. De kale, vroeger, onbegroeide
platen zijn momenteel grotendeels begroeid
met pioniervegetaties. Oat zijn nu de belangrijkste broedgebieden voor de vogels. In 1975
hebben er in totaal 310 Kluten, 215 Bontbekplevieren, 410 Strandplevieren en 225 Scholeksters op deze plaats gebroed. Bovendien
hebben zich op enkele plaatsen enige meer
zeldzame soorten vertoond. Op de Hompelvoet
vestigden zich 130 Visdiefjes, 3 Noordse
Sterns en 70 paar Dwergsterns. De grote
moeilijkheid is, dat een dergelijke broedbiotoop uitsluitend optimaal kan blijven
functioneren wanneer er 's winters tijdens
stormen zout water overheen wordt gejaagd.
Gelukkig zijn zulkeplaatsen nog in ruime
mate voorhanden en wordt er zorg voor
gedragen ze te behouden.
In de gebieden die niet onder blijvende invloed
van het meerwater staan, zullen zich afhankelijk van inrichting en beheer vegetaties
ontwikkelen die varieren van open weidelandschap tot bos. Een speciaal probleem
vormt de Grote-Sternkolonie van 2100 paar
op de Hompelvoet. De mogeliJkheid bestaat,
dat de broedmogelijkheden van de Grote
Stern door een te welige vegetatie zullen
worden aangetast. Thans wordt onderzocht
welke beheersvorm moet worden gekozen om
deze kolonie tach te kunnen hand haven. In
de overige gebieden wordt gestreefd naar een
zo natuurlijk mogelijke beheersvorm, die kan
varieren van intensieve beweiding tot 'niets
doen'. Ais gevolg van deze veelheid aan
beheersvormen en de al vrij grate differentiatie in uitgangssituatie van de verschillende
gebieden - : oud schor, oud slik, kreekresten,

1.00

230

2.65

300

',..Om

zand of kleibodem - zal er een veelheid van
biotopen en daardoor van vogelgemeenschappen ontstaan, die reikt van Kievit,
Tureluur, Grutto, Leeuwerik tot bosvogelgemeenschappen als Merel, Zwartkop en
Wielewaal. De weidevogelgemeenschappen
hebben zich al op de geschikte plaatsen
gevestigd; in 1975 hebben zich ook al de
eerste zangvogels in de struikvegetaties
gevestigd. Buiten het broedseizoen kunnen de
'welden' ook van belang zijn voor ganzen.
Gedurende de afgelopen winters kwamen er
tel kens al meer dan 2000 Brandganzen op de
ingezaaide del en voor. Tot nu toe zijn op de
Grevelingen na de afsluiting al ongeveer 150
verschillende vogelsoorten waargenomen.
Wanneer de ontwikkelingen zich voortzetten
zal dit aantal ongetwijfeld nog vee I groter
worden.
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De proeessen die zieh afspelen in een bodem
onder water zijn van invloed op de waterkwaliteit. Geoehemlseh onderzoek kan inziehl verschaffen in deze processen.

Geochemisch onderzoek

Sinds 1972 wordt er door de Afdeling
Milieu-onderzoek van de Deltadienst onderzoek verricht naar de waterkwaliteit in
de verschillende Deltabekkens. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de biologisch
werkzame stoffen in het water, waarvan fosfa at een van de belangrijkste is. Op basis van
de gemeten hoeveelheden fosfaat en in- en
uitstromend water kan voor elk bekken een
zogenaamde fosfaat-balans worden opgesteld: een boekhouding van de hoeveelheden
fosfaat die het bekken binnenkomen en er uit
verdwijnen. Het verschil tussen deze twee
levert, na aftrek van een eventueel verschil in
fosfaatgehalte in de waterfase tussen twee
jaren, de hoeveelheid fosfaat die in de
bodem van het bekken terecht komt 01, als
de uitkomst negatief is, uit de bodem in het
water komt. Uit de verkregen balansen blijkt
dat er een wisselende hoeveelheid fosfaat
in de bekkens achterblijft, en dat er soms
meer foslaat uit een bekken verdwijnt dan er
in komt. Men spreekt in het eerste geval
van accumulalie, en in het tegenovergestelde geval van mobilisatie van fosfaat.
Men reken! altijd mel totale fosfaatgehaltes,
dat wi! zeggen da! men al het organische en
anorganische fosfaal in ongefiltreerd water
meet, dus in opgeloste en niet-opgeloste
vorm. Accumulatie van tolaalfosfaa! betekent
dan ook dat er fosfaat, in welke vorm dan
ook, in de onderwaterbodem verdwijnt.
Daarnaast wordt he! orthofosfaatgehalte gemeten, dat is het gehalte aan anorganisch
tostaat in gefiltreerd water, dus in opgeloste
toestand. Oit gehalle is van groot belang,
omoa! aileen orthofosfaat als voedingsstof
kan worden opgenomen door algen en andere
organismen. Organisch fosfaat en niet-opge-

lost fosfaat in zwevende slibvlokken kunnen
niet als Yoedingsstof dienen. Van het orthofosfaat zijn eveneens balansen opgesteld
voor de diverse bekkens. In plaats van accumulatie en mobilisatie wordt daarbij gesproken over conversie. omdat verdwijnen
van opgelost orthotosfaat niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dal het in het sediment verdwijnt; opname van orthofosfaat
door algen en bacterien houdt aileen in, dat
het wordt omgezet -- geconverteerd - in
anderssoortig fosfaat, waarbij het totale fosfaatgehalte constant blijft. Pas als de algen
afsterven en naar de bodem zinken treed!
accumulatie van totaalfosfaat op. Aangezien
algen een levenscyclus hebben van enkele
dagen tot een week doet het bovenbeschreven
proces zich 's zomers gedurende lange tijd
tel kens opnieuw v~~r.
In fig. 1 staan als voorbeeld veertiendaagse
balansen uitgezet voor de accumulatie.
repeclievelijk rnobilisatie van totaalfosfaat en
de conversie van orthofosfaat in het Veerse
Meer in 1973. Elke afwijking van de nuHijn
in de bovenste grafiek wordt veroorzaakt
door de bodem. De uitgezette waarden zijn
slechts globaal juist. omdat ze deels door
schattingen zijn verkregen. Maar ze zijn voldoende sprekend als men bedenkt dat de
totale hoeveelheid fosfaat in het Veerse Meer
's zomers ongeveer 100 ton bedraagt, en
's winters 20 ton. Dit wordt veroorzaakt door
allerlei processen in de bodem, in het omgevende water in de holten tussen de bodemdeeltjes - zogenaamd porienwater - en tussen
dit water en het bovenliggende oppervlaktewater. Deze processen zijn in hoofdzaak van
chemische aard en behoren tot het studiegebied van de geochemie.
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Geochemisch fosfaatonderzoek is naast
hydrobiologisch onderzoek naar de algenbloei noodzakelijk om meer te weten te komen
over de uitwisseling van fosfaat tussen bodem
en water. Immers, mineralisatie en mobilisatie
van fosfaat vanuit de bodem leiden tot extra
belasting van het oppervlaktewater. Ais men
de Nederlandse wateren op grote schaal
kunstmatig gaat defosfateren, waarbij een zo
groot mogelijk deel van het orthofosfaat door
chemische binding tot neerslag wordt gebracht, zal de algenbloei en daarmee de
biologische fosfaataccumulatie afnemen,
omdat er minder orthofosfaat overblijft voor
de algen. Geochemisch onderzoek moet dan
een antwoord geven op de vraag of en, zo ja,
hoe de mobilisatieprocessen daardoor zullen
veranderen. Speciale aandacht zal daarbij
geschonken moeten worden aan het gedrag

Fig. 1. Gedrag van fosfaten in
het Veerse Meer gedurende

1973

van een fosfaatrijke bodem ten opzichte van
fosfaatarm water, omdat het defosfateringseffect eventueel teniet gedaan kan worden
door extra mobilisatie van fosfaat dat vooral
in de laatste decennia in de bodem is opgeslagen. Oit onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking .met de afdeling Chemische
Technologie van de T.H. Twente en het
Geochemisch Instituut van de Universiteit te
Utrecht.
8ehalve in de fosfaatproblematiek kan de
geochemie inzicht verschaffen in het gedrag
van zware metalen nabij en in de bodem.
Zware metalen - kwik, koper, cadmium, zink
en andere zijn boven bepaalde concentraties giftig voor organismen. Evenals
fosfaat kunnen zware metalen accumuleren
in de onderwaterbodem, hetgeen tot uitdrukking komt in de concentraties arYan in
het porienwater in de holten van de bodem.
In dit porienwater leven vele belangrijke
organismen; denk aileen al aan de mosselen.
Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Ie
Haren verricht op verzoek van de Rijkswaterstaat sedert enige tiid geochemisch onderzoek naar het gedrag van zware metalen in
slib. Onlangs is dit onderzoek nog uitgebreid,
waarbij ook het Waterloopkundig Labora!orium werd ingeschakeld. Oaarnaast is he!
Cultuurtechnisch Instituut van T.N.O. bezig
om ter plaatse de vergiftigende uitwerking
van zware me!alen op bepaalde bodemorganismen te meten. Er zijn daartoe op verschillende plaatsen in het Oeltagebied bodemdieren uitgezet, die na enige maanden onderzoch! worden op groei, zware-metalengehalte
en dergelijke meer.
Het nagaan van de invloed die het baggeren
en dumpen van slib heef! op de waterOR1HOFO$FAAT
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kwaliteit is een derde werkterrein van de
geochemie. Het omwoelen van slib verstoort
het gecompliceerde evenwicht tussen bovenstaand water, porienwater en sediment,
waardoor extra mobilisalie kan optreden van
fosfaten en zware metalen. Naar de omvang
van dit effect wordt thans onderzoek verricht in samenwerking met verscheidene
diensten en instel/Ingen.
Een vlerde studiegebied wordt gevormd door
het gedrag van de bodem onder bovenstaand
zuurstofloos water. Dil verschijnsel treed!
onder meer op in zogenaamde diepe putten
van bekkens, waar de waterdiepte zo groot
is, da! onder bepaalde condities stratificatie
plaatsvindt, waarbij aanzienlijke hoeveelheden
van bepaalde stoffen door de bodem worden
afgegeven (zie Bericht 65, augustus 1973).
Het zuurstofgehalte in de bodem
Het zuurstofgehalte in de onderwaterbodem
is van groot belang voor aile vier de
bovengenoemde processen. Het lijkt dan ook
nuttig hier wat dieper op in te gaan.
Bepaalde belangrijke elementen kunnen in
het sediment in verschillende vormen voorkomen, afhankelijk van de aanwezigheid van
zuurstof (zie tabel 1).

De verschillen in voorkomensvorm van die
elementen komen tot uiting in verschillend chemisch gedrag, wat op zijn beurt de
oorzaak is van een verschillend gedrag van
andere belangrijke elementen, waaronder
fosfaat en zware metalen. In het kort komt het
erop neer, dat de elemenlen geneigd zijn blj
aanwezigheid van zuurstof aan het sediment
vast te gaan zitten, terwijl dezelfde elementen bij afwezigheid van zuurstof van de
bodemdeeltjes los kunnen laten. Daardoor zal
hun concentratie in het porienwater tussen
de bodemdeeltjes toenemen. Ais er contact
mogelijk is tusen dit verrijkte porienwater en
het bovenliggende oppervlaktewater is uitwisseling mogelijk. Behalve als gevolg van
zuurstofloosheid kunnen dergelijke verschijnselen ook optreden door verstoring van de
zuurstofrijke bodemlaag tengevolge van
baggerwerkzaamheden of door opwervelingen
van slib. Het zuurstofrijke water doet dan
echter een deel van de gevolgen teniet.
Accumulatie van fosfaat
AI eerder in dit artikel is gesproken over de
verschillende soorten accumulatie van fosfaat.
Dat dit grootschalige processen zijn, blijkt uit
tabel 2, waarin de percentages voor verschei-

Tabel 1
Voorkomensvormen van elementen in sediment
Element

Zuurstof aanwezig

Zuurstof afwezig

koolstof
stikstof
zwavel
ijzer

organische stof, koolzuur
nitraat
sulfaat
driewaardig ijzer

koolmonoxyde, methaan
stikstofgas, ammoniak
zwavel, sulfide
tweewaardig ijzer
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Fig. 2. Invloed van zuurstof
het gedrag van andere
elementen

Fig. 3. De accumulatie van
totaalfosfaat

or

dene bekkens over een aantal jaren staan
vermeld. Tevens zijn in de tabel de conversiepercentages van orthofosfaat opgenomen, die
voor het grootste deel toegeschreven kunnen
worden aan biologische processen zoals
algenbloei. In het Brielse Meer is vanaf maart
1972 een gedeeltelijke chemische defosfatering toegepast, waardoor een extra hoeveelheid orthofosfaat in de bodem is verdwenen,
wat dan weer tot gevolg heet!, dat ook de
accumulatie van totaal-fosfaat verhoogd is.
Fig. 3 geeft een aantal manieren aan waarop
fosfaat kan worden verwijderd. In de eerste
plaats biologisch. Aigen en andere organismen hebben fosfaat nodig voor hun groei,
en na hun afsterven zinkt dit fosfaat naar de
bodem. Oit accumulatieproces wordt echler
vaak tenietgedaan door mineralisatie omzetting van organisch in anorganisch fosfaat -
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Fig_ 4_ Het scheiden en uitpersen van sedimentmonsters

van de dode algen. Ais deze mineralisatie
eenmaal op gang is, kan ook andere
organische stof op de bodem worden omgezet, zeker als het zuurstofgehalte laag is,
en de temperatuur hoog. Het eindresultaat is
dan vaak mobilisatie van totaal-fosfaat en
verhoging van de orthofosfaatconcentratie
in het water. Oit komt bijvoorbeeld tot uiting
in fig. 1, waar 's zomers tijdens de algenbloei
het fosfaatgehalte toeneemt.
Het tweede verwijderingsmechanisme bestaat
in de vorming van een neerslag, wanneer
orthofosfaat in contact komt met ijzer, calcium
of aluminium. Oit proces kan langs natuurlijke
en langs kunstmatige weg tot stand komen.
Behalve door biologische en chemische

Opname van slib met een
scanning elektronenmicroscoop;
vergroling 4200 x

Tabel 2
Accumulatie van totaal-fosfaat en conversie van orthofosfaat

bekken

peri ode

Haringvliet-Hollands Oiep

jan.-juni
jan.-dec.
jan.-dec.
jan.-dec.
juli -dec.
jan.-dec.
jan.-dec.
juli -dec.
jan.-dec.
juli -dec.
jan.-dec.
jan.-dec .

Grevelingen

Veerse Meer

Brielse Meer

accumulatie
totaal
tostaat in %
1972
1972
1973
1972
1972
1973
1972
1972
1973
1971
1972 •
1973 •

33
57
44
36
-10
54
26
44
61
58

• Vanaf maart 1972 werd het inlaatwater kunstmatig gedefosfateerd.
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conversie
orthofosfaat in %
22
44
28
22
12
-13
15
22
6
43
68
66

verwijdering van orthofosfaat kan het fosfaatgehalte ook nog verminderen doordat de
bodem zelf door adsorptie orthofosfaat invangt
uit het bovenstaande water. Dit mechanisme
be rust op de aantrekkingskracht tussen positieve en negatieve ladingen. De adsorptie is
des te groter naarmate er meer klei en
organische stof in het sediment aanwezig is.
Een vierde verwijderingsmechanisme is de
sedimentatie van onopgeloste fosiaatdeeltjes
bij vermindering van de stroomsnelheid of de
turbulentie van het water. Dit vierde
mechanisme is waarschijnlijk de belangrijkste
oorzaak voor de gesignaleerde accumulatie.
Een deel van het fosfaat zal voor 'eeuwig' in
het sediment blijven. Het is uiteraard van
groot belang om via geochemisch onderzoek
uit te vinden, hoe groot dat dee I is en hoe
het wordt vastgehouden. Van nog groter
belang is echter het deel van het bod emfosiaat, dat via allerlei mobilisatieprocessen
los raakt van de slibdeeltjes waar het aan
vastgehecht was. Het fosfaat komt dan terecht
in het porienwater en vandaar uit terug in het
bovenstaande water. Het porienwater heeft
een sleutelrol in de processen tussen water
en bodem, zodat hier bij het onderzoek vee I
aandacht aan wordt gegeven.
Onderzoeksmethodiek

Het op juiste wijze nemen van een slibmonster is veel moeilijker en tijdrovender dan
het nemen van een watermonster. Het
gecompliceerde evenwichtssysteem in de
verticaal, met name de overgang tussen
zuurstofrijk en zuurstofloos sediment, moet
ongestoord blijven bij de monstername.
Daartoe is een speciale sedimentverzamelaar
ontworpen, een variant van de zogenaamde
'Jenkin mud sampler', bestaande uit een
perspexbuis, die voorzichtig voor een deel
de bodem wordt ingebracht en vervolgens
van boven en van onder wordt gesloten met
twee kleppen. Na het ophalen wordt de
bovenste klep geopend en het bovenstaande
water langzaam afgezogen. Dan wordt de
onderste klep geopend en een'zuiger ingebracht om de kolom omhoog te kunnen
drukken. Het slib moet nu gescheiden worden
op de grens zuurstof.tij.k - zuurstofloos. Deze
overgang is meestal voldoende abrupt, en met
het oog waarneembaar door een verschil
in kleur. In andere gevallen kan de grens
bepaald worden met behulp van een potentiaalmeting.
De scheiding gaat als voigt.
Op de perspexbuis wordt een plaat gelegd
met een gat van dezelfde diameter als de
buis. Daarbovenop komt een extra stuk buis.

Nu wordt de kolom voorzichtig omhoog
gedrukt tot het scheidingsvlak tussen
zuurstofhoudend en zuurstofloos slib zich ter
hoogte van de plaat bevindt. Door induwen
van deze plaa! worden de delen gescheiden
en ieder afzonderlijk overgebracht naar een
porienwaterpers. Hierin word! het porienwater
uit het sediment door een zeer fijn filter van
vijf tienduizendste mm gepers! en opgevangen
in een monsterflesje. Daarbij wordt stikstof
doorgeieid am te voorkomen, dat de
luchtzuurstoi de vorm waarin de elementen
voorkomen, kan veranderen. Zowel het
verkregen porienwater als de uitgeperste
slibkoek worden, ten dele aan board van het
schip en ten dele in het laboratorium, nader
geanalyseerd.
De hoedanigheid van een onderwaterbodem
is in hoge mate afhankelijk van de plaats,
de voorgeschiedenis, de waterkwaliteit en de
rijkdom aan organismen. Daarom vormen de
bemonsteringen in situ een belangrijk onderdeel van he! op de praktijk gericht onderzoek.
Samenwerking met andere takken van
wetenschap is daarbij een eerste vereiste.
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De stormvloedkering in zijn
omgeving

Bij de bouw van een waterbouwkundig kunstwerk zien we een wisselwerking optreden
tussen het kunstwerk en de omgeving waarin
het wordt geplaatst. De confrontalie van het
kunstwerk met zijn omgeving verloont twee
verschillende kanten. In de eersle plaats zijn
daar de reacties van de omgeving op het
kunstwerk. Uit deze reacties kunnen we de
belastingen afleiden, waarop de constructie
dient te worden berekend. Bij een waterbouwkundig kunstwerk in een getijdegebied
valt bijvoorbeeld te den ken aan de noodzaak
het werk te beschermen leg en de uitschurende werking van de stroom, waardoor de basis
zou kunnen worden ondermijnd. We kunnen
ook den ken aan de golfaanval waaraan de
constructie kan worden blootgesteld en waartegen ze bestand moet zijn, of aan grote
waterstandsverschillen als gevolg waarvan
een grote horizontale belasting op het kunstwerk kan worden uitgeoefend. Wanneer het
bijvoorbeeld gaat om een scheepvaarl- of
spuisluis, moeten we bovendien verdacht zijn
op mogelijke verzanding van de toegangsgeulen. Wanneer we verder van huis gaan
kunnen we ook den ken aan het opslibben van
een reservoir achter een stuwdam, waardoor
het op den duur aan bergingscapaciteit en dus
ook aan nut zal gaan inboeten. In het algemeen is hel niel mogelijk een waterbouwkundig kunstwerk te ontwerpen zonder rekening te houden met de reacties van de
omgeving.
Anderzijds oefent het kunstwerk zelf ook
effecten uit op zijn omgeving; en dan hebben
we meer in het bijzonder de omgeving in
wijdere zin op het oog; dat wat we tegenwoordig 'het milieu' noemen. Sommige van deze
effecten liggen in de doelstelling van het

kunstwerk besloten. Een stuwdam heeH de
bedoeling het afvoerregiem van een rivier zo
te wijzigen, dat daaruit een zeker nut voor de
mens kan worden verkregen. Er zijn echler
ook effecten die onbedoeld optreden en die
soms schadelijke gevolgen kunnen hebben;
in zulke gevallen zal het milieu tegen het
kunstwerk moeten worden beschermd. We
kunnen hier den ken aan erosie van op
geruime afstand van het kunstwerk gelegen
waardevolle natuurgebieden zoals schorren of
slikken, of aan de aantasting van een
aquatisch milieu waarin zich een belangrijke
flora of fauna bevindt, als gevolg van overmatige sedimentatie.
Voorts kunnen we in aansluiting op een hierboven reeds genoemd buitenlands voorbeeld,
den ken aan de gevolgen die het onderscheppen van de sedimentafvoer van een rivier door
een stuwdam kan hebben op het benedenstroomse deel van die rivier en misschien
zelfs op zijn mondingsgebied in zee.
Deze uitwerkingen kunnen zich soms over een
zeer 9 rote afstand u itstrekken; vaak openbaren ze zich pas wanneer het kunstwerk
is voltooid.
Toen we bespraken welke reacties het kunstwerk ondergaat van zijn omgeving ging het
ons vooral om de standzekerheid van het
kunstwerk, dat onder invloed van de reacties
van de directe omgeving zijn evenwicht niet
mag verliezen. Overzien we wat het kunstwerk
zelf zijn omgeving aandoet, dan worden we
bewogen door een zekere zorg om het
evenwicht van het omringende milieu, dat
niet zo sterk mag worden verstoord dat een
herstei naar een aanvaardbare nieuwe evenwichtssituatie onmogelijk wordt. Vroeger letten
de ontwerper en de bouwer van een kunst-
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werk vooral - en soms vrijwel uitsluitend
op het eerste aspect van de wisselwerking
tussen een kunstwerk en zijn omgeving.
Thans zijn ook de ontwerpers van grote
infrastructurele werken zich er van bewust dat
ze het andere aspect bepaald niet mogen
verwaarlozen en dat het er bij het ontwerpen
en bouwen van kunstwerken niet aileen maar
om gaat het werk tegen zijn omgeving te
beschermen, maar dat ook het omgekeerde,
de bescherming van het milieu tegen het
kunstwerk, in het geding kan zijn. Uit deze
overweging en een zo goed mogelijke bepaling van de effecten die een kunstwerk op zijn
omgeving uiloefent en vice versa, volgteen
pakket van eisen waaraan het kunstwerk zal
moeten voldoen. Deze 'eisen en uitgangspunten' zijn de basis waarvan bij het ontwerp
van het kunstwerk moet worden uitgegaan.
En de eerste stap van het onlwerpen zal dus
het vaststellen van die eisen en uitgangspunten moeten zijn.
Eisen en uitgangspunten zijn echter niet altijd
een onwrikbaar gegeven. Er is veelal een
wisselwerking tussen een ontwerp en de
voorwaarden waaraan het moet voldoen.
Ais bijvoorbeeld blijkt dat er geen ontwerp
mogelijk is dat aan aile gestelde voorwaarden kan voldoen, zal men moeten overwegen
in hoeverre de eisen moeten worden herzien
zonder dat de functie van het kunstwerk
daardoor te nadelig wordt beinvloed.
Sommige voorwaarden moeten min of meer
als een onwrikbare eis aan de constructie
worden beschouwd; met deze voorwaarden
moet bij het ontwerp van het kunstwerk in
ieder geval onverkort rekening worden
gehouden. 20 zullen de hoogwaterkeringen
en dus ook de Deltadammen in het algemeen
bestand moeten zijn tegen de zogenaamde
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Deltastorm, waarbij waterhoogten voorkomen
die gemiddeld eens in de tienduizend jaar
worden bereikt of overschreden. Indertijd
moesten de Haringvlietsluizen eveneens op
een dergelijke storm worden berekend, doch
tevens zo worden gedimensioneerd, dat zij
veilig een extreme rivierafvoer kunnen verwerken, waarvan de kans op voorkomen eveneens bepaald is op grond van statistische
beschouwingen.
Ook voor het ontwerp van de stormvloedkering in de Oosterschelde gelden dergelijke
voorwaarden. In de eerste plaats moeten deze
werken in gesloten toestand een stormvloed
kunnen keren met een overeenkomstige
frequentie als voor de Deltadammen is aangehouden; tevens moet de stormvloedkering
in geopende toestand zoveel getij kunnen
binnenlaten, dat bij Yerseke een gemiddeld
tijverschil van 2,3 m optreedt, hetgeen overeenkomt met een dagelijks enkele malen
voorkomend maximaal eb- en vloeddebiet in
de stormvloedkering van rond 50 000 m3/sec,
tweeeneenhalt keer zoveel als van de Haringvlietsluizen onder de meest extreme omstandigheden ooit gevraagd wordt.
We zullen in dit Bericht nagaan wat deze
eisen en doelstellingen voor het kunstwerk en
zijn omgeving betekenen. Daarvoor zullen wij
in belangrijke mate kunnen teruggrijpen op
hetgeen over de studie terzake reeds in de
geheel aan de stormvloedkering gewijde Berichten 72 tim 74 (mei, augustus en november 1975) is medegedeeld ten aanzien van het
kunstwerk zeit. Ook op andere voorgaande
Berichten zal, wanneer het gaat om de consequenties van het kunstwerk voor zijn omgeving, zo nu en dan teruggegrepen worden;
met name op Bericht 75.

De belasiingen op de
stormvloedkering

Wanneer we de belastingen willen beschouwen die optreden op een stormvloedkering in
de mond van de Oosterschelde, dan dienen
we ons te realiseren dat deze kering gebouwd
moet worden in een omgeving die voornamefijk bestaat uit zand. Oit zand is door zijn
losse pakking soms niet aileen een onbetrouwbaar funderingsmateriaal, maar het kan
onder invloed van stroom en golfwerking
bovendien gemakkelijk worden verplaatst.
Na bepaling van de belastingen op het
kunstwerk zullen we ook moeten nagaan of
het mogelijk is, die belastingen naar de
ondergrond over te brengen zonder dat er
grote vervormingen of verplaatsingen van he!
kunstwerk ontstaan, dus zonder dat het zijn
stabiliteit verliest. Bovendien zal er voor
moeten worden gezorgd dat de bodem niet
op een onaanvaardbare manier wordt uitgeschuurd. We zullen dit steeds in gedachten
moeten houden wanneer we in het nu volgende de golf-, stroom- en waterstandcondities
beschouwen waaronder het kunstwerk zal
worden gebouwd, en waaronder het moet
functioneren. We behandelen eerst de golfbeweging.
In vorige Berichten is het belang van het
golfonderzoek voor het ontwerpen van de
stormvloedkering al enkele malen naar voren
gebracht. Reeds sinds geruime tijd wordt ten
behoeve van de afsluitingswerken getracht
meer inzicht te verkrijgen in de golfbeweging,
zowel ter plaatse van de damtraces van de
Deltawerken als zeewaarts ervan. In eerste
instantie werd vooral gebruik gemaakt van de
golfamplitude-schrijver als meetinstrument.
Oit instrument levert een registratie van de
golfbeweging, waaruit de kenmerkende golfhoogle kan worden afgeleid. In een later

stadium werd de elektrische stappenbaak
ingevoerd, die zijn metingen per radio overseint naar een ontvangststation op de wal.
Daar wordt het signaal geregistreerd op een
ponsband, waardoor het geschikt wordt voor
mechanische verwerking. Met de stappenbaak kan zeer acluele en zeer gedetailleerde
kennis van de golfbeweging worden verkregen.
Oeze golfgegevens werden aanvankelijk
vooral verzameld ten behoeve van hel vaststellen van de werkbaarheid van varend en
drijvend malerieel, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens uitvoering van de oorspronkefijk voorgenomen volledige afsluiting
van de Oosterschelde.
Bovendien kon met behulp van statistische
verwerking uit de verkregen golfgegevens
enigszins worden afgeleid welke golfomstandigheden zich zouden voordoen tijdens de
maatgevende storm. Op deze wijze zou het
dus mogelijk zijn om de ontwerpcondities met
betrekkking tot de golfbeweging te bepalen.
Ais gevolg van de nieuwe studieopdracht naar
de mogelijkheid om een stormvloedkering te
bouwen in de Oosterschelde was het echter
noodzakelijk om aanvullend golfonderzoek te
verrichten. Oil onderzoek richtte zich vooral
op een aantal facetten van de caissonplaatsingen en op de ontwerpeisen van de stormvloedkering.
AI bij het begin van de studie naar de stormvloedkering bleek het noodzakelijk, meer
gedetailleerde kennis ten aanzien van de
golfbeweging te verkrijgen. Zeer waarschijnlijk zou bij de bouw van de kering gebruik
worden gemaakt van betrekkelijk grote werkschepen en van caissons. Het was daarbij
noodzakelijk, van te voren te kunnen bepalen
gedurende welk deel van de tijd het in een
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jaar mogelijk is om met zulke werkschepen in
het operatiegebied te liggen en caissons te
plaatsen zonder dat er al te veel last word!
ondervonden van de golfbeweging. Nu is het
bekend dat zulk groat materieel voornamelijk
reageert op de wat langere, de zogenaamde
laagfrequente golven. Het werkbaarheidsonderzoek heeft zich dan ook voornamelijk
gericht op het voorkomen van deze laagfrequente golven.
Behalve voor de werkbaarheid moest ook
nader golfonderzoek worden verricht met
betrekking tot de ontwerpcondities. Zo was
het bijvoorbeeld gewenst, meer diepgaand
onderzoek te doen naar de variatie die
voorkomt in de golfbeweging in een geul.
Dit was onder meer van belang omdat de
huidige geulen bij de bouw van een stormvloedkering deels in stand zullen blijven,
terwijl ze bij volledige afsluiting op den duur
tenminste in de nabijheid van de afsluitdam
zouden gaan verzanden. Bovendien stelt een
constructie als een stormvloedkering hogere
eisen aan de nauwkeurigheid waarmede de
golfbeweging wordt bepaald dan bijvoorbeeld
een asfaltdam. Het werd nu bovendien noodzakelijk om over betrouwbare informatie te
beschikken met betrekking tot de golfrichtingen.
Uit onderzoekingen is gebleken dat de
golfhoogte bij een beperkte waterdiepte niet
boven een bepaalde waarde kan stijgen.
Omdat het stelsel van geulen en platen in de
mond van de Oosterschelde zo'n gecompliceerd patroon vertoont, was het noodzakelijk om langs empirische weg te bepalen hoe
de relatie tussen de maximaal voorkomende
golfhoogten en de waterstand ter plaatse van
het damtrace lig!. Voor dit onderzoek werd
vooral gebruik gemaakt van een aantal meetpalen, genummerd BG II, OS IV, OS IX en
OS X (figuur 1).
Op grond van het verrichte onderzoek is
gebleken dat de hoogste golven uit westelijke
richting komen. V~~r deze categorie is het
bovendien mogelijk gebleken om een verband
te bepalen tussen de maximale golfhoogte en
de heersende waterstand. In een tweede
onderzoek word! getracht een verband te
leggen tussen de golfhoogte en de waterdiepte enerzijds en de winsnelheid en de
windrichting anderzijds. Omdat voor een
dergelijk onderzoek een zeer groot aantal
waarnemingen noodzakelijk is, dus een zeer
lange meetperiode van zeg enkele jaren, zijn
hier nu nog geen resultaten van beschikbaar.
Intussen is wei een groot aantal resultaten
beschikbaar gekomen van het onderzoek naar
de statistische eigenschappen van de golven
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in de omgeving van het damtrace. Ze betreffen
onder andere de verdeling van de golfhoogten
en -perioden en het golfspectrum, dat is de
verdeling van de energie over de verschillende frequentiegebieden. Gebleken is dat het
golfspectrum niet aileen sterk afhankelijk is
van de meteorologische omstandigheden, dus
van de windrichting en de windsnelheid, maar
ook van de waterstand. Voorts is komen vast
te staan dat de waargenomen spectra ter
plaatse van het damtrace sterk afwijken van
die voor volgroeide zeegang, zoals die voorkomt op de oceanen en de Noordzee.
Ter plaatse van het damtrace doen zich brede,
meertoppige spectrumvormen v~~r. Aan de
hand van de tot nu toe verwerkte registraties
is het nog niet mogelijk bijvoorbeeld per
waterstandsinterval, per windrichtingssector
en per windsnelheidsklasse €len uniform
golfspectrum af te leiden. Wei is geconstateerd dat de spreiding in de spectra bij hoge
waterstanden en hoge windsnelheden kleiner
wordt en dat de spectrumvorm dan tendeert
naar een eentoppig spectrum, zoals bij
volgroeide zeegang.
Tenslotte werden er relaties bepaald tussen
de verschillende golfgrootheden zoals de
golfhoogte enerzijds en de totale energie
anderzijds, tussen de golfhoogte en de
gemiddelde golfperiode en tussen de gemiddelde golfperiode en de topperiode van
het golfspectrum. In deze laatste relatie bleek
een zeer grote spreiding voor te komen, die
voornamelijk veroorzaakt wordt door de
invloed van de onderwaterdelta op het in de
Noordzee opgewekte golfveld.
Informatie over de golfrichtingen trachtte men
aanvankelijk te verzamelen aan de hand van

Fig. 1. Situatie van een aantal
meetopstellingen in de mond
van de Oosterschelde

luchtfoto's. Over enige tijd zullen er analyseresultaten beschikbaar komen. Uit een voorlopig onderzoek is al gebleken, dat in de
geulen in het algemeen zeer verschillende
golfrichtingen waargenomen kunnen worden.
Vermoedelijk Jopen golven die vanuit de
Noordzee het mondingsgebied zijn binnen
gedrongen en golven die plaatselijk zijn opgewekt door elkaar. De golven die vanuit zee
binnenlopen zullen deels richtingsveranderingen ondergaan als gevolg van refractie en
diffractie, dus onder invloed van de ondiepten
en de platen, deels de hoofdgeulen blijven
volgen onder invloed van de stroom. De lokaal
opgewekte golven zullen in het algemeen
dezelfde richting hebben als de wind. Aangenomen wordt thans, dat de hoogste golven
ter plaatse van het damtrace ongeveer in de
richting van de geulassen zullen lopen, met

Fig. 2. Twee combinaties van
gemiddeld getij en stormeffect
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een spreiding van ongeveer 30 graden naar
beide kanten.
In hoeverre kunnen de gegevens van de
meetopstellingen OS IV en OS IX representalief worden geacht voor de golfbeweging in
respectieveJijk de Hammen, De Schaar van
Roggenplaat en De Roompot? Onderzoek naar
deze vraag is nog gaande, en een antwoord
zal pas over enige tijd gegeven kunnen worden.
Uit enkele zeer globale aanwijzingen wordt
voorshands geconcludeerd, dat de gegevens
van de OS IV representatief zijn voor de
golfbeweging in de Hammen en De Schaar
van Roggenplaal, terwijl de gegevens van de
OS IX onder extreme omstandigheden tot wal
lagere waarden lei den dan wanneer er gemeten zou zijn in hel midden van De Roompo!.
Om de ontwerpcondities van de slormvloedkering Ie kunnen bepalen voorzover ze
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samenhangen met de golfbeweging is het
noodzakelijk om analyses te maken van het
gedrag van de golven tijdens stormen.
Uit bestudering van de stormgegevens kon
worden geconcludeerd dat de meesle relaties
die bij lagere golven gelden ook dan hun
geldigheid behouden.
V~~r wat betreft de golfrichtingen bij zeer
zware storman waren echter geen voldoende
betrouwbare gegevens bekend. Om een
schatting te maken van de golfhoogte die
tijdens een zeer zware storm kan voorkomen,
was men aangewezen op meetgegevens die
gedurende een periode van nog geen jaar
waren verkregen. Een extrapolatie vanuit zulke
gegevens naar gebeurtenissen die gemiddeld
eens per 1000 of 10000 jaar kunnen voorvallen, levert natuurlijk slechts een vrij grove
schatting op.

Registlatie-apparatuur bij de
meetdienst te Zierikzee

Meetopstelling in de Oosterscheldemond

Op grond van het onderzoek wordt er mee
gerekend, dat de kenmerkende golfhoogten
uil westelijke richtingen bij de maatgevende
storm in de Hammen en De Schaar van
Roggenplaat 4,5 a 4,8 m zullen bedragen en in
De Roompot 4,8 a 5,3 m. De bijbehorende
gemiddelde golfperioden zullen respectievelijk
ongeveer 7,5 sec. en 7,7 sec. bedragen.
Omlrent de werkbaarheidscondities kan op
grand van recente meetresultaten al wei een
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Hier
zijn immers vooral de regelmatig voorkomende
omstandigheden van belang.
Ter plaatse van het damtrace wordt de kenmerkende golfhoogte van 0,8 m gedurende
15 tot 20% van de tijd overschreden. Gedurende een relalief groot deel van de tijd moet
hier dus rekening worden gehouden met
hoge golven. Nu is voor het transporteren en
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plaatsen van caissons niel aileen de ken merkende golfhoogle van belang, maar ook de
hoeveelheid energie bij lage frequenties.
Oaarover zijn ook reeds voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar gekomen.
Een groot aantal onderdelen van het gollonderzoek dat in het voorgaande is beschreven, is thans nog in volle gang. Een aantal
van deze onderzoekingen, die vooral van
belang zijn voor de dimensionering van de
stormvloedkering, zullen mogelijk zells nog
enkele jaren in beslag nemen. V~~r die tijd
moet dan ook met minder nauwkeurige,
geschatte gegevens worden gewerkt.
De stromingscondiiies
Het ontwerp van de stormvloedkering gaat er
in eerste instantie van uit dat het Oosterscheldebekken zal worden gecompartimen-

306

Stroommeting in het Zijpe

teerd volgens model C3 van het rapport van
de Oosterschelde-commissie. Er komen dan
dam men tussen St.-Philipsland en Overfiakkee
en tussen Zuid-Beveland en Tholen onmiddel/ijk ten westen van de Schelde-Rijnverbinding.
Indien bij compartimenlering volgens model

C3 een gemiddeld getijverschil van 2,3 m bij
Yerseke moet worden gerealiseerd, dan is in
de stormvloedkering een doorstroomopening
nodig die slechts 15% van het oorspronkelijke
profiel bedraagt. De verlicale getijbeweging
wordt daarmee gereduceerd tot ongeveer 65%
van de oorspronkelijke. Oit betekenl dal een
grote hoeveelheid water door een kleine
opening moet stromen. Oat gaal gepaard mel
hoge snelheden, in de orde van grootte van
5 m per seconde.
De profielen van de geulen aan weerszijden
van de slormvloedkering blijven aanvankelijk
ongewijzigd, maar het tolale stroomvolume
wordt gereduceerd tot ongeveer 65%. De
snelheden aan weerszijden van de kering
nemen bijgevolg af, en de overgang van de
hoge snelheden in de constructie naar de
lage snelheden er vlak achter is niet gering.
De vertraging die de stroom moet ondergaan
bij het uitstromen, gaal gepaard met zeer veel
energieverlies, dat wil zeggen bewegingsenergie wordt omgezet in warmte, potentiele
energie en turbulenlie. Een turbulenle stroom
zal meer zand kunnen loswoelen en meevoeren dan een rustige. In het turbulente
gebied moet men er dan ook op rekenen dal
de bod em sterk aan stroomaanval onderhevig
zal zijn. Daarom werd er bij de tot nu toe
uitgevoerde afsluitingen van getijgeulen dan
ook steeds voor gezorgd dat deze kritieke
jase, waarin de stroomsnelheden hoog oplopen, zo kort mogelijk duurde en in een zo
gunstig mogelijk seizoen onder zo gunstig
mogelijke getijomstandigheden plaatsvond.
Het feit da! deze kritieke toestand nu bij
iedere vloed en eb opnieuw voorkomt gedurende lengte van jaren, vormt een van de
hydraulische hoofdproblemen van het ontwerp.
Een tweede belangrijk probleem vormt de
afdichting. Bij storm is de kering als het ware
een muur die op of in het zand staat. Onder
invloed van het waterstandsverschil en de
golven wil het water zich door hel zand heen
gaan bewegen onder de muur door. Hierbij
bestaat het gevaar dat het zand waar de
stormvloedkering op rust meegenomen wordt
door het water. Oak in dit opzicht is de
situatie bij een stormvloedkering volkomen
anders dan bij de Oeltadammen. De beteugelingsdammen door de sluitgaten hadden
immers maar een zeer tijdelijk karakter, en
de definitieve dam men zijn honderden meters
breed.
Een gevaarlijke combinatie van beide prob!emen ontstaat wanneer bij storm om wat
voor reden dan ook een schuif of een stel
schuiven niet dicht zou willen. De bodem
wordt dan plaatselijk zeer zwaar aangevallen

door de stroom die zijn energie kwijt moet,
terwijl de stroming door het zand onder de
kering onverminderd aanwezig is.
De getijbeweglng
Welke slromingscondities er heersen ter
plaatse van de stormvloedkering moet worden
bepaald aan de hand van gegevens met
betrekking tot de getijbeweging. De getijden
op de Nederlandse Noordzeekust kenmerken
zich door een gemiddeld tijdsinterval tussen
twee opeenvolgende hoogwaters van ongeveer 12 uren en 25 minuten.
De hoogten van twee opeenvolgende hoogwaters kunnen op een en dezelfde dag verschillend zijn. Zowel uit lange reeksen continue waarnemingen als uit de getijtheorie
voigt, dat de hoogwaters en laagwaters aan
periodieke schommelingen onderhevig zijn:
eenmaal per 15 dagen treedt een hoog hoogwater op en evenzo een laag laagwater.
Dit extra sterke getij wordt aangeduid als
springtij. Ongeveer een week na springtij
treedt het tegengestelde verschijnsel op, dal
doodtij wordt genoemd.
Uit de getijregistraties blijkt, dal de getijbeweging storingen vertoont die een gevolg
zijn van de wind. Vooral noordwesterstormen
kunnen aanleiding geven tot zeer hoge hoogwaterstanden. Stormachtige oostelijke winden
daarentegen kunnen oorzaak zijn van zeer
lage hoogwater- en laagwaterstanden. Langs
statistische weg heeH men in de loop van de
laatste 40 jaar getracht inzichl te verkrijgen in
het voorkomen van deze extreme waterslanden langs onze kust. Een stormvloed wordt
gekarakteriseerd door overschrijding van het
grenspeil, dal is de hoogwaterstand ter
plaatse die gemiddeld ten minste eens per
twee jaar wordt overschreden.
Nabij de mond van de Oosterschelde wordt
het getij in hoofdtrekken gekenmerkt door de
in tabel 1 vermelde hoogwaters en laagwaters,
die zijn gemeten te Vlietepo/der (NoordBeveland) en te Burghsluis (Schouwen).
Oit zijn de meest zeewaartse peilschrijvers
van Rijkswaterstaat in hel Oosterscheldebekken waar we voldoende informatie van
(jebben met be!rekking tot de getijslanden.
Voor het berekenen van de getijbeweging in
het Oosterscheldebekken zijn op dit ogenblik
twee modellen operationeel beschikbaar:
het hydraulische model M 1000 en het
mathematische model Implic. Binnenkort
komt ook het elektrisch analogon 'Deltar'
weer voor dit werk beschikbaar. Het getijverschil in de Oosterschelde bij Yerseke moet
in de nieuwe toestand een gemiddelde waarde
bereiken van ongeveer 2,3 m. Om te kunnen
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berekenen onder welke omstandigheden dat
getijverschil optreedt, moet niet aileen het
gemiddelde getij in zee beschouwd worden,
maar ook de statistische verdeling van de
getijverschillen.
Bepalend voor he! gedrag van de getijbeweging in het Oosterscheldebekken is het gedrag
van het getij op zee. Om dit gedrag te achterhalen werd het geregistreerde getij te Vlietepolder, voor zover het de laagwaters, hoogwaters en getijverschillen betreft, aan een
statistisch onderzoek onderworpen.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar
stormvloeden, die getijden dus waarvan het
hoogwater boven he! grenspeil uitkomt.
Stormvloeden staan sterk onder invloed van
de meteorologische omstandigheden, zoals
windkracht en windrichting. Vooral de windstuwing op de Noordzee en het verloop daarvan in de tijd speelt voor de vorm van de
stormvloedkromme een belangrijke rol. Bij het
ontwerp van de stormvloedkering in de
Oosterschelde is men vooral ge"interesseerd
in de maximaal mogelijke stijging per uur van
de waterstand; zulks in verband met de noodzaak om het kunstwerk te kunnen sluiten in
snel strom end water. Daarnaast zijn de maximale stormvloedstand en het verloop van de
waterstanden in de tijd van veel belang.
De getijbeweging onder normale
omstandigheden
Het onderzoek naar de wijziging die de getijbeweging onder normale omstandigheden op
het Oosterscheldebekken ondergaat als
gevolg van de bouw van de stormvloedkering
kan even goed worden gedaan met he!
hydraulische model M 1000 als met het
mathematische model Implic. De overeenstemming tussen de uitkomsten van beide
modellen is goed. Om programmatische
redenen is het onderzoek echter voornamelijk
met Implic uitgevoerd. Op grond van de
gegevens van de peilschaalstations Vlietepolder en Burghsluis werden voor beide
modellen getijrandvoorwaarden bepaald.
Dit zijn de getijomstandigheden aan de rand
van het model, ongeveer 15 km zeewaar!s van
he! damtrace.
In tabel 2 zijn de hoogwaterstanden, de laagwaterstanden en de tijverschillen vermeld die
bij open Oosterschelde gelden voor de peilschaalstations Vlietepolder, Burghsluis,
Wemeldinge en Yerseke volgens he! Tienjarig
Overzicht van 1951 tot 1960 en volgens de
Implicberekening. Uil de label blijkt, dat de
hoogwaterstanden gaande vanaf de mend Van
de Oosterschelde landinwaarts aanvankelijk
een daling vertonen. De daling wordt sterker
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naarmate de amplitude van het getij toeneemt.
De laagwaters vertonen landinwaarts gaande
een stijging, die eveneens groter wordt met
de getij-amplitude. Uit beide verschijnselen
voigt dat het tijverschil in de lengterichting
van de open Oosterschelde van west naar
oost kleiner wordt. Oil gaat op tot ongeveer
fer hoogle van Colijnsplaat. Daarna worden
de tijverschillen weer groter. Uit de gegevens
van de label blijkt eveneens, dat er goede
overeenstemming bestaat tussen de uitkomsten van het mathematisch model Implic
en de mee!gegevens volgens het Tienjarig
Overzichl.
Vervolgens zijn op de rand van he! mathematisch model de getijrandvoorwaarden voor
gemiddeld doodtij, gemiddeld ge!ij en gemiddeld springtij ingesteld. Met ieder van
deze getijden is vervolgens de getijbeweging
berekend die optreden zal in de nieuwe
!oestand, dus met een compartimentering
volgens model C3 en met een stormvloedkering. De berekeningen zijn uitgevoerd voor
verschillende effectieve doorstroomopeningen
in de stqrmvloedkering. Op grond van de
resulla!en van deze berekeningen zou geconcludeerd kunnen worden dat een effectief
profiel van ongeveer 10000 m2 voldoende zou
zijn om het gewenste getijverschil bij Yerseke
te realiseren.
Hierbij dienen twee opmerkingen te worden
gemaakt. In he! voorgaande is sprake van de
effectieve doorslroomopening, die in de
formules aangeduid word! als mu maal A.
Hierin stelt A het werkelijke profieloppervlak
van de stormvloedkering v~~r, terwijl mu een
zogenaamde afvoercoiHficient is. De afvoercoefficient mu is afhankelijk van de constructie van de stormvloedkering. Door middel van
modelonderzoek is het mogelijk om de grootte
ervan bij elke veronderstelde constructie van
de kering vast Ie stellen.
Een tweede opmerking betreft de wijze van
bepaling van het gemiddelde getijverschil bij
Yerseke. Het is namelijk niet zeker of het
gemiddelde getij op de Noordzee wei representatief is voor het gemiddelde getij op het
bekken na he! aanbrengen van de weerstand
die de stormvloedkering vormt. De geconcentreerde weersland van de stormvloedkering
blijkt te werken als een soort filter, waar de
verschillende getijcomponenten verschillend
op reageren. Het onderzoek hiernaar is thans
nog in volle gang. Voorshands wordt echter
verwacht da! de repercussies voor het gemiddelde getij gering zullen zijn. Mede in verband
met andere factoren is echter voorlopig nog
uitgegaan van een effectief profiel van
11 500 m 2 .

Tabel 1
Vlietepolder

Aard van het getij

Gem. doodtij
Gem. tij
Gem. springtij
Hoogst waargenomen H.W.

Burghsluis

H.w.

L.W.

H.W.

L.W.

+
+
+
+

114

-

124

-

121

144

-

140

+ 110
+ 139
+ 163
+ 420 (1953)

-

137

-

147

150

166
435 (1953)
50 (1910)

Laagst waargenomen H.W.

-

43 (1910)

Hoogst waargenomen L.W.

+ 130 (1895)

+ 120 (1953)

Laagst waargenomen L.W.

-

-

310 (1895)

298 (1953)

extreme HW.-standen met gem. jaaroverschrijdingswaarden m
m
m
m
m
m

0,5
0,1
0,01
0,001
0,0001

+
+
+
+
+

285
345
405
465
535

Tabel 2
gem. doodtij

Toestand

-----------------

Plaats gemeten en
berekend getij

HW.

------------

LW.

T.V.

gem. getij

gem. springtij

-----~----

H.w.

L.W.

T.V.

H.w.

L.W.

T.V.

---------------------

Vlietepolder (gemeten)

114

-124

238

144

-140

284

166

-150

316

Vlietepolder (berekend)

113

-125

238

142

-139

281

165

-149

314

Burghsluis (gemeten)

110

-121

231

139

-137

276

163

-147

310

Burghsluis (berekend)

110

-123

233

140

-138

278

166

-148

314

Wemeidinge (gemeten)

135

-147

282

169

-168

337

193

-181

374

Wemeldinge (berel<end)

138

-153

291

168

--170

338

192

-181

373

Yerseke (berekend)

144

-158

302

176

-177

353

201

-187

388
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De getijbeweging onder extreme
omstandigi1eden
De Deltacommissie heef! in haar eindadvies
van 1960 als uitgangspunt voor de stormvloedrandvoorwaarden het basispeil genomen. Het
basispeil is per definitie het peil dat overeenkomt met een waterstand te Hoek van Holland
van NAP.
5 m. Dit peil heeH een gemiddelde jaaroverschrijdingsfrequentie van 10-4 ,
anders gezegd een kans van 1% per eeuw
om overschreden te worden; de kans daarop
gedurende een mensenleven - zeg 80 jaaris: 80:1000=0,8%, dus 1 op 125.
De gekozen overschrijdingsfrequentie is gebaseerd op econometrische beschouwingen,
waarin de verwachting omtrent mogelijke
rampschade wordt afgewogen tegen de
Kosten van verbetering van de hoogwaterkeringen. In deze econometrische beschouwingen
is het mogelijke verlies van mensenlevens
tijdens een stormvloed om allerlei redenen
niet verdisconteerd.
Niet aile delen van Nederland kunnen economisch even hoog gewaardeerd worden.
Ook kunnen de gevolgen van een doorbraak
van plaats tot plaats verschillen.
Daarom heeft de Deltacommissie het
beg rip ontwerppeil gerntroduceerd. Het
ontwerppeil wordt uit het basispeil, dat per
lokatie nog verschillend kan zijn, afgeleid
door er een zogenaamde economische reductie op toe te passen. Vervolgens dient dan nog
een correctie te worden aangebracht die
afhankelijk is van de invloed van eventuele
waterstaatkundige werken op de waterstanden
ter plaatse. De verhogende invloed die bijvoorbeeld afdammingen hebben op de waterstanden, dien! dus in het ontwerppeil te
worden opgenomen.

+

Om ontwerppeilen te kunnen afleiden dient
men derhalve te beschikken over een statistiek van hoogwaterstanden, over inzicht in de
invloed van de aanleg van kustwerken op de
waterstanden en over econometrische normen.
De Deltacommissie heeft haar statistiek van
hoogwaterstanden gebaseerd op gegevens
over een peri ode van negentig jaar. Daarnaast
heeft ze berekeningen iaten uitvoeren om te
bepalen welke invloed de afdamming van de
zeegaten heeft op de stonnvloedstanden.
Een aanzienlijk deel van de verhogende
invloed die afdammingen hebben, wordt daardoor veroorzaakt dat de meteorologische
invloeden, voornamelijk de op- en afwaaiing,
veel geprononceerder tot uitdrukking komen
in de waterstanden. Er dienen dus gegevens
aangaande windsnelheden en windriehtingen
voorhanden te zijn, gerelateerd aan de be310

---BINN[NWATERSTAND

-

e,UITENWATERSTAND

Fig. 3. Verloop van de waterstand
tijdens de sluitingsmanoeuvre.
aan de binnen- en aan de buitenzijde van de stormvloedkering

schouwde al dan niet extreme stormvloedstanden. Een statistiek van windsnelheden,
gekoppeld aan windduur en windrichtingen.
was destijds echter niet voorhanden, zodat
men het met benaderingen moest doen.
De hoogste stand van de maatgevende stormvloed ter plaatse van de gesloten kering kan
worden afgeleid uit de statistieken die in
opdracht van de Deltacommissie zijn samengesteld. Via extrapolatie van de waarnemingen
en na het toepassen van een eeonomische
reductie van 30 cm en het in rekening brengen van een stormvloedverhogende invloed
van 40 em, resulteert voor het ontwerppeil ter
plaatse van de damaanzet op Schouwen een
waarde van N.A.P.
5,3 m en voor de damaanzet op Noord-Beveland van N.A.P.
5,5 m.

+

+

Het verval Ujdens sluiten
De waterstandsgegevens uit het Deltarapport
zijn echter niet toereikend voor het ontwerp
van de stormvloedkering. De kering moet
gesloten kunnen worden in stromend water.
Daardoor wordt het verval dat optreedt over
de sehuiven in de loop van de sluitingsprocedure een van de belangrijkste ontwerpgegevens. Om dit te kunnen vaststellen is het
nodig dat men de besehikking heeH over het
getijverloop voorafgaand aan, tijdens en na .
de sluitingsmanoeuvre. De berekeningen die
hieromtrent informalie kunnen verschaffen
hebben enerzijds een mathematisch-fysisch en
anderzijds een statistisch karakter. Er moeten

situaties worden berekend die nog nooit zijn
voorgekomen en die dus ook niet aan natuurmetingen getoetst kunnen worden. Bovendien
worden de gegevens met behulp van statistische technieken geextrapoleerd naar
omstandigheden die een zo kleine kans van
voorkomen hebben, dat het niet mogelijk is
een zeer grote mate van nauwkeurigheid
te bereiken.
Voor het bepalen van het maximale verval dat
tijdens een sluitingsmanoeuvre kan optreden,
zouden in principe statistieken beschikbaar
moeten zijn van in het verleden opgetreden
rijzingen boven het grenspeil. Oergelijke
statistieken zijn vooralsnog niet beschikbaar
en het is hoogst onzeker of het, gezien het
geringe aantal waargenomen stormvloeden en
de onbetrouwbaarheid van de waarnemingen,
binnen afzienbare tijd wei mogelijk zal zijn
om zo'n statistiek samen Ie stellen.
Afs eerste benadering is dan ook een andere
methodiek gevolgd, waarbij het normaal voorkomende getij verhoogd wordt met het effect
van een berekende storm. Door de getijkromme en de stormeffectkromme bij elkaar op
te tellen krijgt men dan een stormvloedkromme, die het verloop van de waterstand
weergeeft tijdens een stormvloed.
Een voorbeeld ziet men in figuur 2, waar twee
combinaties zijn getekend van hetzelfde gemiddeld getij met hetzelfde stormeffect.
Beide bereiken het ontwerppeil ter plaatse van
de rand van het mathematische getijvoortplantingsmodel Implic, maar vaar dit hoogwater vertonen ze een geheel verschiffend
verloop.
De benodigde stormeffeeten zijn berekend
met behulp van het mathematische Noordzeemodel van het K.N.M.1. Oat model berekent
uitsluitend de waterstandsverhogingen tengevolge van wind; de getijbeweging wordt
er buiten beschouwing gelaten.
Ais resultaat van het onderzoek waarvan in
het voorgaande beknopt de hoofdlijnen zijn
aangegeven, is nu een combinatie sam enges!eld van een gemiddeld spr-ingtij en het
stormeffect, zodanig da! het ontwerppeil
wordt bereikt en dat op NAP.
2,75 m
- het grenspeil - sprake is van een zeer
snelle rijzing. Gedurende het sluiten van de
stormvloedkering, dat plaatsvindt in de 60
minuten nadat het grenspeil bereikt is, rijst
he! water aan de zeezijde van de dam nog tot
NAP.
5,25 m. Aan het einde van de
sluitingsprocedure van de stormvloedkering
is het ontwerppeil dan op 25 em na bereikt.
Het verloop van de waterstand is weergegeven in figuur 3; daar is ook de berekende
binnenwaterstand uitgezet. Over een kering

+

+

met een effectief doorstroomprofiel van
10 000 m2 beneden N.A.P. staat dan een
maximaal verval van 5,4 m, zoals in de figl'.ur
ook is aangegeven. Deze waarde is aanzienlijk
groter dan in het begin van de studie werd
aangenomen op grond van de stormvloed van
6 en 7 april 1943, die ook een zeer snelle
getijrijzing had te zien gegeven.
In samenwerking met het K.N.M.!. is ook
nader onderzoek verricht naar het verloop
van de windsnelheid onder extreme omstandigheden. Hoewel dit onderzoek nog slechts
heeft geleid tot voorlopige aanbevelingen, kan
wei gesteld worden dat men thans rekent met
aanzienlijk hogere windsnelheden dan de
Deltacommissie destijds aannam. Het is
bovendien noodzakelijk gebleken onderzoek
te verrichten naar afwaaiingsverschijnselen
in het DeJtagebied tengevolge van oostelijke
winden. Ook de waterstandsverlagingen die
tengevolge van oostelijke winden op de
Noordzee ontstaan, kunnen immers van
invloed zijn op de ontwerpcriteria van het
kunstwerk. De meteorologische condities voor
het ontstaan van oosterstormen zijn anders
dan die voor stormen uit westelijke richtingen.
De relaties tussen windduur en windsnelheid
zullen dan ook zeker anders zijn dan bij de
westelijke stormen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de
inzichten met betrekking tot het ontwerppeil
voor de stormvloedkering en ook ten aanzien
van het statisehe ontwerpverval over de
kering in wezen ongewijzigd zijn gebleven
sedert het beginstadium van de studie.
Dit houdt zoals gezegd in, dat bij de maatgevende overschrijdingsfrequentie rekening
gehouden moet worden met een stormvloed5,3 m nabij Schouwen en
stand van NAP.
NAP.
5,5 m nabij de Noord-Bevelandse
oever aan de zeezijde van de kering. Daarbij
behoor! een verval van 7 a 7,2 m indien de
kering op het laagwater voorafgaand aan de
storm vi oed gesloten word!. Indien de kering
wordt gesloten als de buitenwaterstand het
grenspeil overschrijdt, kunnen de vervallen bij
een doorstroomopening van 10 000 m 2 waarden
aannemen van 5 a 5,5 m. Er zijn nog geen
berekeningen uitgevoerd voor het sluiten op
stroom met andere doorstroomopeningen.
Wei staat vast dat de maximale vervallen bij
grotere openingen wat kleiner zullen zijn.
Op grond van de verrichte onderzoekingen
kan worden gesteld dat de richtlijnen van de
Oeltaeommissie aangaande de windsnelheden
bij extreme condities in het betrokken gebied
gewijzigd dienen te worden. Er moet met
hogere windsnelheden rekening worden
gehouden dan tot dusver werd gedaan.

+

+
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Waterloopkundige en
hydrografische gevolgen
voor het Oosterscheldebekken

Fig. 1. Onlwikkeling van de
platen in de Ooslerschelde,
1827-1953
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Wanneer de Oosterschelde met een stormvloedkering zal zijn afgesloten, gaat de
waterloopkundige en hydrografische situatie
in het Oosterscheldebekken en het aangrenzende kustgebied veranderen. Het getijregiem
verandert, en hoge stormvloeden en de daarmee gepaard gaande golfbeweging zullen tot
de verleden tijd behoren. Deze wijzigingen
zullen als gevolg hebben dat er veranderingen
optreden in het erosie- en sedimentatieproces.
Uit de metingen van de afgelopen 100 jaar kan
worden afgeleid dat in het Oosterscheldebekken de erosie steeds groter is geweest
dan de sedimentatie. Tegelijkertijd werd de
onderwaterdelta verder zeewaarts uitgebouwd.
Bij de studie van de gevolgen van de bouw
van de stormvloedkering voor de morfologie
in het Oosterscheldebekken word! gebruik
gemaakt van het hydraulisch model M 1000,

het eendimensionale getijmodel Implic en het
tweedimensionale getijmodel RD II. De in
Bericht 74 (november 1975) beschreven tweedimensionale getijmodellen RD II en Scheldes
zijn thans echter nog niet gereed om situaties
met een stormvloedkering door te rekenen.
Er zijn al wei berekeningen mee mogelijk voor
de huidige situatie en voor een toestand
waarbij de Oosterschelde wordt afgesloten
volgens het oorspronkelijke Deltaplan.
Ais gevolg van de bouw van de stormvloedkering en van de compartimenteringsdammen
zijn niet aileen wijzigingen mogelijk in het
erosie- en sedimentatieproces, maar men kan
bovendien veranderingen verwachten in het
geulenpatroon, die gepaard kunnen gaan met
oevererosie. Omdat zulke processen zich ook
in de afgelopen eeuw hebben voorgedaan,
lijkt het van belang om met name op deze
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De oudste gegevens omtrent het Oosterscheldebekken kunnen we ontlenen aan
hydrografische kaarlen. De oudste bruikbare
kaart voor het Nederlands kustgebied dateert
uit de Franse tijd. Het is de Carte Reduite des
Cotes des Pays-Bas, die door de Franse
hydrograaf Beautemps Beauprez is gemaakt
en die gepubliceerd is in 1817. De opnemingen
voor deze kaart werden verricht in het tijdvak
1799-1811. Bij het beschouwen van deze
hydragrafische kaarten dient men wei te
bedenken dat ze voornamelijk bestemd waren
als gids voor de scheepvaart en dat ze dus

in verband met de ontoereikendheid van de
peilmethode en de onzuiverheid van plaatsen waterstandsbepaling.
Hoewel de peilmethode, de plaatsbepaling en
de waterstandsaflezing in de loop van de tijd
geleidelijk zijn verbeterd en de oudere gegevens dus minder nauwkeurig zijn dan de
nieuwere, kan toch worden aangenomen da!
een vergelijking van de berekende inhouden
van de steeds veranderende geulen en zeearmen waarde heeft, ook al moet men voorzichtig zijn met het trekken van conclusies.
De gevonden resultaten betreffende verdieping of verondieping van geulen of zeearmen
tonen inderdaad vaak een duidelijke tendens.
We kunnen dit illustreren aan de hand van
figuur 1 waar de hydrografische situatie van
de Oosterschelde ten westen van Tholen is
weergegeven omstreeks 1827, 1860, 1912 en

vooral informatie verstrekken over de ondiepste plaatsen. De bruikbaarheid van het
oude materiaal wordt verder beperkt, doordat
niet precies bekend is ten opzichte van welk
vlak er gemeten is. Hierdoor kunnen interpretatielouten ontstaan in de orde van enkele
decimeters.
Omstreeks 1933 is de Rijkswaterstaat begonnen met het verrichten van uitgebreide lodingen. Ze werden zoveel mogelijk volgens een
vast raaienstelsel uitgevoerd; de gebieden
tussen hoogwater en laagwater werden eveneens in de opnemingen betrokken. De
frequentie van de opnemingen werd aangepast aan de bewegelijkheid van de gebieden.
Gebieden met zeer sterke wisselingen in de
bodemfiguratie werden soms zelfs enige
malen per jaar gepeild. Uiteraard komen ook
in dit materiaal nog onnauwkeurigheden voor

1953. AI bij een oppervlakkige beschouwing
van deze kaarten vall op da! zich in de ligging
van platen en geulen in de loop der jaren
enorme veranderingen voordoen. In het
gebied tussen Het Keelen en Zuid-Beveland
bijvoorbeeld zien we hoe een zeer grillig
platengebied, doorsneden met geulen, geleidelijk verandert in een grote plaat in het
midden, ontstaan uit een samenvoeging van
de Vondelingsplaat en de Galgenplaat. Ook
in de omgeving van de Schaar van Vuilbaard,
iets meer naar het westen, zien we grate
veranderingen optreden in de ligging van de
geulen en platen. Nog verder westelijk, in he!
.
gebied van Roggenplaat en Neeltje Jans,
doen zich in de loop van de tijd ook opmerkelijke veranderingen voor. Aanvankelijk worden de geulen Hammen en Roompot slechts
door betrekkelijk ondergeschikte secundaire

ontwikkelingen in het Oosterscheldebekken
wat nader in te gaan. (Zie ook Bericht 72,
mei 1975).
De geschiedkundige ontwikkeling van het
Oosterscheldebekken
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geulen met elkaar verbonden; de Schaar van
Roggenplaat is er daar €len van. Later, vooral
in deze eeuw, draait de Schaar van Roggenplaat meer in een richting oost-west en neemt
aanzienlijk in omvang en belangrijkheid toe.
Het platengebied van Neeltje Jans en Middelplaat verandert daarbij volledig van vorm.
De Geul, die zeewaarts van dit gebied de
Roompot met het Westgat verbindt, neemt in
dezellde tijd in belangrijkheid af.
De veranderingen die zich tezelfder tijd in de
ligging van de hoofdgeulen voltrokken, worden
nog eens nader ge"illustreerd in figuur 2,
waarin de ligging is aangegeven van de
diepste punten van de geulen in 1860 en in
1950. Ook op deze figuur zien we weer het
ontstaan van de Schaar van Roggenplaat
Deze figuur geeft mede een beeld van de
enorme verplaatsingen die de geulassen

hebben ondergaan in deze tijd, vooral indien
men zich goed realiseert wat de schaal van
de figuur is.
De geulen hebben zich niel aileen verplaatst,
ze zijn tegelijkertijd ook dieper geworden.
We kunnen dit iilustreren aan de hand van de
ontwikkeiingen in een raai tussen Schouwen
en Noord-Beveland, in de omgeving van het
damtrace. In figuur 3 zien we hoe dit profiel
verliep in de jaren 1827, 1860, 1912 en 1953.
We zien dat in de loop van de tijd een belangrijke verdieping van de geulen optreedt, gepaard gaande met een verplaatsing van de
geulas, terwijl het bankengebied tegelijkertijd
aanmerkelijk in breedte toeneemt. Tijdens
deze ontwikkelingen is het totale profieloppervlak toegenomen met het getijvolume.
Uit deze terugblik in het verleden van de
Oosterschelde kunnen we alleiden dat het

Fig. 2. Verplaatsing van de
geu lassen tussen 1860 en 1950
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patroon van geulen en banken in het gebied
zeer beweeglijk is. Ook in de tijd to en van
belangrijke menselijke ingrepen nog geen
sprake was, traden hier grote geulverplaatsingen en andere hydrografische veranderingen
op. Naarmate hel getijvolume toenam pasten
ook de profieloppervlakken zich aan, zodat
in de loop van de tijd van een belangrijke
verdieping kan worden gesproken. De tolale
uitschuring van de Oosterschelde liep geleidelijk op van aanvankelijk nog geen 4 miljoen m3
per jaar tot ongeveer 5 miljoen m3 per jaar
gedurende de laatste decennia. In het mees!
oostelijke deel van de Oosterschelde viel toen
echter juist een lichte sedimentatie te
bespeuren.
Gelijktijdig met de afsluiting van het Volkerak
begon de aanleg van het eerste werkeiland,
Roggenplaat, in de mond van de Oosterschel-

de. In de daarop volgende jaren werden de
werkeilanden Neeltje Jans en Noordland
gebouwd, terwijl tevens begonnen werd met
de aanleg van de damaanzet bij Noord-Beveland en de Geul werd afgesloten door verbinding van de werkeilanoon Noordland en
Neeltje Jans. Ais gevolg van deze werken was
een vernauwing van het profiel ontstaan, die
door verdere uitschuring van de drie hoofdgeulen Hammen, Schaar van Roggenplaat en
Roompot gecompenseerd zou worden. Een
complicatie hierbij wordt gevormd doordat de
Hammen en de Schaar van Roggenplaat ter
plaalse van hel damtrace zijn gaan uitbochten.
Ais gevolg van deze geulverplaatsingen vinden
er voornamelijk aan de zuidzijde van deze
geulen verdiepingen plaats. Het is thans nog
niet duidelijk hoever deze geulverplaatsingen
door zullen gaan, een vraag die vooral van
316

belang is wanneer besloten zou worden tot de
aanleg van een stormvloedkering.
Een andere recente ontwikkeling, die in dit
verband van belang is, is de kortsluiting
lussen de vloedschaar van de Roompot en de
Schaar van Vuilbaard ten zuiden van het
gebied van de Roggenplaat. Gelijktijdig hiermee is zeewaarts van het damtrace een doorbraak ontstaan van de ebschaar van de Roompot naar het Westgat. (Zie figuur 4).
De ontwikkelingen kunnen voor een gedeelte
worden toegeschreven aan het feit dat het
ebvolume na de afsluiting van het Volkerak in
1969 met bijna 10% is toegenomen, maar ook
voor een deel aan de afsluiting van de Geul
in 1972. Waarschijnlijk zullen deze oorzaken
de doorbraken slechts hebben versneld,
omdat de tend ens van de ebschaar van de
Roompot om naar het noorden af te buigen

Fig. 4. Ontwikkelingen in de
mond van de Oosterschelde,
tussen 1969 en 1975

Fig. 5. Uitschuring van de
hoofdgeulen ter plaatse van het
damtrace sinds 1960

in de richting van de laatstgenoemde doorbraak al eerder is waar te nemen.
Uit het voorgaande blijkt dat het voorspellen
van morfologische veranderingen in een zeearm
als de Oosterschelde een moeilijke zaak is
vanwege de grote dynamiek die er heerst.
Ook wanneer een bekken als dit in evenwicht is, zullen er geulverleggingen kunnen
plaatsvinden, die mogelijk gepaard gaan met
oevererosie. In het verleden hebben zich
in dit gebied al vele oevervallen voorgedaan
(figuur 6). Het onderzoek naar de morfologische veranderingen in de Oosterschelde
word! dan ook met kracht voortgezet.
De gevolgen van de aanleg van een stormvloedkering voor het Oosterscheldebekken
De bouw van een stormvloedkering in de
mond van de Oosterschelde zal het bestaande
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regiem minder be'jnvloeden naarmate men
een grotere doorstroomopening in de stormvloedkering aanbrengt. Bij een zo groot
mogelijke doorstroomopening blijven de
bestaande stromingstoestand en de getijverschillen grotendeels gehandhaafd, terwijl in
de stormvloedkering zel! geen extra grote
snelheden ontstaan. Maar tijdens hoge stormvloeden moet dan een zeer grote opening
worden afgesloten, en dat maakt de constructie naar verhouding wei erg duur. Bij kleinere
doorstroomopeningen zijn de afsluitmiddelen
naar verhouding goedkoper, maar de hydraulische problemen nemen toe. Niet aileen
wordt in belangrijke mate ingegrepen in de
stromingstoestand, ook de getijverschillen in
het bekken worden gewijzigd en als gevolg
daarvan zullen ook de morfologische processen gaan veranderen. Bovendien treden er in
de stormvloedkering zeer grote snelheden op.
Het keuzeprobleem dat zich hier voordoet,
hebben we gei'liustreerd in figuur 7, 8 en 9.
Figuur 7 geeft aan hoe het getijverschil op
het bekken toeneemt naarma!e we een groter
doorstroomprofiel kiezen, !otdat, bij een zeer
groot doorstroomprofiel, uiteindelijk de oorspronkelijke toestand vrijwel word! gehandhaafd. Figuur 8 geeft aan hoe de snelheden
ter plaatse van de stormvloedkering afnemen
bij toeneming van het doorstroomprofiel.
Wanneer we ons realiseren wat de maximale
stroomsnelheden waren die vroeger toelaatbaar werden geacht in sluitgaten, en dan nog
tijdelijk, zal het duidelijk zijn dat er vanuit
waterloopkundig oogpunt voorkeur bestaat
voor een grote doorstroomopening.
Figuur 9 geeft aan hoe de kosten oplopen
met een grotere doorstroomopening. Tenslolte is in figuur 10 een aan Bericht 73
(augustus 1975) ontleende afbeelding gegeyen van de sedimentatie en erosie die verwacht mag worden bij verschillende doorstroomopeningen van de stormvloedkering.
In dat Bericht werd toen ook de vraag gesteld
welk punt van de kromme uit ecologisch
oogpunt het gunstigst is. De ecologische
problematiek van de stormvloedkering komI
in het volgende artikel in dit Bericht nader
aan de orde.
Welke waterloopkundige veranderingen er
optreden als gevolg van de bouw van een
stormvloedkering, kan worden nagegaan in
hydraulische zowel als mathematische modellen. Het hangt dikwijls van de aard van de
gestelde vraag af, welk model het meest
geschikt is om een antwoord te leveren.
We zullen nu een beschrijving geven van de
getijbeweging, die is ontleend aan het in
Bericht 72 (mei 1975) al genoemde een317
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dimensionale mathematische model van he!
Oosterscheldebekken, Implic. Inmiddels is di!
model in zeewaar!se richting uitgebreid, zodat
he! nu he!zelfde gebied bes!rijk! als he!
hydraulisclle model M 1000. In figuur 11 is
het nieuwe netwerk afgebeeld. We zullen in
vij! punten van dit model nagaan hoe de
getijbeweging word! wanneer comparlimenleringsmodel C3 wordl uitgevoerd en er een
stormvloedkering mel een effectieve doorstroomopening van 11 500 m 2 in de mond van
de Oosterschelde wordt gebouwd.
In figuur 12 zien we dat het verticale getij in
de Roompot slechts in geringe mate wordt beinvloed door de aanleg van de stormvloedkering. Het betreft hier vooral een faseverschuiving.
De snelheidskromme toont echter een zeer
sterke toeneming van de snelheden in de
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Fig.6. Dijk- en oevervallen in
het Deltagebied

Fig. 7. Relatie tussen doorstroomproiiel en gelijverschil

T

Fig.8. Relatie tussen doorstroomproiiel en stroomsnelheid

I
Fig. 9. Hoe de kosten oplopen bij
vergroting van het doorstroomproiiel
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stormvloedkering. Ook nu treedt een faseverschuiving op ten opzichte van de
oorspronkelijke loestand.
De resultaten van de berekeningen voor
De Hammen ter plaatse van het damtrace
vertonen dezelfde tendens.
Meer naar binnen, in een punt van het Keeten
nabij Stavenisse wordt het verticaal getij met
ongeveer 35% gereduceerd. De snelheden
in dit punt nemen echter veel sterker ai,
waarbij we dienen te bedenken dat oak de
aanleg van de compartimenteringsdammen
volgens model C3 hier een rol speelt.
In een punt nabij het Goesche Sas zien we
weer een reductie van het verticaal getij van
rond 35%; hier zijn de snelheden met een
niet veel groter percentage verminderd.
Ongeveer halverwege Gorishoek en Yerseke
treedt een ongeveer even grote reductie op
in het verticaal getij, en een wat grotere
vermindering van de snelheden. In aile
punten van het binnenwaarts gelegen gebied
zien we angeveer dezelfde faseverschuivingen
in het verticaal getij en in de snelheden.
De opgegeven waarden zijn representatief
voor de geulen; op de plaatgebieden komen
lagere snelheden v~~r. Een meting in het
hydraulisch model M 1000, die betrekking heeft
op een ondiep platengebied dat voor de schelpdiercultuur van belang is, geeft aan dat daar
behalve een laseverschuiving vooral tijdens de
eb een belangrijke vermindering van de snelheden plaatsvindt. De snelheidsreductie is
echter sterk alhankelijk van de plaats waar
gemeten wordt. Er zijn op betrekkelijk geringe
afstand van dit meetpunl plaatsen waar de
snelheid in de huidige toestand niet boven de
20 a 30 em/sec komt. Overigens betreft het
hier een orienterend onderzoek, dal over-
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wegend kwalitatieve betekenis heel!.
Wat zijn nu de gevolgen van de beschreven
waterloopkundige veranderingen voor de
erosie en de sedimentatie in he! Oosterscheldebekken? We zag en al dat he! profieloppervlak in de afgelopen eeuw de neiging
heeft gehad zich voor!durend aan te passen
aan he! getijvolume. He! s!reven van het
bekken naar een bepaald evenwicht kan
uitgedruk! worden in een relatie !ussen getijvolume en prolieloppervlak. In de zeearmen
van het Del!agebied geld! dat het quotient
van het getijvolume en he! profieloppervlak
ongeveer constant is. Oit zou betekenen dat
het getijvolume bij een stormvloedkering die
een getij van 2,30 m !e Yerseke veroorzaak!,
met ongeveer 45% wordt gereduceerd. Het
bekken zal dan ook streven naar verondieping, met andere woorden het profielopper-

gebied, maar naarmate de evenwichtstoestand
bereikt wordt, zal de zandsedimentatie zich
ook in meer oostelijke richting gaan uitbreiden. In tegenstelling tot vroeger, toen de naar
buiten trekkende ebstromen veel zand weer
naar buiten voerden, zal het gesedimen!eerde
zand in de nieuwe toestand grotendeels in de
Oosterschelde achterblijven. Voor he! slib zal
het proces in grote lijnen analoog verlopen.
Slib sedimenteert echter minder snel; he! zal
dus naar verwachting ook verder in het
gebied van de Oosterschelde doordringen.
Bovendien zal in het water van de Oosterschelde altijd wei een zeker minimaal slibgehalte aanwezig blijven. Voor deze lijne
deeltjes geldt dus nie! da! al het materiaal
dat met de vloedstroom naar binnen komt,
ook in het bekken zal sedimenteren. Wei
geldt ook hier dat de naar buiten gaande
Fig. 10. Sedimentatie en erosie
als functie van de doorstroomopening in de stormvloedkering

vlak zal ongeveer met hetzelfde percentage
willen afnemen.
De te verwachten verondieping van de bodem
komt op rekening van twee processen, namelijk zandsedimentatie en slibsedimentatie.
Het zand- en slibgehaHe van het water dat
met vloed de Oosterschelde binnenkomt is
dus in hoge mate bepalend voor de snelheid
van he! proces van verondieping. Daarnaast
kan verondieping ontstaan door erosie van
de bestaande oevergebieden en platen. Zand
en slib die door de vloedstroom mee naar
binnen worden gevoerd, komen terecht in een
gebied met naar verhouding tot vroeger veel
lagere snelheden. Vooral het zand zal dan
vrij snel gaan bezinken; zandsedimentatie
wordt dan ook vooral verwacht in het gebied
tussen de stormvloedkering en Tholen; aanvankelijk vooral in het westelijke deel van dit
320

ebstroom vee I minder ma!eriaal meeneemt
dan vroeger ten gevolge van de hog ere snelheden het geval was.
Ui!gaande van een aantal veronderstellingen
omtrent de bezinksnelheid en de erosiebestendigheid van het slib zijn op basis van
de resultaten van he! Implicmodel berekeningen gemaakt me! betrekking tot de sedimeniatie van het slib. De resultaten van deze
berekeningen kunnen thans aileen nog maar
aanwijzingen geven waar zich gebieden
bevinden met een verhoogde kans op slibsedimentatie. Of en in welke mate de slibsedimentatie zich daar zal voordoen, is nog
niet volkomen zeker vast te stellen. Verder
moet er rekening mee worden gehouden dat
de berekeningen niets zeggen over de erosieen sedimentatieprocessen als gevolg van
golfwerking in het bekken zelf. Op plaatsen

in het bekken waar de golfwerking nog doordringt tot de bodem, zal waarschijnlijk veel
minder slib tot sedimentatie komen.
Figuur 13 geeft een beeld van de resultaten
van het onderzoek; duidelijk moet gesteld
worden dat het hier voorlopige resultaten
betreft, gebaseerd op rekenmethoden die nog
niet in de natuur zijn getoetst. Bovendien
moet bedacht worden dat het zand- en slibgehalle van het zeewater dat met vloed de
Oosterschelde binnentrekt, sterk afhankelijk
is van de meteorologische omstandigheden
in het kustgebied. Bij stormen wordt zeer
veel materiaal opgewoeld, terwijl het sedimentgehalte van het water bij rustig weer
belangrijk geringer is.
Ais gevolg van de aanleg van de compartimenteringsdammen zullen er faseverschillen
gaan optreden in de getijvoortplanting in de

hoofdgeulen. Mogelijk zullen, als gevolg van
de nieuwe verhoudingen, nieuwe geulen
ontstaan of zullen er geulverleggingen gaan
optreden. Zulke processen kunnen bezwaarlijk
worden bestudeerd in het eendimensionale
model Implic, waarin aile geulen als 't ware
zijn vastgelegd. Hetzelfde bezwaar geldt in
feite voor het hydraulisch model M 1000,
waarvan de bodem ook vastligt. Wellicht is
het mogelijk om in de toekomsl met behulp
van het tweedimensionale getijmodel bepaalde
voorspellingen te doen in dit opzicht. De
resultaten van dat onderzoek zijn echter zeker
niet op zeer korle termijn te verwachten.
Welke gevolgen zullen de optredende veranderingen nu hebben voor de oevers van de
Oosterschelde? Ais gevolg van de reductie
van het getij zal de golfwerking zich op een
kleinere zone van de oever gaan concen-

Fig. 11. Het nieuwe Implicnetwerk

treren. Zandige en slibrijke oevers zullen in
hel algemeen hun profiel moeten aanpassen
aan de nieuwe omstandigheden. Dil kan
erosie van bepaalde gedeelten inhouden.
In gebieden waar oeververdedigingen zijn
aangebracht, moet worden verwacht dat als
gevolg van de meer geconcentreerde golfaanval extra voorzieningen noodzakelijk zijn.
Wat de gevolgen zullen zijn van eventuele
geulverplaatsingen, in thans moeilijk aan te
geven. Het is mogelijk dat bepaalde oevergedeelten sterker zullen worden aangevallen
dan thans, terwijl andere gedeelten wellicht
bedekt zullen worden onder een laag zand
of slib. In het algemeen moet daarbij gedacht
worden aan een aanzanding of aanslibbing
in de orde van een of enkele centimeters per
jaar, maar plaatselijk zullen zich in de diepste
geulen ongetwijfeld veel gratere aanzan321
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Fig. 12. Veranderingen in het
getij op 5 plaatsen, ten gevolge
van stormvloedkering en compartimentering C 3
(Implic-berekening)

dingen en aanslibbingen voordoen, in de orde
van enkele decimeters.
In het voorgaande zijn de waterloopkundige
en hydrografische effecten van de stormvloedkering op het Oosterscheldebekken in
he! kort beschreven. Daarbij is nadrukkelijk
het gebied buiten beschouwing gelaten dat
onder de onmiddellijke invloed van de stormvloedkering zelf staat. Daar zijn diepe ontgrondingskuilen te verwachten en een geconcentreerde stroming, die zich mogelijk tot ver
in de Oosterschelde zal kunnen doen gevoeJen. Hoever deze invloed zal rei ken hangt
in sterke mate af van de detailiering van de
constructie. De verdere uitwerking van de
constructie dient dan ook zodanig te zijn dat
noch de stabiliteit van de oevers, noch de
morfologische ontwikkeling in de omgeving
van de stormvloedkering in nadelige zin word!
be"invloed. Met name dient ervoor gezorgd
te worden dat zich geen stroomconcentraties
op de oevers richten.

Fig. 13. Plaatsen met kans op
verhoogde sedimentatie en
erosie gedurende de eerste
jaren na aanleg van de
stormvloedkering
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De ecologische gevolgen
van de stormvloedkering
op het Oosterscheldebekken

De doelstelling die de regering nastreeft met
betrekking tot het milieu in de Oosterschelde
kan worden ontleend aan de brieven van de
Minister van Verkeer en Waterstaat aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van 9 november 1974 en aan een
op dezelfde datum verzonden brief aan het
College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Zeeland.
De Minister schrijft: 'Uit overwegingen
van milieulOrg bestaat dan ook een sterke
voorkeur voor het behoud van een zekere
getijdewerking in het Oosterscheldebekken,
opdat aldus de mogelijkheid bestaat een
ecosysteem te hand haven, dat het huidige
lOveel mogelijk benadert.' En: 'De oplossing
met een z.g. stormstuwcaissondam (in deze
Berichten aangeduid als stormvloedkering,
red.) voorziet er in een groot deel van het
Oosterschelde-areaal op Ie nemen in een
ecosysteem waarvan een aantal randvoorwaarden - getij, stroming, zoutgehalte en
temperatuur - de huidige zoveel mogelijk
benaderen'.
De nadruk ligt op het benaderen, want een
volledig behoud zal niet mogelijk zijn. Door
de aanleg van de stormvloedkering en door
de compartimentering zullen de omstandigheden op het Oosterscheldebekken veranderen. De gevolgen van deze veranderingen
voor het ecosysteem kunnen zowel van
kwalitatieve als van kwantitatieve aard zijn:
enerzijds kunnen de kwaliteit van het milieu
en de soortenrijkdom worden be'invloed,
anderzijds kan het aantal organismen per
soort een verandering ondergaan, of kunnen
waardevolle gebieden in oppervlakte af- of
toenemen.
Wanneer we nu de invloed nagaan die de
324

stormvloedkering zal hebben op het ecosysteem van de Oosterschelde, dan dienen
we te bedenken dat de compartimeringsdam men de grootte van het bekken beperken, maar dat de getijbeweging in overwegende mate wordt bei'nvloed door de
stormvloedkering. Daarbij is, zoals we reeds
eerder zagen, uitgegaan van een doorstroomprofiel dat Ie Yerseke een verticaal getij van
2,3 m veroorzaakt. Bovendien wordt uitgegaan van compartimenteringsmodel C3.
Voor een vergelijking tussen het huidige
milieu van de Oosterschelde en het milieu
dat zal ontstaan wanneer de hiervoor beschreven toestand word! gerealiseerd, staan
vrij nauwkeurige gegevens ter beschikking
omtrent de horizontale en verticale getijbeweging in het bekken. Moeilijker wordt het al
om aan te geven waar zich sedimentatiegebieden en erosiegebieden bevinden en hoeveel materiaal zich daarbij precies zal gaan
verplaatsen. Nog moeilijker wordt het wanneer
we een relatie willen gaan leggen tussen de
milieuwaarden en de verschillende hydraulische en morfologische grootheden die op
grond van berekeningen zijn voorspeld. De
huidige stand van zaken met betrekking tot
he! milieu-onderzoek laat nog niet toe een
kwantitatieve ralaHe te leggen tussen de
milieuwaarden en de omstandigheden. Een
bijkomende voorwaarde zou dan tevens zijn,
dat het bestaande ecosysteem ge'inventariseerd zou zijn. Oak dat is niet het geval.
We zullen ons in verband met het voorgaande
daarom beperken tot een aantal duidelijk
herkenbare en gedeeltelijk ook kwantificeerbare facetten van het ecosysteem. Te den ken
va It aan gebieden waarop in het veri eden
bestortingen zijn aangebracht en waarop zich

een interessante onderwaterfiora en -fauna
heelt ontwikkeld, of aan de schorren en de
oeverzones in het algemeen. In dit verband is
ui!eraard ook van belang het gebied waar
zich oesterpercelen en mosselpercelen bevinden. De gebieden die fig. 1 aangeeft, zijn
niet aile geheel in gebruik. In totaal is ongeveer 15 km 2 als mosselproduktieperceel in
gebruik en 10 km 2 voor de oestercultuur. De
meest produktieve percelen liggen ten westen
van de Zeelandbrug. Ten westen van de liin
Yerseke-Gorishoek vinden we bovendien
kokkelvisserij. Ten oosten van deze liin vindt
geen mosselproduktie plaats; daar vindt men
de gehele oesterteelt.
In het voorgaande zag en we dat de reductie
van he! verticale getij gepaard gaat met een
belangrijke vermindering van de stroomsnelheden op de Oosterschelde. Welke gevolgen

heeft dat nu voor het milieu? Eerstbetrokkenen zijn wei de snelheidsgebonden organismen, dat zijn die organismen die door de
stromingen in zwevende toestand worden
gehouden, zoals plankton. Daarnaast is
verandering in de stroomsnelheid ook een
grote ingreep in het leven van die bodemdieren die voor hun voedselaanvoer en voor
de afvoer van hun uitscheidingsprodukten
stromend water nodig hebben.
Het is nog niet geheel duidelijk welke effecten
de bezinking van plankton heeft op het ecosysteem. Ook zou in dit verband de vraag
gesteld moeten worden of de stroomsnelheden in het bekken wei overal voldoende
groot blijven om de noodzakelijke afvoer van
uitscheidingsprodukten van de schelpdieren
te garanderen. Overigens zal vermindering
van de snelheidsgebonden planktonsoorten

Fig. 1. Oester- en mosselgebieden in de Oosterschelde

ook een verandering in de planktonsamenstelling betekenen. Dit kan ziin weerslag
hebben op de oestercultuur, omdat oesters
uitsluitend plankton als voedsel gebruiken.
Behalve plankton zullen door de reductie van
het getij ook zand en slib vanuit zee in het
bekken kunnen bezinken. Bij een niet al te
grote sedimentatiesnelheid lijken hieraan v~~r
he! milieu weinig bezwaren verbonden.
Integendeel, me! het slib zullen ook de
daaraan gehechte organische stoffen de
zogenaamde detritus naar de bodem gevoerd worden. Vooral de bodemdieren zullen
daarvan profiteren. Hoe groot het effect van
de detritus-bezinking zal zijn, is nu nog niet te
zeggen. Bezinkend slib moet dan echler wei
aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is
gebleken dat het Noordzeeslib, dat thans naar
de Oosterschelde wordt gevoerd, weinig ver-
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ontreinigingen bevat. Oit in tegenstelling tot het
Rijnslib. Oe toevoer van deze laatste slibsoort
zou dan ook zo klein mogelijk moeten blijven.
Bij de geringe sedimentatie in de orde van
enige centimeters per jaar, die in grote gebieden van de Oosterschelde is te verwachten, kan de bodemflora kwantitatief en kwalitatief, dus in soortenaantal, toenemen. In die
gebieden waar een decimeter of meer fijn
slib per jaar op de bodem bezinkt, zullen de
bodemflora en -fauna daarentegen onder een
laag modder verdwijnen. Het is echter mogelijk dat de schelpdierenteelt al eerder nadelige gevolgen gaat ondervinden, indien slib
tot afzetting komt op plaatsen waarvanhet
nu juist met de stroom wordt verwijderd.
De reductie van de stroomsnelheden be"invloedt ook de wateruitwisseling tussen de
Noordzee en het Oosterscheldebekken. Dil

standigheden zouden gedurende korte tijd
lag ere waarden mogen voorkomen. Met de
huidige kennis van zaken is het echter nog
niet mogelijk om voldoende betrouwbare
voorspellingen te doen omtrent de chloridegehalten van de Oosterschelde bij een gegeven zoetwaterbelasting.
Vermindering van de stroomsnelheden en van
de menging tussen Noordzee- en Oosterscheldewater is ook van invloed op de watertemperatuur. De temperatuurvariatie in het
bekken wordt groter. Zomers zal het water
naar verwachting warmer en's winters kouder
zijn dan bij de huidige toestand. Het is nog
niet bekend hoe groot de temperatuurverschillen met de huidige toestand zullen zijn.
In figuur 2 zijn de gebieden met vroegere
bestortingen aangegeven. Vergelijken we deze
figuur met die op biz. 323, waarop de
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is van belang, omdat met het Noordzeewater
ook larven, kiemen en andere organismen
naar de Oosterschelde worden gevoerd en
vice versa. Het is thans nog onbekend bij
welke reductie van de wateruitwisseling kwalitatieve of belangrijke kwantitatieve effecten
op de milieuwaarden van de Oosterschelde
wilen worden uitgeoefend.
Met de afname van de wateruitwisseling zal het
zoete water dat op het bekken wordt geloosd,
zich minder inlensief met zeewater mengen.
Oil is van invloed op de zoutgehaltes die in het
Oosterscheldegebied zullen voorkomen. Om de
huidige soorten-samenstelling van het Oosterscheldegebied zoveel mogelijk in stand te
houden, zou een zoutgehalte van tenminste
15,5 gr chloride per liter in de Oosterschelde
noodzakelijk zijn, en 13,5 gr chloride per liter
in de Krabbenkreek. Aileen in extreme om326

gebieden met te verwachten sedimentatie
zijn ingetekend, dan lijkt het niet onmogelijk
dat bepaalde oevers waar nu steenbestortingen aan de oppervlakte liggen, in de loop
van de tijd door een in dikte toenemende
laag sediment zullen worden bedekl. Op die
plaatsen zullen de voor deze steenachtige
oevers kenmerkende flora en fauna geleidelijk
door andere types worden vervangen. Het is
aan de hand van de thans beschikbare gegevens, die nog een enigszins voorlopig
karakter dragen, moeilijk om hieromtrent
duidelijke uitspraken te doen. In het algemeen
zal er naar gestreefd worden de oevers bet~r
dan thans te vrijwaren van sterke stroomerosie. Het is natuurlijk mogelijk dat de vermindering dan zo sterk zal zijn dat de erosie
omslaat in sedimentatie.
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I!f3 SCHOR

Fig. 2. Steenachtige oevers in
he! Oosterscheldebekken

Fig.3. Situatie van de
schorgebieden
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Fig. 4. Schor en schorklif

Reductie van het verticale getij
Door de reductie van de getijbeweging op
het Oosterscheldebekken zal het hoogwater
lager worden en het laagwater hoger. Ais
gevolg daarvan zal het zogenaamde intergetijdegebied, dat is de zone tussen hoogwater
en laagwater, in omvang afnemen. Landwaarts
van het nieuwe intergetijdegebied zal de
oever, die nu nog regelmatig door zout water
overspoeld wordt, nog slechts af en toe bij
extreme hoogwaterstanden onder water
komen. Aan de andere kant van het nieuwe
intergetijdegebied ligt een zone die nu bij
laag water regelmatig boven water komt
maar die in de toekomst altijd onder water
zal blijven. Het is duidelijk dat deze verandering van het a-biotische milieu gevolgen
zal hebben voor het ecosysleem.

We den ken in dit verband allereerst aan de
schorren. Schorren zijn de hooggelegen begroeide randgebieden van een getijzone, die
slechls af en toe geheel of gedeeltelijk met
zout water overspoeld worden. Op de
schorren kan men kreken of prielen onderscheiden, waarlangs ruggen of oeverwallen
liggen. Tussen de oeverwallen liggen lager
gelegen kommen. Bij het huidige gemiddelde
getijverschil van 3,5 m bij Yerseke is hel
schorrenareaal ongeveer 420 ha groot. Hiervan ligl 250 ha in het Keelen en de Krabbenkreek, ongeveer 50 ha in het middendeel van
de Ooslerschelde en ongeveer 120 ha in de
kom van de Oosterschelde. (Zie figuur 3).
Hel grootste areaal bevindt zich dus in het
Keelen en de Krabbenkreek.
Reductie van het getij houdt in dat de overspoelingsfrequentie op verschillende niveaus
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van he! schor gaat afnemen. Daardoor kunnen
zich mogelijk verschuivingen voordoen in de
zoutminnende vegetatiegordels, die immers
aan een bepaalde frequentie van overspoeling
met zout water gebonden zijn. De vegetatie
met de hoogste zouttoleranties, die dus frequent overspo81d word!, zal worden vervangen door vegetaties met een lag ere zouttoleratie en een geringere overspoelingsfrequentie. Het is dan ook de vraag of er wei
vegetatiegordels met de hoogste zouttolerantie zullen overblijven. Op de hoogste gedeelten van de schorren zal op den duur
zelfs ontzilting van de bodem kunnen optreden, zeker als deze gebieden buiten de
invloed van zout stuifwater Iiggen.
Het behoud van de tegenwoordige schorrenvegetatie is vermoedelijk slechts mogelijk als
de lagere delen van het schor, de kommen,
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ten hoogwaterstanden bij springtij, gemiddeld
tij en doadtij.
De canclusie dringt zich op dat de schorgebieden zeer waarschijnlijk zullen verzoeten
en dat de vegetatie er van karakter zal veranderen. Deze veranderingen behoeven op
zichzelf niet negatief te worden beoordeeld.
Nu zou men zich kunnen afvragen of de
vegetatiegordels met de hoogste zouttolerantie, die op het huidige schorrenareaal
moeten verdwijnen door de reductie van he!
getij, zich niet opnieuw zouden kunnen ontwikkelen op nieuw te vormen schorren v66r
de tegenwoordige. Over de mogelijke uitbreiding van schorren in de nieuwe situatie
moet men echter niet te optimistisch zijn.
Uitbreiding van een schor kan slechts
optreden als de sedimentatie in het gebied
veer het tegenwoordige schor grater is dan
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OVERSPOELINGSDUUR

frequent en voldoende lang worden overspoeld. Hoe groot de frequentie en de overspoelingsduur moeten zijn is thans nog niet
geheel duidelijk aan te geven, maar om de
gedachten te bepalen, het schor zal toch wei
enkele mal en per week minimaal gedurende
een uur overspoeld moeten worden. Met de
overspoeling hangt een bepaalde graad van
rijping van de bod em in de laagsle delen
samen en een zekere mate van aanvoer van
fijn sediment naar de kommen van het schor.
Het middengedeelte van het schor kan met een
lagere frequentie overspoeld worden, bijvoorbeeld eens of tweemaal per maand. Voor de
hoogste del en is een overspoeling van eens
per jaar met zout water wei voldoende.
Figuur 5 geeft aan hoe de hoogteligging van
een aantal schorgebieden in de Krabbenkreek
zich verhoudt tot de in de toekomst te verwach-
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de erosie. Bij reductie van het getij zal
zich dat niet zo gemakkelijk voordoen, omdat
de golfaanval en he! transport in de zone
voar het huidige schor waarschijnlijk zullen
toenemen.
Het karakter van een aangroeiend of stabiel
schor verschilt aanzienlijk van dat van een
eroderend schor. Bij een aangroeiend of
stabiel schor is er meestal een geleidelijke
overgang van de doorgaans zandige vooroever via het slik, met zijn pioniervegetatie
van zeekralen en dergelijke, naar he! hogere
schor. Een eraderend schor heeft aan de
zeezijde veelal een schorklif: de overgang van
het schor naar het slik is zeer abrupt en
vormt een steile rand. De grens van het schor
is zeer duidelijk aan te geven, terwijl dat bij
een aangroeiend schor veelal moeilijk is.
Het niveau van de onderkant van schorgebie-

den kan dan ook slechts zeer globaal worden
aangegeven. Bij de belangrijkste en grootste
schorgebieden ligt de onderkant tussen
1 men 1,30 m.
N.A.P.
Figuur 5 geeft voor het schor in de Krabbenkreek nog eens aan gedurende welke tijd het
water een bepaald peil bereikt, en hoe het is
gesteld met de hoogteligging van het schor
aldaar. De verdeling van de waterstanden na
de compartimentering en het bouwen van de
stormvloedkering zal voor deze schorren een
belangrijke verandering in de situatie meebrengen. Aangezien de onderkant van het
schorkli! meestal zandiger is dan de hoger
gelegen delen, is het mogelijk dat het klit in
vele gevallen door gollwerking wordt ondergraven en alkali!. Bij reductie van het getij is
het daarom weinig waarschijnlijk dat uitbreiding van het schor te verwachten is op

+

bodem gevoerd. Dit betekent extra voedsel
voor de bodemdieren, waardoor die in kwantiteit kunnen toenemen. Op grond van een
globaal ecologisch model lijkt het zelfs
mogelijk dat er als gevolg van de detritusaanvoer geen belangrijke veranderingen in
de biomassa van het intergetijdegebied zullen
optreden ten opzichte van de huidige toestand.
Ter toelichting diene het volgende. De meesle
organismen in het getijdegebied planten zich
in het voorjaar en de zomer voor!. Bodemdieren verplaatsen zich in hun jongste levensstadia zwevend door het water. De zwevende
larven vestigen zich op een bepaald moment
op een vaste plaats en blijven hun verdere
leven aan die omgeving gebonden. De meeste
bodemdiersoorten blijven minstens enkele
jaren leven, en de populatie wordt dus in de
loop van enkele jaren vernieuwd. De jonge

Fig.5. Enige statistische gegevens omtrent de schorren,
belreffende hun hoogte en de
overspoelingsduur nu en na
aanleg van de stormvloedkering

Fig. 6. Verdeling van de biomassa over de hoogle, nu en
bij gedempt getij
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plaatsen waar zich thans een schorklif bevindt. Op die plaatsen waar men momenteel
een aangroeiend schor vindt, is de kans op
nieuwvorming uiteraard groter. Ook dan
bestaat echter nog kans op oevererosie.
Wat het intergetijdegebied en ·de vooroever
betreft, dit is een uitermate belangrijke zone
in het ecosysteem van het getijdegebied.
De hier aanwezige biomassa in de vorm van
bodemdieren en onderwater-flora bepaalt he!
voedselaanbod voor vogels en vissen. Bij
reductie van het verticale getij tot 2,3 m bij
Yerseke neemt het oppervlak van het intergetijdegebied at met ongeveer 30%. De jaarlijkse produktie van biomassa zou globaal
geschat dan, met hetzelfde percentage moeten
afnemen. Oit is echter niet het geval. Met het
al dan niet tijdelijk bezinkende slib wordt ook
vee I organische stof - detritus - naar de

larven dragen betrekkelijk weinig bij tot de
totale produktie. Een deel van de zomerproduktie van bodemdieren wordt veroorzaakt
door de groei van de grotere maar nog niet
geheel volgroeide bodemdieren en het resterende deel door de vestiging en de groei van
larven en jonge organismen. Tussen de herfst
en het voorjaar neemt de biomassa af, grotendeels ten gevolge van de vermindering van
het individuele gewicht, doordat de in de
zomer aangelegde reserves worden aangesproken.
Het intergetijdegebied levert voedsel voor
zeer veel organismen. Vogels consumeren
vooral in de herfst en winter en in het vroege
voorjaar vee I bodemdieren. Platvissen, krabben, zeesterren en grondels eten vooral in de
zomer veel bodemdieren. Alikruiken en wadslakjes leven van bodemalgen. Rotganzen en
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Fig. 7. Omvang van het intergetijdegebied en van de biomassa in een viertal gebieden.
nu en bij gedempt getij

smienten leven van zeegras en zeewieren.
Kortom, het intergetijdegebied is een zeer
belangrijk onderdeel van het getijdeecosysteem.
Nu wordt in het hoogste deel van het intergetijdegebied veel biomassa door vogels
gegeten, en nabij de laagwaterzone vindt men
vooral vraat door vissen. Ter hoogle van de
middenstand van het gelij zijn de mogelijkheden zowel voor vogels als vissen beperkter,
omdat be ide soorten organismen deze zone
slechts korte tijd kunnen benutten. Oit zou
een verklaring kunnen vormen voor figuur 6,
waarin de verdeling van de biomassa over de
hoogte in he! intergetijdegebied is aangegeven bij het huidige gemiddelde getijverschil.
In figuur 7 wordt nog eens gei'llustreerd hoe
het intergetijdegebied, dat in de huidige
toestand ongeveer 18000 ha beslaat met een
totale biomassa van ongeveer 7 miljoen kg,
verdeeld is over een aantal gebieden van de
Oosterschelde. In die figuur is ook de huidige
produktie van biomassa aangegeven in vergelijking mel de toestand met stormvloedkering
en compartimentering C3. Het effect van de
detritusaanvoer is echter in deze figuur nag
niet verdisconteerd. Wei blijkt uit deze figuur
de naar verhouding grote betekenis van
de kom van de Oosterschelde.
Met nadruk moet erop gewezen worden dat in
het voorgaande uitsluitend over de hoeveelheid biomassa is gesproken. Het is nog
onduidelijk of verandering in de hoeveelheid
biomassa belangrijke gevolgen heeft voor de
soortenrijkdom van het ecosysteem. Ook in het
algemeen geldt, dat het wei duidelijk is dat
onder invloed van de reductie van het getij veranderingen in het milieu zullen optreden,
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maar dat er onzekerheid bestaat over de
grootte van de veranderingen.
Ten sloHe moet erop worden gewezen dat de
grootte van de veranderingen op zich geen
uitsluitsel kan geven over de waarde die
toegekend moet worden aan het toekomstige
milieu van de Oosterschelde.
Oak moeten we hier nog enkele opmerkingen maken over het zoutgehalte in het
Oosterscheldegebied. In het advies van de
Rijksplanologische Commissie, uitgebracht
ten behoeve van de regeringsbeslissing van
9 november 1974, waarover in Bericht 71
(februari 1975) mededelingen zijn gedaan,
wordt gesteld dat ten behoeve van de visserij
een gemiddeld zoutgehalte van 13,8 gr
chloride per liter noodzakelijk is met een
minimum van 12,4 gr. Voor de schelpdierencultuur zou het zoutgehalte hoger moeten zijn
dan 12,7 gr chloride per liter en bovendien is
het dan wenselijk dat het zoutgehalte gedurende een lange periode stabiel blijft.
De kromme van Remane (zie het vorige
Berich!, biz. 242) zegt dat het zoutgehalte in
de Oosterschelde bij voorkeur lenminste 15,5
gr chloride per liter zou moeten zijn om de
huidige soor!ensamensteiling zoveel mogelijk
in stand te houden. Bij voorkeur zouden
slechts in extreme gevaiien lagere zoutgehalten mogen voorkomen. Voor het gebied van
de Krabbenkreek zou een wat lager gehalte
kunnen worden toegestaan, bijvoorbeeld 13 gr
chloride per liter, omdat verwacht wordt dat
het water dat periodiek de schorren overspoelt dan nog voldoende zout is om het
zoutminnende karakter van het schor te
bewaren. Bij bepaalde combinaties van
getijomstandigheden en hoge zoetwaterafvoeren van de rivieren kwamen overigens

ook vroeger, voor de aanvang van de Deltawerken, in deze gebieden belangrijk lagere
zoutgehalten v~~r.
Bij het verdere onderzoek naar de invloed van
zoetwaterlozingen op een lOut getijdebekken
zijn voorshands nog weinig resultaten geboekt. Wei is gebleken dat de tot nu toe
gehanteerde globale berekeningsmethoden
waarschijnlijk weinig nauwkeurig zijn, zodat
aan de tot dusver verkregen resultaten slechts
indicatieve waarde mag worden toegekend.
Stagnantie

Tijdens een periode van zware storm zal de
stormvloedkering gesloten zijn. In het bekken
treedt dan een toestand in van stagnantie, dus
stilstand van hel wateroppervlak en wegvallen
van de getijbeweging. Hoewel dergelijke
perioden naar verwachting in het algemeen
slechts enige getijden achtereen wilen duren,
moet toch rekening worden gehouden met
allerlei eifecten die zich bij zo'n toestand
voordoen. We moeten dan den ken aan de
mogelijke overspoeling van de schorren en de
randzones, de sedimentatie- en erosieprocessen, maar ook aan de beschikbaarheid van
een voedselrijke zone voor vogels en vissen.
Langdurige overspoeling kan een negatief
effect hebben op de flora en de fauna van de
hoger gelegen gebieden en het voedseiareaal
voor vogels beperken. Eventueel beinvloedt
dat de omvang van de populatie die in het
gebied kan verkeren. Door het wegvallen van
de getijstromen treedt sedimentatie op in de
diepere del en van het bekken. In het groeiseizoen, tussen maart en oktober, kan dit een
negatief effect hebben op de bodemdieren en
daarmee op het voedselaanbod voor de vissen.
Nu zal de slormvloedkering slechts zelden in
deze peri ode behoeven te worden gesloten,
omdat de meeste stormen voorkomen buiten
het groeiseizoen. Tijdens een stagnante
peri ode als gevolg van een zomerstorm zou
een al te grote sedimentatie van organisch
materiaal met de daarmee samengaande
mineralisatie direct boven de bodem incidentee I kunnen leiden tot zuurstofloosheid. Vooral
in warme perioden kan dil een probleem vormen, want de mineralisatiesnelheid is afhankelijk van de waterlemperaluur. De kans op zo'n
ongunstige ontwikkeling is in het groeiseizoen
het grootst, omdat er dan in het water eell
grote hoeveelheid organisch materiaal
aanwezig is. De ondiepe delen van het bekken
zullen naar verwachting minder last hebben
van de stagnantie, omdat de golfbzweging die
tijdens een storm optreedt, wei voor menging
zorgt. Overigens veroorzaken deze golven
mogelijk tevens erosie van de schorranden.

Uit figuur 6 blijkt verder dat de biomassa in
de hogere niveaus van het intergetijdegebied
betrekkelijk klein is. Bij stagnantie is de totale
wadvogelpopulatie voor voedsel aangewezen
op de biomassa in de hogere niveaus. De
biomassa-consumptie is daar dan dus hoog.
Nu wordt de biomassa van bodemdieren
aileen gedurende hel voorjaar en de zamer
aangevuld. Ais er een aantal malen gedurende eenzelfde winter stagnantie optreedt, kan
de biomassa aan bodemdieren in de hogere
niveaus uitgeput raken. Ais voedselgebrek
van vogels tijdens de stagnantie zoveel
mogelijk vermeden moet worden vanwege
het karakter van natuurgebied dat aan het
gedempte getijdebekken wordt toegekend,
dan kan men overwegen om bij elke volgende
stagnantieperiode een lager peil in te stellen.
Echter de bodemdieren die beneden NAP.
leven en die langeI' dan een getijperiode
droog komen te liggen, kunnen daar schade
van ondervinden en zelfs afsterven, Boven
NAP. neemt de gevoeligheid van de daar
levende soorten bodemdieren voor uitdroging
af met de hoogle. Oit houdt dus in dat het
effect van uitdroging rond NAP. zeer spoedig
blijkt, terwijl het in de hogere niveaus pas na
een aantal getijden merkbaar wordt.
Getracht is om uitgaande van de hiervoor
gegeven beschouwingen over stagnantie, en
bovendien rekening houdend met de verschijnselen van windopzet en golfoploop die
zich op het Oosterscheldebekken tijdens
zware stormen zullen voordoen, te komen tot
voorlopige richtlijnen voor de beheerder van
de stormvloedkering. Het is thans nog niet
mogelijk om vast te slellen of het voor de
beheerder mogelijk zal zijn milieuschokken
onder aile omstandigheden die zich in de
toekomst kunnen voordoen, geheel te vermijden. Waarscllijnlijk zal een zekere kans
op overschrijding van de gestelde milieucriteria moeten worden aanvaard, zoals dat
oak bij de veiligheids-criteria het geval is.
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De waterloopkundige,
hydrografische en ecologische
gevolgen van de
stormvloedkering voor de
buitendelta en het
aangrenzende kustgebied

Zoals in het inleidende artikel van dit Bericht
werd gesteld, wordt een kunstwerk in het
algemeen ontworpen met een bepaald doel
voor ogen. Bii de overwegingen die ten
grondslag liggen aan de plannen voor een
stormvloedkering in de Oosterschelde neemt
het binnengebied, het Oosterscheldebekken,
een overheersende plaats in. Het gaat om het
milieu van het Oosterscheldebekken en de
veiligheid van de eraan grenzende gebieden.
Het buitengebied en de aangrenzende kust
komen pas op de tweede plaats. Mogelijk is
dat ook wei terecht, maar toch lijkt het zinvol
om hier nog eens de waterloopkundige en
hydrografische gevolgen van de stormvloedkering nader te beschouwen. Omdat daarbij
vooral de sedimentatie- en erosieprocessen
van belang zijn die zich afspelen in de voordelta maar ook in het kustgebied, wordt eerst
een algemene beschouwing gegeven over de
erosie van zandige kusten, waarbij speciale
aandacht zal worden besteed aan het effect
van stormen.
Hoewel veruit het grootste dee I van de Nederlandse waterkeringen uit dijken bestaa!, vormen de duinkusten met de daarbij behorende
zandige vooroevers en stranden toch een zeer
belangrijk onderdeel van de waterkering langs
de Noordzee. In totaal hebben wij ruim 250
km waterkering in de vorm van een zandige
kust met duinen.
Waterbouwkundig gezien is het belangrijkste
verschil tussen duinen en dijken wellicht dal
duinen een flexibele verdediging varman,
terwijl dijken als starre constructies maeten
worden beschouwd.
Het flexibele karakter van een duinwatGrkering komt op verschillende wijzen tal
uiting. Zo'n kust neemt een vorm aan die
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bepaald word! door golfbeweging, stroming
en wind. Dit is een dynamisch proces met als
gevolg voortdurende profielveranderingen
van het strand en de vooroever. Bij storm is
duinafslag een normaal verschijnsel. Het duin
zal zich echter in de loop van de tijd weer
herstellen als gevolg van opwaaiing van zand
door wind. Het bij storm van een duin afgeslagen zand komI namelijk gewoonlijk op de
vooroever en op het strand terecht.
He! is uiteraard wei nodig dal ook na een
zeer zware storm, waarbij de duinafslag een
grote omvang zou kunnen aannemen, nog een
voldoende zwaar zeewerend duin over blijft
om een waterkerende lunctie Ie kunnen
vervullen.
Als de eroderende en sedimenterende
krachten in verloop van tijd in evenwieht zijn,
dan is de kust in evenwicht. Er zijn eehter
vee I kustgedeelten die systematisch aangroeien door sedimentatie of aangetast
worden door erosie. Van vrijwel aile kustgedeelten zijn sinds het eind van de vorige
eeuw opmetingen bekend, zodat vrij nauwkeurig kan worden nagegaan welke kustgedeelten in evenwicht zijn of aangroeien en
bij welke kustgebieden erosie optreedt.
Voortgaande erosie zou het waterkerende
vermogen van een duinkust op den duur sterk
kunnen aantasten. Tot voor kort werd meestal
getracht om plaatselijk optredende kusterosie
tot staan te brengen door het vastleggen van
de vooroever bijvoorbeeld met behulp van
strandhoofden, al dan niet voorzien van
paalrijen loodrecht op de kust. Het nuttige
effect van dergelijke construeties word! echter
nie! overal even sterk ondervonden.
Tegenwaordig gaan de gedachten dan ook
dikwijls ui! naar andere, meer flexibele metho-

den van verdediging, zoals het kunstmatig
aanvoeren van zand op het strand en op de
vooroever - dat noemen we zandsuppletie of het bevorderen van sedimentatie van zand
met behulp van paalrijen. De Technische
Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft
een voor!opige richtlijn opgesteld voor duinkusten in gebieden zonder zeegaten of andere
verstoringen; de voorlopige richtlijn kan ook
nog niet toegepast worden in gebieden waar
cen sterk gekromde kustlijn voorkomt.
Zulke gebieden, die we aantreffen in de
Wadden en ook in het Deltagebied,
kunnen aan zwaardere duinafslag blootstaan,
zodat vooral aan de koppen van de eilanden
aan de duinen gewoonlijk wat zwaardere eisen
worden gesteld. Figuur 1 geeft een voorbeeld
van een kustprofiel; tevens zien we daar hoe
de duinen zullen afslaan bij een storm en

waar het zand dat van de duinen afslaal
tijdens de storm terecht kom!. Onder invloed
van de golven wordt dit zand later weer naar
boven verplaatst en door de wind legen het
duin geblazen, zodat het duin zich na verloop
van tijd geheel herstelt. Dit geldt uiteraard
aileen voor kusten die in evenwicht zijn of
vooruitgaan. We kunnen uit deze figuur
afleiden dat de enigszins g€havende indruk
welke onze duinen maken na een hoge
stormvloed op zichzelf niet zo verontrustend
is. De duinen aan de zeezijde vertonen na
een storm een zeer steil profiel dat op zichzelf
niet in evenwicht is. Gewoonlijk zakt hier na
de storm nog wat zand naar beneden, of het
duin wordt door de beheerder verder
bijgewerkt.
Rekening houdend met het proces van duinafslag tijdens stormen en bovendien met de

Fig. 1. Schematische voorstelling van duinafslag

Fig. 2. Kustontwikkeling tussen
Den Helder en Hoek van Holland
(naar Edelman)
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voortdurende variaties in het profiel als
gevolg van de wisselingen in golf- en waterstandscondities op zee, is het toch mogelijk
om vast te stellen, welke kustgedeeiten op
langere termijn aanzanden, in evenwicht zijn
of onderhevig zijn aan erosie. Vooral bij deze
laatste kustgedeelten kunnen bijzondere
voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Het is mede hierom dat al sinds het eind van
de vorige eeuw regelmatig kusthoogtemetingen en lodingen worden uitgevoerd langs de
Nederlandse Noordzeekust.
Een van de resultaten van de kustmetingen is
weergegeven in figuur 2, ontleend aan een
publikatie van Edelman. Voor het samenstellen van de figuur is gebruik gemaakt van
metingen die betrekking hadden op de ligging
van de duinvoet, dat is het punt waar het
strand overgaat in het duin. Zeewaartse ver-
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Duinafslag

Fig.3. Erosie-gevoelige gebieden aan de koppen van de
eilanden

plaatsing van de duinvoet betekent aangroeiing van de duinen maar in het algemeen ook
dat het strand zich zeewaarts verplaatst.
Evenzo betekent landwaartse verplaatsing van
de duinvoet achteruitgang van de duinen en
ook van het ervoor liggende strand. Figuur 2,
die betrekking heelt op he! kustgebied tussen
Den Helder en Hoek van Holland, laat zien
dat vooral het noordelijk gebied van deze
kust aan enige achterui!gang onderhevig is,
evenals een gedeelte van de kust van
Delfland. Globaal beschouwd gaat de kust
tussen Scheveningen en Egmond aan Zee
echter in geringe mate vooruit.
Nu zijn de hiergenoemde kustverplaatsingen,
die voor he! grootste deel liggen in de orde
van een halve meter per jaar en aileen in
Noord-Holland oplopen tot 1 a 2 meter per
jaar, klein vergeleken met de kustverplaatsingen in het Deltagebied. Hoewel grate delen
van de kust in het Deltagebied in evenwicht
zijn of aangroeien, vertonen de meest zeewaarts gelegen koppen van de eilanden al
sinds tientallen jaren een geleidelijke achteruitgang. De snelheid van de achteruitgang is
aan de Groene Punt van Voorne het groats!,
namelijk 10 tot 15 m per jaar; aan weerszijden
van de Groene Punt neemt ze weer spoedig
af tot veel lag ere waarden. Tussen de strandpalen 9 en 11 (zie figuur 3) gaat de kust
ongeveer 10 meter per jaar achteruit; deze
achteruitgang neemt snel af in de richting
van de Haringvlietsluizen. Bij strandpaal 12
moet nag op ongeveer 2 meter achteruitgang
per jaar worden gerekend, verder afnemend
tot ongeveer een halve meter per jaar bij
strandpaal 14. Over de maatregelen die hier
moesten worden getroffen in verband met de
kustachteruitgang, zijn reeds mededelingen
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gedaan in Bericht 71 (februari 1975).
Op het eiland Goeree Ilgt een erosiegebied
in de omgeving van de vuurtoren aan de Kop
van Goeree. De snelheid van achteruitgang
van de kust bedraagt hier sinds het eind van
de vorlge eeuw gemiddeld ongeveer 7 meter
per jaar. Enkele jaren voor de afsluiting van
het Haringvliet werd een grotere achteruitgang geconstateerd, gemiddeld ongeveer
20 meter per jaar. De oorzaak daarvan is nog
niet geheel duidelijk. De totale hoeveelheid
zand die als gevolg van deze kusterosie verplaatst wordt, moet geraamd worden op
200000 400 000 m 3 per jaar. Het grootste
dee I van de kust van Goeree, vanaf de
Haringvlietsluizen tot aan de vuurtoren en het
gebied van de Springertduinen nabij de
Brouwersdam, is echter in evenwicht of
vertoont een geringe aangroei.
In bericht 65 (augustus 1973) zijn meer gedetailleerde mededelingen gedaan over de
bewegingen van de kust van Goeree sinds het
eind van de 17e eeuw, en over de recente
zandsuppleties die daar zijn uitgevoerd om
de veiligheid van de kust te verzekeren.
In Bericht 67 (februari1974) volgden nadere
mededelingen over de versterking van de
zeereep ter plaatse, die gecombineerd werd
met een nieuwe zandsuppietie. in dat Berichl
werd vermeld dat van deze zandsuppletie, die
uitgevoerd werd in de periode van oktober
1973 tot april 1974, verwacht werd dat ze
voldoende lOU zijn om de kusterosie tot
minstens medio 1975 op te vangen. Het is
gebleken dat aan deze verwachtingen inderdaad is voldaan; thans wordt nagegaan wanneer een nieuwe suppletie noodzakelijk zal
zljn. Verschillende plannen, voor wat betreft
de omvang van de suppletie, worden

a

336

onderling vergeleken.
Van het eiland Schouwen is de noordkust
evenals op Goeree ongeveer in evenwicht,
hier en daar vertoont hij enige aanzanding.
Aan de westkant van het eiland bevlndt zich
echter een eroslegebied. De maximale
achteruitgang bedraagt daar ongeveer 5
meter per jaar. In de richting van de noordeHjke damaanzet voor de Oosterscheldewerken
neemt hij geleidelijk af. Omdat de erosie op
Schouwen plaatsgrijpt in een zeer breed
duingebied is het tot nu toe niet noodzakelijk
geweest om speciale voorzieningen te treffen
ten behoeve van de hoogwaterkering. Wei zijn
de laatste jaren op het strand paalschermen
aangebracht om de zandbewegingen enigszins te beperken.
Het eiland Walcheren neemt in de erosieproblematiek een speciale plaats in. De kustachteruitgang is hier betrekkelijk gering:
een tot hooguit enkele meters per jaar.
Omdat de duingebieden op dit eiland echter
veel minder omvangrijk zijn dan bijvoorbeeld
op Schouwen en Goeree, was het al geruime
tijd geleden noodzakelijk om verdedigingsmaatregelen te treffen. De Westkappelse
zeewering kan in dit verband beschouwd
worden als een klassiek waterbouwkundig
boiwerk legen de zee, waarbij met steenachtige materialen een verdediging tot op
enige diepte onder water is aangebracht, met
boven water een bescherming waarbij asla!t
is toegepast.
Uit dit globale overzicht van de kusterosie in
het Deltagebied kunnen we alleiden dat de
kustprocessen zich over een zo lange reeks
van jaren aispelen en zo geleidelijk verlopen,
dat er in het algemeen ruimschoots tijd is om
voorzieningen te treifen wanneer dat nodig

Paalrijen op Schouwen

zou zijn. De totale omvang van de zandverplaatsingen blijft daarbij betrekkelijk gering.
Wanneer we aile kustgebieden in het Deltagebied die aan erosie onderhevig zijn door
suppletie zouden willen stabiliseren, dan zou
met de compensatie van het kustverlies v66r
de aanvang van de Deltawerken naar schatting een hoeveelheid zand van 1 a 2 miljoen
m3 per jaar, zeg rondweg 1,5 miljoen m3 per
jaar gemoeid zijn. Met een ongeveer even
grate hoeveelheid zand zou de kusterosie van
het kustvak van Hoek van Holland naar Den
Helder tot staan kunnen worden gebracht.
Eenzelfde, het moet nog eens benadrukt
worden uiterst globale, schatting voor de
Waddeneilanden komt neer op een totaal
bed rag van ongeveer 2 a 3 miljoen m 3 per jaar.
Nu is het uiteraard niet nodig am aile gebieden waar erosie optreedt volledig te stabili-

sereno V~~r een deel betreft het immers brede
duingebieden waar enige erosie weinig kwaad
kan, terwijl we bovendien moeten bedenken
da! de erosie van het ene kustgedeelte aanzanding op een aangrenzend kustgebied kan
veroorzaken. De hier gegeven globale schatting kan echter wei dienen am als het ware
een bovengrens aan te geven van het probleem van de Nederlandse kusterosie.
Wanneer we na willen gaan welke invloed de
aanleg van een stormvloedkering in de mond
van de Oosterschelde heeft op de buitendelta
en op het aangrenzende kustgebied, dan
kunnen we daarbij gebruik maken van de
ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met
de reeds uitgevoerde afsluitingen. De ingreep
die plaats zal vinden wanneer in de Ooster5chelde een stormvloedkering wordt gebouwd
is weliswaar een andere dan wanneer er een
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Fig. 4. Maximale eb- en vloedstroom in het kuslgebied voor
de monden der estuaria
A-B eb en vi oed open
C-D eb en vloed geslolen;
berekening volgens model RD I

volledige afsluiting zou plaatsvinden, maar
toch beslaan er grote overeenkomslen in de
processen, waarvan gebruik gemaakt kan
worden voor het opstellen van prognoses.
Nu hebben de veranderingen die de buitendelta ten gevolge van het Deltaplan zou
ondergaan, reeds van de aanvang van de
Deltawerken af de aandacht gehad. Om de
ontwikkelingen in het kustgebied en op de
onderwaterdelta te kunnen volgen werd reeds
in 1957 voorgesteld om speciaal daarvoor
een Oecca-plaatsbepalingssysteem aan Ie
schaffen.
We kunnen dit illustreren met een inmiddels
bijna 20 jaar oude lekst uit Bericht 5, van
augustus 1958. We lezen daar:
'De bodem van de zeegaten en van het aangrenzende kustgebied bestaat grotendeels uit
lamelijk fijn zand, dat gemakkelijk door de
getijstromen in beweging wordt gebracht en
verplaatst. Bovendien ondervindt de bodem
hier de invloed van de golfbeweging die in
deze open wateren vaak zeer krachtig is.
De vorm van de stroomgeulen en van de
daartussen gelegen banken is dan ook geheel
bepaald door het samenspel van getijstromen
en golfkrachten. De invloed van de stroom is
daarbij duidelijk overheersend, hetgeen blijkt
uit het lijnenspel van geulen en banken,
waarin zich het stromingspatroon duidelijk
verraadt.
Het door de zeegaten in- en uittrekkend getij
heet! nl. waaiers van naar zee uitlopende
geulenstelsels gevormd. Zou de golfslag in
dit gebied als vormende kracht hebben overheerst, dan zou een meer evenwijdig met de
algemene kustlijn gerichte figuratie zijn
geschapen.
In grote lijnen is de structuur van de zeegaten
en het aangrenzende kustgebied tamelijk
stabiel; veranderingen voltrekken zich in verhouding tot de grote uitgestrektheid van deze
gebieden tamelijk langzaam.
Toch zijn verschuivingen van de getijgeulen
met een gemiddelde voortplantingssnelheid
van 50 a 100 m per jaar niet zeldzaam.
Hierbij worden tientallen miljoenen kubieke
meters zand verplaalst. Door de bouw van de
afsluitdammen word! de waterbeweging in
het beschouwde gebied drastisch gewijzigd.
Het ver in zee uitwaaierend slroombeeld zal
plaats gaan maken voor een in hoofdzaak
evenwijdig met de kust gerichte stroom, aansluitend bij het stroombeeld dal verder in zee
en ook langs onze vlakke kust tussen Hoek
van Holland en Den Helder heerst. Als gevolg
hiervan zijn dan ook buiten de dam men grote
veranderingen te verwachten in de bodemfiguralie. Een belangrijk deel van het thans

Fig. 5. Inhoudsveranderingen in
een aantal kustvakken tussen
1872 en 1933 (boven) en 1970-1974
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voor de mondingen opgehoopte zand zal
ongetwijfeld met de golfslag naar de kust
worden gedreven, waarbij vermoedelijk
parallel met de kust enkele langgestrekte
zandbanken zullen worden opgeworpen.
De diepe getijgeulen zullen verzanden.
Echter zal ook een groot gedeelte van het
zand met de overheersende vloedstroom in
noordoostelijke richting worden verplaatst en
uit het Deltagebied verdwijnen, zodat dit
gebied op den duur zandarmer zal worden.
De bovengeschetste veranderingen zullen
zeker geruime tijd in beslag nemen en men
zal hier eer in eeuwen dan in jaren moeten
denken. Toch is het gewenst dit langdurige
proces reeds van den beginne af nauwlettend
te volgen, daar bij een beweeglijke, weinig
weerstand biedende kust gevaarlijke verrassingen nimmer geheel zijn uitgesloten. Een zo
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Fig. 6. Stroombeeld bij eb
volgens het RD II-model.
Links open, rechts afgesloten
Oosterschelde

goed mogelijk inzicht in de hier werkzame
factoren is geboden, ten einde waar nodig
tijdig en doeltreffend te kunnen ingrijpen. Het
is daarom noodzakelijk de studie van de
zandbeweging in het kustgebied van de
Delta te intensiveren.
In de eerste plaats moet de topografie van
het betrokken gebied bij herhaling nauwkeurig worden vastgelegd, zodat de veranderingen, die daarin door geulverleggingen,
bankvorming, etc. plaats vinden, duideJijk
kunnen worden gevolgd en bestudeerd. Het
is gebruikelijk lodingen te verrichten om de
ligging van een rivier- of zeebodem in kaart
te brengen. Vroeger werden deze uitgevoerd
met behulp van een lood of een peilstok,
doch reeds tientallen jaren wordt hiervoor
gebruik gemaakt van het echolood, dat de
diepte registreert door meting van de tijds-

duur, die een vanuit het meetvaartuig naar de
bodem gezonden trilling nodig heeft om de
bodem te bereiken en als echo weer naar het
vaartuig terug te keren. In de mondingen der
af te sluiten zeegaten werden tot nu toe de
hydrografische opnemingen in hoofdzaak verricht door de afdeling Hydrografie van het
Ministerie van Marine.
Deze opnemingen werden echler slechts
betrekkelijk zelden uitgevoerd, daar de
betrokken zeegaten van weinig belang zijn
voor de scheepvaart en in hoofdzaak door
vissers worden bevaren.
De opnemingen zullen thans veel frequenter
moeten geschieden en de nauwkeurigheid zal
zo mogelijk moeten worden vergroot. Het
uitvoeren van lodingen in dit uitgestrekte
gebied is niel eenvoudig, vooral niet wegens
de moeilijke plaatsbepaling.
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Door de grote breedte van deze wateren is
orien!ering op bekende punten op de wal,
zeals kerktorens, aileen mogelijk bij zeer
helder weer. De omslandigheid echler dat een
heldere atmosfeer vaak met een krachtige
wind samentreft en de zee dan veelal te
woelig is voor lodingswerk, terwijl daarentegen een kalme zee vaak met heiig weer
gepaard gaat, maakt dat er slechts weinig
dagen zijn, dal met succes gebruik kan
worden gemaakt van visuele plaatsbepaling.
Aangezien de lodingen zo frequent mogelijk
moeten worden uitgevoerd en het gehele
kustgebied van de Delta tenminste eenmaal
per jaar in zijn geheel moet worden opgenomen, moest naar een andere methode van
plaatsbepaling worden gezocht, waarbij men
minde, afhankelijk zou zijn van de weersomstandigheden, d.w.z. van het zicht.
Uitkomst bracht hier de recente ontwikkeling
- vooral tijdens de laatste wereldoorlog van radiografische plaatsbepalingssystemen.
Een dergelijk systeem is speciaal voor hydrografisch werk ontwikkeld door de fa. Decca
te Londen. Het biedt de mogelijkheid om zich
door middel van een radio-ontvanger aan
board van het opnemingsvaartuig te orienteren op drie op het land opgestelde zenders.
Ten behoeve van de Deltawerken is een
dergelijke Decca-installatie aangeschaft.'
Wat hebben we nu sinds deze lekst geschreyen is geleerd van de zandbeweging in de
voordelta? We kunnen hiervoor in de eersle
plaats wijzen naar een aantal artikelen die
sindsdien in de Driemaandelijkse Berichten
aan dit onderwerp zijn gewijd.
In Bericht 20 van mei 1962 vinden we een
artikel over 'De morfologische veranderingen
in de mond van de Brielse Maas sedert de
afsluiting daarvan', waarin de aard van de
sedimentatie- en erosieprocessen wordt
behandeld in relatie met de getijstromen en
de golfbeweging. Hier we,d onder andere
belangrijke kusterosie geconstateerd als
gevolg van de verplaatsing van een aanzandende geul. Vooral over de sedimentatie van
slib werden belangrijke gegevens verkregen.
In Berich! 30 voigt dan een artikel over
'De invloed van de afsluiting van het Veerse
Gat'. In dat artikel worden de veranderingen
beschreven die zich voordeden in de bod emfiguratie van het overgebleven mondingsgebied van het Veerse Gat en in het aansluiten de gebied van de Roompot. Aan de hand
van het beschreven onderzoek we,d het
inzicht in de sedimentatieprocessen die zich
voordoen als gevolg van stroomverlamming,
in belangrijke mate uitgebreid.
In Bericht 40 komt een artikel voor over
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Fig. 7. Erosie en sedimentatie in
de mondingsgebieden van de
afgesloten getijgeu len

Fig. 8. Verdiepingen en verondiepingen in de mond van het
Haringvliet 1970-1975

'De verhouding van getijvolume en doorstromingsprofiel in de zeegaten', waarin wordt
aangegeven hoe voor de verschillende zeegalen een over de getijcyclus gemiddelde
stroomsnelheid kan worden bepaaJd, die
behoor! bij een evenwichlssituatie. Wordt die
snelheid door omstandigheden groter, dan
zal uitschuring plaatsvinden. Wordt ze kleiner,
dan zal het proliel door sedimentatie afnemen.
In Bericht 43 van februari 1968 voigt dan een
artikel over 'De invloed van de waterbouwkundige werken op de kust van Zuid-West
Nederland'. In dat artikel wordt een overzicht
gegeven van de inzichten die ongeveer
10 jaar geleden bestonden. Inmiddels is
gebleken dat de ontwikkelingen in de mond
van het Haringvliet minder snel verlopen dan
toen op grand van de ervaringen met het
Brielse Gat verwacht werd. De tendens van de

verwachting is in grote lijnen wei juist, maar
met name de snelheid en de omvang van de
processen zijn belangrijk geringer dan
verwacht werd.
De extrapolatie van klein naar groot, van
Brielse Gat naar Haringvliet, is kennelijk
gecompliceerder dan op grond van de to en
beschikbare kennis vermoed werd. Aansluitend op dit artikel worden in Bericht 52 van
mei 1970 dan nag mededelingen gedaan over
de 'Veranderingen in de bodemfiguratie langs
de kus!' met een beschouwing over de
periodiek te meten kustprofielen.
In Berich! 54 van november 1970 vinden we
een ar!ikel over 'De gevolgen van de afsluiting
van hel Haringvliet voor hel mondingsgebied
en de aansluitende kust'. Hierin worden de
vrij belangrijke morfologische veranderingen
beschreven die zich in het mondingsgebied
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van het Haringvliet al voordeden v66r de
afsluiting. Verder vindt men er mededelingen
over tweedimensionale getijberekeningen, een
rekentechniek die to en juist operationeel was
geworden, en die een belangrijke bijdrage
zou kunnen gaan leveren aan het voorspellen
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de 'Veranderingen in de mond van het
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een beschouwing over de sedimentbeweging
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In Berich! 64 van mei 1973 voigt dan een
beschouwing over de 'Waterloopkundige
veranderingen na de afslui!ing van het
£rouwershavense Gat in het mondingsgebied
en het aangrenzende kustgebied'. Daarin
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wordt een overzicht gegeven van de
veranderingen in de getijbeweging en een
overzicht van de betrekkelijk geringe
morfologische veranderingen, die zich in de
korte periode na de afsluiting van het
Brouwershavense Gat hadden voorgedaan.
Inmiddels is voldoende tijd verstreken sinds
de afsluiting van het Haringvllet in 1970 en
het Brouwershavense Gat in 1971, om een
duidelijker beeld te krijgen van de veranderingen die zich voordoen als gevolg van de
afsluitingen van de grote zeegaten in het
Deltagebied. Deze gevolgen manifesteren zich
vooral in de verandering van de getijbeweging. De veranderingen in de golfbeweging zijn zeer gering en kunnen bij eerste
benadering zelfs geheel verwaarloosd worden.
Met behulp van de al eerder genoemde
tweedimensionale getijberekeningen volgens

Fig. 9. Geschematiseerde voorstelling van verdiepingen en
verondiepingen in de mond van
het afgesloten Brouwershavense
Gat, met detail

de methode-Leendertse is het mogelijk om
na te gaan tot hoever de invloed van de
afsluitingswerken zich uitstrekt en hoe groot
ze is in het be"invloede gebied. In figuur 4 zijn
enkele resultaten weergegeven van berekeningen in het oude Rand Deltamodel. De
berekeningen zijn uitgevoerd onder dezelfde
gelijomstandigheden; de afgebeelde situaties
zijn die van ongeveer maximale vloed- en
ebstroom zeewaarts van de mond van de
Oosterschelde. Door faseverschillen in het
getij langs de Nederlandse kust liggen de
tijdstippen van maximale vloed- en ebstroom
zeewaarts van de monden van de andere
zeegaten op een wat later of vroeger tijdstip.
Uit de onderlinge vergelijking van deze
figuren kan worden afgeleid dat de invloed
van de afsluilingswerken zich globaal beschouwd uitstrekt tot de koppen van de
aangrenzende eilanden. In zeewaartse richting gaande, zien we dal de invloed van de
afsluitingswerken op ongeveer 10 km uit de
kust al nauwelijks meer merkbaar is.
Een overeenkomstig beeld levert het nieuwe
RD II-model, waarvan in figuur 6 enkele resultaten zijn gegeven voor een situatie met open
en met geheel gesloten Oosterschelde.
Hoewel het gebied waarin de getijbeweging
door de Deltawerken wordt be"invloed dus
betrekkelijk klein van omvang is, kunnen de
afsluilingswerken toch een vrij belangrijke
invloed op de zandbewegingen hebben.
Een indruk van de grootte van de zandbewegingen lang v66r de uitvoering van de
Deltawerken krijgen we uit figuur 5a, die is
bewerkt naar een afbeelding uit het Rapport
van de Deltacommissie. Deze figuur geeft de
inhoudsveranderingen weer in miljoenen m 3
voor de periode 1872-1933.
Hoewel deze figuur is samengesteld op grond
van met het peillood verzamelde gegevens,
terwijl toentertijd ook de plaatsbepaling
minder nauwkeurig was dan thans, mag toch
worden verondersteld dal de weergegeven
zandverplaatsingen een redelijke mate van
nauwkeurigheid bezitten.
Ter vergelijking zijn in figuur 5b voor dezelfde
vakken de zandverplaatsingen bepaald over
de periode 1970~~1974, een periode die vrijwe!
geheel vall na de afsluiting van het Haringvliet en het Brouwershavense Gat. Wanneer
we nu figuur 5a en 5b vergelijken, er daarbij
uiteraard rekening mee houdende dat figuur
5a slaat op een periode van 60 en figuur 5b op
een periode van slechts 4 jaar, dan zien we
dat zich in de mond van het Haringvliet waar
in de decennia omstreeks de eeuwwisseling
nog erosie plaatsvond, toons een vrij sterke
sedimentatie optreedt. Ook in het gebied
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onmiddellijk zeewaarts van de Brouwersdam
is de sedimentatie toegenomen. Meer zeewaarts vindt echter uitschuring plaats.
Omdat de grens tussen de sedimentatie- en
erosiegebieden niet precies samenvalt met de
vakkengrens die werd aangehouden in het
rapport van de Deltacommissie, is in figuur 7
een en ander nog eens schematisch afgebeeld. Uit deze figuur blijkt dat in het mondingsgebied van het Haringvliet de laatste
jaren gemiddeld ongeveer 6 miljoen m 3 aanzandt en in de mond van het Brouwershavense Gat ongeveer 3 miljoen m3 • De erosie in
het gebied zeewaarts van het Haringvliet
bedraagt ongeveer 5 miljoen m3 en in het
gebied zeewaarts van de Brouwersdam ongeveer 3 miljoen m3 per jaar. Vermoedelijk vindt
hier vooral een versteiling van de onderzeese
oever plaats, waarbij het zand van het dieper
gelegen gebied naar de kust toe verplaatst
wordt. Ook in de jaren voorafgaand aan de
afsluilingen vond al belangrijke sedimentatie
plaats in deze mondingsgebieden.
Wanneer we de ontwikkelingen meer in detail
willen bestuderen, kunnen we gebruik maken
van zogenaamde verschillenkaarten.
Op die kaarten worden de diepleveranderingen over een zeker tijdvak weergegeven.
Zo'n kaart is bijvoorbeeld voor de Haringvlietmond afgebeeld op biz. 158 van Bericht 63.
Figuur 8 geeft dezelfde ontwikkeling over de
periode van november 1970 tot augustus 1975.
De sedimentatie zeewaarts van de Haringvlietsluizen blijkt zich vooral te concentreren
in de diepe geulen zoals het Rak van Scheelhoek en het Slijkgal. Langs de noordkust van
Goeree zien we behalve een aanzandingsgebied dicht onder de kust een zone met een
grillig patroon van strookvormige verdiepingen en verondiepingen.
Langs de kust van Voorne ontmoeten we
vanuit de Haringvlietsluizen gaande eerst
enige aanzandingen, die nabij de Groene
Punt geleidelijk overgaan in erosie. Opgemerkt
moet worden dal de erosie hier niet merkbaar
is toegenomen sinds de, afsluiting van het
Haringvliet. Zeewaarts van Voorne, in het
gebied van de Hinderplaat, komi overwegend
sedimentatie voor, maar verder naar bui!en
tekent zich het al eerder genoemde erosiegebied af.
De sedimentatie in het gebied van de Maasvlakte is grotendeels veroorzaakl door spuitwerkzaamheden. Meer zeewaarls overweegt
ook hier de erosie.
In figuur 9 zijn de veranderingen in de
bodemligging nog weer eens anders weergegeven. Deze figuur toont de ontwikkeling
van het Brouwershavense Gat over de peri ode

346

1970-1975 door de gemiddelde diepte aan te
geven in vierkante gebiedjes van 200 x 200
m. Deze werkwijze s!uil aan bij de schematisering voor de tweedimensionale getijberekeningen; ze leent zich beter voor bewerking
van de gegevens per computer. Door onderlinge vergelijking van twee opnamen kan
bovendien een snelle indruk worden verkregen van de hoeveelheid erosie en sedimenlalie in een gebied.
Omdat in de beschouwde periode aan de
Kop van Goeree zandsuppleties zijn uitgevoerd, kunnen de gegevens van figuur 9 nie!
gebruikt worden ter bepaling van de erosie
aan de Kop van Goeree. Hoewel op dit
moment nog niet aile gegevens zijn uitgewerk
die verzameld zijn na de uitvoering van de
laatste kustsuppletie in dit gebied, is de
voorlopige indruk toch da! ook hier de erosie
niet is toegenomen na de afsluiting van
Haringvliet en Brouwershavense Gat. Het is
mogelijk dat de erosie van de stranden in het
Deltagebied overwegend door golfwerking
wordt veroorzaakt; het golfregiem is echler
zoals reeds eerder werd opgemerkt door de
afsluitingswerken nauwelijks be·invloed.
Over de snelheid waarmee de veranderingen
in dit gebied zich voltrekken, zegt Bericht 5
(augustus 1958): 'De bovengeschetste veranderingen zullen zeker geruime lijd in beslag
nemen en men zal hier eer in eeuwen dan in
jaren moeten den ken'. Oat is nog steeds van
toepassing. De kosten van verdere zandsuppieties zullen niet overmalig groot zijn. V~~r
de verdediging van Schouwen en Walcheren
wordt een bed rag van f 150 000 000 geraamd.
Voor dit bed rag zal jaarlijks een hoeveelheid
zand van meer dan 2 miljoen m3 in het kustgebied worden aangebracht.
Zowel bij volledige afsluiting van de Oosterschelde als bij de aanleg van een stormvloedkering moet men in de toekomst rekening
blijven houden met de plaalselijke bewegingen van kleinere geultjes, zoals bijvoorbeeld
het vloedgeultje De Urk voor de noordkust
van Walcheren. Oat levendige, doch zeer
plaatselijke gebeuren bUjlt bestaan. Zal dit
verschijnsel zich krachtiger doen gelden in
de nieuwe situatie dan in de oude? Vermoedelijk niet, althans niet op langere duur.
Misschien wordt bij het zoeken naar een
nieuw evenwichtspatroon hier en daar erosie
gemeten, doch elders dan weer sedimentatie.
Aangezien er, zoals wij in het voorgaande
zagen, vooral aanwijzingen zijn dal we te
maken hebben met zandverplaatsingen loodrecht op de kust, lijkt de nieuwe situatie op
den duur aileen wat gunstiger te zullen worden.

Tenslotte willen we nog even ingaan op de
vraag, in hoeverre de veranderingen die zich
in het kustgebied v66r de de Delta zullen
voltrekken van invloed kunnen zijn op de zogenaamde schone kust tussen Hoek van
Holland en den Helder. Zoals we hierboven
reeds citeerden, bestond vroeger de verwachting dat 'een groot gedeelte van het zand
(voor de Delta) met de overheersende vloedstroom in noordelijke richting (zal) worden
verplaatst en uit het Deltagebied verdwijnen,
zodat dit gebied op den duur zandarm zal
worden.'
We dachten dat dus nog in 1958, en het
spreekt daarom wei vanzelf dat, toen de
plannen voor een nieuwe havenmond bij
Hoek van Holland in studie kwamen, ook in
1958, de vrees bestond dat de zeer lange,
ver in zee uit te bouwen leidammen deze
veronderstelde 'zandstroom' van wid naar
noord zouden onderscheppen, hetgeen dan
een verarming van de kust ten noorden van
de nieuwe werken tot gevolg zou kunnen
hebben. Voorafgaand aan het ontwerp van
de nieuwe havenmond moest derhalve ook
nader worden onderzocht, of deze vrees gegrond was en met name, wat er in feite nu
eigenlijk waar was van het vermeende laterale
zandtransport in noordoostelijke richting, dat
dan immers de mond van de Waterweg zou
moeten kruisen. Nadere onderzoeking hiernaar
leidde echter tot het inzicht dat zandtransport
van zuid naar noord niet kon worden aangetoond, en dat de leidammen dus konden worden gebouwd zonder vrees voor ernstige
repercussies voor de kust ten noordoosten
van Hoek van Holland. Wei moest een plaatselijke voorziening worden getroffen voor het
gebied onmiddellijk grenzende aan het nieuwe noorderhoofd, waar zich zand zou kunnen
ophopen, dat mogelijk deels aan het daaraan
grenzende kustgedeelte voor Terheide zou
worden onttrokken. Door kunstmatige aanvulling van dit kustgedeelte met zand heeH
men dit gevaar echter weten te ondervangen.
Oestijds is over dit vraagstuk ook al wei gerapporteerd. We kunnen hier bijvoorbeeld
citeren uit een artikel terzake, gepubliceerd in
het Geografisch Tijdschrift van het Kon.
Ned. Aardrijksk. Genootschap (1967, nr. 5,
biz. 363 en 365).
'De kust bij Hoek van Holland zou men kunnen beschouwen als een overgangszone tussen de grillig gevormde, sterk gelede kust ten
zuiden en de de gladde, z.g. schone kust ten
noorden van die plaats.
Door het ingewikkelde samenspel van zeeen rivierstromingen, die voor en in de mond
van de Waterweg samentreffen en waarbij de

Fig. 10. Het 'Voornse-slufter'plan

grote verschillen van soortelijk gewicht van
zee- en rivierwater een grote rol spelen is dit
gebied waterloopkundig moeilijk te doorgronden; de invloed der golven, waarvan de uitwerking evenmin gemakkelijk is te berekenen,
speel! daar nog doorheen. In het algemeen is
het gedrag van vlakke zandige kusten onder
invloed van getij en golfslag wei reeds te
doofzien, maar in kwantitatief opzicht nog
moeilijk te benaderen. De studie van deze
verschijnselen, die behoort tot de Z.g. coastal
engineering, zoals men in Amerika deze
jonge tak van ingenieurswetenschappen heef!
genoemd, is pas in de laatste decennia goed
op gang gekomen. Toch is men hierin reeds
tamelijk ver gevorderd en ook in Nederland
heeft men daarin mede dank zij de uitgebreide studies in verband met de deltawerken
goede vooruitgang geboekt. Vooral ook door
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de toepassing van verbeterde meettechnieken
- o.a. ook gebruik van radioactieve tracers bij het meten van zandverplaatsingen, is het
inzicht in de waterloopkundige verschijnselen
die zich langs onze kust voltrekken verdiept,
en durft men zich nu ook aan voorspellingen
te wagen ten aanzlen van de invloed die de
werken in het ingewikkelde gebled rond de
Waterwegmonding vermoedelijk zullen hebben.
Lange tijd veronderstelde men, dat een belangrijk zandtransport langs onze kust van
zuid naar noord plaats vindt. Een onderbreking van deze zandstroom, zou dan tot gevolg hebben, dat in het 'benedenstroomse'
kustvak een zandarmoede zou ontstaan met
als gevolg een erosie van dit kustgedeelte.
De metingen voor de kust bij Hoek van HoIland waarbij o.a. met radioactieve tracers
werd gewerkt, hebben echter aangetoond,
dat, zo al van een resulterend zandtransport
van de deltakust ten zuiden van de Waterweg
naar de schone kust ten noorden daarvan
sprake is, dlt slechts van betrekkelijk geringe
omvang zal zijn. Men mag derhalve vrij stellig
verwachten, dat door de nieuwe lei dam men
en de geul in zee geen zandstroom van betekenis word! onderschept, die voor instandhouding van de kust ten noorden van de
delta van belang zou kunnen zijn en dat
daardoor het evenwicht van de kust ten
noorden van Hoek van Holland dan oak niet
in ernstige mate zal worden verstoord. Zo er
nog ongunstige repercussies mochten optreden zullen deze waarschijnlijk met maatregelen van betrekkelijk geringe omvang kunnen worden bestreden; men kan hier b.v.
den ken aan enige kunstmatige bijvoeding
van het zand, waar dit nodig mach! zijn.'
Er bestaat dus kennelijk niet die nauwe relalie tussen de beide kustgebieden aan weerszijden van de Rotterdamse Waterweg die
men destijds vermoedde. En voor zover er
al enig litoraal contact tussen deze kustvakken zou hebben bestaan, dan is dit door de
bouw van de havendarnmen bij Hoek van
Holland toch wei vrijwel volledig verbroken.
De ecologische gevolgen van de stormvloedkering voor de buitendelta
De aanleg van de stormvloedkering zal in
eombinatie met de reeds voltooide afsluitingen van hel Haringvliet en het Brouwershavense Gat, ook ecologische gevolgen hebben voor de buitendelta. Wie zieh daar een
indruk van wil vormen, dient uit te gaan van
de hiervoor beschreven morfologisehe ontwikkelingen. De veranderingen doen zich in
dit gebied zeer langzaam v~~r. Vroeger, toen
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Luchtopname van de kop van
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nog rekening gehouden werd met de mogelijkheid van snelle veranderingen, waarbij in
de mondingen van vroegere zeearmen boven
laag water platengebieden zouden ontstaan,
werd een belangrijke potentiele winst op
korte termijn verwacht. De door de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming in 1972 uitgegeven publicatie 'De
kleuren van Zuid-West Nederland - visie op
milieu en ruimte' heeft mede op grond van
deze verwachting de gebieden zeewaarts van
de a!sluitdammen dan ook nog al hoog gekwalificeerd.
Hoewel men op grond van de huidige inzichten wellicht geneigd zou zijn tot een wat
lagere waardering, moet toch gewezen worden op het grote belang dat de platen en
banken in het buitengebied vermoedelijk
hebben vaar de vogels. Uil recente vogeltellingen, waarvan de resultaten thans nog
niet geheel zijn uitgewerkt, zou de voorlopige
conelusie kunnen worden getrokken, dat het
gebied van de buitendelta tot beneden de
laagwaterlijn een zeer belangrijke funclie
vervull in de voedselvoorziening van de
zeevoge:s.
Bovendien kunnen de natuurlijke ontwikkelingen in hel gebied van de onderwaterdelta
worden gestimuleerd met behulp van een
zekere natuurbouw. In dit verband kan gewezen worden op het plan van de 'Voornse
Slufter'. Bij een van de varianten van dit project, die afgebeeld is in figuur 10, word! met
behulp van ongeveer 30 miljoen m3 zand een
dam aangelegd vana! het gebied van de
Maasvlakte tot over de Hinderplaat. Daarbij
wordt het Gat van de Hawk tussen de Hinderplaat en de Maasvlakte afgesloten. Indien
zou worden besloten om dit of een soortgelijk

project uit te voeren, is het mogelijk dat aan
de binnenzijde van de dam slibafzettingen
zullen gaan optreden, en zo zouden waardevolle natuurgebieden kunnen worden gecreeerd. De dam zelf kan uitgevoerd worden
als een duinlandschap, terwijl het ervoor gelegen strand de recreatie zou kunnen dienen.
Oak voor de koppen van Goeree en Schouwen bevinden zich plaatgebieden die bij eb
boven water komen; ook daar zou op den
duur wellicht gedacht kunnen worden aan
enigerlei vorm van combinatie van kustverdediging en natuurbouw.
Wellicht kan zo ook nog terrein worden geschapen dat een hogere waarde als kinderkamer van de visstand kan hebben dan het
huidige areaal. Waarschijnlijk zal de waarde
van zo'n 'kinderkamer' in vergelijking met
andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de
Waddenzee, vrij gering zijn. Overigens moet
er hier op gewezen worden dat er nog weinig
duidelijkheid is ten aanzien van de kinderkamerfunctie van de Oosterschelde.
Het procentueel aandeel van de aantallen
jonge schol en tong in de Oosterschelde
werd in 1970 geschat op gemiddeld 3,5 en
1,7% van de totale aantallen die in het voorjaar in het Nederlandse kustgebied aanwezig
waren.
Aangezien het Nederlandse kustgebied ongeveer 40% van het totale oppervlak van de
kinderkamers voor schol en tong in de
Noordzee beslaat, is het duidelijk dat de betekenis van de de Oosterschelde als kinderkamer voor tong- en scholstand als geheel
beperkt te noemen is.
Er waren toen echter aanwijzingen, dat de
Zeeuwse strom en van groter belang zouden
kunnen zijn voor lokale populaties schol en
tong in het gebied v66r de Zeeuwse en Belgische kust. Voor de Zeeuwse zeevisserij, die
thans vooral dicht bij de Zeeuwse kust plaatsvindt, werd de waarde van de Oosterschelde
mede op grand van deze overweging op ongeveer 30% van de totale kinderkamerfunctie
geschat.
Uit later onderzoek blijkt echter dat dit percentage waarschijnlijk belangrijk lager zal
liggen.
Zo bleek uit metingen met behulp van gemerkle vissen bijvoorbeeld dat schol afkomstig uit de Oosterschelde in het zeegebied
vanaf Texel tot het Kanaal kon worden teruggevangen. Het is dan ook Ie verwachten dat
de Zeeuwse visgronden ook vanuit andere
kinderkamers dan de Ooster- en Westerschelde van vis worden voorzien.
Vergeleken met de Wadden en het Nederlandse kustgebied als geheel bleek op grond van
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de metingen dat in de periode 1969-1973 in
het voorjaar ongeveer 9% van de jonge tong
en 2 tot 3% van de jonge schol en garnaal
ui! de gezamenlijke Nederlandse kinderkamers voorkomt in de Oosterschelde. Daarbij is dan aangenomen dat van de voor het
gehele Zeeuwse estuarium gemeten hoeveelheid globaal genomen evenveel voorkomt in
de Oosterschelde als in de Westerschelde.
Wanneer we daarnaast nog rekening houden
met de migratie van tong en schol vanuit het
Deense en Duitse Waddengebied, dan lijkt
het niet onmogelijk dat een volledige afsluiting van de Oosterschelde voor de Zeeuwse
tong- en scholvisserij nauwelijks merkbaar
zal zijn. Voor de Zeeuwse garnalen-visserij
zal de volledige afsluiting wei een belangrijke
achteruitgang betekenen, die thans zelfs wei
op 50% wordt geraamd. Bij aanleg van een
stormvloedkering lijkt het erop dat niet aileen de kinderkamerfunctie volledig behouden
zal worden, maar dat die zelfs grater kan
worden. Een voorwaarde daarvoor is dan wei
dat de jonge vis de stormvloedkering zander
schade kan passeren.

Vorderingen
1 januari - 1 april 1976

A. De werken van hel Dellaplan
Volkerak
Derde schutsluis en inlaalsluis
In de verslagperiode zijn alsnog
enige werkzaamheden uitgevoerd. Het gehele werk was
reeds opgeleverd op 15 december 1975.
Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en stortebedden v~~r de inlaatsluis
en de jachlensluis
De specie uil de noordelijke
voorhaven van de jachtensluis
en de noordelijke !oeleidingsgeul naar de inlaatsluis Is geheel
weggebaggerd. Tevens is het
bijbehorende glooiingwerk
gereedgekomen. Het verkeer
lussen Brabant en Flakkee kan
gebruik maken van de nieuwe
wegen. In uitvoering is thans de
reconstructie van het kruispunt
Hellegatsplein.

schema. Ongeveer de helft van
het beton is verwerkt.
De betonpalen en damwandschermen voor de vleugels aan
de zeezijde zijn reeds aangebracht. Tijdens de uitvoering
van het betonwerk valt een duidelijke toeneming van het wa!erbezwaar binnen de bouwpu! Ie
constateren. Dit heeft er toe
geleid da! de bemaling aan de
zeezljde van de bouwput met 2
bronnen moest worden uitgebreid. waardoor het totale aantal
bronnen op 50 kwam. Daar bij
het dimensioneren van de bronbemaling voor het maken van de
bouwput In eerste Instantle was
ultgegaan van maxlmaal 45
bronnen moesten het vermogen
van de bemalingsinstallatie en
het noodaggregaat aangepas!
worden. In overleg is beslolen
middels een staat van meer werk
het stortebed aan de zeezljde
geheel en het stortebed aan de
Grevellngenmeerzijde inclusie!
stalen damwandvleugels gedeeltelijk in een vervroegd stadium
ui! te voeren. Het water In de
bouwput kan daarna 1,5 ii. 2 m
hoger stljgen, hetgeen een kostenbesparende invloed zal
hebben op de exploitatle- en
stroomkosten van de bronbemalingsinstallatle. Inmiddels is een
voorstel Ingedlend voor het
aanbesteden van de benodlgde
schulven voor de doorlaatsluis.

Toeleidingswerken naar de
derde sluis en de jachtensluis
Dil werk werd gegund aan
Mannesmann (Nederland) B.V.
te Dintelmond. In de verslagperiode is de nieuw te maken
politiesteiger gereed gekomen.
Beg onnen is nu met het maken
van nieuwe infoposten ten behoeve van de scheepvaart aan
de Volkerak-zljde en met het
helen van betonpalen ten behoeve van loop paden aan de
Hollands-Diepzljde van de
derde sluis.

Brouwershavense Gal
Bouw van een doorlaatsluis
De uitvoering van de doorlaatsluis verloopt volgens het door
de aannemer ingediende werk-

Ooslerschelde
In verband met de onzekerheden
rond de afsluiting van de
Oosterschelde, werd besloten in
de afbouw van de bouwputten
enlge wijziglng te brengen.
Het op dlepte brengen van de
bouwpulten werd gestopt; de
cutterzulger werd elnd januari
afgevoerd. Bovendien werd
beslolen beide putten open te
houden, zodat ledere put is
voorzien van een soort sluitgat.
Wat niet strikt noodzakelijk was
werd eveneens uitgesteld, bijvoorbeeld het leggen van werkwegen en het maken van een
gedeelte loswal.
De andere werkzaamheden,
- asfaltbekleding, betonblokkenglooiing, teenconstructie, kraag-

stukken - werden voorlgezet;
ze kwamen in de verslagperlode
nagenoeg gereed.
Nu rest aileen het egaliseren
van terrelnen en dijkvakken, die
zullen worden afgedekt met klei.
Damaanzet Schouwen
Het binnenbeloop van de hoogwaterkering en het werkterrein
met de aangrenzende taluds zljn
afgewerkl met een kleibekleding.
De inlaag wordt ontgraven to!
een hoogle van N.A.P. Het ontgraven zand word! verwerkt op
de asfaltbekledlng voor het
vormen van een duinregel ten
westen van de hoogwaterkering.
De werkzaamheden aan de geleidedam len oosten van de
damaanzet worden voortgezet.
In de kern van de geleidedam
werden fosforslakken rechtstreeks ult aanvoP-r en ult het
depot In de haven Roggenplaat
verwerkt. Na het profi leren van
de kern werd steen 10/60 en
steen 300/1000 In de afdeklaag
verwerkt.
Aanvoer malerialen
De aanvoer van gebroken steenslag 20/40 voar het maken van
steenasfalt en steenasfaltmatten
kon In deze periode worden beeindigd. De aanvoer van stortsteen werd voortgezet.
Begin februari werd de aanvoer
van fosforslakken hervat. De
slakken werden deels overgeslagen In depot blj de haven
Schelphoek en deels met bakken naar de in aanbouw zljnde
geleidedam gevaren.

C. De werken ten noorden van
Hoek van Holland
(periode 1 jan. 1975 -1 jan. 1976)
Waddenzee
Drie toegangswegen die de toekomstige onderhoudsweg langs
de te verhogen noordelljke zeedijk zullen verbinden met het
achterliggende gebled zijn voltooid en opgeleverd: de weg
langs het Noordpolderi<anaal.
de weg 'Kleine Huisjes' en de
weg 'Kaakhorn'.
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Van hel wes!elijke gedeelte van
de noordelijke zeedijk - een
lengte van ongeveer 8 km zijn de onteigeningsstukken
goedgekeurd en de onderhandelingen tot grondaankoop beg onnen. De bestekken voor dit
gedeelte zijn in voorbereiding
bij de Provinciale Waterstaat.
De onteigeningsstukken voor he!
tweede gedeelte zijn in concept
gereed; de schattingen voor de
grondaankoop zijn begonnen.

Eems
Het oude gemaal te O!erdum is
thans geheel verwijderd, en de
aansluilende dijkvakken zijn op

I

Deltahoogte gebracht.
Ook het dijkvak Nansum-Oostpolder is op Deltahoogte gebracht en opgeleverd.
Nog in het kader van he! op
Deltahoogte brengen van de
zeedijken rond Deltzijl zal het
builenlalud op enkele plaatsen
worden voorzien van koperslakblokken.
Het ontwerp-bestek v~~r he! op
Deltahoogte brengen van de
zeedijk aan weerszijden van de
keersluis te Termunterzijl is
goedgekeurd; het werk zal in de
loop van 1976 worden uitgevoerd.
De on\eigeningsbescheiden van
hel dijkvak langs de Oos!polder

Verantwoording van de foto's
Hofrneester 298
Rijkswaterstaat 304
Carel Blazer 337
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zijn gereed; met de schatting
van de aan Ie kopen grond is
begonnen.

Dollard
Tengevolge van de complexe
problematiek rand de Dollarddijk
kon aan hel op Deltahoogte
brengen van dit onderdeel nog
niel worden begonnen. Er wordt
wei een kistdam als noodvoorziening legen hoge waterslanden
en golfoverslag op de Dollarddijk aangebracht.
In hel najaar van 1975 is 2,5 km
kistdam gereedgekomen; de
resterende 9 km zal in 1976
worden ui!gevoerd.
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De regeringsbeslissing over de
bouw van een stormvloedkering in de Oosterschelde

Op 23 juni 1976 heett de Tweede Kamer der
Staten-Generaal een brief besproken van de
Minister van Verkeer en Waterstaat, gedateerd
17 juni 1976, en handelend over de Oosterschelde. De Minister bericht daarin aan de
Tweede Kamer dat de Regering definitief heeft
besloten de Oosterschelde te doen afslui!en
met een stormvloedkering. De brief ging
vergezeld van het 'Eindrapport Stormvloedkering Oosterschelde', en een nota getiteld
'Analyse Oosterschelde-alternatieven'.
Zoals in Berich! 71 (februari 1975) werd
meegedeeld, besloo! de Regering in
november 1974 in beginsel om de Oosterschelde te do en afsluiten met permanente
stormvloedkerende doorlaatcaissons. Daarbij
werden toen echler drie ontbindende voorwaarden gesteld, waarover een studie van
anderhalf jaar uitsluitsel zou moeten
verschaffen. Deze voorwaarden waren:
a. de afsluitbare dam moet technisch
uitvoerbaar zijn (de technische voorwaarde);
b. de werken moeten in 1985 kunnen zijn
voltooid (de voorwaarde ten aanzien van de
lijdsduur) ;
c. de meerdere kosten mogen een bed rag
van f 1750 miljoen met niet meer dan 20%
overschrijden (de financiele voorwaarde).
Indien aan een of meer van deze voorwaarden
niet zou worden voldaan, dan zou de bouw
van de stormvloedkering niet doorgaan; in
dal geval zou de Oosterschelde alsnog
conform het oorspronkelijke Deltaplan
worden afgesloten.
Uit het Eindrapport Stormvloedkering
Oosterschelde blijkt thans, dat aan de technische voorwaarde en de voorwaarde ten
aanzien van de tijdsduur kan worden voldaan,
terwijl de financiele voorwaarde met slechts

een relatief gering bed rag zal worden
overschreden.
In het Eindrapport worden drie varianten
behandeld, die op grond van de voorstudies
als meest belovend konden worden uitgeselecteerd en wei: caissons op staal, dus
gefundeerd op een stortstenen drempel,
direct op de eventueel verdichte geulbodem; caissons op putten, waarbij tot
de diepere draagkrachtige lagen reikende,
zeer grote verticaal geplaatste betonbuizen
de fundering van de caissons zouden vormen;
en pijlers op putten, waarover verderop iets
meer.
Aan een fundering op staal kleven grote
onzekerheden ten aanzien van de drempelopbouw, met name vanwege de natuurlijke
zandbeweging in de zeegaten. De variant met
caissons op putten zou f 500 miljoen duurder
worden dan de beide andere; ook zijn aan de
plaatsing van caissons op putten grote
risico's verbonden. De voorkeur gaat dan
ook uit naar het ontwerp met pijlers op
putten. De aan deze oplossing verbonden
ontwerp- en uitvoeringsproblemen worden
oplosbaar geacht ondanks het feit, dat met
de uitvoering van zo'n constructie nog weinig
ervaring is opgedaan. Deze kering kan in
1985 bedrijfsgereed zijn en de kosten ervan
vall en in dezelfde orde van grootte als die
van de variant 'caissons op staal'; mogelijk
zijn ze zelfs nog wat lager.
De stormvloedkering volgens de variant
'pijlers op putten' bestaat uit pijlers die in
de drie geulen van de Oosterschelde zijn
geplaatst op onderlinge afstanden van 40 m.
Elke pijler is gefundeerd op drie in de
bodem ingegraven putten. Tussen de pijlers
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Stormvloedkering met pijiers in de
Oosterschelde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katamaran
Funderingsput
Stalen bouwkuip
Pijler
Betonnen dorpels
Hefschuiven
Verkeersweg
Werkbrug
Drempel
Bodembescherming

- in tolaal 83 stuks< worden stalen schuiven
gehangen, die onder normale omstandigheden
open staan, maar die bij stormvloed kunnen
worden gesloten<
Aanvankelijk was men van mening, dat de
stormvloedkering met een dubbel stel
schuiven zou moeten worden uitgerust, zoals
gebruikelijk bij kunstwerken in een be langrijke waterkering.
Uit de technische studies en uit een uitgevoerde risico-analyse is evenwel gebleken
dat bij een stormvloedkering volgens de
pijlerconstructie, in het speciale geval van
de Oosterschelde, zonder enige concessie
op het punt van veiligheid kan worden
volstaan met een enkele kering<
He! in het eindrappor! voorgelegde plan gaal
uit van een compartimentering volgens model
C3-Kanaal door Zuid-Beveland, overeenkomstig de beslissing van de Regering van
december 1975< Dit compartimenteringsmodel
voorziet in de aanleg van een dam tussen
St-Philipsland en de Grevelingendam - de
zogenaamde Philipsdam -, een dam tussen
Zuid-Beveland en Tholen - de zogenaamde
Oesterdam -, en het verbeteren van het
Kanaal door Zuid-Beveland<
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Met de bouw van de stormvloedkering is naar
raming een bedrag gemoeid van f 2910 miljoen< De compartimentering vraagt een
bedrag van f 1175 miljoen en de benodigde
partiele dijkverhoging een bed rag van
f 180 miljoen<
Vergeleken met de kosten van de afsluiting
volgens het oorspronkelijke Deltaplan
- totaal f 1550 miljoen - is het nieuwe plan
f 2715 miljoen duurder. Deze bedragen zijn
gebaseerd op het prijspeil van begin 1976<
Wordt het toegestane bed rag van f 1750 miljoen eveneens omgerekend naar het prijspeil
van begin 1976, dan word! dat f 2135 miljoen<
Vermeerderd met de toegestane afwijking
van 20% levert dit een bed rag op van
f 2562 miljoen. De meerdere kosten van het
nieuwe plan overschrijden dit bed rag dus
met f 153 miljoen< In het bedrag van
f 2910 miljoen is buiten het gebruikelijke
percentage voor onvoorzien een extra bed rag
voor onvoorzien van f 130 miljoen opgevoerd,
omdat het hier een constructie betreft die
valt buiten het directe ervaringsveld van de
tot op heden uitgevoerde waterbouwkundige
werken< Laat men dit bed rag buiten beschouwing, dan kost het nieuwe plan derhalve

f 23 miljoen meer dan de toegestane overschrijding.
Ten tijde van de regeringsbeslissing
van 8 november 1974 had de Regering
bepaalde verwachtingen ten aanzien
van de toen in het geding zijnde
alternatieven voor de beveiliging van het
Oosterscheldegebied. Deze verwachtingen
waren voornamelijk gebaseerd op hetgeen
was neergelegd in de zogenaamde 'rode
nota' van de Rijksplanologische Commissie
over de Oosterscheldekwestie.
Intussen is ons inzicht in deze materie
belangrijk verb reed en verdiept, in het
bijzonder door het opstellen van een
Beleidsanalyse door de Rand Corporation
te Santa Monica, Californie, in samenwerking
met de Rijkswaterstaat, waarover in Bericht
74 (augustus 1975) mededelingen zijn
gedaan.
Een eerste verslaglegging van deze beleidsanalyse heeft geresulteerd in de nota
'Analyse Oosterschelde-alternatieven', die
zoals we al zeiden, door de Minister werd
gevoegd bij zijn brief aan de Tweede Kamer
van 17 juni j.1. In deze nota, die niet
technisch van aard is, worden argumenten
bij elkaar gezet op grond waarvan men tot
de ene of andere beleidsbeslissing zou
kunnen komen. In hoofdstukken over Veiligheid, Milieu, Visserij, Waterhuishouding,
Scheepvaart, recreatie en ruimtelijke inrichting, Procedures, kosten en uitvoeringsaspecten en Werkgelegenheid en economie,
wordt getracht tot een zoveel mogeJijk exact
gekwantificeerde vergelijking te komen
tussen de ter discussie staande alternatieven,
De Analyse-nota betrekt in de vergelijking:
een stormvloedkering met compartimentering C3,
- afsluiting conform het oorspronkelijke
Deltaplan met compartimentering 04, en
- het openlaten van de Oosterschelde met
dijkverhoging en compartimentering A3,

getij van de Oosterschelde. Aan de hand van
de verdere studies van de Rijkswaterstaat
zal uiterlijk voorjaar 1977 door de Regering
nader worden beslist of het gewenst is de
doorstroomopening van de stormvloedkering
vast te stellen op maximaal 20000 m 2 ,
hetgeen bij Yerseke een gemiddeld getijverschil van 3,10 m mogelijk zou maken, dat
wil zeggen 90% van het huidige Oosterscheldegetij. Deze laatste oplossing zou een
extra investering vergen van ongeveer
f 260 miljoen.
De Regeringsbeslissing werd na een debat
op 23 juni door de Tweede Kamer aanvaard.
Een doorstroomopening van 20 000 m 2 werd
door de Kamer echter voorshands afgewezen
op grond van de eraan verbonden hogere
kosten. De Kamer nodigde de Regering
voorts uit om bij de verdere uitvoering van
de werken grote prioriteit toe te kennen aan
de zoetwaterhuishouding in het Zoommeer
en in het noordelijk Deltabekken.

Op grond van de resultaten van'de stUdies
en gelet op de grote waarde die most
worden toegekend aan het behoud van
onvervangbare natuurgebieden, meende de
Regering dat moest worden heengestapt over
de betrekkelijk geringe overschrijding van de
financiele ontbindende voorwaarde, en
besloot daarom de Oosterschelde te doen
afsluiten met een stormvloedkering.
De Regering is er daarbij voorshands van
uitgegaan dat de stormvloedkering een
doorstroomopening zal krijgen van 11 500 m 2,
hetgeen een getijverschil bij Yerseke mogelijk
maakt van 2,30 m, dat is 60% van het huidige
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Veranderingen in het landschap van de Korendijkse en
Beninger Slikken, na de afsluiting van het Volkerak en
het Haringvliet

V66r de afsluiting van het Volkerak in 1969
en die van het Haringvliet in 1970 was het
gebied van het Hollands Diep-Haringvliet
een typisch estuarium. Rivier- en zeewater
ontmoetten er elkaar, en schiepen er een
zeer waardevolle milieusitualie met vele
verschillende levensmogelijkheden. Het getij
zorgde voor periodieke pei/variaties en
stromingen in twee richtingen; voorts werd
het milieu gekenmerkt door verschillen in
zoutgehalte, zowel naar plaats als in de tijd.
In het oostelijk deel handhaafde zich het
unieke zoetwater-getijdegebied met zijn
biezenvelden, rietgorzen en grienden. Hel
strekte zich uit langs de noord- en zuidoever
van het Hollands Diep, lot in de Zuidhollandse- en Brabantse Biesbos. Meer
westelijk, waar het Hollands Diep overgaat in
het Haringvliet, vond men naast biezenvelden
ook rietgorzen en grasgorzen, daar echter
begroeid met een zoutminnende en zouttolerante vegetatie. Uitgestrekte rietgorzen
werden aangetroffen langs de zuidwestkust
van Tiengemeten en op de Korendijkse en
Beninger Slikken in de mond van het Spui.
Op dit laatste gebied lagen ook grasgorzen,
evenals langs de noordoever van GoereeOverflakkee.
Een bijzondere plaats werd ingenomen door
de Plaat van Scheel hoek en het Quackgors.
Voor de totale natuurwaarde van het gebied
waren ook de bij laag water droogvallende
zandplaten zeer belangrijk, zoals de Slijkplaat, de Ventjagersplaat, de Sassenplaat en
de platen die aan deze gebieden grensden.
Het milieu is na de afsluiting drastisch
gewijzigd. Het estuariene karakter van het
gebied is verloren gegaan. Een dee I van het
jaar is het Haringvlietbekken een meer. een
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ander deel een rivier. Het getij is vrijwel
weggevallen, waardoor het sedimental/epatroon en de samenstelling van de sedimenten helemaal zijn veranderd. Ook de
stroomsnelheden zijn veranderd en doorgaans
slechts zeewaarts gericht. Het zoutgehalte is
gedaald tOI beneden de 350 mg Gill.
AI deze veranderingen in het milieu hebben
natuurlijk grote gevolgen gehad voor de
levensgemeenschappen in het water en op
de buitendijkse gronden. Zulke wijzigingen
kunnen behalve negatieve ook positieve
kanten hebben. Oit kan duidelijk worden
ge"illustreerd aan de hand van de vogelstand.
Vol gens de geldende internationale normen
voor belangrijke vogelgebieden waren er in
dit gebied v66r de afsluiting, in 19661'67.
zeven soorten watervogels in meer dan
normale hoeveelheden aanwezig, en na de
afsluiting in 1972/'73 elf soorten.
Dit artiket behandelt meer in het bijzonder
het gebied rond de mond van het Spui, dat
bekend staat onder de naam Korendijkse en
Beninger Slikken. In 1973 stelde J. Kuypers
hier als onderdeel van zijn doctorale studie
in samenwerking met de afdeling MilieuOnderzoek van de Deltadienst een onderzoek
in naar de veranderingen in de vegetatie en
de avifauna sedert de afsluiting; tevens
werden er enige voorstellen geformuleerd
voor inrichting en beheer van het gebied.
Oit artikel maakt gebruik van de toen verzamelde gegevens.
De Korendijkse en Beninger Slikken, tezamen
ook wei het Spuimondgebied genaamd, zijn
buitendijkse gronden, gelegen langs de
noordoever van het Haringvliet.
Het gebied is ontstaan als aanwas voor de

dijken die hier in de 15e eeuw zijn aangelegd.
Nadien zijn stapsgewijs gedeelten van het
buitendijkse land ingepolderd. Het grootste
deel van de sllkken Is al op een kaart uit de
eerste helft van de 17e eeuw aangegeven.
De oppervlakte, gemeten tot aan de vroegere
laagwaterlijn, bedraagt ruim 900 ha; ongeveer
300 ha daarvan ligt nu echter vrijwel
permanent onder de waterspiegel. V66r de
afsluiting van het Haringvliet was er een
getijverschil van 2 meter: het gemiddeld
hoogwater lag op NAP. + 1,20 m en het
gemiddeld laagwater op NAP. - 0,80 m.
Het zoutgehalte bedroeg 2500 tot 3000 mg CI
per liter. Na de afsluiting is, in de plaats van
de getijbeweging - een systeem met een
grote mate van zekerheid en voorspelbaarheid -, een systeem ontstaan met peilvariaties, en daardoor een grote mate van
Overzicht van de builendijkse,
biologisch waardevolle gebieden in het HaringvlietHollands Diep
1. Plaat van Scheel hoek
2. Slijkplaat
3. Gorzen langs de Flakkeese
kust
4/5. Korendijkse en Beninger
Slikken
6. Venljagersplaten
7. Hoogezandse gorzen
8. Sassenplaat
9. Quackgors
10. Oosterse en Westerse laagjes
11. Enkele polders en Rietgorzen van Tiengemeten
12. Grasgorzen tussen Willemslad en Klundert
13. Plaat van het land van Essche
14. St.-Antoniegorzen

onzekerheid en onvoorspelbaarheid.
Eenzelfde gebied kan dagen achtereen onder
water staan of dagen aehtereen droogvallen.
Oit heeH geresulteerd in een instablel milieu
met een dynamiseh karakter. Het getljversehil
is na de afsluiting geredueeerd tot gemiddeld
20 em. Over langere tijd gezien en voornamelijk in de winter treden er waterstandsehommelingen op van meer dan een meter.
De gemiddelde waterstand is NAP. + 50 em.
Via het Spui komi zoet water van de Oude
Maas in het Haringvliet. Oit veroorzaakt
plaatselijk nog vrij hoge stroomsnelheden.
In het overige deel van het bekken is de
stroomsnelheid door het wegvallen van het
getij aanzienlijk geredueeerd, soms vrijwel
tot nul. Uiteraard kunnen er onder invloed
van de wind ook eireulatiestromingen in het
bekken optreden. Bovendien stroomt het
water nu steeds in dezelfde riehting, het
noordwesten. Het zoutgeha!te is gemiddeld
300 mg Cilliter. AI in mei 1969 was het zoutgehalte in het Haringvliet ten gevo!ge van
de afs!uiting van het Volkerak sterk gedaald,
en ontstond er in het Spuimondgebied - zij
het sleehts gedurende anderhalf jaar - een
zoetwatergetijde, met aile gevolgen van dien
voor de bestaande levensgemeenschappen.
Het vroegere en het huidige landschap
Er is sinds de eeuwwisseling veel veranderd
in het Spuimondgebied. Werd er vroeger
aileen Ruwe bies aangep!ant, rond 1900
beg on men ook op de hogere delen Riet uit
te zetten. Oit Riet heeft zieh ten koste van
de biezen uitgebreid, mede omdat het
gebied is gaan opslibben.
We besehrijven nu eerst de situatie tot 1970,
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dus tot v66r de afsluiting van het Haringvliet.
Vanaf de laagwaterlijn lag een brede strook
kaal slik, dat bij vloed werd overspoeld.
Hierop volgde een zone van Ruwe bies, met
wat verder slik-inwaarts, op de hogere delen,
Zeebies. De Zeebies werd om wille van de
Ruwe-biezencultuur systematisch uit de
Ruwe bies verwijderd, zodat dit in standplaats
strikt gescheiden vegetaties werden. Op
plaatsen met een steile oever grensde het
Riet direct aan het water, alhoewel Riet
voornamelijk zijn standplaats had op de hoge
del en, richting dijk. In voorjaar en winter
werden door de getijbeweging losgeslagen
riet- en biezenstengels op de oeverwallen der
kreken gedeponeerd. Hierop ontwikkelde zich
een soortenrijke ruigte-vegetatie. Langs de
dijk lag een smalle strook onbekaad grasgors. Op de Beninger Slikken was de
Riet-Biezen-zonering duidelijker waar te
nemen dan op de Korendijkse Slikken;
bovendien waren de grasgorzen van dit
laatste gebied bekaad, zodat ze aileen nog
bij extreem hoge vloeden werden overspoeld.
Eenmaal per jaar, in februari of maart, werd er
Riel gesneden, en eenmaal per twee jaar, in
juli en augustus, Ruwe bies. De laatste jaren
voor 1970 werden op de Korendijkse Slikken
de Biezen echter jaarlijks gesneden. Doordat
het Riet op de oeverwallen door de aanwezigheid van ruigtekruiden en veekpakket
niet gesneden kon worden, ontstond hier
broedgelegenheid voor bijzondere vogelsoorten zoals het Baardmannetje en de
Kiekendief. Zowel door zijn natuurlijke
omstandigheden van geUj en zoutgehalte als
ten gevolge van de wijze waarop het werd
beheerd, was dit gebied zowel uit natuurwetenschappelijk als uit cultuurhistorisch
oogpun! zeer waardevol.
Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970
viel het getij weg en verzoette het water
verder. De oeverafslag nam toe. Het milieu
van de oever vertoont thans gedurende een
deel van het jaar overeenkomst met dat van
een meer, en een ander deel van het jaar
met dat van een rivier, zij he! dat de slibaanvoer door voorbezinking in de Nieuwe
Merwede minimaal is. De laagwaterslikzone staat nu altijd onder water. Biezen
en hier en daar Riet grenzen onmiddellijk
aan het water; het Riet houdt bij oeverafslag
het langste stand. De oude situatie is in
overgang naar een nieuwe. Nieuwe plantensoorten komen erbij; maar de oude getijgebonden brakwatersoorten zijn nog niet verdwenen.
Gebleven is nog het sterke seizoenaspect,
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mede door het grotendeels ongewijzigde
beheer.
Ook voor de vogels traden er grote veranderingen op. Enkele soorten verdwijnen,
andere soorten kunnen zich handhaven,
nieuwe soorten komen erbij. De aantallen
per soort wijzigen in mindere of meerdere
mate.
Geomorlologie en bodemgesteldheid

Het Spuimondgebied wordt doorsneden door
kreken die aan de monding soms tientallen
meters breed zijn. De oeverwallen van de
bred ere kreken kunnen vrij hoog zijn. Vooral
op de Korendijkse Slikken komen zogenaamde ebkreken voor, boomvormig met fijne vertakkingen.
De kreken in de Riet- en Zeebiesgorzen zijn
diep met steile oevers; de kreken in de
Ruwe-biesgorzen en op het onbegroeide slik
daarentegen hebben glooiende oevers. Differentiatie in kom en oeverwal is hier nauwelijks aanwezig.
De bodem van het Spuimondgebied bestaat
uit fluvialiel materiaal, afgezet door het
Haringvliet en het SpuL De oeverwallen zijn
over het algemeen zandiger en kalkrijker
dan de kommen.
Gaande van het Haringvliet naar de dijk
zien we over het algemeen het lutumgehalte
toenemen en het kleipakket dikker worden.
Ruwe bies komt voornamelijk voor op de
bodem van kalkrijk zand. In de begreppelde
rietgorzen zijn de dikte van de bovenste
sliblaag en het lutumgehalte over het algemeen groter dan bij de zeebriesgorzen en
de rietruigten van de lage kommen.

Ook de bewortelingsdiepte varieert van meer
dan 1 meter bij bijvoorbeeld Riet tot niet meer
dan 60 cm bij de Ruwe bies.
Na de afsluiting zijn de kleinste kreken en
greppels dichtgeslibd, en ook de mondingen
van de kreken, voornamelijk langs het
Haringvliet. Door het graven van greppels,
vooral in oude rietgorzen, is het natuurlijk
verschil tussen kom en oeverwal genivelleerd.
Het gebied wordt sedert het wegvallen van
het getij middels begreppeling ontwaterd.
Het gevolg van de ontwatering is, dat de
bodem inklinkt en rijpt. Inklinking heeft
aileen invloed op de hoogteligging, maar
bodemrijping be'lnvloedt ook de bodemsamenstelling. Het kleigehalte van de bodem
is langs de dijk hoog. In de richting van het
Haringvliet neemt het af. De natuurlijke

helling van het gebied neemt dus door
inklink als geheel af, maar het verschil tussen
kom en oeverwal, dat samenvalt met het
verschil tussen klei en zand, wordt er sterker
door geaccentueerd.
Er treedt geen afzetting van zand en slib
meer op behalve onmiddellijk boven de
gemiddelde-waterlijn. Hier vindt afzetting
plaats van zand dat in een lagere zone is
weggeslagen.

Vegetatie
De vegetatiepatronen van voor de afsluiting
zijn op de meeste plaatsen in het gebied
nog steeds te herkennen. De eenheden WOfden genoemd naar de soort die aspectbepalend is. Men onderscheidt Ruwe bies-,
Zeebies- en Rietvegetatie. Bovendien zijn er
3

2

4

1. Spontane vegetatie op de
Korendijkse Slikken. Riet met
bollenschermen van de zich
sterk uitbreidende Engelwortel
2. Kreek op de Korendijkse
Slikken met een gordel van
voornamelijk riet en zo hier en
daar biezen. Op de achtergrond
struweelvorming op een oude
rietheuvel
3. Hooiveld op de Korendijkse
Slikken
4. Spontane vegetalie op de
Beninger Slikken met een aanzet tot struweelvorming
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nog een aantal typen grasland.
We zullen de genoemde vegetatie-eenheden
nu achtereenvolgens nader bespreken.
Toen het getij nog heerste, was de Ruwe
bies-vegetatie zeer soortenarm, maar sinds
er €len min of meer vast waterpeil is, is er in
deze vegetatie een ondergroei ontstaan, de
soortenrijkste in het hele Spuimondgebied.
De Ruwe bies komt voor in de zone van
NAP. + 30 cm tot NAP. + 70 cm.
Na 1970 is er geen Ruwe bies meer aangeplant; vooral op de Beninger Slikken zijn
na de afsluiting grote oppervlakten verdwenen. Op de achteruitgang van Ruwe bies
komen we nog terug.
De Ruwe biezen staan er vitaler bij in de
nattere dan in de drogere delen. De soor!enrijkdom neemt dan ook in dezelfde richting
toe. Hierbij moet worden aangetekend dat
25% van aile in de laagste standplaats van
de Ruwe bies voorkomende soorten zeldzaam zijn; men vindt daar bijvoorbeeld
Slijkgroen en Moerassterrekroos. Op sommige
plaatsen komt Fioringras in grote pollen v~~r.
Naarmate de standplaats droger word!
nemen de ruigtekruiden een belangrijke
plaats in, zoals Kattestaart, Wolfspoot,
Bijvoet, Watermunt en Koninginnekruid. In
deze ruigtevegetatie zijn de biezen sinds
1972 niet meer gemaaid. Blijvende verwaarlozing van de biezenvelden zal een successie
veroorzaken waaruit ondermeer een elzen- en
wilgenstruweel kan ontstaan.
Zeebiesvegetaties liggen doorgaans in een
zone die voigt op de Ruwe bies. Waar de
Ruwe bies ontbreekt, grenzen de Zeebiesvegetaties aan het water. De hoogteligging
van deze vegetaties varieert tussen de
NAP. + 40 en + 90 cm.
De Zeebiesvegetaties zijn veel meer gesloten
dan de Ruwe-biesvegetaties. Een gevolg
hiervan is dat ondergroei door gebrek
aan licht vooral op de laagste delen
ontbreekt of soortenarm en schaars is,
Hier treffen we ondermeer aan: Echte waterkers, Watereppe, Knop'ig duizendknoop,
Moeraskers, Knikkend tandzaad en Perzikkruid.
Bij het afbranden van Riet zijn sommige
delen met overjarige Zeebiezen mee afgebrand. Fioringras bleek hier slecht tegen
bestand. Zeebies kwam op deze percelen
vitaler terug, met een ondergroei van onder
andere Reukloze kamille, Echte melkdistel,
Spiesmelde en Akkerdistel. Naarmate de
standplaats hoger en droger is, nemen
evenals bij de Ruwe-biesvegetatie de Ruigtekruiden toe. Hierin kan vooral Harig wilgeroosje domineren. Op de hoogst gelegen
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delen zijn de Zeebiesvegetaties bijna ondoordringbaar door de geite groei van Akkerdistel
en Haagwinde.
Het grootste deel van zowel de Korendijkse
als de Beninger Slikken wordt ingenomen
door vegetaties waarin Riet sterk domineer!.
De hoogteligging van het maaiveld van deze
vegetaties varieert tussen N.A.P. + 70 en
+ 150 cm.
Een goede Rietcultuur is niet denkbaar
wanneer het Riet niet jaarlijks wordt gemaaid,
verb rand of bespoten. Gebeurt dit niet, dan
gaat het Riet in hoogte en vitaliteit achteruit
en krijgen andere soorten een kans en het
Rietgors verruigt.
De rietruigte-vegetaties van de lage kommen
sluiten aan bij de Zeebiesruigten. Het Riet
heeft zich hier ten koste van de Zeebies
uitgebreid. De ondergroei is vrij soortenrijk.
Vee I voorkomende soorten zijn hier verder
Fioringras, Harig wilgeroosje, Haagwinde en
Grote brandnetel. Oit vegetatietype wordt
slechts voor een klein gedeelte in cultuur
gehouden.
De begreppelde Rietgorzen kan men beschouwen als de 'cultuurlanden' van het
Spuimondgebied. ledere vorm van ondergroei
zou hier uit cultuurtechnisch oogpunt moeten
ontbreken; maar vooral op de hogere delen
kan aanzienlijke ondergroei voorkomen van
voornamelijk Krulzuring, maar ook van onder
andere Spiesmelde, Ruwbeemdgras en Akkermelkdistel. Hier en daar komt Haagwinde in
grote hoeveelheden voor en drukt door zijn
gewicht het Riet tegen de grond. Op de
overgangen van kom naar oeverwal groeit
nauwelijks meer exploiteerbaar Riel.
Het gors is verruigd met Bitterzoet, Moerasmelkdistel, Rietzwenkgras en Grote engelwortel en diverse soorten wilgeroosjes, met
voor de oeverwallen specifiek Strandkweek
en Heemst.
Na de afsluitingen zijn boeren op de Beninger
Slikken begonnen met het beweiden van het
grasgors. Hierdoor kwam echter ook ongewild
het aangrenzende Riet- en Biesgors in
beweiding. Riet en Zeebies gingen hierdoor
sterk achteruil. Enkele grassoor!en konden
zich uitbreiden. Brakwaterkruiden zoals
Aardbeiklaver, Melkkruid, Zilte rus vestigden
zich, met specifiek voor het begraasde
Zeebiesgors de soorten Stomp kweldergras,
Zeekraal en Zilte schijnspurrie. Door bespuiting zijn de ruigtekruiden voor een groot deel
uit deze vegetaties verdwenen.
Het onbekade grasgors, vroeger boven de
lijn van gemiddeld hoogwater, was voar de
afsluiting het soortenrijkst. Het fraaiste
voorbeeld van dit vegetatietype is in 1975

gescheurd en omgezet in bouwland.
De meeste van de hieronder genoemde
soorten kwamen in 1973 nog voor: Echt lepelblad, Knolvossestaart, Zilt torkruid, Zilte
zegge, Behaarde boterbloem, Schorrezoutgras, Gewoon kweldergras, Zilte rus en
2ilte- en Rode schijnspurrie.
Op de kunstmatig opgeworpen Rietheuvels,
waarop vroeger Riet verzameld werd om te
voorkomen dal het tijdens springvloeden zou
wegspoelen, komt een tamelijk soortenrijke
ruigtevegetatie voor met plaatselijk Braam.
Kleine lisdodde komt over een aanzienlijk
oppervlak op een plaats van de Beninger
Slikken vrijwel als enige soort v~~r.
Vergelijking met andere gebieden
De vegetatie op de lagere delen van het
Spuimondgebied vertoont overeenkomst met
de vegetatie die voorkwam langs de oevers
van kleine geulen in de Biesbos. Na de
vestiging van lichtwegvangende grotere
planten zal deze vegetatie vermoedelijk
verdwijnen. Door het nieuwe milieu en het
efemere karakter van de vegetatie op de
hoger gelegen biezengorzen is zij niet of
nauwelijks in te delen bij bestaande verbonden en associaties. De vegetaties van de
cultuurrietlanden en van de oeverwallen
kunnen in het algemeen ook na de afsluiting
nog in onderscheiden vegetatie-eenheden
worden ondergebracht.
De situatie in het Spuimondgebied is min of
meer vergelijkbaar met die op de Plaat van
Scheel hoek. De belangrijkste verschillen zijn,
dat de Plaat van Scheelhoek al in 1965 voor
het getij werd afgesloten en dat het waterpeil
er sindsdien constant iets onder het maaiveld
wordt gehouden. Van de 72 plantensoorten
die groeien op het Zeebiesgors en het grasland langs het Zuiderdiep komen er slechts
zeven niet voor in het Spuimondgebied.
Ruwe-biezenvegetaties, die in de Spuimond
het soortenrijkst zijn, komen op de Scheelhoek helemaal niet v~~r. Op de lage delen
domineert daar Zeebies. Op de hogere delen
van de Zeebiesgorzen in de Scheel hoek
domineert Harig wilgeroosje, samen met
enige andere ruigtekruiden.
De Rietgorzen in de Scheel hoek zijn soortenarmer, waarschijnlijk ten gevolge van de
voortdurend hoge waterstand, die het Riet
begunstigt. Het vegetatietype dat in de Spuimond voorkomt op de oeverwallen, de
zogenaamde Heemst-associatie, vinden we
ook weer terug op de Plaat van Scheel hoek.
Over het algemeen zijn aile vegetatietypen in
het Spuimondgebied soortenrijker en hebben

ze een iets afwijkende soortensamenstelling.
Dit hangt waarschijnlijk samen met de wisselende waterstand en de minder ver
voortgeschreden successie.
In het Spuimondgebied zijn, ondanks het
ontbreken van voedselarme en droge
situaties, 225 soorten hogere planten aangetroffen. Oit is tweemaal zoveel als gemiddeld
in Nederland op een vergelijkbaar oppervlak
(zie tabel 1). Vegetatiesoorten van vochtige
graslanden, van natte contact- en storingsmilieus, van moerassen, moerasbossen en
bronnen en van oevergebieden zijn goed vertegenwoordigd; vijfentwintig soorten, 11% van
het totale aantal, zijn zeldzaam. De volgende
drie soorten zijn zeer zeldzaam: Bruin cypergras, Slijkgroen en Wilde kaardebol.
In vegetatiekundig opzicht is de Spuimond
belangrijk door de ruigtevegetatie die VOOfkomt op de oeverwallen, de al eerder genoemde Heemst-associatie. Dit vegetatietype
is karakteristiek voor het meso-haliene
getijdemilieu en komt in Nederland
momenteel aileen langs het Haringviiet en in
het Verdronken Land van Saeftinge v~~r.
Aile soorten hebben zich tot nu toe in dit
vegetatietype gehandhaafd, en nieuwe soorten
hebben er zich gevesligd. Van bijzonder
belang zijn ook de oevervegetaties op de
periodiek droogvallende slikken. Hoewel de
vegetatietypen niet in bestaande systemen
zijn in te passen, kan hun belangrijkheid
worden afgeleid uit het hoge aantal zeldzame
soorten dat er in voorkomt (zie tabel 1).
Veranderingen na 1970
Door het wegvallen van de getijbeweging en
de verzoeting van het water hebben zich
nieuwe soorten gevestigd. Het aantal soorten
hogere planten is bijna verdubbeld. In
hoeverre de oude soorten zich kunnen
hand haven is moeilijk te voorspellen, daar
er vrijwel nog geen soorlen uit het Spuimondgebied verdwenen zijn. Wei is de
totale massa van een aantal soorlen sterk
achteruit gegaan. Een voorbeeld hiervan
levert de Ruwe bies.
Het aantal soorten in de Ruwe-biesvegetaties
is enorm toegenomen van 1 of 2 per 25 m 2
tot meer dan 30. Dit geldt ook voor Zeebiesen Rietvegetaties, zij hel in mindere mate.
In deze drie vegelatietypen neemt over het
algemeen de invloed van de bestaande
vegetatie toe; net pionierkarakter van de
vegeta!ie verdwijn! geleidelijk. In de gebieden
die vroeger gelegen waren boven gemiddeld
hoog water, de oeverwatlen en grasgorzen,
treed! een minder grote verandering in de
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Tabel 1
Aantallen en percentages voor soorten van de sociologisch-oecologische groepen in de
Spuimond t.o.v. heel Nederland. (Onderscheidingen naar E. v. d. Maarel, 1971).
soc.-oec. groep

aantal soorten
in Nederland

aantal soorten
in de Spuimond

percentage in
Spuimond t.o.v.
Nederland

onkruiden
soorlen van droge ruigten
waterplanten
oeverplanten
schorreplanten
strand- en zeeduinplanten
soorten van droge graslanden
soorten van vochtig grasiand
soorlen van schraalland en
kalkmoerassen
soorten van natte contacten storingsmilieus
soorten van laagvenen en
laagveenstruwelen
soorten van moerassen, moerasbossen, bronnen
zoom- en struweelplanten
van kalkrijke bod em
zoom- en struweelplanten
van voedselrijke bodem
bosplanten van kalkrijke of
voedselarme bodem
bosplanten van voedselrijke
bodem

111
159
66
54
27
28
155
59

7
37
12
23
8
4
5
23

6
23
18
43
30
14
3
40

86

3

3

120

45

38

51

11

21

77

25

32

58

14

24

?

?

?

45

2

4

78

vegetatie op dan op de lag ere del en, de
kommen. Wei zien we op de oeverwallen en
grasgorzen de bedekking van een aantal
soorten vrij sterk veranderen. In de laag
gelegen Biezengorzen is de waterstand een
sterkere differentierende factor dan in de
Rietgorzen. Het Riet heeft zich ten koste van
de Biezen uitgebreid.
Op de Beninger Slikken is de achteruitgang
van de Ruwe bies groter dan op de
Korendijkse Slikken, waar de Biezenvegetaties hoger liggen. Was vroeger de standplaats tussen NAP. en NAP. + 85 cm, nu
is de benedengrens NAP. + 50 cm (zie
fig. 2).
De achteruitgang van de Ruwe bies heeft
nadelige gevolgen, zowel voor de mens, die
een lagere opbrengst per ha krijgt, als voor
een aantal vogelsoorten waarvoor de zaden
of wortelstokken van belang zijn als voedselbron. Het betreft met name de Wintertaling,
de Pijlstaart, de Wilde Eend en de Grauwe
Gans.
De oorzaak van de achteruitgang is niet
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bekend. Wei kunnen een aantal factoren
worden genoemd die mogelijk tot achteruitgang hebben bijgedragen: het wegvallen
van eb en vi oed, de verandering van .de
waterkwaliteit en de verzoeting, de voortschrijdende successie, ganzenvraat, golfslag
en de in 1973 uitgevoerde bestrijding met
herbiciden. De Ruwe bies, die in 1971 nog
67 ha besloeg op de Beninger Slikken, was
in '72 al verminderd tot 32 ha en een jaar
later tot 17 ha; de Zeebies handhaafde zich
goed.
Helaas zijn van de Korendijkse Slikken niet
voldoende kwantitatieve gegevens bekend.
Wei weten we dat daar, ondanks een intensieve begrazing, de achteruitgang van de
biezen beduidend minder is geweest. Tevens
blijkt hieruit dat beg razing van de zeebiesvegetaties niet heeft geleid tot een sterke
achteruitgang van deze soort.

De vogels
De afsluitingen van het Volkerak en het
Haringvliet hebben ook belangrijke veranderingen teweeg gebracht in de avifauna
van het gebied van het Hollands Diep en het
Haringvliet. Er hebben zich vooral wijzigingen
voorgedaan in de aantallen per soort. De
functies die het gebied vanouds voor de
vogels vervulde, vervult het nu grotendeels
nog. We geven een overzicht van de functies
die het gebied nu vervult en de belangrijkste
vogelsoorten die ervan profiteren.
Het gebied heeft een doortrekfunctie voor
Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend, Smient,
Pijlstaart, Siobeend, Bergeend, Grauwe Gans,
Kemphaan en Kluut; een overwinteringsfunctie voor Wilde Eend, Krakeend, Smient,
Pijlstaart, Siobeend, Kuifeend, Tafeleend,
Bergeend, Grauwe Gans en Brandgans. Ais
overzomeringsgebied wordt het gebruikt door
Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend, Slobeend, Bergeend, Grauwe Gans en Kluut,
terwijl Wilde Eend, Wintertaling, Krakeend,
Siobeend, Bergeend, Grauwe Gans en Kluut
er komen om te ruien.
Wilde Eend, Krakeend, Siobeend, Bergeend
en Kluut broeden in het Haringvliet en het
Hollands Diep, en Wilde Eend, Wintertaling,
Smient, Pijlstaart, Siobeend, Grauwe Gans,
Koigans, Rietgans en Brandgans rusten er
op hun trektochten uit.
De belangrijkste buitendijkse gebieden in het
Haringvliet en het Hollands Diep zijn thans:
de Plaat van Scheel hoek, de Slijkplaat, de
Gorzen langs de Flakkeese kust, de Korendijkse en Beninger Slikken, de Ventjagersplaten, de Hoogezandse gorzen, de Sasseplaat en in mindere mate het Quackgors, de

Oosterse en Westerse laagjes, enkele polders
en rietgorzen van Tiengemeten, de grasgorzen tussen Willemstad en Klunder! en de
Plaat van het land van Essche met als
randgebied de St.-Antoniegorzen, gelegen
aan het Hellegat.
We behandelen hier weer de actuele
ornithologische betekenis van met name de
Korendijkse en Beninger Slikken.
Het Spuimondgebied heeft na de afsluiting
als broed-, overwinterings- en doortrekgebied
internationaal gezien aan belangrijkheid
enigszins ingeboet. De geschiktheid van het
gebied voor de vogels zal ongetwijfeld ook
in de toekomst nog veranderen. De toekomstige ornithologische waarde is in sterke
male afhankelijk van het beheer. Ten
opzichte van 1969 zijn de volgende broedvogelsoorten vooruitgegaan: Fuut, Siobeend,
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Fig. 2. Schema van de achleruitgang van de ruwe bies
(Scirpus lacustris) op de Beninger Slikken
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kemphaan

watersnip

bosrietzanger

smient

Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Heggemus,
Grote Karekiet en Bosrietzanger. Constant
gebleven zijn: Zomertaling, Bruine Kiekendief, Houtsnip, Koekoek, Veldleeuwerik, Witte
Kwikstaart, Merel, Grasmus en Rietgors.
Achteruitgegaan zijn: Wilde Eend, Bergeend,
Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur, Kemphaan, Kluut, Holenduif, Gele kwikstaart, Snor,
Kleine Karekiet, Baardmannetje en Kneu.
Soorten als Roerdomp, Waterral, Porseleinhoen en Velduil kwamen in 1973 niet meer
tot broeden.
Zeldzame broedvogels zijn: Blauwe Reiger,
Bruine Kiekendief, Watersnip, Kemphaan en
Rietzanger.
De volgende doortrekkende en overwinterende vogelsoorten zijn na afsluiting in
aantal vooruitgegaan: Fuut, Aalscholver,
Middelste Zaagbek en Knobbelzwaan. Gelijk
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snor

gebleven zijn: Smient, Siobeend, Brandgans,
Kievit, Goudplevier, Bontbekplevier, Watersnip, Tureluur en Kemphaan.
Achteruitgegaan zijn: Wilde Eend, Wintertaling, Pijlstaart, Bergeend, Grauwe Gans,
Waterral, Zilverplevier, Wulp en Kluut.
Van de niet broedende soorten zijn de
Grauwe Gans en de Brandgans het belangrijkst. Voor beide soorten is de Spuimond
een internationaal belangrijke pleisterplaats,
dat wi!, vol gens internationaal overeengekomen normen zeggen dat er regelmatig
meer dan 2% van de noordwest-Europese
populatie verblijft. Van de dertigduizend in
Nederland doortrekkende Grauwe Ganzen
verbleef voor de afsluiting regelmatig
10-15% en incidenteel 30% op een dag in
het Spuimondgebied. Thans zijn deze
percentages teruggelopen tot 5 en 10%.

Tabel 2
Walerwildtellingen Korendijkse Slikken in de periode 1942-1955 (23 tellingen).
Gegevens antleend aan Lathauwers (1955) aangevuld met gegevens van H. van Leeuwen.
Maximale aantallen per maand.
jan
Aalscholver
Wilde Eend
Wintertaling
Smient
Pijlstaart
Siobeend
Bergeend
Grauwe Gans
Kievit
Goudplevier
Bontbekplevier
Watersnip
Wulp
Bosruiter
Tureluur
Zwarteru iter
17 Groenpoolruiler
18 Bonte Strandloper
19 Kemphaan
20 Kluul
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

febr

mrt

apr

4
500 400
- veel
1000 2000 1000 200
400 500
50
2000 4000 200 100
50
30
4
40 350 100
1200 450 350 600
20
10 veel
2000
50
5
15
2
10
30
50
100 175 300
50
-

150

8

mei

juni

juli

sept

okt

4
2000
12
600 2000

12
30
300
40
20
150
120
250

40
200
400
400
25
40
25
100
4
20
22

60
190
15
1

50

50
150
3
350
225
2
60
50
30

nov

-

-

-

50

..

40
200
35

dec

5
200 450
2000 1500
40 1000
2500 2000
100
20
30
3500 400
100
50 100
25
300 100
300 300

4
2 -

160
65
2
150

40

aug

30

-

Tabel 3
Waterwildtellingen Korendijkse Slikken.
Maximale aantallen per maand in de jaren 1971-1973 (22 tellingen).
jan

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fuut
Aalscholver
Wilde Eend
Winlertaling
Krakeend
Smient
Pijlslaart
Siobeend
Mid. Zaagbek
Bergeend
Grauwe Gans
Knobbelzwaan
Meerkoet
Kievit
Goudplevier
Watersnip
Wulp
Tureluur
Kemphaan

12
210
75

febr

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sept

23
33
60
65

29
3
150
32
2
2500

16
32
30
25

5

9

40

90
65

48
2
375
65

20
2
375
25
2

39
31
340
56

50 350
25 18

2
3

50
18
94

10

400 250
50 60
150 500
2
5
15 200

100 45
60
7
450 600

15

5

2

10

8
5
1020 368

12
12
31
3

85

90

30

40

1
10

ok!

nov

75
59
400
82
4
80
175
1

36

dec

10

200 310
95 15
250 30(
620 46
20
10
8

45
2

50

12

20
20
75

48
30

15
8

3
1050 1400 600
3

3

3

70
125
175
90

20
15
160

6
50

4
80

60

49
30
30
150

2
4
10

3

10 300
40
40
20
20
8

75
80
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Van de Brandganzen verblijft zowel voor als
na de afsluiting jaarlijks 5-8% van de
Nederlandse populatie voor kortere of
langere tijd in het Spuimondgebied.
Opmerkelijk is dat Smient, Brandgans en
Goudplevier, soorten die zich beperken tot
het terrestrisch gedeeJte van het Spuimondgebied, zich goed hebben gehandhaafd.
Het aquatisch milieu is beJangrijker
geworden, gezien de toename van Aalscholver, Fuut en Middelste Zaagbek. De
soorlen die gebonden zijn aan een bepaalde
oeverstructuur, bijvoorbeeld droogvallend
slik, zijn over het algemeen achteruitgegaan.
De Spuimond aJs natuurgebied kan men niet
afzonderJijk beschouwen; het is een deel van
een groter geheel, het Deltagebied.
Omdat de Spuimond van grote betekenis is
voor de trekvogeJs zijn de relaties met
andere, voornamelijk in het Haringvliet
gelegen gebieden talrijk. Van deze gebieden
is de 200 ha grote SlijkpJaat als rust- en
fourageergebied het belangrijkst, zowel op
grond van zijn ligging als vanwege zijn
groolle.
De begroeiing op de plaat is momenteel ijl.
Slechts bij zeer hoge waterstand loopt hij
onder.
Slijkplaat en Spuimond worden beide door
KoJ- en Rietganzen gebruikt als slaapplaats.
Sinds de afsluiting lijken de Slijkplaat en de
punt van de Korendijkse Slikken een belangrijker slaapplaats voor deze soorten dan de
Beninger Slikken.
De functie van de Spuimond als sJaappJaats
voor Meeuwen, WuJpen en andere steltlopers
is na 1970 helemaal door de Slijkplaat
overgenomen.
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Toekomstige inrichting en beheer
De waarde van de Korendijkse en Beninger
Slikken als natuurgebied was tot 1970 vooral
te danken aan het getijverschil van 2 m in
brak water, de variatie in hoogteligging en
bodemstructuur, de schaalgrootte en de rust.
Alhoewel de laatste drie factoren nog in
voldoende mate aanwezig zijn, waren zij
toch aile enigszins afhankelijk van het getij.
Als gevolg van de afsluiting is de oppervlakte
van het gebied afgenomen, terwijl de ontwatering inklink en daardoor nivellering van
het hoogteverschil over het gehele gebied
heeft veroorzaakt; aileen het verschil tussen
kommen en oeverwallen is toegenomen. De
verbeterde ontsluiting van het gebied is een
gevaar voor de rust.
De van getijbeweging afhankelijke levensgemeenschappen zullen langzamerhand verdrongen worden door nieuwe, die aan de
huidige situatie zijn aangepast, al zullen
afzonderlijke soorten zich vaak nog kunnen
handhaven. Het zou onjuist zijn om te proberen de oude situatie kunstmatig in stand
te houden, als de essentiele voorwaarden
daarvoor niet meer aanwezig zijn.
Door de a-biotische verschillen in het gebied
te handhaven of door middel van beheer te
accentueren, kan men binnen de natuurlijke
mogelijkheden van het gebied een grote
diiferentiatie in vegetatietypen tot stand
brengen, waarbij het voornamelijk voor de
vogals belangrijke open karakter gehandhaafd blijft. Er bestaan gradienten droog-nat,
zand-klei en oeverwal-kom. Door middel van
beheer kunnen hieraan worden toegevoegd
de gradienten beweid-onbeweid en mesotroof-eutroof (fig. 5).

weidevogels en als pleisterplaats voor
Smient, Grauwe Gans, Koigans, Rietgans,
Brandgans en Goudplevier.
Rietlanden en ruigtevegetaties zijn onder
meer van belang voor Bruine Kiekendiei en
Baardmannetje. Hooilanden zijn mogelijk een
geschikte biotoop voor bijvoorbeeld de
Kwartelkoning. Op plaatsen waar struweel
ontstaat kunnen zich voor de Spuimond
nieuwe vogelsoorten vestigen.
Het botanisch optimale beheer hoelt niet
noodzakelijkerwijs overeen te komen met het
ornithologisch optimale beheer. Met name
Ganzen en weidevogels komen vooral voor in
grootschalige terreintypen. Hoewel uit
botanisch oogpunt beweiding in najaar en
winter gunstig kan zijn, is het vee in deze
periode een voedselconcurrent voor de
Ganzen. am de bolanische en ornithologische

Beweiden, maaien, branden en niets doen
zijn beheersmaatregelen die toegepast
kunnen worden in het Spuimondgebied, Door
extensieve beweiding kan een gradient
ontstaan in begrazingsdichtheid en voedselrijkdom, Door middel van branden wordt de
waardevolle ruigtevegetatie van het rietgors
in stand gehouden, Door maaien en afvoeren
van het gemaaide kunnen waardevolle vegetatietypen ontstaan en worden verschillen in
troiiegraad geaccentueerd, Niets doen
verschaft de mogelijkheid tot het bestuderen
van ongestoorde success ie,
Variatie in de vegetatie krijgt men door in
verschillende gebieden met eenzelfde
hoogteligging en bodemgesteldheid een
verschillende beheersmaatregel toe te
passen, en omgekeerd door dezelfde beheersmaatregel toe te passen in gebieden waar
gradienten aanwezig zijn.
Eisen van de vogels
In hoeverre kan het gebied van de Spuimond
nu en in de toekomst nog voldoen aan de
verwachtingen van de avifauna?
Brakwaterslik, waar Wulp, Rosse Grutto en
Kluut voor hun voedsel op aangewezen
waren, is na de afsluiting niet meer te
creeren. Het zoetwaterslik zou voor Wintertaling, Kievit, Watersnip, Grutto en Kemphaan, onbegroeid moeten blijven.
De achteruitgang van de Ruwe-biezenvelden
zou nader onderzocht moeten worden.
Hiervan zijn namelijk de Grauwe Gans en
een aantal zwemeenden voor hun voedsel
afhankelijk.
Grote oppervlakten extensief beweid grasland zijn nodig als broedgebied voor
Verklaring globale vegetatiekaart
Gemeenschap met een overheersing
van ruwe bies begeleid door haagwinden of fioringras of hoge ruigtekruiden
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Fig. 4. Globale vegetatiekaart
van de Korendijkse Slikken
Fig. 5. Bestaande en mogelijke
gradienten in het gebied van de
Spuimond
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reukloze kamille of harig wilgenroosje
Gemeenschap met een overheersing
van riet met of zonder ruigtekruiden
met weinig of vee I andere plantensoorten
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potenties van het gebied zo goed mogelijk
te benutten zal er een compromis tussen
deze twee gevonden moeten worden. Men
kan denken aan verdeling van het gebied in
botanisch en ornithologisch te beheren
terreinen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat
primair ornithologisch te beheren gedeelten
niet in bepaalde opzichten botanisch waardevol kunnen zijn of omgekeerd.
Sinds de afsluiting is de recreatiedruk met
name van de watersport, in het Spuimondgebied toegenomen. Vooral op de Korendijkse
Slikken kunnen de kleinere schepen de kreken binnenvaren. Ook de jacht geeft, en dan
vooral op de Beninger Slikken, een grote
mate van verstoring. Handhaven van de rust
is van essentieel belang voor waterwild en
steltlopers.
Een gevolg van het wegvallen van het getij
is, dat de erosie nu op een niveau plaats
heeft. Op plaatsen met een steile oever is
kustafslag van enkele tientallen hectaren
geconstateerd, voornamelijk op de Korendijkse Slikken.
Op plaatsen waar Riet aan het water grenst,
gaat de afslag minder snel dan bij met Ruwe
bies of Zeebies begroeide plaatsen.
De oorspronkelijke rechte kustlijn heelt nu
grillige vormen gekregen. Het is nog niet te
overzien of en waar een nieuwe evenwichtstoestand zal worden bereikt. Een onder water
Jiggende zandplaat van de Korendijkse
Slikken is gedeeltelijk weggebaggerd; dit zal
de alslag nog wei doen toenemen. Had men
deze plaat opgespoten dan was er een haf
ontstaan, waarop de golven zouden
afketsen.
Het verdient aanbeveling om de oeveralslag
tot stilstand te brengen bijvoorbeeld door het
aanbrengen van strekdammetjes loodrecht
op de kust of de aanleg van een grinddam
op enige afstand parallel aan de oever dan
wei onmiddellijk tegen de oever.
Het opspuiten van een zandhaf zou een
minder star beeld opleveren en moet daarom
als een aantrekkelijk alternatief worden
·gezien. Zo'n zandhaf zou bovendien de
pleziervaart het binnenvaren kunnen beletten,
en daarmee de recreatiedruk verzwakken.
Op een groot gedeelte van de Beninger
Slikken is in opdracht van de rietpachter in
1973 per vliegtuig een bespuiting uitgevoerd.
met het doel een aantal voor de rietcultuur
schadelijke onkruiden te bestrijden. Niet
aileen deze kruiden kwamen om, ook werd
schade toegebracht aan - voor de rietcultuur
waardeloze - vegetaties op de oeverwallen
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en in de voormalige biezengorzen. In de
biezengorzen bleek dat het gebruikte middel
niet selectief was tegen dicotylen. Bij Ruwe
Bies en Zeebies trad bladbeschadiging op,
waarna de bovengrondse delen in de meesle
gevallen afstierven. De onlwikkeling van
grote delen van het gebied is door de
bespuiting verstoord.
Het resultaat was voor de rietpachter gunstig,
want de oogst werd er merkbaar groter door.
Als rechtstreeks gevolg van de afsluiting is
het Riet sedertdien echter verruigd, zodat de
oogsten weer zijn geslonken.
Bestemmingsplannen voor de Korendijkse en
Beninger Slikken zijn in voorbereiding. Toldat
die plannen in werking treden biedl de
juridische status van het gebied echter geen
enkele waarborg voor hel behoud van de
natuurwetenschappelijke en cul!uurhistorische
waarden die er zich hebben gevormd.

Landschappelijke afwerking
van de duinverdediging
bij Westerschouwen

De aanleg van nieuwe civieltechnische
werken, vooral indien zij van grote omvang
zijn, betekent in vele gevallen een belangrijke ingreep in het bestaande landschap.
Het is dan ook zaak, bij het ontwerpen en
de tenuitvoerlegging van deze werken de
uiterste zorg Ie besteden aan de inpassing
ervan in het landschap, zowel door de wijze
van vormgeving als door de afwerking.
Dit geldt oak voor het uitvoeren van
werken in of nabij onze duinen, die
ongeveer 10% van het Europese duinlandschap uitmaken en nag een van de
weinige min of meer natuurlijke landschapstypen in ons land vormen. Juist door hun
natuurlijkheid, voortkomende uit het wissel end
spel van lucht, water en bodem, vertegenwoordigen zij zowel in natuurwetenschappelijk
als in landschappelijk en recreatief opzicht
belangrijke waarden.
Zoals in Berich! 73 (augustus 1975) werd
gemeld, was het om meer dan een reden
noodzakelijk om als onderdeel van de
Oosterscheldewerken aan de zuidwestkant
van Schouwen, daar waar de waterkering
van dijk in duin overgaat, een damaanzet,
een haven en een hoogwaterkering te
bouwen. In samenhang daarmee werd ook
het duin aan de zeezijde over een lengte van
500 m van een verdediging voorzien. Deze
duinverdediging, die op strandhoogte bestaat
uit een asfallslab en een strook van met
zandasfalt gepenetreerde stortsteen en
daarboven tot N.A.P. + 11 m ui! een 20 cm
dikke laag asfaltbeton, werd aangebracht
nadat ter plaatse de nodige onlgravingen
van en zandaanvullingen met duinzand
hadden plaatsgevonden.
am met deze zwarle en imposante bitumi374

neuze werken het natuurlijke landschap niet
te verstoren en de strandrecreatie geen
blijvende schade te berokkenen is besloten
de duinverdediging met zand in te pakken
en aldus een kunstmatig duin te vormen.
Men kan, en dat is elders ook wei gedaan,
de duinverdediging met een laag zand van
min of meer gelijke dikte afdekken, de
oppervlakte van het zand met behulp van
bulldozers wat relief geven en het zand door
middel van inplant met helm voor verstuiving
vrijwaren. Het resultaat is echter doorgaans
een wat statische vorm van inrichting en een
landschap dat zichtbaar afwijkt van het van
nature ontstane duinreliiH.
Vandaar dat bij de Damaanzet op Schouwen
een poging is gedaan om na te gaan of aan
de kunstmatige duinen een wat meer
natuurlijk relief kan worden gegeven. Dit

betekent een experiment met een meer
dynamische vorm van inrichting, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de wind
bij de vorming van het relief en waarbij
stuifschermen en inplant veer het merendeel
slechts een correctieve functie bij de duinontwikkeling hebben. Door de wind te lalen
spelen met het aangebrachte zand, kan
immers een meer natuurlijk relief ontstaan,
en van dit relief, tezamen met een min of
meer spontane ontwikkeling van de vegetatie,
kan dan uiteindelijk een waardevoller duinlandschap worden verwacht.
Zo'n landschap kan echter aileen standhouden wanneer het aanbod van het zand
vanaf het strand naar de duinen tenminste
gelijk is aan het door het water en de wind
veroorzaakte zandverlies. Of anders gezegd:
er zal over een zekere meerjarige peri ode
,-----------.. ---- ---.---..........,

een aanvaardbaar dynamisch evenwicht
moeten optreden in de zandbeweging tussen
duin en strand. Maar dit evenwicht is weer
van vele factoren afhankelijk, zoals van de
vorm, de breedte en de hoogteligging van
het duin en het strand, van de invloeden
die het verticale en het horizontale getij en
de gollbeweging uitoefenen op de duin- en
de strandprofielen, van de sterkte en de
tijdsduur van de heersende windrichtingen
ten opzichte van het duin en het strand, van
de stuifgevoeligheid van het zand, en zo meer.
Toen dan ook in principe was besiolen om
het nieuwe duingebied op meer dynamische
wijze tot stand te lalen komen, kwam direct
de vraag naar voren van welke situatie zou
moeten worden uitgegaan: een zeker zandprotiel op de gemaakte duinverdediging met,
dan wei zonder verhoging van het naast-
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i. Situatie
2. Afwerking van de bekleding

liggende strand. Om een aanvaardbare keuze
te kunnen bewerkstelligen werden beide
mogelijkheden nader uitgewerkt. Het aanvangsprofiel voor het nieuwe duin met
strandverhoging is verkregen door het
strandprofiel vanaf de laagwaterlijn op
NAP. - 1,40 m onder een helling van 1 : 25 a
1 : 30 te laten oplopen naar NAP. + 3,50 m
<!. N.A.P. + 4 m en vandaar onder een helling
van 1 : 2 - in verband met de inplantingen
kan het niet steiler - een duinprofiel te
vormen tot NAP. + 14 m aan de oostelijke
en tot NAP. + 19 m aan de westelijke
beeindiging van de duinverdediging. Zo werd
aan de zeez/jde van het bestaande duin een
tweede kamlijn gevormd, die met enige
variaties in hoogteligging min of meer
parallel loopt met de bestaande duinkam.
in de dwarsrichting werd hierdoor ook een
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duinpannetje van enkele meters diep
gecreeerd. De ligging van het diepste punt
van dit kunstmatig dal is zo gekozen, dat het
alsfaltbeton daar nog met tenminste
1 m zand zou zijn bedekt. Om dit duinlandschap mogelijk nog beter te beschermen
tegen golferosie en om een - in landschappelijk opzicht - betere visuele aansluiting op
het volgende stuk duin mogelijk te maken
werd overwogen dit profiel van strandverhoging en nieuw duin tot 400 600 m
voorbij de westelijke begrenzing van de
duinverdediging door te trekken.
Past men daarentegen geen strandverhoging
toe, dan blijft het duinprofiel nagenoeg gelijk
aan dat van het duin met strandverhoging.
Voor het ontwerp van de zeewaartse duinhelling onder 1 : 2 kan dan worden uitgegaan
van een duinvoet op de hoogte van het
strand v66r de duinverdediging. Bij een
duinvoet op strandhoogte is het risico van
aantasting van het duin door golven en
stormvloedstanden echter groter dan wanneer
het duinprofiel vanuit een hoger gelegen
duinvoet wordt opgebouwd. Rekening
houdend met een waterstand van N.A.P.
+ 1,60 m, het hoogst waargenomen hoogwater, is de duinvoet ontworpen op N.A.P.
+ 2,5 m a NAP. + 3 m. In dat geval komt
dus tussen de nieuwe duinvoet en de
bovenkant van het strand een strook duinverdediging bloot te liggen, hetgeen in
esthetisch opzicht en op grond van
recreatiebelangen minder aantrekkelijk is.
Het neerslag- en zeewater dat door het
zandlichaam van het duin heenzakt zal bij
deze constructie over de dichte duinverdediging afstromen en aan de duinvoet uittreden. Daar ontstaat dan een zeer natte
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drijfzandachtige laag, die niet gevaarlijk is,
maar wei een zekere erosie van de duinvoet
zal bewerkstelligen. Bij zo'n hoge duinvoet
is er overigens ook kans op erosie door
strandrecreanten. Om al deze nadelen en
onaangenaamheden te ontgaan zal daarom
de blootliggende strook duinverdediging
moeten worden afgedekt met een tenminste
1 m dikke zandlaag. Er bestaat echter een
kans dat deze zandlaag wegens de aantastende werking van stormen en hoogwaterstanden elk jaar na de winter en voordat het
badseizoen begint, opnieuw moet worden
aangebracht.
De ontwikkeling van het duin is echter niet
aileen afhankelijk van het duinprofiel bij de
aanleg, al dan niet met strandverhoging, maar
ook van maatregelen die in de aanvangssituatie kunnen worden genomen, zoals het

3. Detailsituatie
4. Verschillende mogelijkheden
voer het dwarsprefiel na verzwaring
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plaatsen van stuifschermen en een zekere
in plant. Gegeven de eis dat het duin op
dynamische wijze moet worden gevormd,
mogen deze maatregelen in de beginsituatie
slechts minimaal zijn en nadien pas worden
uitgebreid, wanneer de ontwikkelingen in het
duinprofiel zulks vereisen. In de aanvangssituatie wordt daarom volstaan met het
plaatsen van een stuifscherm aan de duinvoet, bij een duin met strandverhoging dus
op NAP. + 3,5 m a NAP. + 4 m en bij
een duin zonder strandverhoging op ongeveer
NAP. + 3 m.
Overigens wordt aan de zeezijde van het duin
volstaan met een pleksgewijze beplanting
met helm, waarbij de dichtheid van de
beplanting in de verschillende proefvakken
varieerl. Een beplanting die volledige vastlegging van het duin beoogt is veel dichter.

250

100

150

200

250

De spaarzame beplanting heeft ten doel de
zeewaartse helling van het duin en het
strand bij voortduring te laten fungeren als
bronnen van stuifzand. Oit zand heeft echter
niet aIleen een stuifgevoelige korreldiameter
van 100 tot 400 mikron, maar ook een nietstuifgevoelige component, zoals slib,
schelpen, grotere en kleinere veen- en
kleibrokken en hier en daar wat grind, stenen
en verontreinigingen zoals brokken asfalt.
Naarmate de verstuiving nu voortgaat, zal de
dichtheid van het niet-stuifgevoelige materiaal
aan de oppervlakte zozeer kunnen toenemen,
dat het stuifproces geheel tot staan komt.
Wanneer het zover is, of zover zal komen en
hoaveel zand er dan verstoven zou kunnen
zijn, kan in de aanvangssituatie nie! voorspeld worden. Blijkt tijdens de ontwikkeling
dat het zand te weinig stuifgevoelig is dan
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zou een diehtere inplant nog eens extra
rem mend op de verstuiving kunnen werken,
wat niet de bedoeling is. Zou de verstuiving
aan de andere kant zulke vormen aannemen
dat er nadelige effeeten uit voortvloeien,
wanneer bijvoorbeeld de vegetatie van het
bestaande duin of van de natuur- en
landbouwgebieden en waterstaatswerken
zouden worden overstoven, dan zal men wei
diehter moeten gaan beplanten, bij voorkeur
in een min of meer willekeurig verband, en
nooi! diehter dan een kwart van de normale
diehtheid. In kruisverband zou men dan
ongeveer vakken moe!en maken van 100 x
100 em.
Ais na verloop van tijd zou blijken dat zieh
teveel zand in de langsriehting van de duinen
verplaatst, zal pleksgewijze inplant van helm
met een grotere beplantingsdiehtheid en/of
het plaatsen van stuifschermen in dwarsriehting van het duin wellieht geboden zijn.
Ongeveer vanaf de top van het oude duin in
de riehting van het oude duin is een helmbeplanting ontworpen met een beplantingsdiehtheid van ruim de helft van de normale
diehtheid; in kruisverband komt dat neer op
ongeveer 70 x 70 em. De zeewaarlse
begrenzing van deze beplantingszone heeH
een min of meer grillig verloop, doordat de
kamlijn over bepaalde afstanden afwisselend
wei en niet wordt beplant.
In de laagte tussen de oude en de nieuwe
kamlijn wordt verstuiving van zand in de
lengteriehting van het duin tegengegaan door
inplant van helm en door de plaatsing van
stuifsehermen in dwarsriehting. Deze maatregelen zijn er verder op gericht om Ie grote
overstuiving vanaf het oude duin te voorkomen. Stuifschermen zijn overigens ook
5

neergezet aan de oostzijde van de duinverdediging om overstuiving van het meer
oostelijke gebied te voorkomen.
Met deze toestand van het kunstmatig duin
als uitgangssituatie kunnen zekere dynamisehe ontwikkelingen worden verwacht.
Het zand dat van de zeewaartse helling van
het duin verstuift, zal achter de kam van het
nieuwe duin worden opgevangen in de
stuifschermen en in de helmbeplanting, die
met het instuivende zand mee omhoog groeil.
Zonder verhoogd strand komt er vooral zand
van het duinlichaam. Met een verhoogd strand
zal ook veel zand van het strand aanstuiven.
De nieuwe kamlijn zal zich langzaam landinwaarts verplaatsen, waarbij een natuurlijk
relief zal ontstaan. De niet ingeplante delen
van de kamlijn zullen mogelijk in eerste
instantie wat sneller verstuiven en laagten

5. Situering van de proefvakken
6.
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vormen, terwijl de wei ingeplante delen aanvankelijk wat hoger blijven. 01' deze manier
zullen in het verloop van de kamlijn hoogteverschillen ontstaan. Omdat bij de beplanting
van de nieuwe kamlijn rekening is gehouden
met het verloop in de hoogteligging van de
oude kamlijn, kan mogelijk een afwisseling
van hooglen en laagten in de nieuwe duinenrij
ontstaan, die aansluit bij die van de oude
duinen.
Of de afwisseling van hoogten en laagten
ook tijdens het verstuivingsproces zal blijven
bestaan, is nog niet met zekerheid te zeggen.
Naarmale de nieuwe kamlijn tijdens de
landinwaartse verplaatsing de oude gefixeerde kamlijn nader!, zullen afhankelijk
van de dan ontstane situatie mogelijk maatregelen genomen moeten worden om de
toestand te fixeren.
Op--de hierboven geschetste wijze zal dan na
verlaop van tijd €len duinlichaam met een
meer natuurlijk relief ontstaan.

ZAND

NIEUWE DUINYORMEN

voerd, dienaangaande zekerheid kunnen
geven.
De vraag kan overigens gesteld worden of
het wei zinvol is om tijdens de uitvoering
van de Oosterscheldewerken al tot strandverhoging en duinverlenging te besluiten,
en of het niet beter zou zijn te wachten tot
na de voltooing van de werken, om dan tot
een integrale aanpassing van de werken in
de omgeving over te gaan. Omdat tens lotte
een kostbare strandverhoging en duinverlenging louter als proefneming niet of
nauwelijks te motiveren leek, is uiteindelijk
besloten om het experiment te beperken tot
de aanleg van een duin 01' de asfaltbekleding.
Inmiddels is het zandprofiel aangebracht. De
benodigde 110000 m3 zand werd omstreeks
september 1975 in het mondingsgebied van
de Oosterschelde gezogen en vervolgens in

londer strandverhoging zal de overgangszone
van strand naar duln een punt van betrekkelijk grate onzekerheid blijveh, en zal de
1 m dikke zandlaag 01' het onderste deel van
asfaltbekleding mogelijk steeds opnieuw
moeten worden aangevuld. Daarom, en ook
omdat het aanbod van zand \Lanaf de
zeezijde veel grater is en de golferosie ten
opzichte van het duin er aancienlijk door
verminderd word!, lijkt strandverhoging
welhaast geboden. Anderzijds dient er toch
een bepaalde zekerheid te bestaan dat het
verhoogde strand niet te snel door de waterbeweging wordl geerodeerd. Aileen kostbaar
en tijdrovend modelonderzoek zou zo dit al
op korte termijn zou kunnen worden uitge379
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depot gespoten. Het werd vanaf februari 1976
met vrachtauto's uit dit depot naar de plaats
van bestemming gereden en aIdaar op het
asfal! gekipt, en onder he! vereiste profiel
gebracht.
In de maanden waarin het zand in depot
was, kon het meteen mooi ontzilten. Er is
in de orde van 60 mm neerslag nodig
om een opgespoten zandlichaam ten behoeve
van beplantingen voldoende te ontzilten.
Welnu, volgens opgaven van het K.N.M.1. is in
de periode van 1 september 1975 tot en met
31 januari 1976 in Haamstede ongeveer
350 mm neerslag gevallen. Op grond hiervan
mag dan ook worden aangenomen, dat het
zand in die periode voldoende is ontzilt. Oit
zal zeker gelden voor de bovenlaag van het
depot. De onderlaag is mogelijk minder
ontzilt, mede in verband met eventuele kwel
vanaf de zeezijde.
Bij het aanbrengen van het zand op de
duinverdediging is er daarom op gelet, dat
zoveel mogelijk zand uit de onderlaag van
het depot weer onder kwam te liggen. Een
bijkomend voordeel van het in depot houden
is gelegen in het feit, dat de kans op stormvloeden waarbij van het zand een min of
meer groot deel zou kunnen wegspoelen
voordat het aan het verstuivingsproces
onderhevig was geweest, inmiddels met het
verstrijken van de winterperiode kleiner was
geworden.
Omdat de hier beschreven vorm van reliefbouw nog weinig bekend is, zullen de
ontwikkelingen die zich bij dit experiment
voordoen zo goed mogelijk moeten worden
gevolgd. Op deze wijze kan dan de nodige
ervaring worden opgedaan om later op
grotere schaal te kunnen werken. Naast
waarneming en meting in het veld zaf zonodig
gebruik worden gemaakt van grootschalige
luchtfoto's.
Overigens word! thans door de Milieuafdeling van de Oeltadienst een meer
uitgebreid programma van onderzoek naar
kunstmatige duinvorming uitgewerkt.
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Het verloop van de waterstanden en de golfbeweging
langs de Nederlandse kust
tijdens de storm van
3 en 4 januari 1976

Op 3 januari werd ons land geteisterd door
een zware tot zeer zware storm; er traden
windkrachten op van 11 tot 12, volgens de
schaal van Beaufort. De storm naderde in de
avond van 2 januari ons land vanuit het
zuidwesten. Het hoogtepunt ervan vie I in de
nacht van 3 januari tussen middernacht en
vier uur. Langs de Nederlandse kust werden
toen gemiddelde windsnelheden bereikt van
25 tot meer dan 30 m/sec. De wind kwam
toen uit het westen; vervolgens ruimde hij
naar het noordwesten. Pas in de nacht van
4 januari nam de storm sterk in betekenis af.
De belangrijkste oorzaak voor het oplreden
van deze storm moet gezocht worden in een
actieve depressie waarvan de kern zich van
de Atlantische Oceaan via Schotland en
Denemarken verplaatste naar Polen. Omstreeks 1 uur in de nacht van 3 januari
bevond de kern zich boven het midden van
de Noordzee. Omstreeks dat tijdstip kwam
bovendien een secundaire depressie van
Zuid-IJsland boven het midden van de
Noordzee aan, en werd in de hoofdkern
opgenomen. Waarschijnlijk werd de ooslwaartse beweging van de depressie door deze
ontwikkeling vertraagd, waardoor de storm
langer bleef aanhouden.
Om een indruk te krijgen van het verloop van
de windsnelheden en de windrichtingen
tijdens de storm zijn in tiguur 1 de windgegevens uitgezet van diverse meetopstellingen langs de kust. In de figuur komt tot
uiting dat de windsnelheden aan de zuidwestkust minder hoog zijn opgelopen dan
aan de meer noordwaarts gelegen kustgedeeUen. Tijdens het hoogtepunt van de
storm, in de nacht van 3 januari had de wind
ter plaatse van het lichteiland Goeree en
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te Hoek van Holland een snelheid van tussen
de 22,5 en de 25 m/sec. Daags daarna bleven
nog lange tijd windsnelheden voorkomen
tussen de 17,5 en de 20 m/sec. De meer
noordwaarts gelegen stations van IJmuiden
en Terschelling gaven daarentegen maximale
gemiddelde windsnelheden van 30 a 32,5 ml
sec en de windsnelheid bleet daar nog lange
tijd liggen tussen 22,5 en 25 m/sec.
De storm is gepaard gegaan met hoge
waterstanden langs de kust De hoge waterstanden zijn echter mede veroorzaakt door
dat toevallig juist tegelijkertijd met de storm
een springtij optrad. In label 1 zijn
de hoogste waterstanden vermeldt die
tijdens de storm van januari 1976 op
verschillende plaatsen langs de kust zijn
waargenomen. Daarnaast zijn ter vergelijking
het grenspeil - dat is het peil dat gemiddeld
eenmaal in de twee jaar overschreden
wordt - en enige vrij recente stormvloedstanden vermeld.
Overeenkomstig de voor stormvloeden geldende klassificatie behoort de stormvloed
van 3 januari 1976 tot de normale stormvloeden. De opgetreden hoogste waterstanden
langs de Nederlandse kust komen, zeer
globaal genomen, gemiddeld een keer in de
20 jaar v~~r.
Ook het golfbeeld langs de Nederlandse kust
werd sterk beheerst door de storm. Ter
hoogle van IJmuiden op een diepte van 16 m
en ter hoogte van Hoek van Holland op een
diepte van 22 m hebben golfmeetboeien
regelmatig golven geregistreerd. Op de
zeewaartse rand van de onderwaterdelta van
de Oosterschelde zijn op een diepte van
10 m met behulp van een golfmeetpaai
golven geregistreerd.
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Uit deze registratie zijn verschillende golfparameters bepaald. Hiervan zijn in figuur 3
de significante golfhoogten - dat is het gemiddelde van het hoogste derde deel van de
golven - en de gemiddelde golfperioden
weergegeven.
De hoogst bepaalde waarden voor beide
golfparameters zijn in label 2 weergegeven. Hierbij dient wei opgemerkt te
worden dat de beide golfmeetboeien om de
drie uur de golven registreerden gedurende
een periode van 15 a 20 minuten, terwijl de
golfmeetpaal dit deed om hel uur. De
golfmeetpaal heeft daardoor een grotere
kans de tijdens de storm hoogst voorkomende
golven geregistreerd te hebben.
De verschillen in het verloop van de sign ificante golfhoogten en golfperioden en de
hoogste waarden daarvan worden voor-
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Fig. 1. Verloop van windsnelheid en windrichting in, van
boven naar beneden:
- IJmuiden
- Lichteiland Goeree
- West Terschelling
Fig. 2. Situatie van goll- en
getijmeetopstellingen in de
mond van het voormalige
Brouwershavense Gat
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Tabel 1
(waterstanden in em t.o.v. N.A.P.)
Viis.

H.v.H.

D.Held.

Harl.

Delfzijl

3 jan. 1976

398

296

297

370

grenspeil
ramp in 1953
22/23 dec. 1954
13/14 dec. 1973

327
455
356
355

242
385
300
278

215
325
289
232

275
366
369
330

440
(op 4 jan.)
334
327
393
397

namelijk veroorzaak! door lokale verschillen
in windsnelheid en bodemdiepte. Hogere
windsnelheden veroorzaken uiteraard hogere
golven, terwijl vermindering van de waterdiepte toenemende bodemwrijving veroorzaakt, met als gevolg dat de golfhoogte
afneemt.
De studie met betrekking tot de gedeel3
telijke afsluiting van de Oosterschelde
maakt dat de golfbeweging in het mondingsgebied van de Oosterschelde thans sterk in
de belangstelling staat. In dit gebied hebben
vier golfmeetpalen regelmatig de golfbeweging
vastgelegd: de BG II, OS X, OS IX en de
OS IV. De BG 1/ en de OS X staan ongeveer
langs de zeewaartse rand van de onderwaterdelta in een waterdiepte van 10 meter. De
OS IX en de OS IV staan in de nabijheid van
het damtrace in een waterdiepte van 4,50
meter, respeetievelijk 7,50 meter. De uit deze
registraties verkregen significante golfhoogten en gemiddelde golfperioden staan
weergegeven in figuur 4.
Het blijkt dat zowel de significante
golfhoogten als de gemiddelde golfperioden
van de BG II en de OS X hoger Jiggen dan
die van de OS IX en de OS IV; en dat de
signifieante golfhoogten en gemiddelde
golfperioden van de BG II hoger Jiggen dan
die van de OS X. De geeonstateerde verschillen tussen de golfparameters van de
diverse meetlokaties worden voornamelijk
veroorzaakt door de configuratie van geulen
en platen.

Voordat de golven uit zee de OS X bereiken,
zijn zij reeds over banken of platen gekomen
met een bodemdiepte van minder dan
10 meter beneden NAP. Zulks in tegenstelling tot de golven die BG II bereiken.
De golven die aankomen bij de OS X en de
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OS IV, zijn reeds platen gepasseerd die op
2 a 3 meter beneden N.A.P. liggen. Tevens
blijkt dal in he! verloop van de significante
golfhoogten van de OS IX en de OS IV
tijdens de storm duidelijk toppen en dalen
Ie onderscheiden vallen. Op 3 januari
omstreeks 2 en 15 uur en op 4 januari om
3 uur zien we toppen en op 3 januari om 7
en 20 uur nemen we dalen waar. Vergelijking
van het verloop van de golfhoogten bij de
OS IX en de OS IV enerzijds en het verloop
van de waterstand ter plaatse van de OS IV,
dat nagenoeg gelijk is aan dat ter plaatse
van de OS IX, anderzijds leert dal deze
toppen en dalen samenvallen met de hoogen laagwaterstanden. Naarmate de golven
hoger gelegen platen of banken passeren
gaat de waterstand blijkbaar een grotere rol
spelen in het golfbeeld.

Uit verschillende gol/studies in ondiep water
is gebleken dal bij een bepaalde waterdiepte
een bovengrens bestaat voor de daar voorkomende significante golfhoogte. Dit komt
omdat de golven bij geringe waterdiepten
energie verliezen door wrijving met de
bodem. Van deze resultaten is dankbaar
gebruik gemaakt bij het schatten van de
ontwerp-galfparameters vaar de stormvloedkering in de Oosterschelde. Wanneer men
voor de storm van 3 januari laatstleden het
verloop van de significante golfhoogte uitzet
als functie van de waterstand, dan ziet men
dat de significanle galfhoogte iets meer dan
rechtevenredig afneemt met de waterdiepte.
Terwille van de hierboven reeds genoemde
studies naar de ontwerpgolfparameters voor
de stormvloedkering is ook naar een relatie
gezocht tussen de significante golfhoogte

'4'
a

,
---~~-,

c

Fig. 3. Verloop van de gemiddelde galfhoogle en gallperiode in IJmuiden en Hoek
van Holland
Fig. 4. Als fig. 3 voar:

a - BG II
b

OS IX

c - OS IV
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en de gemiddelde golfperiode. Hieruit kwam
naar voren dat de significante golfhoogte
ter plaatse van het damtrace gemiddeld
even redig is met de gemiddelde golfperiode
tot de macht 2,65. Bij het onderzoek indertijd
waren slechts significante golfhoogten ter
beschikking tot maximaal 1,80 meter.
Tijdens de januaristorm zijn echter significante golfhoogten voorgekomen hoger dan
2 m, met een maximum van 2,25 m. Bij
analyse blijkt nu dat de vastgestelde relatie
ook voldoet voor de tijdens de januaristorm
opgetreden hogere golven. De laatste jaren
heeft het golfonderzoek in de mond van de
Oosterschelde zich vooral geconcentreerd
op het analyseren van de golfbeweging
tijdens zware stormen. De voornaamste
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reden hiervan is dat de invloed van de
onderwaterdelta op de golfbeweging zo
ondoorzichtig is dat voorlopig volstaan moet
worden met een hoofdzakelijk empirische
aanpak. Het spreekt vanzelf dat extrapolatie
van dergelijke empirische relaties naar ontwerp-omstandigheden, met bijvoorbeeld een
gemiddelde overschrijdingskans van eens in
de 2500 jaar, veel onzekerheden meebrengt.
Door met name de zeer zware stormen te
analyseren kan men dan meer inzicht verkrijgen in de waarde van de toegepaste
extrapolaties.
Vanuit het oogpunt van de golfstudie zijn de
veelvuJdig voorgekomen zeer zware stormen
van de afgelopen jaren dan ook bijzonder
interessant geweest.

De traditie in de dijkbouw

De recente ontwikkelingen rond de afsluiting
van de Oosterschelde hebben op zeer korte
termijn grote beleidsombuigingen te zien
gegeven. Bij sommigen is nu wellicht de
indruk ontstaan dat men, als de wil maar
aanwezig is, kan besluiten tot onverschillig
wat. Dat zou een grote misvatting zijn. Het
Deltagebied is niet in een jaar ontstaan, en
een beheerder of ontwikkelaar die er plannen
mee voar had die absoluut niet aansloten bij
de historisch gegroeide situatie, zou de ene
misslag na de andere begaan. Wi! men bij
een discussie over de mogelijkheden van het
Deltagebied of onderdelen daarvan met aile
relevante aspecten rekening houden, dan is
een goede bekendheid met de ontwikkeling
van de waterstaatskundige infrastructuur een
absolute vereiste. Deze ontwikkeling is nu al
twee milennia aan de gang, en er zijn
duidelijke hoofdlijnen op lange termijn in te
ontdekken, die niemand straffeloos kan
negeren. Oordelen en beslissingen van
vandaag dienen mede gebaseerd te zijn op
historisch inzicht. Zelfs een oordeel over ons
eigen handelen in de Delta dient mede te
stoelen op historisch besel. Zo leert dit
inzicht ons onder meer dat het wei bijzonder
onwaarschijnlijk is dat juist wij de laatste
wijsheid in pacht zouden hebben aangaande
de wenselijkheid van toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.
In de achter ons liggende decennia zijn we
wat betreft de vroege waterstaatkundige
ontwikkeling van het Deltagebied heel wat
wijzer geworden. Een grate hulp daarbij is
het vele onderzoek geweest dat door de
stichting bodemkartering - in jargon:
STIBOKA - is verricht naar de samenstelling
en de ontstaansgeschiedenis van de Zeeuwse
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en Zuidhollandse oppervlaktelagen tot op
enige diepte onder het maaiveld. Daarnaast
verdient het proefschrift van C. Dekker over
het eiland Zuid-Beveland afzonderlijke vermelding, temeer omdat het zo'n lezenswaardig
boek is geworden.
De eerste pogingen om de natuurlijke
infrastructuur aan bepaalde menselijke
behoeften aan te passen, dateren uit de tijd
der Romeinse bezetting. De Romeinen
beoogden daarmee met name, of wellicht
uitsluitend, de transportmogelijkheden te
verbeteren, vooral met het oog op traepenbewegingen te land en te water. De namen
Drususgracht en Corbulogracht mogen bekend
verondersteld worden, maar waar ze voor
dienden, is minder duidelijk. Tacitus, die
onder de oudste historici in dit opzicht
wellicht het meeste geloot verdient, vertelt ons
dat Corbulo zijn gracht liet graven om de
vloot te kunnen verplaatsen over rustige
binnenwateren, in plaats van geheel aangewezen te zijn op de zee, met aile risico's
van dien. Dio Cassius, die een eeuw later
schreef, meldt dat de gracht gegraven werd
om het hoogwater gemakkelijker naar zee te
lalen terugvloeien. Wat moeten wij ons daar
bij voorslellen? Zouden de Romeinen zich
zozeer om de waterhuishouding van deze
schaars bewoonde streken hebben bekommerd? Maar het blijft merkwaardig dat de
gedachte aan spuikanalen in elk geval bij
Dio Cassius zelf levend was.
Langs de Rijn en zijn zijtakken lagen
natuurlijke schoorwallen, door de rivieren
als het ware zelf opgeworpen. De Romeinen
gebruikten deze wallen als basis voor hun
landwegen, maar geenszins als de aanzet tot
een bescherming van het achterland tegen

buiten hun oevers tredende rivieren. Hadden
ze dat wei gedaan, dan zouden ze al spoedig
op moeilijkheden zijn gestuit: bij grote
rivierafvoeren zou de stroom plaatselijk en
met vee I meer schade toch buiten zijn oevers
zijn getreden. Dat is immers tot in de recente
historie een probleem gebleven, dat elke
dijkverhoging langs onze rivieren de andere
dijken langs dezelfde rivier als het ware
effectief verlaagt door het overstromingsgevaar elders te vergroten. Hetgeen natuurlijk
niet wi! zeggen dat men dan de dijkenbouw
maar had moeten laten.
Na de betrekkelijk geringe waterbouwkundige
activiteit van de Romeinen heel! de natuur
nagenoeg duizend jaar geheel vrij spel gehad;
de bewoners van deze streken hadden geen
keus, zij moesten de natuurlijke gang van
zaken gelaten over zich heen laten komen.
In die tijd onderging het beeld van de Delta
grote veranderingen: de duinenrij langs de
kust werd op verscheidene plaatsen doorbroken en het zoete veen dat zich daarachter, door het duin beschermd, had kunnen
vormen, werd deels door nieuwe getijgeulen
geerodeerd, deels onder kleiige sedimenten
bedolven. Enig idee hoe het sr toen moet
hebben uitgezien geeft de kaart van
Beekman - zie Bericht 54 (november 1970)
p. 173 - waarin hij de vermoedelijke situatie
omstreeks 1300 aan de hand van verspreide
gegevens heeft gereconstrueerd. Enkele
eeuwen daarvoor, zo omstreeks het jaar 1000
zal de toestand daar niet sterk van hebben
verschild. Van dijkenbouw was in 1000 nog
geen sprake. Het larld zal veel geleken
hebben op het tegenwoordige land van
Saaftinge: allemaal slik en schor in verschillende stadia van ontwikkeling en rijping.
Maar zo bleef het niet; mogen we Dekker
geloven, dan zijn enkele hoge stormvloeden
die optraden in de 11 e en 12e eeuw de
voornaamste aanleiding geweest tot het
ondernemen van grotere samenhangende
bedijkingen. Het zullen echter niet aileen
deze grote vloeden op zich zel! geweest zijn,
maar ook het hogere ontwikkelingspeil van
de bevolking in de omringende gebieden,
vooral het rijke Vlaanderen. Men begon
geleidelijk aan meer belangstelling te krijgen
voor ontginningen op grotere schaal en onder
beter beveiligde omstandigheden. Vol gens
Dekker kwam die belangstelling eerst vooral
van de rijke en machtige, goed georganiseerde Vlaamse kloosters. Van hen gingen
dan ook de initiatieven uit voor grootscheepse
bedijkingen, een activiteit die gedurende de
eerstvolgende eeuwen niet meer afliet, maar
waarin geleidelijk ook door edelen en later

door burgers werd geparticipeerd. Het Deltagebied werd dus letterlijk en figuurlijk op de
schop genomen, en het landschap onderging
daardoor een drastische verandering: de
schon'en verdwenen. Dekker zegt daarover:
Overrijpe schorren zullen in de late middeleeuwen een zeldzaamheid zijn geweest, zo
zij al voorkwamen. In vele gevallen kon men
amper het ogenblik afwachten waarop de
schorren rijp waren voor bedijking; vandaar
dat men in de polders nu nog vaak brede en
niet veriande kreken aantreft.
De bedijkingen, die eerst vooral waren
begonnen om het vege lijf tegen hoge
stormvloeden te beschermen, en dus een
voornamelijk defensief karakter hadden.
werden later steeds meer uit landhonger
ondernomen. Of de ondernemers van deze
landaanwinningen daarbij steeds in sterke
mate doortrokken waren van de zorg om de
veiligheid van hen die zich in de nieuwe
gebieden gingen vestigen, mag men betwijfelen. De economie zal dikwijls een grotere
rol hebben gespeeld dan het nie! weegbare
leven van een pachter. Bij de bouw van
dijken werd dan ook meestal de groots!
mogelijke zuinigheid betracht. Vierlingh, die
toch zeer goed wist dat de belangrijkste
waterkerende eigenschap van een dijk zijn
hoogte was, noemt in zijn boek van 1575
herhaaldelijk dijken van 12 tot 15 voet voor
het Deltagebied voldoende. Dat was dus ruim
vier meter. Veelal klonk een dijk na de
aanleg nog aanzienlijk in. En hoe hoog was
hij eigenlijk? Middelen om dat exact vast te
stellen, ontbraken de middeleeuwer. Het
constateren van de hoogte geschiedde
meestal 'op de horizon'.
Dijken behoorde men te bouwen van klei,
maar daar werd veelvuldig de hand mee
gelicht: men stopte veengrond, vuilnis, stro,
dode beesten en lege tonnen in de dijk,
vertelt Vierlingh.
De bedijkingen werden op de voet gevolgd
door werken ten behoeve van een zo goed
mogelijke afwatering van de polders. Volgens
Dekker yond men aanvankelijk dit waterhuishoudkundige aspect belangrijker dan een
goed onderhoud van de dijken. Hij schrijft;
'niet het dijksonderhoud, maar de waterlozing
gaf aanleiding tot het vormen van grote
waterstaatskundige eenheden'.
Zien wij het goed, dan mogen wij uit de
voorgaande beschouwingen afleiden dat de
mens bij zijn ingrijpen in de natuurlijke
ontwikkeling van het Deltagebied in het
tweede millenium na Christus, vele eeuwen
lang in hoofdzaak gericht is geweest op
ontginning en exploitatie, en in veel mindere
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mate op adequate beveiliging van de Deltabewoners, die toen zelf ook waarschijnlijk
nog niet voldoende in staat konden worden
geacht de later vaak gebruikte leus 'wie 't
water deert, die 't water keert' toe te passen.
Men krijgt de indruk dat het Deltagebied
lange tijd als wingewest is gebruikt. Ten
opzichte van de natuur is dit een offensieve
periode geweest, waaraan tenslotte echter
een eind moest komen toen de gevolgen van
dit menselijk ingrijpen zich begonnen te
openbaren. Doordat de bedijkingen en de
aangebrachte oeverbeschermingen de bewegingsvrijheid van het getij in horizontale zin
hoe langer hoe meer gingen beperken, .ging
dit zich meer in verticale zin uitleven, zodat
er de diepe getijgeulen ontstonden die wij
thans kennen. Hand in hand hiermee, want
erdoor veroorzaakt, werd de verticale getijbeweging sterker: de hoogwaters werden
geleidelijk hoger, de laagwaters lager; en
ook het peil van de stormvloeden moet
langzaamaan zijn gestegen. Ook binnendijks
veranderde er veel; op het ingedijkte land
kon door de zee geen slib meer worden
aangedragen, zodat de bodemdaling van
gemiddeld 20 cm per eeuw nergens door kon
worden gecompenseerd. Bemaling zorgde
voor een verdere daling van de binnendijkse
bodem.
Voorts veroorzaakte de moernering, het
winnen van het oude veen, soms als brandstof, maar voornamelijk voor zoutwinning, een
nog grotere bodemdaling op vele plaatsen.
Door deze twee min of meer samenhangende
ontwikkelingen werd de toestand geleidelijk
gevaarlijker; buitendijks werden de stromen
sterker en de stormvloeden hoger, binnendijks daalde de bod em, op sommige plaatsen
tot enkele meters beneden de gemiddelde
zeespiegel. Voegt men hierbij het feit, dat er
door de bovenbeschreven hydrografische
ontwikkelingen praktisch geen buitendijkse
gronden waren overgebleven die nog tegen
aanvaardbare kosten veilig konden worden
bedijkt, dan is het begrijpelijk dat de aandacht nu meer en meer werd gericht op de
consolidatie en de beveiliging van het
gewonnene. In het laatste deel van het
2e millenium begon de zorg om de veiligheid
dan ook de voorrang te zoeken boven andere
overwegingen van economische aard.
Het gevaar werd evenwel nog lang niet door
allen onderkend. Geen wonder want het
groeide feitelijk maar langzaam en werd pas
enigszins duidelijk toen er in de laatste eeuw
systematisch onderzoek naar werd verricht.
Ook toen bleef men toch veelal nog tamelijk
behoudend tegen de zaak aankijken, tot men
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door de stormvloed van 1953 werd overvallen.
Het Deltaplan ontstond, en met dit plan een
aantal nieuwe problemen die echter toch weer
deel uitmaken van de algemene vraagstelling
of er verder moet worden voortgebouwd op
de hierboven geschetste ontwikkeling van de
infrastructuur, die uit niet altijd geheel onaanvechtbare doelstellingen is ontstaan; of dat
men waar mogelijk het roer moet omgooien
en overschakelen op een ander patroon voor
de infrastructuur, dat min of meer met het
verleden breekt en wellicht beter aan het
heden is aangepast.
Om het zuidelijk Deltagebied een betere
bescherming te geven legen stormvloeden en
een herhaling van de ramp van 1953, ook bij
het optreden van een veel hogere vloed, te
voorkomen, staan op dit ogenblik drie wegen
ter beschikking die men ook voornemens is,
aile drie te bewandelen: voor de Westerschelde dijkverhoging, min of meer volgens
de bestaande infrastructuur; voor de Oosterschelde afsluiting van de mond door een
beweegbare stormvloedkering, die onder
normale omstandigheden open zal staan en
slechts bij storm zal worden gesloten; voor
de Grevelingen afsluiting van de mond door
een dichte dam met daarin een spuisluis.
Met de ophoging van de Westerscheldedijken
is men bezig, de Brouwersdam is gereed op
de spuisluis na, terwijl er een voorontwerp
op tafel ligt voor de stormvloedkering in de
Oosterschelde.
We zullen, omdat dat weinig aan de orde
komt, in het vervolg van dit artikel enkele
technische aspecten bespreken van de dijkverhoging, die niet aileen langs de Westerschelde, maar ook elders in het land wordt
ondernomen; onder andere ontplooit in het
Oosterscheldegebied het Bouwbureau voor
partiele dijkverhoging op dit moment een
grote activiteit.
Onze dijkbouw is sterk verankerd in een
traditie, die, wij zagen het reeds, vele
eeuwen achter zich heeft. De toegepaste
profielen lijken meestal nogal op elkaar: een
buitenbeloop, onderbroken door een zogenaamde buitenberm van enkele meters
breedte, het benedengedeelte bekleed met
een steenglooiing waar de golfaanval dit
noodzakelijk maakt, de berm en het beloop
daarboven bekleed met een grasmat, de kruin
en het meestal ononderbroken binnenbeloop
eveneens bekleed met gras. De helling van
het buitentalud varieert tussen 1 : 3 en 1 : 4,
soms, bij zwaarder aangevallen dijken bedraagt ze 1 : 5, en zeer zelden is ze nog
flauwer. De Westkapelse dijk heeft bijvoorbeeld taluds van 1 : 6 tol 1 : 10 op een enkele

Inpolderingen tussen ZuidBeveland en het voormalige
eiland Borsele; de getallen
geven het jaar van inpoldering
aan (naar: C. Dekker, 'Zuid8eveland')

plaats. De binnentaluds waren tot de ramp
van 1953 kwam, soms zeer steil; taluds met
een helling 1 : 2 kwamen zeer vaak voor en
taluds 1 : 11/2 waren niet zeldzaam. De steenglooiing zoals wij die nu kennen dateert
ongeveer uit het midden van de vorige eeuw;
daarv66r verdedigde men een door golven
aangevallen be loop met rijsbeslag en losse
steen; de allereerste dijken, vermoedelijk tot
in de 16e eeuw, hadden geen extra bekleding.
Omstreeks het midden van onze eeuw, vooral
na de tweede wereldoorlog, vinden meer en
meer ook bekledingen met asfalt toepassing.
8oms, zoals op enkele dijkvakken op
Flakkee, bedekken zij het gehele buitenbeloop en de kruin, soms is de gehele dijk,
inclusief het binnenbeloop, van een asfaltbekleding voorzien. Oit is het geval bij de
Oeltadammen. Het lichaam van Nederlandse

waterkeringen bestond en bestaat nog vrijwel
steeds uit grand, de lange tijd geleden in
Noord-Holland toegepaste wierriemen
- muren van zeewier -, en enkele boulevardmuren daargelaten. Tot tamelijk kort geleden
bestonden de Zeeuwse dijken nog vrijwel
geheel uit bij voorkeur velte klei. Later, na de
opkomst van het groot grondverzet met de
perszuigers, waarmee zand vrij gemakkelijk
over een afstand van verscheidene kilometers
kan worden getransporteerd, krijgen we
dijken met een kern van zand, voorzien van
een schll van klei of zavel met een dikte die
naar omstandigheden varieert van een halve
tot een meter. De dijk blijft bij deze veranderingen van materlalen en malerieel naar
zijn hoofdvorm echler ongeveer gelijk. Is dat
omdat de traditie zo sterk is, of omdat zich
door de eeuwen heen een constructie heett
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ontwikkeld tot nauwelijks meer te verbeteren
perfectie? Dat laatste zou dan min of meer
toeval zijn, want verschillende onderdelen
van de dijkconstructie vonden hun oorsprong
onder omstandigheden die wei heel verschillend zijn van de huidige. Een paar voorbeelden. Vaak zag men vroeger in de steenglooiingen paalrijen geplaatst; trouwens men
komt ze nu ook nog wei tegen. Men beweert
dat zij nuttig zijn om de golfoploop tegen de
dijk te beperken. In dit doel vindt deze
constructie echter niet haar oorsprong. Zij
stamt uit de tijd van v66r de steenglooiing,
toen het buitenbeloop nog met rijshout en
losse steen was bekleed. De paalrijen deden
to en dienst om deze niet zo erg vast
liggende steen tegen de golfslag te beschermen en niet, of niet zozeer, om de
golfoploop te beperken. De kracht die door
de golven op de paalrijen werd overgebracht
werd opgenomen door de ondergrond; de
losse steen kon haar niet opnemen. Bij
hecht gezette steenglooiingen ligt dit anders:
hier kan de steenkorst krachten opnemen die
op de palen worden uitgeoefend. Met het
gevolg, dat in de steenglooiing soms juist
schade ontstaat als gevolg van de palen.
Men schiet in deze situatie dus zijn doe I
voorbij. Maar toen de palen er eenmaal
stonden, bleken ze de golfoploop te beperken;
verwijdering ervan zou een iets hogere
steenglooiing vergen; dus liet men ze maar
staan. Nu men, dank zij het mod erne mode!onderzoek meer inzicht in de verschijnselen
van golfaanval en golfoploop heet! gekregen
weet men op dit punt tot verstandiger
ontwerpen te komen; de steenglooiing maakt
trouwens meer en meer plaats voor
glooiingen met betonblokken, die sneller
kunnen worden geplaatst en waarvoor minder
groot vakmanschap nodig is.
Dan de buitenberm. Het staat niet vast, wat
de oorspronkelijke bedoeling van deze knik
in het buitenbeloop is geweest. Abraham
Caland gaf in het begin van de vorige eeuw
als voornaamste reden grondbesparing op.
Ook zou men de steenglooiing wat minder
hoog behoeven op te trekken. Het achter de
berm liggende bovenbeloop blljkt namelijk
van de berm zoveel bescherming tegen
golfslag te ontvangen, dat geen steenglooling meer nodig is. Dit klinkt wei geloofwaardig, dus laten we maar aannemen dat
zijn uitleg juis! is, totda! zich eventueel een
betere verklaring aandient. Later, to en meer
inzicht in het verschijnsel van de golfoploop
was verkregen, bleek de buitenberm ook in
dit opzichl een functie te vervullen: de berm
bleek namelijk - meestal toevallig - op zo'n
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hoogle Ie liggen dat hij bij het optreden van
de toen maatgevende stormvloed ongevesr
de maximale reductie kon geven van de
golfoploop; een vee I lagere of een vee I
hogere berm zou bij maximum stormvloed
veel minder effect hebben. We zeiden ai,
dat de berm toevallig op de goede hoogte
lag; zijn hoogte werd inmiddels niet vastgesteld op grond van deze overweging, maar
volgens een geheel ander criterium: de berm
moest namelijk zo hoog boven hoogwater zijn
gelegen, dat hij normaal geen overmatige
last van zout water zou hebben; met name
nlet van spatwater of van water van
oplopende golven. Nu was toevallig op de
meeste plaatsen het peilverschil tussen
normaal hoogwater en de maatgevende
stormvloed ongeveer even groot als het
gewenste hoogteverschil tussen berm en
normaal hoogwater.
Na de stormvloed van 1953 is het peil van de
maatgevende stormvloed echter veel hoger
geworden en thans kan de buitenberm deze
dubbele functie niet meer vervullen. Men
moet nu kiezen: of men handhaalt hem op
de oude hoogte, met als voornaamste doe I
een besparing op de steenglooiing, of men
brengt op veel hoger niveau een nieuwe berm
aan, die dan als functie zou hebben een
reductie van de golfoploop bij het optreden
van de 'Oeltastorm'. Deze bovenste berm zou
zijn funclie dan echter gemiddeld slechts
eenmaal in een periode van vele duizenden
jaren vervullen; als een berm geen enkel
ander nut zou hebben, zou de aandacht
ervoor, nodig voor het onderhouden in goede
staat, gemakkelijk gaan verslappen; en als
hij dan in de zeldzame ure des gevaars zijn
dienst zou moeten bewijzen, zou hij wei eens
niet bepaald in optima lorma kunnen verkeren. Oit bezwaar geldt in principe voor
aile constructies die in het dagelijks leven
geen direct nut hebben en slechts bij hoge
uitzondering dienst moeten doen; men kan
voor het in goede staat houden van dergelijke elementen nu wei stringente en zorgvuldig geformuleerde voorwaarden en
reglementen opstellen, maar een mens is
maar een mens en het zou van weinig
practisch inzicht getuigen, wanneer men dat
over het hoofd zag. We komen hiermee op
een essentieel aspect, dat ook voor andere
onderdelen van de dijk als vitale waterkering
en ook voor andere belangrijke constructies
geldt: wil men zo groot mogelijke zekerheid
hebben dat zij constant voldoen, de aandachl
hebben en in goede staat worden gehouden,
dan moet men er zo mogelijk een nevenlunctie aan geven waarvan dagelijks of

althans zeer frequent gebruik wordt gemaakt,
en wei zo, dat de eisen die aan dit gebruik
moeten worden gesteld, in overeenstemming
zijn met de voorwaarden die aan het
betreffende construclieonderdeel krachtens
zijn primaire doelstelling moeten worden
gesteld. Welke belangrijke nevenfunctie kan
nu aan een hoog gelegen buitenberm,
bijvoorbeeld op NAP. + 5 of 6 m nog
worden toegedacht? Hij ligt ongeveer halverwege lussen teen en kruin van de dijk, en
kan daarom ook dienst doen als inspectieberm.
Een nog beter gebruik van de berm in de
hier bedoelde zin zou het zijn als hij geregeld
ook door anderen, door particulieren zou
worden betreden, wanneer er met andere
woorden ook een toeristische functie aan
zou kunnen worden toegekend. Voorbeelden
zijn daarvoor wei te vinden; om er maar een
te noemen: de buitenberm van de
'Deltadijk' voor het dorp Zoutelande wordt,
vooral in het toeristenseizoen, maar ook
daarbuiten door de plaatselijke bevolking als
boulevard gebruikt. Op een dergelijk gebruik
is in het ontwerp ook dadelijk gerekend, door
de berm en ook het daarop aansluitende
boventalud met betonblokken te bekleden,
waarop zonder bezwaar kan worden gelopen. Deze constructie is niet in strijd met
de waterwerende functie van de berm;
in tegendeel, zij komt daaraan juist ten goede.
Deze oplossing van het probleem is niet in
aile situaties de meest aangewezene; op
afgelegen plaatsen is het zinloos zo'n
wandelgelegenheid te creeren. Een moeilijk
probleem vormt ook de bekleding van het
dijklichaam voor zover het niet van een
steenglooiing is voorzien, dus meestal de
bekleding van het buitenbeloop boven de
berm, van de kruin en van het binnenbeloop.
Meestal is dit een grasmat, in navolging al
weer van een eeuwenoud gebruik. Vroeger,
tot in het begin van deze eeuw, had de
grasmat op een dijk, behalve als, bescherming
van het dijklichaam tegen erosie, nog een
ander nut: de opbrengst van de grasmat
yond een dankbaar gebruik bij de bevolking;
aan dit produkt bestond toen nog behoefte.
Men weidde er schapen op en men maaide
het graag voor andere dierlijke consumptie.
Het beweiden of maaien van een dijk kon
dan ook meestal door de eigenaar aan
belangstellenden worden verpacht tegen
vergoediong. Nu bestaal er nauwelijks meer
belangstelling voor dit gras en gaat het
onderhoud de eigenaar geld kosten in plaals
dat het hem wat opbrengt. We werden mel
dit probleem geconfronteerd, toen in de

jaren vijftig de eerste ontwerpen moesten
worden gemaakt voor de dijkverhogingen
langs de Westerschelde. De vraag deed zich
daarbij onder andere v~~r, of het binnentalud
van de dijk misschien eerder een exploitabele
grasmat zou opleveren, als we daar een veel
flauwere helling aan zouden geven dan tot
dan gebruikelijk was geweest. Gedachl werd
aan hellingen van 1 : 4 of misschien zelfs van
1 : 8. Hel verlies aan grand - meest landbouwgrond - zou dan wei enigermate moeten
worden gecompenseerd door een veel betere
opbrengst van de grasmat op zo'n flauw
talud. Een officieuze werkgraep van landbouwkundigen en dijkenbouwers werd
ingesteld onder voorzilterschap van een
landbouwkundig ingenieur, die dit uitvoerig
bestudeerde; het flauwe talud bleek van geen
allhans nie! van economisch bela"g voor de
grasproduktie; wei vond men dat steile
taluds veel moeilijkheden zouden opleveren
voor het onderhaud. Op schapen hoefde men
hiervoor in Zeeland niet meer te rekenen en
handmaaiers waren ook nie! meer te krijgen.
Men zag in dat het onderhoud dus machinaal
zou moeten geschieden en daarvoor mocht
de helling van he! binnentalud althans voor
de loenmalige apparatuur, niet steiler zijn
dan 1 : 3.
Kart na de bevindingen van bovengenoemde
werkgroep werd door de Dellacommissie de
werkgroep voar he! onderzoek naar de
spanningstoestand in zeedijken ingesteld.
Deze werkgroep, waarvan het rapport werd
gepubliceerd in 1961 als enderdeel van
deel 6 van het eindrapport van de Deltacommissie, kwam onder meer tol de volgende, voor de moderne dijkbouw belangrijke
conclusies:
a. Ais belangrijkste oorzaak van het geheel
of gedeeltelijk bezwijken van de dijken in het
zuidwesten van Nederland tijdens de
stormvloed van 1 februari 1953 ziet de
werkgroep het optreden van wateroverslag.
Hij neemt daarbij aan, dat het overstromende
water door de niet-waterdichte bekledingen
van kruin en binnenloop de dijken is binnengedrongen en daar grondwaterstromingen
heet! veroorzaakt, die in eerste instantie de
stabiliteit van de binnentaluds hebben aangetast.
Een dijklichaam, waarvan het binnentalud
geheel of gedeeltelijk is afgeschoven, kan
door erosie in betrekkeJijk korte tijd volledig
tot bezwijken worden gebracht. Naar aile
waarschijnlijkheid moeten de meeste deerbraken die op 1 februari 1953 hebben
plaatsgevonden, op deze wijze worden
verklaard.
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en verder:
e.... meent de werkgroep er de nadruk op
te moeten leggen, dal de veiligheid van een
dijk belangrijk kan worden verhoogd door
wateroverslag zoveel mogelijk te beperken.
De mogelijkheden hiertoe, gelegen in de
keuze van helling en vorm van het buitenbeloop en de hoogteligging van de kruin,
kunnen echler wellicht nimmer zo volledig
worden benut, dat wateroverslag nooit zal
optreden. Met de kans hierop zal dus bij
iedere dijk rekening moeten worden
gehouden. De werkgroep acht het daarom
gewenst, een dijk tevens zo goed mogelijk
bestand te maken tegen overstromend water.
De weerstand hiertegen hangt in hoge mate
af van de helling van het binnenbeloop en
van de kwaliteit van de daarop aangebrachte
bekleding. Een flauw talud werkt in dit
opzicht gunstig, terwijl voor de bekleding,
naast erosievastheid, van groot belang is,
dat de doorlatendheid ervan aanmerkelijk
kleiner is (en blijft) dan de doorlatendheid
van de onderliggende kern. Indien men er
echter in zou slagen, het dijklichaam te
voorzien van een waterdichte bekleding (die
tevens waterdicht blijft) zou men een dijk
verkrijgen, die ten aanzien van wateroverslag
een absolute veiligheid zou bezitten. De
werkgroep heeft gemeend, dat het niet tot
zijn taak behoort in te gaan op de vraag
in hoeverre een dergelijke constructie thans
reeds technisch gerealiseerd kan worden,
terwrjl hij om dezelfde reden ook de
economische zijde van het probleem onbesproken heeft gelaten.
Vroeger kon met het door deze werkgroep
gewonnen inzicht niet bewust rekening
worden gehouden, hoewel iedereen wei
vanzelf zal hebben begrepen, dat hoe hoger
een dijk, hoe veiliger. We zagen dat ook
Vierlingh dit wist en het ook in woorden, zij
het misschien niet altijd in daden, tot
uitdrukking bracht. Ook zal men wei hebben
gevoeld dat flauwere taluds veiliger waren
dan steile. Een kwantitatief inzicht had men
echter niet. En wat men nog helemaal niet
begreep, was het belang dat men thans weet
te moeten hechten aan het verschil in
doorlatendheid tussen de bekleding en de
kern van de dijk. De meeste oude kleidijken
zondigen tegen dit principe; zij bouwden een
kern, die steeds vochtig blijft, daardoor niet
scheurt en dus praktisch ondoorlatend is,
met aan de buitenkant een schil die aan de
oppervlakte kan uitdrogen en daardoor kan
scheuren en hoe vetter de buitenkant, hoe
sterker de scheurwerking. Dit is er een
duidelijk voorbeeld van hoe de veel geprezen
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traditionele waterbouwkunde haar verborgen
fouten kan hebben, die niet eens altijd zo
gemakkelijk aan het licht kunnen worden
gebracht. Thans is men tot de conclusie
gekomen dat een dijk waarvan de kern
bestaat uit zand en de bekleding uit zavel,
die niet scheurt, vee I beter aan onze
moderne inzichten beantwoordt dan de oude
'degelijke' kleidijken.
Hoe sterk is een dijk? Wat kan hij hebben,
tegen welke golfslag is hij bestand en hoeveel
wateroverslag kan hij verdragen? Wij weten
het nog niet, kunnen het nog niet van geval
tot geval precies berekenen, vermoedelijk
zullen we er theoretisch ook nooit helemaal
achter komen. Men gaat echter door met de
studies in deze richting en we moeten er
dus steeds op verdacht blijven, dat nieuwe
inzichten weer tot nieuwe herzieningen
zullen kunnen nopen. Deze overweging leidt
dan ook tot het advies, naast, dal wil zeggen
zowel voor als achter, de dijk een behoorlijke ruimte te reserveren ten behoeve van
later eventueel noodzakelijk blijkende aanpassingen aan nieuwere inzichten, zoals
dat ook bij de aanleg van nieuwe wegen
gebeurt.
Met name word! hier gedacht aan ruimte
aan de binnenzijde teneinde de mogelijkheid
te hebben desgewenst veel flauwere taluds
te realiseren dan thans. We zagen al wei, dat
men daaraan me! het oog op een beter
exploiteerbare grasmat niet behoeft te denken,
maar men verkrijgt er wei een veel grotere
veiligheid door. Bovendien wordt dan
wellicht de mogelijkheid geschapen, de dijk
beter in zijn omgeving te integreren. Met een
zeer flauw talud kan men gemakkelijker een
vloeiende overgang naar het achterliggende
land bewerkstelligen. Bij een goede uitvoering
en aankleding kan men dan misschien zelfs
het binnentalud, en mogelijk zelfs de he Ie
dijk voor het publiek vrij toegankelijk maken
en daar ook meer op toelaten dan bij de
oude dijken kon. Er bestaat al wei een
zeldzaam voorbeeld van zo'n dijk, de dijk
namelijk tussen het dorp Rozenburg en de
Waterweg. De kruin ervan is zeer breed en
draagt een tamelijk drukke verkeersweg; het
binnentalud is zeer flauw, op sommige
plaatsen 1 : 8 a 10, waarop zelfs hier en daar
een beplanting van struiken is aangebracht;
deze dijk kon op die manier harmonisch
worden ge'integreerd in het erachter gelegen
plantsoen. Opent dit misschien ook perspectieven voor andere dijken in Nederland en
ook in Zeeland? Het lijkt de moeite van het
onderzoek wei waard. Maar zullen we er dan
ook de ruimte en het geld voor kunnen

vinden? En leent het bestaande trace zich
wei overal voor een dergelijke aanpak? Of
moeten we dan op vele plaatsen de oude
trace's resoluut vaarwel zeggen, zoals da! bij
wegen en kanalen ook wei gebeurt als we
daarmee vast lopen?
Een belangrijk deel van de oude dijken is
reeds, wat men pleegt te noemen op Oeltahoogte gebracht. Die zal men voorshands wei
zo willen laten, en de andere oak nog wei
op deze wijze willen voltooien. Oat wil echter
nog geenszins zeggen dat men daarmee dan
verder tevreden kan zijn. Men moet de
mogelijkheid en vooral oak de ruimte voor
eventueel drastische aanpassingen en
wijzigingen openlaten; doch dat niet aileen,
men moet door blijven gaan met studies en
onderzoek, wil de waterkering ook in de
!oekomst een adequaat ontworpen en

onderhouden hoofddeel van onze infrastructuur blijven.

Bijdrage door ir. H. Ferguson,
oud-hoofd van de Deltadienst
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Het ijsonderzoek voor de
Oosterschelde

De uitvoering der Deltawerken heet! onder
meer oak gevolgen voor de ijstoestanden op
de Zeeuwse stromen. De werken die al
uitgevoerd werden, hebben niet nagelaten
de situatie in dit opzicht te be"invloeden en
de verdere uitvoering zal die effecten nog
merkbaarder maken. Ais onderdeel van de
studie naar de afsluiting van de Oosterschelde werd derhalve ook een onderzoek
ingesteld naar de ijsvorming en de ijsbeweging op dit estuarium. De uitkomsten van dit
onderzoek onder andere dienen als randvoorwaarden inzake de ijsbelastlng voor het
ontwerp van de stormvloedkerlng.
Aanvankelijk waren het vrijwel uitsluitend
het ontwerp van de stormvloedkering in
de mond van de Oosterschelde en
de toekomstige bedrijfsvoering ermee
die het wenselijk maakten bijtijds te kunnen
beschikken over een redelijk gefundeerde
verwachting omtrent de kans op ijsvorming
en omtrent zowel de frequentie als de
omvang van het optreden van Ijs en de
ijsbelasting, die daarvan dan het gevolg zou
zijn. Gefundeerde uitspraken over de
ijstoestand zijn daarnaast evenwel ook van
belang voor de scheepvaart en de visserij
in dit gebied. Tenslotte komt studie van de
ijsvorming ook te pas bij het onderzoek dat
word! gedaan naar klimatologische en
hydronautische veranderingen en de daarbij
betrokken milieuaspecten, ten gevolge van
de uitvoering van het Deltaplan. De meeste
van de door het onderzoek verkregen
inzichten gelden niet aileen voor de
Oosterschelde en de stromen die er e6fL
systeem mee uitmaken, maar ook voor tle
Westerschelde.
Het is vanzelfsprekend dat de ijsbelasting op
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de constructie in direct verband staat met
het mogelijk optreden van ijsvorming in het
beschouwde gebied. De constructie zelf of
de bedrijfsvoering ermee kunnen ijsbezwaar
ondervinden - onder andere als gevolg van
directe ijskrachten op de constructieelementen, zoals thermische ijsuitzetting en de
statische en dynamische druk van ijsschotsen
of ijsvelden. Echter, de oorzaak van het
ijsbezwaar kan ook gelegen zijn in het
vastvriezen van beweegbare onderdelen of
in ijsaangroei ten gevolge van waterstandvariaties en golven.
Tenslotte kan ook de opeenstapeling van ijs
in de openingen de beweging van de
schuiven bemoeilijken en de afvoer van
water en Ijs belemmeren.
Wanneer men nu wil bepalen met welke
ijstoestand rekening moet worden gehouden
bij het ontwerp dan dient men allereerst de
gewenste levensduur van de constructie vast
te stellen. Verder moet rekening worden
gehouden met eventuele wijzigingen in de
klimatologische en nautische omstandigheden
van het beschouwde gebied.
Voor een ontwerper van waterbouwkundige
constructies is het vaak zeer moeiijk de
relatie tussen de ijstoestanden en de daaruit
resulterende ijsbelasting vast te leggen. Dit is
ook het geval blj de Oosterschelde.
De ijstoestand op de Oosterschelde is
namelijk onvoldoende bekend. Er zijn wei
waarnemingen gedaan, maar over een zeer
beperkte periode. Er bestaat ook geen
juist inzicht in de vraag hoe de ijstoestand
door waterbouwk
ingrepen wordt
bei"nvloed. De vol
belemmering bestaat
daarin dat er geen gegevens zijn omtrent de
dikte en eigenschappen van het ijs dat op de

Oosterschelde kan voorkomen. Tenslotte staat
ons onvoldoende waarnemingsmateriaal ter
beschikking omtrenl de watertemperaturen
in de Oosterschelde en aangaande de uitwisselingsprocessen tussen de Oosterschelde
en de zee.
Om ondanks al deze hindernissen toch tot
een redelijke uitspraak te komen omtrent de
ijstoesland en de frequentie waarmee die
optreedt is voor dit onderzoek een methodiek
opgesteld die gebaseerd is op twee principes.
Ten eerste wordt er een wiskundige
bewerking loegepast op de luchttemperatuur
gemeten over een vorstperiode en verder
wordt getrachl een relatie te leggen tussen
de beschikbare ijs- en watertemperatuurwaarnemingen en de luchttemperatuur op
hetzelfde tijdstip. Op grond van de wiskundige bewerking van de luchttemperatuur-

gegevens kunnen er frequentiekrommen
worden opgesteld voor het optreden van
omstandigheden waaronder zich ijs kan
gaan vormen, terwiji de relalie tussen de
ijs- en luchtwaarnemingen de beschrijving
van de erbij behorende ijstoestand mogelijk
maakt. De uitkomsten hiervan worden dan
aangepast aan toekomstige situaties op de
Oosterschelde afhankelijk van de gekozen
variant van afsluiting.
De ijsbelasting zelf, dus de hinder die de
constructie van de stormvloedkering ervan
ondervindt, is bij dit algemene onderzoek
buiten beschouwing gelaten.
De vorming van Ijs
Wanneer de luchttemperatuur lager is dan de
watertemperatuur, verliest het water warmte
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Fig. 1. Wijze waarop de ijsgroeiparameler berekend word!:
de waarde ervan is gelijk aan
de oppervlakle van het gearceerde gebied onder de tvIljn minus die van het gearceerde gebied erboven
Fig. 2. Representatieve overschrijdingskrommen van de
ijsgroeiparameler in Vlissingen
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aan de atmosfeer.
Bereikt de watertemperatuur het vriespunt
dan ontstaat ijs.
In vorstperioden staat het water warmte af
door geleiding, straling en verdamping.
Warmte kan aan het water worden toegevoegd door geleiding via het oppervlak en
de bodem, straling van de zon, omzetting
van kinetische energie, bijvoorbeeld turbulentie, uitwisseling met warmer water en nog
door andere oorzaken.
De ijsvorming verloopt in zout water anders
dan in zoet water.
Het vriespunt van water hangt af van het
zoutgehalte, zoals blijkt uit het staatje
hieronder:
zoutgehalte 0
10
20
30
35% 0
vriespunt
0 -0,53 -1,08 -1,63 -.1,91 0 C
Behalve dat het vries punt van zout water
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lager ligt dan dat van zoet water, is er
verschil in het verloop van de dichtheid van
het water met de temperatuur. Oit heeft tot
gevolg da! een kolom zout water verder
moet afkoelen voor er ijs in wordt gevormd
dan een kolom zoet water.
Zoet water heeft bij 4° C zijn grootste
dichtheid: beneden 4° C neemt de dich!heid
weer at. In stagnant zoet water (bijvoorbee!d
een meer), zal eerst het water over de volle
diepte tot 4° C afkoelen. Bij verdere afkoeling
zal dan het oppervlaktewater lichter blijven
dan he! water in de diepere lagen. Aldus kan
aan de oppervlakte iis ontstaan.
Bij stromend water speelt de turbulentie een
grote rol. Hierdoor ontstaat een uitwisseling in
verticale richting. Het water zal dus als regel
tot aan de bodem tot het vriespunt zijn
afgekoeld alvorens er ijs kan ontstaan.
Bij zout water verloopt de ijsvorming in
principe anders. Wanneer het zoutgehalte
25 % 0 of meer bedraagt, wordt het water bij
afkoeling tot het vriespunt steeds zwaarder.
Onder zoutgehalte verstaan we de totale
hoeveelheid stoffen in een kilogram water.
Dit zijn wei hoofdzakelijk, maar nie! uitsluitend zouten. Een zoutgehalte van 25 % 0 geeft
dus aan dat er in 1 kg van dat water 25 gram
opgeloste stoffen zit.
Het aan de oppervlakte afgekoe!de zoute
water zakt nam beneden e:l het warmere
onderwater trekt naar boven, totdat het
water over de gehele diepte tot het vriespunt
is afgekoeld. Het is dus onmogelijk dat het
oppervlaktowater het vriespunt bereikt zolang
het water beneden niet even koud is
geworden.
Wanneer het zoutgehalte aan de bodem en
aan de oppervlakte aanmerkelijk verschilt
gaat dit echter niet altijd op. Zo zal bij een
gelaagde stroming het zoute onderwater
aanmerkelijk zwaarder zijn dan het zoete
bovenwater. Hel oppervlaktew<:lter kan dan
kouder zijn dan het water aan de bod em,
maar toch boven blijven drijven als go\'olg
van zijn gering ere geWicht.
Bij ondiepten koelt het water door de
geringe diepte snel aL De toevoer van
warmer onderwater ontbreekt, waardoor het
ijs zich eerst op het ondiepe water langs de
kusten en de oevers gaat vormen.
De ijskristallen bevatten geen zout. Een stuk
zee-ijs bevat wei zout, echter niet in de
ijssubstantie zeit, maar in het tussen de
ijskristallen opgesloten zeewater, dat we
pekel noemen. Koel! zee-ijs verdeI' af, dan
zal zich uit het opgesloten zeewater nog
meer ijs gaan afzetten, zodat het zoutgehalte
van de pekel toeneemt. Tenslotte wordt de
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celinhoud z6 geconcentreerd, dat het zout
gaat uitkristalliseren. Oit gebeurt bij
temperaturen van ca. _8° C en lager. De
zouHnhoud en de ZQut-uitkristallisatie hebben
invloed op de natuurkundige en mechanische
eigenschappen van zee-ijs.
De dichtheid van ijs is ongeveer 915 kg/m3.
Het ijs is dus lichter dan water. Zo komt
het dat 1/10 van een vrij drijvende ijsmassa
boven en 9/10 onder de waterspiegel ligt.
In het algemeen is zee-ijs zwakker dan
zoetwater-ijs. Maar dit verschil neemt af met
de lemperatuur. Bij zeer lage temperaturen
is zee-ijs aanzienlijk harder dan bij temperaturen die niet ver onder het vriespunt
liggen. Onder constante belasting gedraagt
het ijs zich als een elastisch materiaal.
De groei van het ijs is gedurende een vorstperiode voornamelijk afhankelijk van de som
der in die periode opgetreden negatieve
luchttemperaturen.
Uitgaande van dit inzicht is het op grond
van beschikbare gegevens aangaande vorst
in het Deltagebied, gelukt een tamelijk
verfijnde semi-empirische re:atie op te
bouwen die ijstoestand voorspelt zodra de
luchttemperatuur over een vorstperiode
bekend is.
Aigemene karakleristiek van de Oosterschelde
In de monding van een bekken zoals de
Oosterschelde, dat in open verbinding staat
met zee, ontstaan stromingen als gevolg
van de getijwerking. Bij vloed wordt het
bekken gevuld en stroom! het water naar
binnen, bij eb wordt het bekkon weer
geleegd en stroomt het water naar buiten.
De ondiepe zeearmen fungeren ten opzichte
van de zee middels deze stromen in sterke
mate als warmtewisselaar, omdat het van de
diepere zee toestromende water zich er
sneller aanpast aan de luchttemperatuur dan
de zee.
In de zomer zal het water in de zeearmen
dan ook gemiddeld een hogere temperatuur
hebben dan het zeewater, in de winter
daarentegen zal het water in de zeearmen
kouder zijn dan het zeewater.
Bovendien zijn in de wintermaanden de meer
noordelijke en/of meer landinwaarts gelegen
gebieden kouder dan die welke meer
zuidelijk of direct aan de kust zijn gelegen.
Voor St.-Annal and op Tholen bedraagt dit
verschil ten opzichte van het meteorologisch
hoofdstation Vlissingen 0,5 0 C.
De langzame in- en uitgaande stroming in de
zeearmen en de genoemde luchttemperatuurgradient hebben voor de onderlinge

Fig. 3. Karakteristiek van de
winter 1962/63; het verschil in
ijsvorming tussen Vlissingen en
Zierikzee val! op

watertemperatuurverschillen in het Oeltagebied belangrijke consequenties. De
afkoeling van het water op de Oosterschelde neemt vanaf de mond in oostelijke
richting toe. Het eerste ijs kan men dus
verwachten op het ondiepe oostelijke
gedeelte bij Bergen op Zoom.
Het zoutgehalte van het Oosterscheldegebied
bedraagt vrijwel overal meer dan 25 % 0.
Oit maakt dat bij vorst eerst al het water tot
op de bodem de vriespunttemperatu:.H bereikt
moet hebben, alvorens ijsvorming aan de
oppervlakte treedt. Op de vele ondiepten
koelt het water versneld af en daar treed!
derhalve het eerst ijsvorming op. Tengevolge
van de getijbeweging en door de tijdens
vorst veelal heersende noordoostelijke winden
wordt het ijs losgemaakt en naar de geulen
en de zuidelijke oevers gedreven. Op de
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schoon geveegde platen kan steeds opnieuw
ijs worden gevormd, In het bijzonder de
oostelijke kom van de Oosterschelde is zeer
ondiep, zodat hier spoedig vast ijs onts!aat.
In de monding van de Oosterschelde doe!
zich de invloed gelden, van het water van de
Noordzee, dat een hoger zoutgehalte in de
wintermaanden en een hogere temperatuur
heeft dan het water meer !andinwaar!s.
Tengevolge van de uitwisseling van het
water van de Noordzee en dat van de
Oosterschelde vormt zich hier vrijwe\ nooit
ijs. Een winter waarin dit wei gebeurt moet
al bijzonder streng zijn. Het door streom en
wind aangevoerde ijs zal er normali!er in
een ijsbrij veranderen en smelten.
Na de afsluiting van het Volkerak is he! ijs
op de Oosterschelde nog slechts van
plaatselijke herkomst, met als gevolg dat de
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Fig. 4. Verwachle gemiddelde
ijsloestanden op de Zeeuwse
wateren (Oosterschelde open)
als functie van de ijsgroeiparameter; op basis van ijswaarnemingen in het veri eden

ijstoestand op de open Oosterschelde iets
gunstiger is dan in het verleden bij gelijkwaardige meteorologische omstandigheden.
De grenzen van het ijsseizoen liggen in he!
Oeltagebied tussen begin december en half
maart; de grootste kans op ijs heeft men
echter in januari en in februari.
Berekening van de kans op ijsyorming
We komen nog eens terug op het onderzoek
dat het mogelijk maakt am in globale zin een
frequentie-uitspraak te doen inzake de
ijsvorming en de ijstoestand op de Oosterschelde.
Voor de berekening van de kans op
ijsvorming en het beschrijven van de
ijstoestand wordt gebruik gemaakt van een
honderdjarige waarnemingsperiode uit het
veri eden. Uit de gegevens van de statistiek
werd een ijsgroeiparameter afgeleid die
gedefineerd is als de som van de luchttemperatuur over de grootste afzonderlijke
vorstperiode van iedere winter. De grenzen
van de ijsgroei-periode liggen daar waar de
luchttemperatuur het vriespunt aan het begi;l
en aan het einde van de vorstperiode passeerl. IJsperioden kunnen als afzonderlijk
beschouwd worden indien de som van de
positieve temperaturen tussen twee ijsperioden gelijk is aan of groter is dan de
helf! van de som der vorsttemperaturen in de
voorafgaande ijsperiode.
Voor het opstellen van de statistische
frequentiekrommen van de groeiparameters
zijn de luchttemperaturen te Vlissingen
bewerkt over de peri ode 1876-1975. Om de
uitkomsten te kunnen toepassen bij verschillende varianten van de toekomstige Oosterschelde zijn deze temperatuursommen zowel
gemaakt voor een situatie waarbij het water
zout is en dus bevriest bij -1,5° C, zowel als
voor een zoete situatie met het vries punt
op oc C. Op basis hiervan zijn cumulatieve
overschrijdingskrommen opgesteld voor
Vlissingen. Ze gelden ook voor de westelijke
Oosterschelde. Voor de berekening van de
ijsdikte op de oostelijke Oosterschelde en
het trajec! Volkerak-Krammer geldt een
correctieve factor van 1,2 ten opzichte van
Vlissingen; dit wegens klimatologische
verschillen tussen de kust en het oostelijke
gedeelte.
Afhankelijk van klimatologische en morfologische factoren - de diepte van het water,
de toevoer van warm water, de gradient van
de luchttemperatuur en dergelijke meer voigt de watertemperatuur de luchttemperatuur, maar met een zekere vertraging. Hoe

groot de vertraging van het ijsoptreden is
hangt dus af van de watertemperatuur aan
het begin van een vorstperiode en van de
meteorologische geschiedenis in de voorafgaande afkoelingsperiode.
Er is ook getracht de vertraging van het
ijsoptreden op verschillende plaatsen van de
Oosterschelde in een strak geformuleerde
relalie te vangen. Dan kan de ijsdikle van
plaats tot plaats berekend worden op grond
van de algemene frequentieverdeling van de
kans op ijsvorming voor het hele gebied.
Hoezeer de ijsvorming feitelijk van plaats tot
plaats kan verschillen, kunnenwe betel' zien
aan de hand van de gegevens van de
strenge winter van 1962/63. Toen er voor het
eerst ijsvorming optrad, bedroeg de waarde
van de ijsvormingsparameter, berekend t.o.v.
- 1,5° C, te Bergen op Zoom 5, te Lodijkse
Gat 20, op de grens Bruinisse/Kats 35, te
Zierikzee 40 en te Vlissingen 65.
De waarden van de ijsgroeiparameter
voor de eersle ijsvorming varieren aanzienlijk per winter, afhankelijk van de
meteorologische omstandigheden gedurende
de afkoelingsperiode. In eerste instantie en
om aan de veilige kant te blijven, kan worden
uitgegaan van de waarden die figuur 4 geeft
voor de grens waarbij het eerste lichte
drijfijs voorkomt.
Op basis van de berekende waarden voor de
ijsgroeiparameter en de beschikbare bijbehorende water- en ijswaarnemingen, kon een
algemene winter-classificatie worden ingevoerd met de ijstoestanden en hun frequenties
van voorkomen. De relatie tussen de
meteorologische grootheid en het begin van
de ijsvorming kan slechts als goed worden
beschouwd voor de oostelijke Oosterschelde,
waar de invloed van het warmere zeewater
minder merkbaar is. Op de westelijke Oosterschelde en in de mond geeft de sommatie
van de luchttemperatuur aileen geen juiste
indruk van de kans op ijsvorming. Hier moet
bovendien het temperatuurverschil tussen
lucht en water in aanmerking genomen
worden dat nodig is om de watertemperatuur
bij het vries punt te houden.
Oit temperatuurverschil is aanzienlijk groter
voor de westelijke dan voor de oostelijke
Oosterschelde wegens de daar benodigde
compensatie van de sterkere opwarming van
het water als gevolg van de uitwisseling met
het warmere zeewater. Verwaarlozing van
deze voorwaarde zou ertoe leiden dat de
voorspelling van de ijstoestanden en ijsdikten
voor de westelijke Oosterschelde te
ongunstig -. dus ernstiger - zou worden in
in verhouding tot de werkelijkheid, temeer
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naarmate deopening in de mond groter gehouden wordt en el' meer warmte-uitwisseling
kan optreden met zee. Met het oog op de
ijsbelasting op de constructie van de stormvloedkering en de vele onzekerheden die aan
dit onderzoek kleven lijkt de invoering van
zo'n reserve echter wei verantwoord.

getijbeweging zich dan weer op het normale
niveau gaat afspelen. Niettemin zal het ijs
gratendeels in de oostelijke Oosterschelde
blijven of langzaam afgevoerd worden mede
doordat bij dooi de wind uit zuidwestelijke
richting zal waaien, hetgeen de ijsafvoer
vertraagt.

Verwachtingen voor de loekomst

Hinderlijk ijsbezwaar doet zich in het
oostelijk gedeelte reeds voor bij matige
winters met een ijsgroeiparameter van 25,
die een kans van voorkomen hebben van
20%. In deze winters vriezen de oostelijke
havens en de Eendracht dicht en de
toegangen worden vrijwel geblokkeerd door
het aangedreven ijs. De vaarwegen in de
stroom zijn dan nog goed bevaarbaar, met
uitzondering van de kana!en door ZuidBeveland en Walcheren. In enigszins strenge
winters - ijsgroeiparameter 40 a 50; kans
van voorkomen 10% - zal de scheepvaart op
de oostelijke Oosterschelde in de meeste
gevallen gesloten worden wegens onbereikbaarheid van de havens en, op de genoemde
kanalen, wegens zwaar vast ijsdek.
In de mond en in het westelijk gede'.:dte van
de Ooslerscheide doet zich de sterke invloed
gelden van het water van de Noordzee, dat
zowel een iets hoger zoutgehalte als een
hogere temperatuur heelt dan het water meer
landinwaarts. Tengevolge van de warmteuitwisseling vormt zich hier bij milde en
matige winters vrijwel geen ijs.
De watertemperaluur in de westelijke
Oosterschelde ter hoogle van de Zeelandbrug
bereikt het vriespunt bij een ijsgroeiparameter
van 40 50. Hel is dus aan te nemen dat het
ijs dat de westelijke Oosterschelde bereikt
vanuit het oostelijke gebied pas kans heeH
daar niet te smelten in strenge winters met
een parameterwaarde grater dan 50. In matige
winters zal het door stroom en wind aangevoerde ijs uit het ooslelijk gedeelte aan de
onderzijde afsmelten, waardoor de cellen met
de zoutoplossing open raken en het ijs
poreus en zwak wordt. Het overgebleven ijs
wordt dan naar zee afgevoerd, waar het in
een ijsbrij verandert en smelt.

De grens tussen het oostelijk en het
westelijk dee I waarin de Oosterschelde voor
het hier beschreven onderzoek wordt verdeeld, loop! via het Zijpe, het Mastgat en het
Keeten tot de Zandkreek bij Kats. De mate
en intensiteit van de ijsgang is in het
oostelijk gedeelte aanzienlijk groter dan in
het westelijke gedeelte.
Het oostelijk gedeelte vormt het belangrijkste
ijsproducerende gebied binnen de Oosterschelde. De snelle ijsvorming in dit gebied
word! hoofdzakelijk veroorzaakt door de
geringe diepte en de vele bij eb droogvallende
platen. Bij harde oostelijke of noordoostelijke
wind en is dit nog in grotere mate het geval
dan onder gemiddelde omstandigheden. V66r
de ijsvorming kan de waterstand als gevolg
van afwaaiing sterk zakken, waardoor de
droogvallende oppervlakte groter word!. De
bodem van deze platen en ondiepten kan
dan snel afkoelen, terwijl de oppervlakte
bevriest, en afhankelijk van de omstandigheden een aanzienlijk lagere temperatuur
kan verkrijgen dan het water in de geulen.
Bij vloed lopen de platen langzaam onder
water, zodat dit mede als gevolg van de
koude bodem extra snel kan afkoelen;
bovendien is ook de waterlaag boven de
platen bij deze oostenwind dunner dan
gewoonlijk. Ook de hoeveelheid in het water
gesuspendeerde vaste stof is hier groter dan
in de diepere wateren; en daarin zilten de
aanhechtingskernen die de ijsvorming in het
water bevorderen. AI deze factoren lei den tot
extra snelle afkoeling en bevriezing. Na het
invallen van de vorst kan onder daartoe
gunstige omstandigheden reeds in de loop
van een getijcyclus op verschillende plaatsen
van het oostelijke gebied de eerste lichte
ijsvorming worden verwacht. Een gedeelte
van het hier geproduceerde Ijs wordt met eb
en met behulp van de oostelijke wind
weggevoerd naar de geulen en de zuidelijke
oevers zodat het ijs zich ophoopt aan de
linkeroevers en daar de toegang tot de
havens kan blokkeren.
Bij het invallen van de dooi wordt een groot
deel van het vaste, en het aan de oevers
opgestapelde ijs losgemaakt, doordat de
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Hinderlijk ijsbezwaar is in de mond van de
Oosterschelde pas te verwachten bij zeer
strenge winters - parameter 80 a 100, kans op
voorkomen 5%. De watertemperatuur ke.n
dan vrijwel overal, misschien met uitzondering
van de drie diepe geulen in de mond tot het
vriespunt dalen, waardoor de ijsschotsen bij
eb aaneen kunnen vriezen en ijsvelden
vormen.
Bij de winters met een ijsgroeiparameter

Oostmeer zal dit effect zich doen gevoelen;
dit zal negatieve gevolgen hebben voor de
scheepvaartroute Sehelde··Rijn.
Het ijsbezwaar op de zoute Oosterschelde,
die kan worden afgesloten door middel van
een regelbare stormvloedkering, zal waarsehijnlijk niet veel verschiJlen van dat bij
geheel open Oosterschelde, speciaal wat het
westelijk gedeelte bet ref I. Het ijsbezwaar zou
hoogstens met 10% kunnen toenemen.
Bij zeer strenge winters met een kans van
voorkomen van 5% moeten in dat geval
waarsehijnlijk wei tijdig ijsbrekers worden
ingezet om het aaneenvriezen van de
ijsschotsen tegen te gaan en de afmetingen
van de ijssehotsen beperkt te houden, zodat
ze de schuifopeningen kunnen passeren, en
ijsopstapeling in de mond kan worden
voorkomen.
Door de N.O.-wind aangedreven
ijs nabij Weddinge (februari
1954)

groter dan 140 a 150 en een kans kleiner
dan 0,5% bestaat een reele kans dat de
monden van de zuidelijke zeearmen, dus
zowel de Wester- als de Oosterschelde, dicht
kunnen vriezen.

Het ijsbezwaar op een geheel afgesloten
Oosterschelde zou in het geval van zoute
bekkens met 25% en in het geval van zoete
bekkens zelfs met 50% toenemen.
De groei van het ijsbezwaar is dan te wijten
aan het verminderen of het verdwijnen van
de vriespuntverlaging, de menging door
getijbeweging en de invloed van warmer
zeewater.
Tijdens de extreem strenge winters die als
ontwerptoestand worden aangenomen voor
de stormvloedkering en die een kans van
voorkomen hebben van 0,1% of wei 1 keer
per 1000 jaar, kan de maximale ijsdikte op
de westeijlke Oostersehelde gesehat worden
op 30 em wanneer de Ooslersehelde open
blijft; 30 a 35 em bij afsluiting met een
stormvloedkering; 40 em bij volledige
afsluiting en zoute bekkens en 45 em bij
afsluiting en zoet water.
De maximale ijsdikte bij normale strenge
winters met een kans op voorkomen van
5% zal ongeveer de helft van de bovengenoemde waarden bedragen.

Bij compartimentering-C3 van de Oosterschelde wordt het ondiepe zoute oostelijke
gedeelte aanzienlijk kleiner: het trajeet
Volkerak-Krammer wordt dan afgesneden
door de Philipsdam, en het Verdronken Land
van het Markiezaat bij Bergen op Zoom door
de Oesterdam. De oppervlakte van het
ijsproducerende gebied wordt dus kleiner,
met als gevolg dat het ijsbezwaar op de
oostelijke zoute bekkens minder wordt. Het
ijsbezwaar op de na verloop van tijd zoete
bekkens aehter de dam men zal daarentegen
aanzienlijk toenemen. Met name op het
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1 april - 1 juli 1976

Vorderingen

A. De werken van he! Deltaplan

Geleidedammen, voorha'lens en
loeleidingsgeulen 'loor de
inlaatsluis en de jachtensluis

Volkerak

Aile vlegen die in verband me!
deze nieuwe werken moeslen
worden verlegd, zijn Ihans
gereed, behalve de reconstructie van het kruispun! Heliegatsplein. Het verkeer tussen
Brabant en Zuid-Holland kan
!hans geheel gebruik maken
van de nieUWH hoofdrijbaan,
Er wordt nog voortgegaan met
he! aanbrengen van klei in de
bekledingen,

Derde schuisluis met overbrugging, inlaalsluis en voorhavens
Op 15 juni was de ondehoudstermijn van deze werken vers!reken, en werden ze defini!ier
opgeleverd,
Toeleidingswerken naar de
derde schutsluis en de jachlensluis
Voortgegaan werd met het
maken en stellen van infoposten
ten behoeve van de scheepvaartbegeleiding, zowel aan de
zijde van hel Volkerak als aan
die van het Hollands Diep.
Men kwam gereed met het heien '
van betonpalen die de looppaden aan de zijde van het
Hollands Diep moeten ondersteunen.
Ook de stalen buispalen ten
behoeve van de geleidewerken
van de derde sluis kwamen aan
beide zijden gereed, De vaste
remming van de derde sluis
is aan de Volkerakzijde klaar.
Aan de andere kant is men er
net mee begonnen,
Drie beschadigde dukdalven
aan de Volkerakzijde moesten
worden hersteld,

Oosterschelde

Bouwpulten
De voorlopige afbouw van de
bouwputlen kwam in deze
periode grotendeels gereed.
De nog te egaliseren terreinen
kwamen gereed en de kleiafdekkingen werden ingezaaid
met graszaad,
In totaal werd voor he! gehele
werk 7 900 000 m 3 zand gespoten,
45 000 ton asfaltbeton en steenasia I! verwerkt en 14 000 m 3
i klei aangebracht.

Damaanzel Schouwen

Brouwersha'lense Gal

Doorlaatsluis
De uitvoering van de doorlaatsluis verloopt volgens plan, Het
schuivengebouw is thans op
een hoogte van N.AP, +
1,50 meter.
Het betonwerk voor de doorlaatkokers en de vleugels aan
de zeezijde van de sluis schiet
goed op; eind augustus kan het
gereed zijn.
Men is verder bezig aan de
sluisvleugels aan de meerzijde
en aan de bouw van een
vissluis.
Waar de doorlaatsluis gereed is,
is de bouwput al aangevuld met
zand,

De ontgraving van de inlaag
kwam gereed in deze verslagperiode, Het vrijkomende zand
werd verwerkl in de duinverzwaring, De asfaltverdediging
van de hoogwaterkering werd
afgedekt met een afstrooilaag
van gebroken grind.
De geleide dam ten oosten van
de damaanzet kwam gereed.
De steen 10/60 kg en 300/1000
kg voor de afdeklaag werd
deels rechtstreeks uit aanvoer
verwerkt en deels uit depot.

Aanvoer materialen
De aanvoer van steen en 105forslakken werd voortgezet De
steen werd gelost in het depot
van de werkhaven Noordland
en de slakken in het depot van
de werkhaven Sophia.
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De dijkvakken die moeten worden verbeterd in he! kader van
de partiele dijkverhoging.
Beneden: enkele kenmerkende
dwarsprofielen
Rechts: een dijkverzwaring in
uitvoering

NOORD BEVElAND, KATS-COl!JNSPLAAT

NOORD- BRABANT, AUGUSTAPOlDER

406

Dijkverhogingen
In aansluiting op wat in de
rubriek vorderingen van
Bericht 74 (november 1975) werd
gemeld, wordt hier het vervolg
van de werkzaamheden voor
de partiele dijkverhoging langs
de Oosterschelde beschreven.
Om te voorzien in de verdediging van de vooroevers langs
de zuidkust van Schouwen is tot
nu toe met behulp van een
mechanische steenstorter

50000 ton fosforslakken aangebracht. Het werk verliep in een
zeer vlot tempo en kon reeds
op 16 april geheel voltooid
worden opgeleverd. Ook aan de
andere oevers in het Oosterscheldegebied zullen in de
komende jaren voorzieningen
nodig blijken. De onlwikkeling
van de vooroevers wordt daarom
nauwlettend in het oog gehouden.
I n de loop van 1976 wordt,
eansluitend op het dijkvak dal
in 1975 is versterkt, vanel de
Zandkreekdam in noordoostelijke richting het resterende
gedeelte van de dijk langs de
Leender! Abrahampolder op
Noord-Beveland verbeterd. Hel
betreft hooldzakel ij keen verzwaring aan de binnenzijde over
ongeveer een km. Het werk is
op staat van meer werk opgedragen aan dezelfde aannemer.
Ook het dijkvak Oud- en NoordBevelandpolder, lussen de
kernen Kats en Colijnsplaat
wordt in 1976 in uitvoering genomen. 1700 m van deze dijk
wordt in hoofdzaak aan de buitenzijde verzwaard, en 2600 m
aan de binnenzijde. Er wordt
naar gestreeld bij de uitvoering
van de builendijkse verzwaring
het naluurwetenschappelijk
belangrijke schor zoveel mogelijk Ie ontzien. Het werk moet
worden opgeleverd op 1 oktober
1977. In de kom van Colijnsplaat
zit men nog met procedurele
moeilijkheden. Daarom is dal
gedeelte van de dijk buiten hel

be3tek gehouden. Er zullen
afzonderlij!<e bestedingsstukken
voor worden opgesteld.
Tijdens de storm van :3 en 4
januari is gebleken d3t de
hoofdwatel'kering van de poiders
Jacoba en Anna-Friso als gevolg
van de sterke vermindering van
het vooriiggende duin in veel
ongunstiger ornstandigheden is

dam, ongeveer 11 km lang,
Bij de uitwerking van het plan
ontmoette men drie knelpunten
Ailereerst bleek de inlaag bll het
Goese Sas vanuit natuurvveten·

komen te verkeren dan bij

ee:l binnendijkse verzwaring.
B8sloten is de schade die daardoor ontstaat door middel van
uitvoering in den droge zovee!
mogelijk te beperken, Voor wat
betreft het gebied nabi] de
camping Klein Stelle en de
Stelhoeve ten westen van
Wemeldinge is bij de verdere
uitwerking van de plannen gebleken dat de voorkeur moet
worden gegeven aan een verzwaring aan de buitenzijde,

eerste inventarisatie wa3 gebieken. Doorbreak van dit een krn
lange dijkvak moet niet onmogelijk geacht worden. De verbetering van dit dijlwak is dan
ook terstond op het werkprogramrna van 1976 geplaatst.
Het westelijk gedeelte, 550 m
lang, zal in hoofdzaak buitendijks worden verbeterd. Van het
overige gedeelte zal de bestaande glooiing worden verbeterd,
::ai bst dijk:icha.aril a.chtcr
waarts worden verzwaard, Een
gedeelte van de inlaag valt hieraan ten offer, Het werk is inmidde Is aanbesteed, Het moet vo6r
15 november 1976 kiaar zijn,
In 1976 zal ook worden begonnen met de versterking van de
dljken op Zuid-Beveland,
Het eerste dijkvak, waarvan de
verbetering tel' hand wordt genomen, is het trajeet Werne!d i nge-Kattendij ke-Zandkreek-

schappelijk oogpunt 20 waardevol te z!jn, dat men eiks vorm

van verstorrng arvan wenste te
v8rrnijden, Dijkbouwtechnisch
bestaat eehter voorkeur voor

eerst het gedeelte Zandkreekdam-Kattendiike uit te werker;
en aan te besteden en dan pas
het gedeelte Kattendijke-Werneldinge, De vel'zwaring geschiedt
hler in hoofdzaak aan de binnenzijde, uehoudens over 600 III
ten noordwesten van KaHendijke, waar voor buitendijkse
verzwarlng is gekozen,
Het werk moet op 1 oktober 1977
worden opgeleverd,
Op Schouwen-Dulveland staat
aliereerst het dijkvak BruinisseOuwerkerk, 11 km waterkering,
op het verbeteringsprogramma
Dit dijkvak Ilgt zowel aan het
Keeten als aan het Mastgat en
flet Zijpe, Hoofdzakelijk zai een
verzwaring worden aangebracht
aan de binnenzijde van de
bestaande zeedijk,
Bij de haven van Vianen zal op
",.., .. "-,",,,.,,
...,.~"0!~ I'''''''''
,'-"'"
,~,

mee eens verklaard en thans
wordt het plan verder in die zin
uitgewerkt.
Het restaurant 'Katse Veer' niet
ver van de Zandkreekdam ten
slatte, kan worden gespaard
door de dijk aan de buitenzijde
te verzwaren,
Om nog in 1976 met de werkzaamheden aan het dijkvak
Wemeldinge-Zandkreekdam te
kunnen beginnen is besloten
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Natuurbescherrning een klein
gede81te in droog grondverzet
worden gemaakt, ten einde de
schade aan de natuurwetenschappelijke belangen aldaar tot
een minimum te beperken,
De opleveringsdatum voor dit
werk is vastgesteld op 1 december 1977,
Tijdells de storm van 3 op 4
januari is gebleken dat het diJkgedeelte Burgh- en Westland-
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polder nabij Burghsluis in een
zeer ongunstige positie verkeert. De aanleg van een haven
voor de afsluitingswerken in de
mond van de Oosterschelde
heeH de situatie wei iets ten
gunste gewijzigd, maar er zal
toch nog een verhoging van
ongeveer 1 m moeten worden
uitgevoerd. Getracht zal worden
dit werk nag .in 1976 klaar te
krijgen.
Op Tholen en St.-Philipsland zal
in 1976 de 4,4 km lange dijk
VijftienhonderdgemetenpolderDeurloopolder-Razernijpolder
verbeterd worden. Vanaf de
stadswallen van het stadje
Tholen zal in zuidelijke richting
over 1250 m in hoofdzaak aan
de buitenzijde worden verzwaard, en verderop aan de
binnenzijde. Gedeeltelijk zal het
vereiste zandlichaam op advies
van het Laboratorium voor
Grondmechanica te Delft in
droog grondverzet worden
uitgevoerd. De oplevering van
dit werk moet plaatsvinden op
1 oktober 1977. Daarnaast zal
worden getracht de haven van
Stavenisse nog v66r het aanstaande stormseizoen door
middel van een noodkering te
beveiligen.
Provincie Noord-Brabant
Voor de dijkversterking van het
gebied ten zuiden van Bergen
op Zoom is thans overeenstemming bereikt over een buitendijks trace, zodat met de voarbereiding van het bestek kan
worden beg onnen. Door de
keuze van een buitendijks
trace is er sprake van inpoldering en dus zal op grond van
de wet van 1904 - houdende
bepalingen omtrent het onder-

nemen van droogmakerijen en
inpolderingen - concessie moeten worden verleend, nadat een
en ander volgens de in genoemde wet gestelde regeis ter
visie heeft gelegen. Deze
procedure is thans lopende.
Provincia Zuid-Holland
Naar het zich laat aanzien zal
vermoedelijk in 1976 het 3 km
lange gedeelte HellegatspleinOoltgensplaat in uitvoering
komen.
Kosten
Ten slotte een overzicht van de

Verantwoording van de foto's
Peter v. d. Ve:de 354 373
ANP 358
G. M. 8aijens 361 362
Drs. J. Visser 379
Slag boom en Peeters 380
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395
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kosten v~~r de partiele dijkverhogingen in de jaren 1975, 1976
en van de reeds v~~r 1977 aangegane verplichtingen
(in miljoenen guldens):
8edrag te bested en in:
Aanbesteed in 1975
Aanbesteed in 1976
Nog aan Ie bested en in 1976
Totaal
1975
1976
1977
7
12,5
10
8
17
11
7
39,5
19
Voor grondaankoop en dergelijke zijn nog bedragen voorzien
van: f 0,8 min. in 1975 en
f 5,4 min. in 1976.
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Over dit nummer

In de afgelopen maanden is een groot aantal
principiele beslissingen gevallen over de
wijze waarop de Deltawerken zullen worden
voltooid. Stond het al vanaf november 1974
vast dat regering en parlement de voorkeur
gaven aan een afsluitbare stormvloedkering
in de mond van de Oosterschelde, pas in het
voorjaar van 1976, toen de studietermijn van
anderhalf jaar begon te verstrijken, kwamen
de studies in een zo vergevorderd stadium,
dat geconcludeerd kon worden: de stormvloedkering kan gemaakt worden, binnen de
gestelde termijn en vrijwel binnen het
geraamde budget. Ondertussen ging het
werk aan de voorgenornen compartimentering
van de Oosterschelde, die een onderdeel
vormt van aile alternatieven, normaal door.
Van al deze ontwikkelingen en de overwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld, van de gedachtevorming in zijn
verschillende stadia, heelt de lezer van deze
Berichten al wei belangrijke deelindrukken
kunnen krijgen. Het is misschien juist wei
interessant geweest, de ontwikkeling van het
den ken over bijvoorbeeld de alternatieve
stormvloedkeringen in het Oriemaandelijks
Bericht te volgen. Men kon er daardoor
getuige van zijn dat er geen van te voren al
vaststaande ontwerpen werden ontvouwd,
maar dat er een levend en zeer levendig
proces aan de gang was waarbij op hoog
niveau werd gedebatteerd.
Maar het wordt nu tach oak tijd voor de
synthese. In dit nummer wordt een aantal
omvangrijke rapporten geresumeerd die een
afgerond beeld geven van de eindresultaten
der studie-opdrachten. Oat geldt dan met
name voor het eerste en het tweede artikel
van deze aflevering, waarin de stof wordt
behandeld van respectievelijk de nota
'Analyse Oosterschelde-alternatieven' van
21 mei 1976 - bekend als de 'witte nota' -,
en het Eindrapport van de Projektgroep Stormvloedkering Oosterschelde, mei 1976, die door
het leven gaat als de 'blauwe nota'.
De derde bijdrage in dit nummer, over het
trace van de Philipsdam en de situering van
de sluizen daarin, vormt een onderdeel van
de rapportage van de Commissie Compartimentering Oosterschelde, die met haar werk
overigens nog lang niet klaar is.
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Open, dicht of open/dlcht?
Beleidsanalytische
beschouwing van drie
alternatieve oplossingen voor
het Oosterscheldeprobleem

In dit artikel worden, min of meer ter
afsluiting van de reeks beschouwingen in
Bericht 72 (mei 1975) tim 74 (november 1975)
en 76 (mei 1976), drie alternatieve oplossingen geanalyseerd die men voor de voltooiing van de Deltawerken zou kunnen kiezen.
Over deze zaak nam de regering op
9 november 1974, een beslissing, waarmee
het parlement op 20 november 1974 zijn
instemming betuigde.
Wat men in dit artikel vindt is een samenvatting van hetzelfde materiaal dat door de
minister van Verkeer en Waterstaat werd
voorgelegd aan zijn collega's en aan de
volksvertegenwoordiging, en waarmee hij de
basis wilde leggen voor een discussie over
zijn voorstel, namelijk om alternatief C3
te kiezen.
De methode waarlangs de feiten zijn verzameld, geordend en gepresenteerd, staat
bekend als de beleidsanalyse.
De drie alternatieven waar het in dit verband
om gaat, zijn de volgende:
In de mond van de Oosterschelde wordt
een afsluitbare stormvloedkering gebouwd;
de dijken langs het bekken worden
plaatselijk enigszins verhoogd (alternatiel C3);
- De Oosterschelde wordt afgesloten met
een dam volgens het oorspronl(elijke
Deltaplan (alternatief D4);
- De Oosterschelde blijlt open: de dijken
langs het bekken worden aile op Deltahoogte gebracht volgens het plan van de
Provinciale Waterstaat Zeeland (alternatief A3).
Elk van de alternatieven biedt veiligheid,
zij he! in verschillende mate; daarnaast
heef! elk alternatief nog een groot aantal
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belangrijke consequenties op andere
gebieden, zoals het milieu, de visserij, de
werkgelegenheid, enzovoort. Elk aiternatief
leidt dus, behalve in meerdere of mindere
mate tot het beoogde doel, tot deelproblemen
die op zich niets met veiligheid te maken
hebben, maar die wei van invloed moeten zijn
op de beslissing.
Het gaat er nu om, op compacte en overzichtelijke wijze de consequenties van elk der
drie alternatieven op een aantal gebieden te
laten zien.
Om uitspraken te kunnen doen over toekomstige gevolgen moeten daarbij aannamen
worden gedaan met betrekking tot de
toekomst. Deze aannamen zijn zo vee I
mogelijk expliciet vermeld, en de gevolgen
zijn waar mogelijk gekwantificeerd in relevante
eenheden, bijvoorbeeld oppervlakte .getijgebied, diersoorten, aantal arbeidsplaatsen,
guldens, enzovoort. Er zijn echter gebieden
waarvoor geen kwantitatieve grootheid kan
worden gehanteerd; in dat geval is wei
getracht een rangorde aan te geven.
De kwantificering of rangorde houdt geen
waardering in. Het waardeoordeel, dat veelal
subjectief is, wordt aan de beoordelaar
overgelaten. Het duidelijkst komt de subjectiviteit naar voren op milieu-gebied. Hier is
geen objectieve norm aanwezig voor het
meten van waarden. Aan de ene kant heeft
men de huidige Oosterschelde met zijn
schorren en slikken, aan de andere kant de
afgesloten zeearmen, zoals het Veerse Meer
en het Grevelingenmeer, waar de drooggevallen platen door hun ruige begroeiing
eveneens een buitengewoon aantrekkelijk
landschap vormen.
ledere lezer wordt in staat geacht een

waardeoordeel te verbinden aan de consequenties van een gekozen alternatief.
Op een aantal punten is de maatstaf 'geld'
gehanteerd. Men dient zich wei te realiseren
dal de bedragen niel zonder meer vergelijkbaar zijn. De over tien jaar gekapitaliseerde
waarde van een bepaald effect heeft bijvoorbeeld een grotere onnauwkeurigheid dan de
geraamde bouwkosten van een kunstwerk. Oit
op grond van de onzekerheid met betrekking
tot de voor de toekomsl te hanteren discontopercentages, de verwachte economische groei
en de werkgelegenheidssitualie. Geldbedragen
vergemakkelijken dikwijls de vergelijking in
een gebied, maar ze zijn niet altijd een goede
maatstaf voor de vergelijking tussen twee
gebieden.
We geven nu eerst een samenvalting van de
resultaten van de analyse met betrekking tot
de verschillende invloedsgebieden.
Hel begrip veiligheid is niet in aile opzichten
exact te kwantificeren. Het is gekoppeld aan
een persoonlijke belevingsnorm en daardoor
moeilijk meetbaar, hoewel men zich gewoonlijk veiliger voelt naarmate het risico dat men
loopt kleiner is.
Afsluiting van de Oosterschelde geeft het
snelst de gewenste bescherming met het
minste risico in de overgangsperiode.
De stormvloedkering biedt weinig meer risico,
maar is vijl jaar later klaar. Het openhouden
van de Oosterschelde met integrale verhoging van de dijken komt aanzienlijk
- verondersteld wordt zelfs veertien jaar .later gereed dan de afsluiting van de
Oosterschelde, en biedt in de overgangsperiode een vier maal zo grote overstromingskans. Bij een meer optimistische
prognose betreffende het prioriteitenplan voor
de uitvoering van de dijkverhogingen, kan
deze factor evenwel tot 2 teruglopen.
De Oosterscheldedam maakt aile huidige
hoofdwaterkeringen tot tweede waterkeringen
met een groot meer als buffer, zodat de
beveiliging optimaal is. De kwaliteit van de
dam is zeer hoog en het gevaar van oever- en
dijkvallen is bezworen. De stormvloedkering
kan worden gebouwd met een kwaliteit
overeenkomstig die van andere waterbouwkundige werken. Ook hier kan van een
optimale beveiliging worden gesproken,
hoewel de huidige dijken wat meer zorg
vragen dan bij volledige sluiting.
Een open Oosterschelde met verhoogde
dijken volgens het plan van de Provincie
Zeeland staat bij de andere oplossingen ten
achter, ook wanneer in da! plan de noodzakelijke correcties worden aangebracht in

verband met hogere ontwerppeilen. Ten eersle
omdat het gevaar voor oever- en dijkvallen
blijft bestaan. Ten tweede omdat verzwaarde
dijken kwalitatief minder zijn dan nieuw
aangelegde dammen; bovendien dient nog
een stelsel van tweede waterkeringen te
worden geformeerd. De gebieden die achter
de compartimenteringsdammen komen Ie
liggen worden wei optimaal beveiligd; voor
de rest van het bekken wordt echter aan de
bedoeling van de Deltawet niet voldaan.
Hoewel de kustlijn wordt verkort tot 145 km
blijft het dijktrace bochtig; latere verhogingen
zullen waarschijnlijk op dezelfde problemen
stuiten als de verhogingen volgens het plan
van de Provincie Zeeland.
Bij elk alternatief treden omvangrijke veranderingen op in het milieu van de Oosterschelde
en van de aangrenzende gebieden.
De veranderingen zijn echter bij elk al!ernatief
verschillend. In deze nota zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige toestand
aangegeven, zonder dat daar een waardeoordeel aan verbonden is over het milieu dat
bij elk der alternalieven ontstaa!.
Blijlt de Oosterschelde open, dan blijft ook
de huidige levensgemeenschap met zijn grote
rijkdom aan soorten organismen in het water,
op de oevers en in de voordelta behouden.
Door de dijkverhogingen zal het oppervlak
van de inlagen met de helft afnemen, en ook
andere binnen- en buitendijkse natuurgebieden zullen verdwijnen. De dijkverhogingen
zullen het historisch gegroeide dijklandschap
aantasten.
Bouwt men een stormvloedkering, dan zal de
soortenrijkdom in het zoute ge!ijwater gelijk
blijven aan die in de Oosterschelde nu. Door
verzoeting van de hoogste del en van de
schorren zal het aantal organismen op de
oevers toenemen. De voordelta wordt
nauwelijks be·invloed.
Bij afsluiting van de Oosterschelde zal het
aantal soorten in het water sterk afnemen als
gevolg van het wegvallen van het getij. Op de
oeverlanden daarentegen zal zich, door verzoeting van de hogere delen en de blijvende
zoutinvloed op de lagere, een grotere
verscheidenheid aan planten- en diersoorten
ontwikkelen dan thans aanwezig is. De
inlagen en he! dijklandschap blijven in hun
huidige vorm bewaard.
De voordelta zal vanwege de sedimentatie
meer organismen en meer soorten gaan herbergen. Het omkaden van het Markiezaat van
Bergen op Zoom en het Verdronken Land van
Zuid-Beveland heelt een gunstig effect op de
waterkwaliteit en aantal soorten organismen.
Ongeacht welk alternatief gekozen wordt, de
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Oosterschelde zal altijd grote natuurwaarden
bezitten; hel karakter van de leefgemeenschap zal meer overeenkomen met het huidige wanneer men de Oosterschelde open
houdt of een stormvloedkering bouwl in de
mond, dan bij volledige afsluiting.
Afsluiting van de Oosterschelde heef! ook
belangrijke gevolgen voor de beroepsvisserij,
en met name de schelpdiercultures.
Door de bouw van een kunstmatige mosselverwaterplaats direct achter de Oosterscheldedam kan het mosselbedrijf in stand
worden gehouden ook wanneer het getij
wegvalt. Daarbij wordt dan een uitbreiding
van de kweek verondersteld in de Waddenzee.
Het oesterbedrijf zal bij afsluiting geheel verloren gaan, terwijl de kust- en zeevisserij in
beperkte mate ongunstig zullen worden
be'invloed door het wegvallen van de kraamkamerfunctie van de Oosterschelde.
Het belang van de kraamkamerfunctie is
waarschijnlijk minder groot dan tot voor kort
werd gedacht.
De kokkelvisserij za! bij afsluiting niet meer
rendabel zijn. Ook bij de bouw van een
slormvloedkering zal deze visserij enigszins
achteruitgaan. De invloed op de oesterkweek
van reductie van het getij dient nog nader
te worden onderzochl.
De gekapitaliseerde nationaal-economische
verliezen op het gebled van de beroepsvisserij in de Oosterschelde belopen bij 04
f 190 miljoen, maar als de veronderstellingen
veranderen kan het verlies oplopen tot
f 990 miljoen.
De waterhuishoudkundige consequenties
betreffen voornamelijk het Zoommeer, dat
achier de compartimenteringsdammen word!
gevormd. Voor de peilbeheersing, de doorspoeling en de ontzilting is voor dit meer bij
aile alternatieven een lozingsmiddel naar de
Westerschelde nodig. Bij afgesloten Oosterschelde is een spuisluis in het verbeteringsplan voor het Kanaal door Zuid-Beveland
opgenomen; in de andere gevallen is een
spuikanaal bij Bath nodig. Na de ontzilting
van het Zoommeer kan het zoutgehalte aldaar
worden beperkt door middel van extra
doorspoeling. Hel laagste zoutgehalte kan
worden bereikt wanneer de Oosterschelde
wordt afgeslolen. De benodigde hoeveelheden
doorspoelwater uit hel noordelijk Deltabekken
blijken niel altijd leverbaar, mede als gevolg
van de stijgende vraag naar zoet water in de
rest van Nederland. Het beroep dat het
zuidelijk Deltabekken doet op de landelijke
zoetwalervoorraad hangl sterk af van de vraag
welk zoutgehalte men wil hebben in het
Zoommeer. De belangen van de land- en
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tuinbouw zijn in beginsel gebaat bij de
mogelijkheid van zoetwateraanvoer vanuit het
Zoommeer. De verschillen tuss8n de alternatieven zijn in dit opzicht gering. De
mogelijkheden voor de aan!eg van spaarbekkens zijn globaal dezelfde.
Aan de hand van de prognoses voor de
verkeersstromen in de binnenscheepvaart is
een schatting gemaakt van de vaarkosten
over het traject door hel zuidelijk Deltabekken
bij de verschillende alternatieven. Daarbij is
rekening gehouden met het aantal sluispassages tussen Volkerak en Westerschelde
op de drie hoofdroutes. De verschillen in
kosten zijn bij de drie alternatieven zo klein
dat ze geen rol zullen spelen bij de
afweging.
Functiescheid ing tussen recreatievaart en
beroepsvaart wordl bereik! bij een afgesloten Oosterscheide met Wemeldingedam.
C3 en A3 maken het mogelijk een alternatieve
hoofdscheepvaartroute door het zuidel ij k
Dellabekken te kiezen wanneer zich op de
Schelde-Rijnverbinding een calamiteit mocht
hebben voorgedaan.
Ten aanzien van de recreatieve mogelijkheden van de Oosterschelde speeit het
ruimtelijke beleid voor de centrale Delta mede
een rol. Indien men uitgaat van een nielinvesteringsbeleid zal het bezoek van dagrecreanten op zornerse dagen beperkt worden
door de capaciteit van de toegangswegen;
het weekend- en vakantiebezoek wordt beperkl door de verblijfsaccommodatie.
Bij de afsluiting van de Oosterschelde zal het
spreidingspalroon van de recreanten zich
wijzigen. Bij een recreatie-slimulerend beleid
daarentegen, waarbij de wegcapaciteit en de
verblijfsaccommodatie worden uitgebreid,
is aanzienlijke groei van de verblijfsrecreatie
te verwachten.
Bij aile alternatieven dient de voorbereiding
van de werken te veri open volgens de vereisten van verschillende wettelijk voorgeschreven procedures. De ervaring leert dal
van te voren moeilijk is aan te geven hoeveel
tijd daarmee zal zijn gemoeid. Dit is in het
bijzonder het geval bij de integrale dijkverhoging, waarbij de benodigde voorbereidingstijd
in belangrijke mate afhangt van het democratisch inspraakproces.
Voor de integrale dijkverhoging zal waarschijnlijk 3 jaar voorbereidingstijd en 15 jaar
uitvoeringstijd nodig zijn. Snellere realisering
zou slechts kunnen als belanghebbenden,
belangengroepen en gedupeerden afzagen
van hun recht op inspraak en de hun
krachtens de wet toekomende beroepsrechten.
De kosten van de drie alternatieven zijn

berekend vanaf 1 januari 1976. Hier zijn dus
de investeringen die in de afgelopen twee
jaar zijn gedaan niet bij inbegrepen; weI is
rekening gehouden met nog lopende verpliehtingen. Aile kosten zijn ui!gedrukt in guldens
van eind 1975. De bouwkos!en in het piekjaar
(1980) geven een indruk van de betekenis van
elk alternatief voor de begroting. De stormvloedkering vereist in aile opziehten de
hoogste kosten; afsluiting van de OosterseheJde de minste.
lets soortgelijks geldt voor het totale
werkgelegenheidseffect als gevolg van de
uitvoering der werken; ook daar seoort de
bouw van de stormvloedkering het maximum
en de afsluiting het minimum. Bij de bouw
van een stormvloedkering wordt de werkgelegenheid het meest gestimuleerd in de
metaalsector.
Bij de andere alternatieven wordt vooral de
werkgelegenheid in de grond- en waterbouwsector bevorderd. Niet onvermeld mag de
verbetering blijven van de internationale
eoneurrentiepositie van Nederland op het
gebied van waterbouwkundige werken, als
gevolg van de toegenomen know how die
gepaard gaat met de bouw van een stormvloedkering.
Beleidsanalyse

Hierna word! uitvoeriger ingegaan op de
methodes waarmee de alternatieven zijn
geanalyseerd, en komen de verschillende
inhoudelijke aspecten van het keuzeprobleem
breder aan de orde.
De beleidsanalyse, die voor de beoordeling
van de Oosterscheldekwestie in samenwerking
met de Rand Corporation uit Santa Monica
(V.S.) is opgesteld, biedt een systematische
verkenning van de consequenties die het
nemen van een bepaalde beslissing inzake de
Oosterschelde heeft voor allerlei aspecten
van de samenleving. Beleidsanalyse, zo
definieerden we al eerder (Berich! 74,
november 1975), is een onderzoek dat als
doel heeft steun te geven bij het kiezen van
het meest gewenste uit een reeks complexe
alternatieven onder onzekere randvoorwaarden. Uit deze definitie kan allereerst worden
afgeleid dat de beleidsanalyse geen exacte
wetenschappelijke methode is, en zelfs geen
automatisch werkend beslissingsmechanisme. Slechts streett ze er naar de
beslisser een betere keuze te laten doen dan
zonder analyse mogelijk is. De beleidsanalyse
is dan ook geen medicijn voor tekortkomingen
in de openbare besluitvorming. Wei kan ze
dienen om een formele orde aan te brengen
in een probleemstelling. Maar al te dikwijls is
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een probleem moeilijk beslisbaar omdat het
sleeht gedefinieerd is, omdat men moet
werken met onvolledige gegevens en
theorieen en bovenal met een zeer onzekere
toekomst. De complexiteit van de problemen
vraagt bovendien veelal vorming van een
multidisciplinair team, zodat beleidsanalyse
als formeel hulpmiddel dan onontbeerlijk
wordt. Aan de toe passing van de beleidsanalyse inzake de Oosterscheldeproblematiek
kleven nog vele onvofkomenheden. Niet aileen
was er onvoldoende tijd om de door Rand
aangedragen technieken uitputtend te behandelen; oak de presentatie en organisatie van
de informatie kan aanzienlijk worden verbeterd.
Het doel van de werken in de Oosterschelde
is primair Zeeland veiligheid te geven.
Daarnaast dient er voor gezorgd te
worden dat de kosten - in brede zin, dus
ook de gevolgen voor het naluurlijk milieu,
de visserij, enzovoort - zo beperkt mogelijk
blijven. Om dit doel te bereiken zijn er
verschillende mogelijkheden, aiternatieven
genoemd. feder alternatief bestaat uit een
groot aantal componenten, waardoor er vele
alternatieven mogelijk zijn. In dit geval
bijvoorbeeld stormvloedkeringen met doorlaatopeningen van verschillende grootte,
gecombineerd met verschillende wijzen van
compartimentering. De consequenties van de
alternatieven op een groot aantal gebieden
worden effecten genoemd. Gezien de veelheid
van mogelijke combinaties is beperking nodig
tol enkele karakteristieke allernatieven. In
deze beleidsanalyse zijn slechts de hoofdalternatieven A3, C3 en 04 onderzocht. Elke
voorspelling gaa! uit van zekere veronderstellingen of aannamen. De beleidsanalyse
bevordert de objectiviteit doordal de gebruiker
gedwongen wordt zijn vooronderstellingen
expliciet te maken. Er moeten aannamen
worden gedaan, bijvoorbeeld inzake het
bezwijkmechanisme van een dijk, inzake de
subcompartimentering van het Zoommeer en
inzake de gevolgen van sedimentatie op de
kweekpercelen voor de mossel- en oesterproduktie. Naast deze veronderstellingen is
een ander soort veronderstellingen, namelijk
over de ontwikkelingen in onze samenleving,
van even groat belang. Dergelijke veronderstellingen kan men vastleggen in een
scenario, dat dan de beschrijving is van een
hypothe!ische toekomstige toestand in de
wereld. In een scenario worden uitsluitend
die factoren beschreven die de kosten of het
effect van een alternatief in belangrijke mate
be'invloeden. Ook wanneer dp effecten van de
alternatieven op de verschillende gebieden

Fig. 1. Opbouw van de nota
'Analyse Oosterschelde-alternatieven'

zijn bepaald, resteert een belangrijk probleem:
de effecten zijn veelal niet in geld uit te
drukken en in sommige gevalien ook op geen
enkele andere wijze kwantificeerbaar. De
beoordeling van de al of niet gekwantificeerde
effecten als positief of negalie! vall buiten
de eigenlijke beleidsanalyse. Ze is geheel
afhankelijk van de doelsteliingen van de
beoordelaar. En wie is dat? Men denke zich
eens in hoe volstrekt verschillend dezelfde
effecten zullen worden gewaardeerd door
vissers, schippers en boeren. Voor de
beleidsanalist is het dan ook onmogelijk de
rangorde der alternatieven objectief aan te
geven. De beste oplossing lijkt nog, de
resultaten te presenteren met behulp van een
scorekaart. Een scorekaart is een tabel met
een kolom voor elk alternatief en evenveel
rijen als effecten. Het voordeel van deze
presentatie is da! iedere beslisser of beoordelaar nu volgens zijn eigen criteria en
intuYtie tot een rangorde van de a!ternatieven
kan komen op basis van eenduidige en voor
allen gelijkvormige informatie. Bijkomende
voordelen zijn dat de efiecten zodoende in
de bijbehorende 'natuurlijke eenheden' kunnen worden uitgedrukt en dat een begrijpelijke en overzichtelijke presentatie voor
beslissers en publiek verkregen wordt, met
name wanneer men kleur als extra dimensie
toevoegt. De rangorde van de alternatieven
met betrekking tot het beoordeelde effect
wordt dan aangegeven door middel van een
kleurcode: groen voor het gunstigste alternatief, rood voor het ongunstigste. Daarbij
is het noodzakelijk da! voor elk effect afzonderlijk wordt aangegeven hoe de toekenning
van de kleureode tot stand komt, zodat een
beslisser of beoordelaar met andere doel-

stellingen, uitgangspunten of opvattingen een
eigen kleureode kan toekennen. De scorekaarten die behoren bij de beleidsanalyse
van de Oostersehelde-aiternatieven, vindt
men achterin deze aflevering, biz. 465-·476. Bij
een aantal effeeten is de vermelding van de
argumentatie achterwege gelaten. Implieiet
werd verondersteld dat lagere kosten, groei
van de werkgelegenheid, vergroting van de
soortenrijkdom en een lager zoutgehalte op
het Zoommeer als gunstig kunnen worden
beschouwd. De kleurcode houdt slechts een
rangschikking in van de alternatieven; het
alternatief met de kleinste soortenrijkdom
bijvoorbeeld kan altijd nag beter zijn dan de
huidige toestand en dUs zeer aanvaardbaar.
Scorekaart 1 is aileen bedoeld als voorbeeld.
In het voorbeeld is alternatief 2 het
gunstigst voor de werkgelegenheid en
alternatief 3 het gunstigst met betrekking tot
de kosten. Echter bij aile drie de alternatieven is er enerzijds sprake van groei van de
werkgelegenheid en aile drie veroorzaken ze
kosten.
In sommige gevallen is er sprake van
dominantie van een bepaald alternatief op een
aantal gebieden. Zoiets komt in de praktijk
zelden v~~r. Scorekaart 2 is een voorbeeld
waarbij alternatief 3 bij hantering van enkele
plausibele doelstellingen voor aile beschouwde effecten als gunstigste naar voren
komt.
Beschrijving van de aiternatieven
Bij alternatief C3 word! de Oosterschelde
afgesloten met sen stormvloedkering. Het
grootste gedeelte van het bekken, 80 procent,
blijft onder normale omstandigheden onder
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Fig. 2. Alternatief Ca met bijbehorend tijdschema

invloed van het getij. Op grond van de
conclusies en aanbevelingen in het Eindrapport Stormvloedkering Oosterschelde,
wordt ervan uitgegaan dat deze oplossing zal
worden gerealiseerd middels een stormvloedkering van het type 'pijlers gefundeerd op
putten' met een doorstroomprofiel van
11.500 m2 • Het gemiddeld getijverschil bij
Yerseke bedraagt dan 2,3 m. Aangezien de
afsluiting van de Oosterschelde bij dit alternatief 7 jaar later gereed komt dan
oorspronkelijk de bedoeling was, is een
partiele dijkverhoging noodzakelijk am de
veiligheid in de tussenliggende periode te
verzekeren. Als uitgangspunt bij deze dijkverbeteringen wordt een overschrijdingsfrequentie van de waterstand van 1/500 maal
per jaar gehanteerd, of wei een kans van
ongeveer 15% per mensenleven van 80 jaar.
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Sij dit alternatief is het noodzakelijk om het
oostelijk deel van het bekken door dam men
van het getijgebied af te scheiden. Ten eerste
omdat in het tractaat tussen Selgie en
Nederland is vastgelegd dat de ScheldeRijnverbinding in de toekomst getijvrij zal
worden. Ten tweede om de zoutinfiltratie via
de Volkeraksluizen te beeindigen en ten derde
om de afwatering van de Westbrabantse
rivieren en polders op het Volkerak onder
natuurlijk verval te verzekeren. Het oostelijk
deel van de Oosterschelde en het Volkerak,
samen het Zoommeer vormend, worden
daartoe van het getijgebied afgescheiden
door de Philipsdam en de Oesterdam. Bovendien zal het Kanaal door Zuid-Beveland verbeterd worden ten behoeve van de doorgaande vaart lussen de Westerschelde en het
Volkerak. Het Zoommeer behoeft aan de
zuidzijde een lozingsmiddel naar de Westerschelde; het moet namelijk direct na de
sluiting van de compmtimenteringsdammen
kunnen worden ontzilt en daarna van noord
naar zuid kunnen worden doorgespoeld. Ook
voor het peilbeheer is een lozingsmiddel
nodig. Er is van uitgegaan dat het Verdronken
Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom
zal worden omkaad. Het Grevelingenmeer
blijft in de nabij9 toekomst zout. Dat vereist
dool'spoeling met zeewater via doorlaatwerken
in de Brouwersdam en de Grevelingendam.
De mogelijkheid blijft overigens bestaan, het
Grevelingenmeer later nog geheel of gedeeltelijk te verzoeten.
Het Veerse Meer wordt weer geheel zout
dank zij doorspoeling met 20 m3 jsec Oosterscheldewater, dat via het Kanaal door Walcheren wordt doorgespoeld naar de Westerschelde. Hiervoor is een gemaal bij Veere

nodig. Bovendien kan via dit gemaal het
overtollige water op het Veerse Meer naar do
Westerschelde worden afgevoerd.
Bij alternatief D4 wordt de Oosterschelde
volgens de oorspronkelijke plannen afgesloten. In de Oosterscheldedam is ter plaatse
van het werkeiland Noordland een doorlaatsluis geprojecteerd. Op de Roggenplaat kan
direct achter de Oosterscheldedam een
mosselverwater- en opslagplaats van 400 a
500 ha worden aangelegd, waarin het getij
gehandhaafd blijft. Er wordt van uitgegaan
dat bij D4 de uitvoering van de partiele dijkverhoging, waarmee in 1975 is aangevangen,
kan worden stilgezet, omdat de definitieve
beveiliging al in 1980 wordt bereikt. Ook bij
dit alternatief is voor compartimentering
gekozen, nu met name uit een oogpunl van
waterkwaliteit. Het oostelijk deel kan worden
verzoet terwijl het afgesloten zoute meer
voldoende zout kan blijven als de zoetwaterbelasting maar niel te groot is" Bij D4 zal het
Kanaal door Zuid-Beveland worden verbeterd
ten behoeve van de doorgaande vaart die dan
verder via het Eendrachtgedeelte van de
Schelde-·Rijnverbinding geleid word\. Om het
zoute meer achter de Oosterscheldedam
voldoende zout Ie houden zal doorspoeling
met zout zeewater nodig zijn; het meesi
effectief kan dit gebeuren door rondstroming
in de richting Noordzee-OosterscheldeGrevelingenmeei". Er is van uitgegaan dat
het Zoommeer bij D4 een geheel blijft. Ook
bij D4 is voor ontzilting, doorspoeling en
peilbeheersing van het Zoommeer een
lozingsmiddel naar de Weslerscheide nodig.
Ais het gehele verbetoringsplan van het
Kanaal door Zuid-Beveland gereed is - dat
zal zijn omstreeks 1985 kan he! overtollige
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water via een spuisluis bij het nieuwe
schutsluizencomplex te Hansweert worden
geloosd. Om oak in 1980, na de sluiting van
de compartimenteringsdammen, over een
lozingsmiddel te beschikken dient medio 1980
de nieuwe open kanaalmonding bij Wemeldinge gereed te zijn, moet de profielvernauwing bij de Postbrug opgeheven zijn
en zal de kleine Westsluis te Hansweert
moeten zijn aangepast. Door de zoute randstroming rondom Schouwen-Duiveland kunnen
het zoute meer in de Oosterschelde en het
Grevelingenmeer voldoende zout gehouden
worden. Globale berekeningen wijzen uit dat
met een rondstroming van 100 m 3 /sec een
gemiddeld zoutgehalte van 15,5 9 CI-/I kan
worden gehandhaafd. Het Veerse Meer zal
evenals bij C3 wanneer het wordt doorgespoeld met 20 m 3 /sec vanuit de Ooster-

Fig. 3. Alternatief D4 met bijbehorend tijdschema
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schelde naar de Westerschelde een voldoende
hoog zoutgehalte krijgen. Ook hiervoor is een
gemaal bij Veere nodig.
Bij alternatief A3 blijft de Oosterscheldemond
open. De reeds uitgevoerde werken, te weten
de drie werkeilanden in het damvak Geul
met daarachter de bouwdokken voor eventuele caissons, hebben al 15% van het
oorspronkelijke profial afgesloten. Het is
wellicht nodig deze werken in verband met
geulverplaatsingen terwille van de veiligheid
weer op te ruimen. Vooralsnog is dat althans
aangenomen. Voor de dijkverzwaring is bij
A3 uitgegaan van de nota van de Provinciale
Waterstaat van Zeeland ten behoeve van de
Commissie Oosterschelde. Ais uitgangspunt
wordt een overschrijdingsfrequentie van
1/4000 maal per jaar gehanteerd. In het
gebied oostelijk van de compartimenteringsdam men wordt partiele dijkverhoging
uitgevoerd, omdat de compartimenteringsdammen pas omstreeks 1985 gereedkomen.
Ook als de Oosterschelde open blijft is,
evenals bij C3, compartimentering noodzakelijk; de Schelde-Rijnverbinding moet ook
dan van het getij worden afgeschermd; ook
de belangen van de waterhuishouding maken
het noodzakelijk. Aanleg van de Philipsdam
en de Oesterdam brengt bovendien de totale
!engte te verbeteren dijken van 240 km terug
tot 145 km. De keuze van de compartimentering is bij A3 gebaseerd op dezelfde
overwegingen als bij C3. Bij A3 zal het
Kanaal door Zuid-Beveland om veiligheidsredenen niet zonder meer in open verbinding
met de open Oosterschelde gebracht kunnen
worden. In de nieuwe kanaalmonding bij
Wemeldinge zou een beweegbare stormvloedkering moeten worden gebouwd, met daar-

naast een schutsluis voor de hoge vaar!. Bij
A3 zullen de compartimenteringsdammen en
de sluizen tevens als primaire waterkering
moeten worden ontworpen.

De relatieve veiligheid
De werken in de Oosterscheldemond hebben
als belangrijkste doe I aan een groot deel
van Zeeland de in de Deltawet in het vooruitzicht gestelde veiligheid te bezorgen. Echter,
veiligheid is een betrekkelijk begrip, afhankelijk van de persoonlijke betrokkenheid die
men voelt bij een eventuele ramp, en van
het economisch belang van het bedreigde
gebied. Belangrijke risico's van overstromingsrampen zijn onder meer het verlies
aan mensenlevens, het verlies van huis en
haard en andere materiele schade. Daarnaasl
moet verlies van vertrouwen en van een
gevoel van veiligheid als een belangrijk
welzijnstekort worden aangemerkt. Zo
doorredenerend vindl men aileen 'absolute
veiligheid' maar bevredigend. Echter, om er
mee Ie kunnen werken is een bepaalde
normstelling voor de mate van beveiliging
noodzakelijk.
De Deltacommissie ontwikkelde zo'n normstelling langs theorelische weg. Een nog niet
voorgekomen waterstand te Hoek van Holland
werd als basispeil gehanteerd: N.A.P. + 5 m.
Waterstanden hoger dan dit basispeil hebben
een kans van voorkomen van 1/10 000 maal
per jaar. Voor het Deltagebied is het ontwerppeil 30 cm lager; dit peil heeft een
kans op overschrijding van 1/4000 per jaar.
Deze overschrijdingskansen worden aangeduid als 'de Deltanorm'. Echter, behalve
van de hoogle van de waterkeringen is de
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mate van beveiliging van een bepaald
gebied ook afhankelijk van de lengle, het
trace en de kwaliteit van de hoofdwaterkering: voorts van de kwaliteit van de
ondergrond en van die der tweede waterkeringen. De Deltacommissie signaleerde dit
reeds. In het bijzonder hechtte de Commissie
waarde aan de aanwezigheid van tweede
keringen.
Hoe groot de beveiliging nu precies is die
daaruit voortkomt, vall niet nauwkeurig te
zeggen. Volgens Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is
een goede beveiliging aanwezig indien of
doorbraak menselijkerwijs niet mogelijk is,
of een eventuele doorbraak niet direct
overstroming van het gebied zelf tot gevolg
heeft, danwel wanneer bij doorbraak geen
stroomgat ontstaat. Zo'n beveiliging word!

Fig. 4. Alternatief A3 met bijbehorend tijdschema
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'optimale beveiliging' genoemd. Gesteld kan
worden dat de Deltawet die optimale
beveiliging beoogt. Overstromingen worden
in ons land immers als zeer rampzalig
beoordeeld.
We hebben al aangestipt dat de beveiliging
van een gebied niet uitsluitend door de
hoogte van de hoofdwaterkering bepaald
wordt, maar dat er gesproken kan worden
van een systeem van beveiliging, bestaande
uit een groot aantal elementen. Deze elementen zullen we nu achtereenvolgens
bespreken.
De hoogte van de hoofdwaterkering
wordt ontworpen op het op ervaring
berustend 2%-criterium, een ontwerp-eis die
voorschrijft dat 2% van de maatgevende
golven over de dijk mag slaan. Tach kan de
ene dijk meer overslag verdragen dan de
andere en het is erg moeilijk te definieren
wat nu precies de 'maatgevende golf' is.
Een volgende moeilijkheid is, dat men steeds
moet praten over situaties die nog nooit
voorgekomen zijn. Daarom kan er geen
absolute waarde aan de door een dijk geboden bescherming loegekend worden. De
kwaliteit van een waterkering hangt af van zijn
vorm en omvang, de hoogle, de breedle en
de helling van de laluds, de breedte van de
bermen, de bekleding, de grasmat, het
materiaal van de dijk en de aan- of afwezigheid van vreemde elementen zoals gebouwen
en keermuurtjes en van de fundering.
Onnauwkeurigheden in de aannamen en het
mogelijk voorkomen van zwakke plekken in
de kering leiden tot een bepaalde onzekerheid over de standzekerheid. In elk geva!
geld! dat de risico's bij een korte waterkering
minder groot zijn dan bij een lange. Er wordt

in ons land dan ook sinds lange tijd gestreefd
naar verkorting van de te verdedigen kust!ijn.
Een dijk wordt het zwaarst aangevallen als de
golven recht op de dijk lopen. De kans dat
dit voorkomt wordt groter bij een bochtig
trace. Ook een trace met vele scherpe
hoeken is ongunstig: het water wordt vooral
in inspringende hoeken extra hoog opgestuwd. De tweede waterkeringen kunnen
zoals we reeds gezien had den de beveiliging
van een gebied aanmerkelijk vergroten. De
belangrijkste eis aan deze keringen is dat ze
op zekere afstand van de hoofdwaterkering
liggen, zodat er na een eventuele dijkbreuk
enige tijd verloopt voordat het gebied onder
water staal. Er wordt naar gestreefd dat de
tweede waterkering het grenspeil kan keren,
dat is dus een waterstand met een kans op
overschrijding van 1/2 maal per jaar.
De mogelijkheid om de waterkeringen later
nog te verhogen kan als een ander element
van het systeem beschouwd worden. Latere
verhogingen zullen noodzakelijk zijn door
slijtage, klink van het dijklichaam, zetling van
de ondergrond en de relatieve zeespiegelrijzing. Ook zijn toekomstige aanpassingen
van de ontwerppeilen denkbaar. Een dijk die
in de toekomst gemakkelijk verhoogd kan
worden biedt dan ook op langere termijn een
extra veiligheid. Het laatste element van het
door ons beschouwde systeem is het verschijnsel van dijk- en oevervallen. Van de
plaatvallen, oevervallen en dijkvallen zijn
dijkvallen het gevaarlijkst. Vooral in het
stormseizoen zijn ze bijzonder onaangenaam.
Als de beschadigde dijk nog niet hersteld is
bij het optreden van een stormvloed kan
dijkbreuk het gevolg zijn. De kans op een
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Fig. 5. Het stelsel van primaire
en secundaire waterkeringen
dat elk der alternatieven biedt,
in het gebled v66r (links) en
achter de compartimenteringsdammen

dergelijke calamiteit is door de Provinciale
Waterstaat van Zeeland berekend op 1/60 per
jaar, hetgeen belangrijk hoger is dan de kans
op voorkomen van de stormvloed van 1953.
We wilen nu de alternatieven vergelijken op
de mate van beveiliging die ze bieden, de
kwaliteit van de hoofdwaterkering, de lengte
en het trace van de hoofdwaterkering,
eventuele latere verhogingen en dijkvallen.
Bij 04 voldoet de mate van beveiliging geheel
aan de Deltawet. immers de huidige hoofdwaierkeringen worden tweede waterkeringen
en h8t grote meer tussen beide keringen
vormt een buffer. De kwaliteit van de Deltadam men mag zonder meer haag worden
genoemd. De lengle van de huidige kustlijn
wordt verkort van 245 km tot 9 km, en toekomstige verhogingen van de Deltadammen
kunnen zander grote ingrepen geschieden.
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OOSTERSCHELDEBEKKEN

NOORDZEE

Het gevaar voor oever- en dijkvallen is
bezworen.
C3 biedt dezelfde mate van beveiliging als
04. Oe kwaliteit van de stormvloedkering kan
overeenkomen met die van andere grote
waterbouwkundige kustwerken. Toekomstige
aanpassingen van de constructie aan
bijvoorbeeld de relatieve zeespiegelrijzing
zijn niet eenvoudig te realiseren, terwijl het
gevaar van dijkvallen, hoewel sterk verkleind,
toch niet geheel verdwenen zal zijn.
Calamiteiten kunnen echter worden voorkomen, omdat men de mogelijkheid heef! de
stormvloedkering te sluiten.
Het succes van het door de Provincie
Zeeland uitgewerkte plan A3 is afhankelijk
van een aantal belangrijke gegevens en wei
in het bijzonder het ontwerppeil v~~r de
dijken. Naarm8te men meer weet van het

COMPARTIMENTERINGSDAM

gedrag van de wind onder extreme omstandigheden en de invloed daarvan op de
waterstanden neemt men aan dat onder
'Oeltastorm'-omstandigheden zowel hogere
waterstanden als hogere golven kunnen
optreden dan voorheen werd vermoed. De
dijkhoogte in het 'plan Zeeland' is voor het
Oostelijk deel van het bekken dan ook te
laag. Daarnaast is een stelsel van tweede
waterkeringen noodzakelijk, dat echler niet
overal kan worden verwezenlijkt. Voor het
gebied v66r de compartimenteringsdammen
is derhalve geen optimale beveiliging mogelijk
zoals bij D4. Aan de bedoeling van de
Deltawet wordt niet voldaan.
Vanwege bestaande belangen, plaatselijk
slechte ondergrond en onbekende zwakke
plekken in oude dijken blijft de kwa/iteit van
deze keringen ten achter bij die van de

STORMvLOEDKERINGD

NOORDZEE
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dammen. De lengte van de kustlijn wordt
verkor! van 245 tot 145 km.
Hoewel de verhoogde keringen een gestrekter
verloop zullen krijgen blijft het trace als
geheel toch bochtig. Latere verhogingen zijn
in beginsel mogelijk, maar men zal waarschijnlijk op dezelfde problemen stuiten als
bij de huidige verhogingen. Wat de dijkvallen
betreft, het is moeilijk aan te geven in welke
mate de aanleg van de Philips- en Oesterdam
het erosiekarakter van de Oosterschelde zal
wijzigen. Een dynamisch evenwicht zal er
echter minstens blijven bestaan, waarbij
interne zandverplaatsingen en daaruit resulterende geulverleggingen optreden. Een
reele prognose hieromtrent is thans niet
mogelijk. Een uitgebreid bewakingssysteem
zal noodzakelijk zijn om geulverleggingen
tijdig te kunnen signaleren. Het gevaar van
oever- en dijkvallen blijft bestaan.
Spreken we over het veiligheidsaspect, dan is
het risico in de overgangsperiode waarin een
der drie alternatieven wordt uitgevoerd, evenzeer van groot belang. Uitgaande van de
tijdschema's kan de overschrijdingskans
worden berekend voor de gebieden die in de
overgangsperiode nog niet voldoende worden
beschermd. De overstromingskans voor het
hele gebied blijft gelijk totdat aile dijken
op de gewenste hoogle zijn gebracht. De
gesommeerde overstromingskans in een
bepaalde periode is gelijk aan de som van de
overstromingskansen voor ieder jaar. Ais
gemiddelde waarde voor het gehele bekken
wordt thans 1/200 maal per jaar als waarschijnlijk beschouwd. Deze waarde geld!
totdat de partiele of totale dijkverhogingen
gereed zijn.
De gesommeerde kans voor de alternatieven
is dan als voigt:
C3:
:
04:
A3:

1976-1980
1981-1985
1976-1980
1976-1994

5 x 1/200)
5 x 1/500)
5 x 1/200
18 x 1/200

:=

3,5%

:=

2,5%
9 %

:=

In de overgangsperiode heeH 04 dus de
kleinste gesommeerde kans op overstroming
en A3 de grootste.
Het risico -. kans x schade - dat men in de
overgangsperiode bij de alternatieven loopt
kan nu bepaald worden. Ais de vernietigbare
waarde in het gebied rand de Oosterschelde
op dit moment globaal f 10 miljard bedraagt,
dan zal 04 een gedisconteerd gesommeerd
risico bieden van f 210 miljoen, C3 van
f 260 miljoen en A3 van f 450 miljoen.
Als gevolg van de gewijzigde waterbeweging
zullen er ook veranderingen optreden in de
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sedimentatie, de kusterosie en het slibtransport. Ook deze verschijnselen hang en
samen met het veiligheidsaspect.
Bij C3 za! het getijvolume afnemen en
daarmee de stroomsnelheden in de geulen;
het transporterend vermogen van het getij zal
minder worden. In het oostelijk deel van de
voordelta langs de kust zal voornamelijk in
de geulen sedimentatie plaatsvinden; op de
buitenrand gaat wellicht de erosie overheersen. Bij 04 zal het sedimentatieproces
als gevolg van het wegvallen van de getijstromen sneller verlopen dan bij C3. Bij A3
kan verwacht worden dat de wijzigingen in
het hydrografisch patroon het kustgedrag
slechts in geringe mate zullen bei'nvloeden.
Wei zal door de afneming van het getijvolume
bij A3 enige sedimentatie in de mond plaatsvinden. Wat de kusterosie betreft lijkt het bij
aile alternatieven mogelijk om de koppen van
de eilanden voorlopig met beperkte zandsuppleties te verdedigen. Gezien het feit dat
uit tweedimensionale getijberekeningen kan
worden geconcludeerd dat een constructie in
de mond van de Oosterschelde praktisch
geen invloed heeft op de waterbeweging in
de mond van de Westersche!de, zal de s!ibintrek van de Westerschelde vermoedelijk
door geen der al!ernatieven noemenswaardig
worden be'invloed. Bij 04 verdwijnt het slibtransport in de Oosterschelde; het
slibgehalte voor de mond zou daardoor
kunnen toenemen.
Wat C3 zal betekenen voor de slibhuishouding
in de Oosterscheldemond vormt thans nog
een punt van onderzoek.
Zie verder scorekaart 3.

Milieu
De beveiliging van Zuid-West Nederland kan
niet worden bereikt zonder ingrijpende
wijzigingen in het milieu op de grens van
land en water en in het water zel!. Grote
wijzigingen behoeven echter geenszins een
waardevermindering in te houden. Bij aile
alternatiaven streett men ernaar het milieu
zo min mogelijk aan te tasten, terwijl bedach!
moet worden dat het milieu zich na elke
ingreep aan de nieuwe situatie zal aanpassen,
zodat er uiteindelijk een nieuw systeem
ontstaat met eigen kenmerken. Oaar de
objectieve waarde van verschillende milieus
onmogelijk bepaald kan worden, zijn in de
scorekaart 'milieu' uitsluitend de veranderingen ten opzichte van de huidige toestand
aangegeven. We beschouwen dus niet zozeer
het milieu als wei de veranderingen die er
ten gevolge van de alternatieven in optreden.

Bij de bepaling van die gevolgen is wei
aangenomen dat aile noodzakelijke maatregelen wilen worden genomen om in de
bekkens een zo stabiel mogeJijk milieu te
krijgen. Er is gekeken naar de levensgemeenschap in het water, het intergetijdegebied, de
binnendijkse natuurgebieden, het Deltagebied
als geheel, het Zoommeer, de voordelta en de
Westerschelde. Bij de analyse van de
veranderingen is gebruik gemaakt van een
ecologisch model. Zo'n model geeft aan hoe
het voedsel binnen de levensgemeenschap
circuleert. In het ecologisch model wordt de
gehele voedseloverdracht van het ene organisme aan het andere nagebootst. Het model
is nieuw en bovendien zijn niet aile benodigde
gegevens aanwezig. Wei werd het model
getoetst op gegevens van de Grevelingen,
en daarbij kwamen de modelresultaten redelijk

Fig. 6. Voedselketens in de open
Oosterschelde
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Tabel 1
Percentage aantallen soorten in he! zoute
meer van 04 ten opzichte van de huidige
toestand.
Organismen

Percentage

Plantaardig plankton
Zeewieren
Oierlijk plankton
Bodemdieren
Vissen
Zoutwatervogels

100
80
80
50
25
100

Tabel 2
Procentuele veranderingen in biomassa (in tonnen droge stof) in de zoute bekkens ten
opzichte van de huidige toestand in de Oos .erschelde.

Plantaardig plankton, zeewier en zeegras
dierlijk plankton
mosselen, oesters, kokkels
overige bodemdieren
vissen
zoutwatervogels
- - - - - - - - - - - - - - - _ ..

Huidige toestand
(in tonnen) = 100%

C3
(Ofo)

04
(%)

A3
(Ofo)

8900
600
12000
4800
2290
11

60
45
75
270
135
100

30
1
20
10
15
35

70
75
75
75
75
100

~---.-------------

-

--- --------------

Tabel 4
Aantal soorten organismen in het gehele Oeltagebied (exclusief Westerschelde).
---_. --------_.

Toestand
1950

Toestand
1976

C3/A3

_ _---------..•

04
-------,"-

Plantaardig plankton
Oierlijk plankton
Plantaardige bodemorganismen
Oierlijke bodemorganismen
Hogere planten buitendijks zoet
Hogere planten buitendijks zilt
Vissen en inktvissen
Vogels
Reptielen, amfibieen en zoogdieren

400
85
400
1200
150
75
75
100
20

500
125
450
1300
700
75
70
200
30

500
125
450
1300
800
75
100
200
40

400
100
350
700
900
90
50
200
40

Totaal

2505

3450

3590

2830
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met de werkelijkheid overeen. De resultaten
van dit ecologisch model dienen evenwel nog
met de nodige voorzichtigheid te worden
bezien.
De waterkwaliteit, die voor de levensgemeenschap in het water van groot belang is, blijft
bij A3 ongeveer gelijk aan die in de huidige
Oosterschelde. Bij C3 worden, ondanks de
invloed van he! zoete schutwater door de
sluizen in de Philipsdam en de toeneming
van het stikstofgehalte in de hals en de kom
van de Oosterschelde, geen ongewenste gevolgen voor de levensgemeenschap verwachl.
Bij aile alternatieven kunnen de gewenste
zoutgehalten gerealiseerd worden. De
soortenrijkdom van de levensgemeenschap in
het water zal bij A3 niet, en bij C3 vermoedelijk nauwelijks veranderen ten opzichte van
de toestand nu. Bij D4 zal het aantal soorten
organismen naar verwachting kleiner zijn.
Het huidige intergetijgebied van 17000 ha
zal bij A3 met 4700 ha afnemen en bij C3 met
8500 ha; bij D4 blijft er geen intergetijdegebied meer over. Het intergetijdegebied is
een belangrijk voedselgebied voor vogels,
vissen en garnalen. Vermindering ervan veroorzaakt een onevenredige lerugloop van het
aantal organismen en de biomassa. De biomassa is het droge gewicht van het organisch
gevormde celmateriaal. Bij C3 zal de vermindering van de biomassa gedeeltelijk voorkomen kunnen worden door opslag van organisch materiaal in slib dat door sedimentatie
op de bodem terechtkomt. Oil materiaal
vormt een voedselbron voor vele soorten
organismen. AI deze effecten kunnen mel
behulp van het ecologisch model grof worden
geschat.
Tabel 3
Totaal-fosfaatgehalten en algenbloeikwalificaties voor een aantal grote Nederlandse meren

Eemmeer
Gooimeer
Veluwemeer
Drontermeer
Brielse Meer
IJsselmeer
Zoommeer

Gehalten
totaal-fosfaat
(mg/I)

Kwalificatie
algengroei

0,70
0,51
0,44
0,41
0,30
0,21
0,15-0,20

hinderlijk
hinderlijk
hinder!ijk
soms hinderlijk
hinderlijk
soms hinderlijk

De schorren omvatten thans 1450 ha. Wordt
C3 of A3 uitgevoerd, dan zal 900 ha schor
achter de compartimenteringsdammen vallen;
bij A3 verdwijnt bovendien nog een gedeelte
van de resterende 550 ha door dijkverhoging.
Bij A3 verwacht men geen veranderingen van
betekenis in het lOute karakter van de resterende schorren. Tengevolge van C3 echter
zal door reductie van het getij het aantal
plantensoorten toenemen van 75 tot 120,
omdat ook minder zoutgevoelige soorten een
kans krijgen. De schorren behouden bij C3
een belangrijke natuurwaarde. Bij D4 zullen
de schorren als landschapstype verdwijnen,
waardoor het landschap een totaal ander
aanzien krijgt. Op den duur kunnen er bossen
en struwelen ontstaan en een soortenrijke
flora en fauna.
Wat betreft de vele inlagen, oude afgedamde
kreekgebieden en karrevelden: bij A3 zal niet
meer dan de he 1ft van de oppervlakte daarvan behouden kunnen blijven. Bij C3 zal het
verlies minder groot zijn, en bij D4 kunnen
het huidige dijkenlandschap en de ermee
vergroeide dorpskernen geheel worden
gehandhaafd.
C3 en A3 omvatten een Zoommeer van
8000 ha groot; D4 een Zoommeer van
18000 ha. De waterkwaliteit van het Zoommeer word! bepaald door het voedingsstoffenniveau. Wordt dit niveau te hoog, dan zal er
overmatige algenbloei optreden. In vergelijking met andere grote meren komt zowel
bij C3, D4 als A3 soms hinderlijke algenbloei
v~~r. Maatregelen daartegen zijn het
zuiveren van zijdelingse lozingen op het meer
en defosfatering van het inlaatwater. Een
verdergaande maatregel zou zijn het Zoommeer te subcompartimenteren. Ook de
oeverlanden in de zoete meren zullen
belangrijke veranderingen ondergaan. Onder
water zal zich langs de oever een grote
verscheidenheid aan plantengemeenschappen
kunnen ontwikkelen. Bovendien leidt subcompartimentering van het Markiezaat van
Bergen op Zoom en het Verdronken Land van
Zuid-Beveland - zoals voorgenomen binnen
plan D4 - tot een betere beheersing van de
waterkwaliteit.
Het estuariene karakter van de Westerschelde
wordt sterk bernvloed door de zoutgradient,
die er wordt veroorzaak! door de zoetwaterlozingen. De alternatieven veronderstellen
immers zoetwaterlozingen van 20 tot 40 m3/sec,
terwijl de gemiddelde afvoer van de Westerschelde 70 m3/sec bedraagt. Veri aging van het
zoutgehalte ontzilt het Verdronken Land van
Saeftinge en resulteert uiteindelijk in een
verlaging van he! aantal organismen per soort
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op de Hooge Platen. Bij C3, A3 en vooral 04
zullen frequent zoetwaterlozingen optreden,
hetgeen ongunslig is voor het behoud van de
levensgemeenschap in de Westerschelde.
De voordelta omvat het gebied in de monden
van de zeegaten buiten de kustlijn. Het gebied
wordt gekenmerkt door een grote soorlenrijkdom van vissen en een belangrijke produktie van plankton, wormen en schelpdieren,
die tot voedsel dienen van garnalen, vissen
en vogels. 04 beinvloedt de levensgemeenschap op de voordelta, dankzij verondieping
van het gebied, positief. Bij C3 en A3 zullen
zich slechts geringe wijzigingen voordoen
in de huidige toestand.
De scorekaarten 4 en 5 kwantificeren de
effecten zoveel mogelijk.
Beroepsvisserij
Er is ook een raming gemaakt van de schade
voor de beroepsvisserij bij de verschillende
alternatieven en van de gevolgen van die
schade voor de nationale economie.
Kwantificering van de economische gevolgen
is moeilijk omdat over'de vispopulaties en
hun ecologische beslaansvoorwaarden weinig
bekend is en de statistische gegevens over
handel, conservenindustrie en consumptie
zeer onvolledig zijn.
De volgende bedrijfstakken zijn geanalyseerd:
het mosselbedrijf, het oesterbedrijf, de
kokkelvisserij, de kreeftenhandel en de kusten Noordzee-visserij. De economische
gevolgen zijn geevalueerd aan de hand van
twee maatstaven: de toegevoegde waarde
- dal is de opbrengst van de produktie minus
de aankoop bij andere bedrijven - en de
werkgelegenheid. Aangenomen is daarbij dat
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Fig. 7. Ligging van oester- en
mosselpercelen in de Oosterschelde

eenmaal werkloos geworden arbeidskrachten
werkloos blijven, en voorts dal de mosselkweek in de Waddenzee kan worden
opgevoerd.
Het mosselbedrijf kent vier soorten economische activiteiten: de kweek, het verwateren,
de handel en de conserveninduslrie. De
Nederlandse mosselen worden voor 70%
gekweekt in de Waddenzee en voor 30% in
de Oosterschelde. Een goede mosselkweek
is al mogelijk bij een gemiddeld zoutgehalte
van 10 9 CI-/I. Met name in de kom van de
Oosterschelde bij Yerseke zijn de omstandigheden gunstig: het water is daar schoon en
zout, de bodem schoon en hard; de plek ligt
dicht bij de belangrijkste exportgebieden,
Belgie en Frankrijk. Ondanks de lage stroomsnelheden bij Yerseke vindt er nauwelijks
sedimentatie plaats tengevolge van de door
de wind in het water opgewekte turbulentie.

Tabel 5
Gegevens mosselbedrijf, gemiddeld over de periods 1970-1974 (20),
~-.-----""--"--""""-

activiteit

kweek
verwateren
handel
conservenindustrie
totaal

.."-""--

(min gld
per jaar)

Toegevoegde
waarde
(min gld
per jaar)

Werkgelegenheid
(manjaren
per jaar)

24-

14

400

47

19

150

Productie

Opbrengsten

(min kg
per jaar)
90
90
70
2,5

14,3

4-

150

85,3

37

700

"--~"~---

Voor de mosselkweek lijken de gevolgen van
A3 verwaarloosbaar; bij C3 kan worden
aangenomen dat ondanks vermindering van
de stroomsnelheden mosselkweek mogelijk
blijlt op dezelfde wijze, Oit lijkt redelijk, daar
er van 1970 tot 1974 sprake was van een
overproduktie aan kweekmosselen van
25 min kg per jaar, Ook bij 04 blijft mosselkweek in beginsel mogelijk; dit in tege[1stelling tot wat men tot nu toe aannam.
Echtel', rendabel zal deze mosselkweek niet
meer zijn. A3 laat het verwaterproces onverlet,
terwijl bij C3 ondanks de verwachte reductie
van de stroomsnelheden vooralsnog wordt
aangenomen dat verwatering op natuurlijke
wijze mogelijk blijft. Bij 04 moet een kunstmatige verwaterplaats worden opgevoerd bij
de kostenramingen. Geconcludeerd kan worden dat geen van de alternatieven eeonomisehe gevolgen heelt voor het mosselbedrijf;
bij 04 moet aileen de kweek in de Waddenzee
iets worden uitgebreid om nog aan een
totale Nederlandse verkoop te komen van
90 miljoen kg. Het oesterbedrijf is na de
mosselindustrie economisch gezien het belangrijkste. Het is een bedrijfstak waarvan niet
gemakkelijk een economisehe analyse is te
maken, daar sommige oesterbedrijven
gecombineerd zijn met mosselbedrijven en
een aantal bedrijven ook aan kreeftenhandel
doet. De activiteiten van de oesterbedrijven
vallen uiteen in kweek en handel, hoewel er
geen bedrijven zijn die uitsluitend kweek- of
handelsbedrijf zijn. Het staat echter vast dat
de produktie van eehte Zeeuwse oesters zeer
gering is. De import is dermate hoog - handelswaarde f 8,6 min gemiddeld per jaar in de
periode 1970 tim 1974 dat ze niet aileen
uit zaaioesters kan bestaan, maar voor een

groot deel uit bijna volwassen oesters van
2 a 3 jaar of volwassen dieren van 3 a 5 jaar.
Bovendien zou de produktie van aile
verkochte oesters zo'n 170 ma'njaren vereist
hebben, terwijl er maar ongev'eer 70
manjaren gemaakt worden, inelusief de
handel. Op basis van de 'wet schade
oesterkwekers' zijn in de afgelopen jaren
schadevergoedingen betaald aan aile 211
bedrijven, tot een bed rag van bijna
f 45 min aan liquidatiewaarde. Een en ander
betekent niet dat verliezen aan loegevoegde
waarde in de toekomst niet als nationaaleconomische verliezen moeten worden
opgevoerd. Oesters zijn veel gevoeliger dan
mosselen voor allerlei variaties in de milieuomstandigheden. Het zoutgehalte moet
tenminste 13 9 CI-/I zijn, terwijl de gewenste
stroomsnelheden voor de cultuur verschillen
per leeftijdsgroep. Naarmate oesters groeien
worden ze naar plaatsen gebracht met hogere
snelheden, De vereiste temperatuur voor
voortplanting is 18°C of iets hoger, Oit alles
is er de oorzaak van dat de oestercultuur
beperkt is tot de kom van de Oosterschelde,
waar de omstandigheden gunstig zijn. De
gevolgen van A3 voor het oesterbedrijf iijken
verwaarloosbaar, behalve dat tengevolge van
de dijkverhoging enige installaties moeten
worden verplaatst. Bij C3 leidt het gedempt
getij tot vermindering van de stroomsnelheid,
vergroting van de sedimentatie en reductie
van de hoeveelheid zwevende organische
stoffen. Alhoewel de productiecapaciteit door
deze oorzaken zal afnemen, wordt aangenomen dat de afzet gelijk blijft mede gezien
de grote hoeveelheid ge'importeerde geheel
of gedeeltelijk eonsumptierijpe oesters. Bij
04 gaat de gehele oestercultuur verloren. Oil
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leidt tot een verlies van f 6,3 min aan toegevoegde waarde en een verlies aan werkgelegenheid van 70 manjaren.
De kokkelvisserij vindt niet aileen in de
Oosterschelde maar ook in de Waddenzee
plaats. De laatste jaren is deze bedrijfstak
sterk toegenomen: in de peri ode 1972 tim
1975 is de aanvoer uit de Oosterschelde meer
dan vertienvoudigd. Alhoewel de bevissing
pas in 1977 of 1978 weer interessant kan zijn
tengevolge van rigoreuze overbavissing in
1975, zijn de kokkels in de Oosterschelde
talrijk en hebben ze een grote totale
biomassa. De verspreidingsgrens van kokkels
lig! bij een zoutgehalte van 13 9 CHI. Het
rationele bevissingsniveau wordt geschat op
2 min kg per jaar met een verkoopopbrengst
van f 5,6 min, een toegevoegde waarde van
f 2,4 min en een werkgelegenheid van 30
manjaren.
Bij A3 wordt hierin geen verandering verwach~. Bij C3, zo wordt op grand van modelberekeningen aangenomen, zal deze bedrijfstak met 25% achteruitgaan, hetgeen een
verlies van f 0,6 min aan toegevoegde waarde
en 7 manjaren werkgelegenheid betekent.
Bij D4 zal rendabele exploitatie niet meer
mogelijk zijn, zodat de gehele toegevoegde
waarde van f 2,4 min en 30 manjaren werkgelegenheid verloren gaat.
Yerseke is het centrum van een internationale
kreeftenhandel. Zolang zeewater van goede
kwaliteit bij de kunstmatige bassins aanwezig
is heelt de kreeftenhandel geen problemen.
A3 noch C3 hebben in dit opzicht nadelige
economische gevolgen. Wordt 04 uitgevoerd,
dan zal men, bij een stagnant zout meer,
pompen kunnen installeren die de kreeftenparken van vers zout water voorzien; dit kan
dan leiden tot enigszins hogere produkt!ekosten.
De Oosterschelde heeft een functie als
kinderkamer voor vissoorten die op de
Noordzee worden gevangen, zoals tong,
schol en garnalen. A3.tast deze functie niet
aan. Ook voor C3 is de prognose in dat
opzicht gunstig. Onzeker is hierbij het effect
van de drempel van de slormv:oedkering.
Voor D4 nemen we de schatling van de
Commissie Oosterschelde over. Op basis van
de Zeeuwse aanvoer in 1972 heeft D4 een
daling in toegevoegde waarde lot gevolg van
f 3 min per jaar, in guldens van eind 1975,
en een verlies aan werkgelegonheid van
60 manjaren.
De gevolgen voor de nation ale economie
beslaan uit ee;] nationaal-economisch verlies
aan toegevoegde waarde van de beroepsvisserij en de gevolgen daarvan voor andere
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bedrijfstakken. Uit de gegevens van het CBS
kan worden algeleid dat de indirecte eflecten
van de visserij ongeveer 60% bedragen van
de directe. Bij 04 is het nationaal-economisch
verlies, gekapitaliseerd met 10%, ruim
f 180 min en bij C3 f 10 min. Bij A3 wordt
geen verlies verwachl.
V~~r de cijfers wordt weer verwezen naar
de scorekaart.
Waterhuishouding
De mogelijkheden en moeilijkheden die op
het gebied van de waterhuishouding te
verwachten zijn bij elk der drie alternatieven,
betreffen het zoutgehal!e in he! Zoommeer,
de zoetwatervoorziening voor de land- en
tuinbouw en de drink- en industriewatervoorziening. Voorts moet daarbij de relatie
van het zuidelijk Oeltabekken met de landelijke waterhuishouding in he! oog worden
geva~.

Voorlopig wordt in Nederland voor zoet water
een zoutgehalte van 0,3 9 CI-/I toelaatbaar
geacht. V~~r een goede ontwikkeling van
flora en fauna dient deze norm eveneens te
worden aangehouden als einddoel van een
ontziltingspraces. De ontzilting van het
Zoommeer zal dan wanneer C3 of A3 worden
uitgevoerd bij een gemiddelde doorspoeling
van 100 m3 /sec in een half a een jaar zijn
voltooid; bij 04 duur! he! - door de grotere
inhoud van het Zoommeer - een anderhall
jaar. Daarna kan herverzilting bestreden
worden door extra doorspoeling met zoet
rivierwater.
Land- en tuinbouw behoeven zoat water,
zowel voor doorspoeling van de polderwateren, als voor het peilbeheer.
De eifecten van de alternatieven kunnen hier
worden gekwantificeerd door een schatting
van de opbrengstvermeerdering die ontstaat
doordat verdroging wordt tegengegaan en de
verzilting verminderd.
De earstgenoemde opbrengstvermeerdering
wordt grotendeels gecompenseerd door de
kosten die aan de te nemen maatregelen
verbonden zijn. Door vermindering van verzilting ontstaan meeropbrengsten die bij 04
resulteren in een vermeerdering van de toegevoegde waarde van f 4,5 miljoen per jaar.
Bij C3 en A3 zal ze geringer zijn door de
hogere zoutgehalten in het Zoommeer.
Het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening reserveert in he! zuidelijk
Deltabekken twee spaarbekkens, een met een
capaci!eit van 100 miljoen m3 /jaar in het
oostelijk deel van het Grevelingen, en een
met een capaciteit van 150 miljoen m3 /jaar
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Tabel 7
zoutgehalten Zoommeer
(in 9 CI-JI)
C3

D4

A3

zonder extra
doorspoeling:

Volkerak
zuidelijk deel

0,3 -0,6
0,5 --1,2

0,15-0,3
0,3 -0,5

0,3 -0,7
0,6 -1,3

met extra
doorspoeling:
(100 m3 Jsec)

Volkerak
zuidelijk deel

0,15-0,5
0,2 -0,5

0,1 -0,35
0,2 -0,35

0,2 -0,6
0,25-0,6

nabij St.-Philipsland. Bij aile alternatieven zijn
er mogelijkheden voor deze spaarbekkens,
maar bij D4 zijn de mogelijkheden het grootst
omdat er dan lagere zoutgehalten optreden
in het Volkerak. Bij aile altematieven is een
tweede pijpleiding mogelijk vanuit de spaarbekkens in de Biesbos. In de droge perioden
zal het zuidelijk Oeltagebied zoet water nodig
hebben voor doorspoeling en peilbeheer. Oit
water kan aileen betrokken worden vanuit het
noordelijk Oeltabekken.
Om enig inzicht te krijgen op de beschikbaarheid van zoet water voor dit doel in het
noordelijk bekken, is nagegaan hoeveel zoet
water het noordelijk Oeltagebied in de periode
1933-1969 had kunnen leveren, aangenomen
da! de afvoer via de Nieuwe Waterweg
minimaal 625 m 3 /sec bedroeg en dat allereers! werd voorzien in de overige zoetwaterbehoeften in Nederland. Gebleken is da! de
kans op een watertekort op de totale water-

Tabel 8
Schatting aan Ie vullen hoeveelheden
zoet water (m3/ s) in de zomer
C3

D4

A3

5

Oa5
47

55

max. verdamping
zoetwateronttrekki ngen
zoetwaterverliezen
schutsluizen (zonder
"terugwinnen")

42

10
5
45

totaal

50

60

oa 5

5
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Fig. 9. Verkeersstromen te water bij A3 en C3 (links) en D,

balans in de najaarsperioden van droge jaren
het grootst is. Extra doorspoeling is buiten beschouwing gelaten. De hoeveelheden die
nodig zijn voar extra doorspoeling zijn sterk
afhankelijk van de eisen die men stelt aan
het zoutgehalte in het Zoammeer; het beroep
op de landelljke waterbalans is mede hlervan
afhankelijk. (Scorekaart 7).
Scheepvaart

De vraag of de Oosterschelde geheel, deels
of helemaal niet zal worden afgesloten,
be'invloedt de verkeersstromen van de
scheepvaart via de binnenscheepvaartroutes.
De drie belangrijkste verkeersstromen in het
zuidelijk Deltagebied lopen via de ScheldeRijnverbinding, het Kanaal door Zuid-Beveland
en de route van Vlissingen via Kats naar het

®
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Volkerak. Een criterium voor de mate waarin
de alternatieVf'ln de verkeersstroom beYnvloeden, zijn ae gekapitaliseerde kosten voor
de Nederlandse bedrijven. De toegevoegde
waarde is bij de binnenscheepvaart namelijk
geen bruikbare maatstaf voor het analyseren
van de effecten van de alternatieven. Als
scenario voor de verkeersstromen zijn bestaande prognoses voor de binnenscheepvaart
gebruikt die onder andere zijn gebaseerd
op nationale en internationale economische
ontwikkelingen.
Bij elk alternatief verschilt het aantal sluizen,
en de lengte van de vaarroutes; ook de
getijden en de stromingen zullen als gevolg
van de Deltawerken tel kens anders zijn.
Verschillen in deze factoren veroorzaken
verschillen in kosten van het goederentransport per binnenschip. Vermenigvuldiging

van deze kosten per schip met het aantal
vaartuigen geeft de totale kosten van de
binnenvaart per jaar op elke route. Optelling
van de kosten per route levert de totale
kosten bij C3, 04 en A3. Van deze totale
kosten komt 27% voor rekening van Nederlandse bedrijven. (Zie scorekaart 8).
Recreatie en ruimtelijke inrichiing
De alternatieven leveren verschillen op in
bruikbare strand- en oeverlengte, visstand en
aantal ligpiaatsen voor recreatievaartuigen.
Oak de getijbeweging zal van invloed zijn op
de ontwikkeling van de recreatie, en ook die
zal onder invloed van het gekozen alternatief
geheel verschillend zijn. (Scorekaart 9).
De belangrijkste recreatievormen in het
Deltagebied zijn de strand- en oeverrecreatie,

®
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de sportvisserij en de watersporl. Als scenario
voor de analyse van de effecten van de
alternatieven is uitgegaan van een nietinvesteringsbeleid, met andere woorden,
verondersteld werd dal investeringen in
recreatieve voorzieningen zowel van overheidswege als van particuliere zijde achterwege zouden blijven en dat geen uitbreiding
zou plaatsvinden van de toegangswegen naar
het centrale Deltagebied. ZO'n scenario komt
in hoofdlijnen overeen met het huidige
ruimtelijk beleid in Zuid-West-Nederland. Bij
dit scenario verandert er bij C3 en A3 weinig,
behalve voor de sportvisserij, omdat de visstand bij C3 meer afneemt dan bij A3. Bij 04
komt er 17 km bruikbare oeverlengte bij en
8 km strand.
De zoutwatervisstand neemt bij dit alternatief
waarschijnlijk met 90% af; bovendien zal de
soortenrijkdom enigszins verminderen. Er
komen ongeveer 150 ligplaatsen vrij voor
pleziervaartuigen omdat een deel van de
beroepsvissersvloot zal verdwijnen. Gezien
de beperkte capaciteit van de toegangswegen
en de accommodatie voor verblijfsrecreanten
echter wordt toch geen toeneming van de
recreatie in hel centrale deel van de Delta
verwacht Veranderingen kunnen aileen optreden door wijzigingen in het spreidingspatroon van de recreanten binnen de centrale
Delta. Ais 04 is uitgevoerd kan een deel van
het bezoek aan de stranden van Schouwen,
Walcheren en in mindere mate Goeres zich
gaan richten op het strand van de Oosterschelde. Om deze reden word! 04 als minder
aantrekkelijk beoordeeld dan de beide andere
alterna!ieven.
Geen van de alternatieven is strijdig met de
ruimtelijke planning voor Zuid-West Nederland,
waarbij men zich de verstedelijking geconcentreerd denkt in het noordelijk Deltagebied,
langs de as Rotterdam·-Antwerpen en langs
het Scheldebekken. C3 en A3 voldoen daar
iets beter aan dan 04. De Wemeldingedam,
een component van plan 04, voldoet iets
beter aan de door de gemeente Tholen en de
provincie Zeeland gewenste directe verbinding
Tholen-Zuid-Beveland dan de Oesterdam, die
deel uitmaakt van C3 en A3.
Uitvoering van het Reimerswaalplan, een
grootschalig haven- en industriegebied in het
oostelijk deel van de Oosterschelde, blijft bij
aile alternatieven technisch mogelijk. Zo'n
plan is echter niet verenigbaar met de
doelstellingen van de regering die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor C3,
het voornemen namelijk om in het grootste
deel van de Oosterschelde zoveel mogelijk
het huidige milieu te handhaven. De alter-

natieven beperken in aanzienlijke mate de
mogelijkheden om bij St.-Philipsland en! of
Tholen een door water gekoelde energiecentrale te bouwen. Slechts met een zo
oostelijk mogelijke aansluiting van de
Philipsdam op Sl.-Philipsland blijft een
beperkt koelcircuit rondom St.-Philipsland
mogelijk.
Procedures, kosten en uilvoerintjsaspecten
Voor een aantal bij de aanleg van waterstaatkundige werken gebruikelijke procedures
_. zoals het opmaken van bestekken en het
houden van aanbestedingen - kan men
stellen dat ze in het algemeen een min of
meer vastgestelde tijd vergen. Bij aile alternatieven dient men met betrekking tot
bepaalde onderdelen van het werk te rekenen
op overleg en wettelijke procedures uit
hoofde van bestemmingsplannen en grondverwerving. Zulke wettelijke termijnen
leiden tot een zekere tempodwang. Bij
A3 komt daar een aantal probiemen bij
van aanzienlijke zwaarte. Om een tijdschema aan te houden dat is gebaseerd op
een periode van 15 20 jaar zal een versnelling van de procedures ten opzichte van de
huidige gang van zaken noodzakelijk zijn
bij de uitvoering van dijkverzwaringen in het
kader van de DeltaweL Bekorting op de totale
uitvoeringstijd zonder wijziging in de bestaande wetgeving en procedures kan aileen
bereikt worden indien bela:lghebbenden,
belangengroepen en gedupeerden in belangrijke mate afzien van hun recht op inspraak
en de hun krachtens de wet toekomende
beroepsrechten. De vraag kan rijzen in
hoeverre in ons rechtsbestel mag worden
verwacht dat - bij uitvoering van werken als
deze - de betrokkenen afzien van deze,
terecht hoog gewaardeerde verworvenheden.
Wat nu betreft de kosten, aile na 1 januari
1976 gemaakte en te maken kosten zijn
beg root. Aile geldbedragen zijn gebaseerd op
het prijsniveau van eind 1975. Niet opgenomen zijn de bij aile alternatieven mogelijk
noodzakelijke kosten voor het verbeteren van
de waterkwaliteit zoals het defosfateren van
het inlaatwater, het afleiden van polderlozingen en de sanering van afvalwaterlozingen. Bij aile ramingen zijn B.T.W. en
algemene kosten inbegrepen. leder alternatief
wordt nu kort toegelicht. (Zie ook scorekaari 10).
C3: De kostenraming is onder meer gebaseerd op het Eindrapport Slormvloedkering Ooslerschelde en het rapport van
de Commissie Compartimentering Oosterschelde. De kosten voor partiele dijk-
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verhoging zijn gebaseerd op de ervaring
tot nu toe.
De kosten voor kustverdediging zijn voor
aile alternatieven gelijk. De totale kosten
voor C3 worden geraamd op f 4645
miJjoen met een enkeJe kering, en op
f 5145 miljoen met een dubbeJe kering.
04: Subcomparlimentering van het Zoommeer
is, anders dan bij C3 en A3 niel noodzakelijk. De kosten van de compartimenteringsdammen zijn bij 04 Jager dan bij
C3 omdat de sluitingen in stagnant water
kunnen plaatsvinden. De kosten van de
verbetering van het Kanaal door ZuidBeveland zijn bij D4 hoger dan bij C3
door het zout-zoet bestrijdingssysteem
bij Hansweert. De voor partiele dijkverhoging en voor de stormvloedkering opgevoerde kosten betreffen de reeds in
1976 aanbestede werken. De totale kosten
voor 04 worden geraamd op f 2135
miljoen.
A3: De kosten van de versterking van de
Oosterschelde zijn geraamd op basis van
het rapport van de Provinciale Waterstaat
Zeeland, aangepast voor de aanleg van
de Philipsdam en de Oesterdam en
ge'indexeerd naar het prijsniveau van
eind 1975. De kosten voor partiele
dijkverhoging betreffen evenals bij D4
een bedrag voor de reeds in 1976 aanbestede werken en bovendien f 25 miljoen
voor Ilet gebied oosteJijk van de compartimenteringsdammen. De kosten van de
compartimenteringswerken zijn wat hoger
dan bij C3, omdat de dam men en sluizen
als primaire waterkering moeten worden
uitgevoerd en omdat de drempels van de
sluizen een meter dieper komen te liggen.
Bij Wemeldinge zullen in dit geval
vermoedelijk een stormvloedkering en
een schutsluis nodig zijn. De totale
kosten voor A3 worden geraamd op
f 3620 miljoen.
De verschillen met de bedragen die worden
genoemd in het Eindrapport Stormvloedkering Oosterschelde zijn een gevolg van het
feit dat daarin ook uitgaven zijn opgenomen
over de periode 1 januari 1974-1 januari 1976.
Voor aile alternatieven Jigt de piek in 1980.
De kosten voor onderhoudswerk zijn bij
C3 geschat op f 25 miljoen, bij 04 op
f 10 miljoen, en bij A3 op f 15 miljoen.

Fig. 10. Verdeling van de uitgaven over de jaren

en op de werkgelegenheid in Zeeland,
westelijk Noord-Brabant en zuidelijk ZuidHolland; zowel op de bouwplaats als bij de
directe toeleveringswerkplaatsen, bijvoorbeeld
constructiewerkplaatsen die de stalen onderdelen van sluizen leveren. Het blijkt dat C3
voor 26590 manjaren, 04 voor 11 920 en A3
voor 18000 manjaren werkgelegenheid zorgt.
Bij C3 wordt de werkgelegenheid vooral bevorderd in de metaalsector en bij 04 en A3
vooral in de grond- en waterbouwsector.
De totale gevolgen voor de werkgelegenheid
bestaan, behalve uit de hiervoor genoemde
directe effecten, ook uit de effecten van de
door de omzetvermeerdering ontstane vraag
bij andere bedrijven. Met behulp van een
model van de Nederlandse economie op
basis van 'input-output' tabellen van 1972 van
het CBS, wordt de totale werkgelegenheid als
gevolg van C3, D4 en A3 geschat op res pectievelijk 34 600, 15500 en 23500 manjaren.
Bovendien doet zich bij C3 een afgeleid effect
voor. Het niveau van de Nederlandse kennis
inzake waterbouwkundige werken zal ten
gevolge van de bouw van een stormvloedkering in de Oosterschelde sprongsgewijs
vooruitgaan. Een omzetstijging van 20% in
Nederland zou als gevolg van de verkregen
know how een winst aan toegevoegde waarde
van f 100 miljoen per jaar en werkgelegenheid
van tenminste 1000 arbeidsplaatsen betekenen. (Scorekaart 11).
Gevoeligheidsanalyse

Werkgelegenheid en economie
De uilgaven voor de Oosterscheldewerken
hebben een directe invloed op de omzet van
de bij de uitvoering belrokken bouwbedrijven
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In de gevoeligheidsanalyse zullen we nu
onderzoeken in hoeverre andere aannamen
en/of scenario's tot essentieel andere
effecten van de verschillende alternatieven
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leiden. De combinatie van een alternatief met
aannamen en een scenario wordt een variant
genoemd. De tot nu toe besproken drie alternatieven noemen we de nulvarianten. In deze
gevoeligheidsanalyse worden enkele andere
varianten bezien en de effecten daarvan
vergeleken met die van de nulvarianten.
Opgemerkt dient te worden dat de gevoeligheidsanalyse beperkt gebleven is, omdat de
tijd ontbroken heeft om aile vragen die bij het
bestuderen van de scorekaarten rezen nader
te analyseren. Voor de gevoeligheidsanalyse
is een alzonderlijke reeks scorekaarten
toegevoegd in de bijlagen.
Met betrekking tot de veiligheid in de
overgangsperiode waren we uitgegaan van de
gedachte, dat het geforceerde tempo van de
dijkverhoging er bij C3 en A3 toe zou leiden
dat de planologisch moeilijke punten wei in
laatste instantie gereed zouden komen en dat
daardoor de beoogde beveiliging pas tegen
het slot van de uitvoeringstermijn zou worden
bereikt. Ais we in de gevoeligheidsanalyse
aannemen dat de uitvoering toch kan doorgaan in de volgorde die de veiligheid eist,
dan wordt de overstromingskan's in de bouwfase, die bij dijkverhoging A3 vier maal zo
groot was als bij afsluiting 04, tot de helft
bepsrkt, en dus maar twee keer zo groot
gesommeerd. De stormvloedkering C3 krijgt
bij sneller effectie! worden van de tussentijdse dijkverhoging in de overgangsperiode
een geringere overstromingskans dan 04. Het
spreekt vanzelf dat D4 mils uitgebreid met
partiele dijkverhoging ook in de bouwfase de
geringste overstromingskans heeft.
Aanzienlijke versnelling van het tempo der
dijkverhogingen levert weinig winst op, als de
uitvoeringsvolgorde niet verbeterd wordt.

De gevoeligheidsanalyse wijst in elk geval uit
dat ook bij gewijzigde aannamen de alternatieven C3 en 04 in de overgangsperiode
een aanzienlijk betere beveiliging bieden
dan A3.
Met betrekking tot het milieu biedt de
gevoeligheidsanalyse twee interessante
varianten. De eerste variant betreft alternalief
C3: Stel dat de stormvloedkering wordl
uilgevoerd met een doorslroomopening van
20 000 m 2 in plaats van met een opening van
11 500 m 2• Het getijverschil bij Yerseke wordt
dan 3,1 m. Het milieu zal daardoor minder
afwijken van het huidige, zij het dat volgens
de voorshands nog slechts als indicatief te
beschouwen resultaten van het ecologisch
modelonderzoek de biomassa zal afnemen
als gevolg van de verminderde sedimentatie.
De meerkosten van deze variant bedragen
echter f 360 miljoen. De tweede variant is een
sub-compartimentering van het Zoommeer bij
04. De ondiepe gebieden in de kom van de
Oosterschelde, het Markiezaat van Bergen
op Zoom en het verdronken Land van ZuidBeveland worden dan omkaad, waardoor de
waterkwaliteit daar ter piaatse aanzienlijk kan
worden verbeterd. Ais gevolg hiervan zal het
aantal soorten organismen toenemen en
zullen hier in milieu-opzicht zeer interessante
gebieden ontstaan. De variant wordt geschat
op f 165 miljoen aan extra kosten.
Met betrekking tot he! mossel- en oesterbedrijf
hadden we aangenomen dat de tijdelijke
achteruitgang van de mosselkweek bij C3
geen direct gevolg zou hebben voor de toegevoegde waarde van het mosselbedrijf,
vanwege de huidige overproduktie. Tevens
hadden we aangenomen da! achteruitgang
van de produktiecapaciteit bij de oesterkweek
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geen invloed zou hebben op de afzet. Indien
we echter aannemen dat de uitbreiding van
de mosselkweek in de Waddenzee niet
mogelijk is en dat de mosselproduktie mede
tengevolge van de door de stormvloedkering
verminderde stroomsnelheden met 15% zal
afnemen en dat de oesterproduktie met 10%
zou teruglopen als gevolg van de verslechtering van de milieuvoorwaarden, dan wordt
het geschalte gekapitaliseerde nationaaleconomisch verlies van f 10 miljoen tot
f 135 miljoen vergroot en loopt het jaarlijkse
verlies aan werkgelegenheid van 7 manjaren
op tot 119. Veronderstellen we dat de oesterafzet in de komende 15 jaren nog zou kunnen
worden verdubbeld en dat een kunstmatige
mosselverwaterplaats niet kan worden
gebouwd, dan loopt het gekapitaliseerde
nationaal-economisch verlies bij 04 op tot
f 986 miljoen en de gederfde werkgelegenheid
tot 860 manjaren, aangenomen dat er geen
belangrijke technische vernieuwingen worden
ge"introduceerd in de kweek.
De belangen van de recreatie worden het best
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gediend door afsluiting van de Oosterschelde.
Er komt dan meer strand beschikbaar en
meer ligplaatsen voor de recreatievaart. Bij
de nulvariant zijn de mogelijkheden in deze
richting bewust beperkt door een nietinvesteringsbeleid, maar natuurlijk zullen er
in feite altijd enige voorzieningen nodig zijn,
al was het maar om de recreatiedruk af te
leiden van de gebieden waarin uit milieuoogpunt stilte gewenst is. Wijzigen we het
scenario zo dat de potenties van het
Oosterscheldebekken als recreatiegebied
worden benut, dan kan de toegankelijkheid
van het gebied met een investering van rond
f 100 miljoen voornamelijk voor de verdubbeling van de toeleidende wegen, zo sterk
worden verbeterd, dat de recreatieve mogelijkheden worden verveelvoudigd, zonder dat
dit gezien de beschikbare ruimte voor het
natuurlijk milieu repercussies behoeft te
hebben.
Geconcludeerd kan worden dat de gevoeligheidsanalyse geen aanleiding geeft de in de
aanvang gekozen uitgangspunten te wijzigen.

De keuze van een
stormvloedkering voor de
Oosterschelde

'Onderzoek naar de mogelijkheid van de
afsluiling van de Oosterschelde met een
gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering' zo luidt de ondertitel van het in mei
1976 verschenen, 186 pagina's tellende
'Eindrapport Stormvloedkering Oosterschelde'.
Het rapport biedt een verslag van de studies
die in de laatste anderhalf jaar zijn gedaan
ten aanzien van de vraag of er in de
Oosterscheldemond al dan niet een stormvloedkering gebouwd zou kunnen worden,
binnen het raam van de door de Regering
gestelde voorwaarden van technische haalbaarheid, kosten en jaar van gereedkomen.
Uit de ondertitel blijkt dat aan de studieopdracht een ruimere interpretatie is gegeven
dan oorspronkelijk in het besluit van
9 november 1974 was bedoeld, namelijk een
onderzoek naar de mogelijkheid van een
stormsluwcaissondam. Deze ruimere inlerpretatie geldl echler aileen de technische
uitvoering van de kering en niet de conceptie
die, in een aantal uitgangspunten geconcretiseerd, aan het bouwen van het kunstwerk
ten grondslag ligt.
In de acht hoofdstukken van het eindrapport
wordt uitvoerig aandacht besteed aan de vele
aspecten die aan de bouw van een stormvloedkering verbonden zijn. Er is een
hoofdstuk dat handelt over de werkwijze die
bij het onderzoek is gevolgd en over de
uitgangspunten van het ontwerp. Een
volgend hoofdstuk gaat breed in op de functie
van de kering en op de veiligheidsaspecten
bij het sluiten en openen; het behandelt
tevens de gevolgen van de kering voor het
milieu en de morfologie van het Oosterscheldebekken; tens lotte wordt de noodzaak
van compartimentering betoogd. In de dan

volgende hoofdstukken worden de meer
technische randvoorwaarden en uitgangspunten onderzocht, zoals de hydraulische en
grondmechanische aspecten, de vorm van
het doorstroomprofiel en de relatie tussen de
stormvloedkering en de compartimentering.
Daarna worden drie wezenlijk onderscheiden
ontwerpen voor de stormvloedkering onder
de loupe genomen, waarvan in een volgend
hoofdstuk de constructieve en uitvoeringstechnische aspecten worden bezien. Na een
hoofdstuk over kosten en werkschema's voor
de drie ontwerpen voigt een analyse van de
ontwerpen zeit. Een samenvatting van de
studies en de conclusies die werden
getrokken zijn te vinden in hoofdstuk 1.
Hieronder wordt een gedeelte van de
inleiding en van de samenvatting en conclusies van het rapport weergegeven, als ook
een meer uitgebreide beschrijving van het
door de Regering gekozen ontwerp, de
stormvloedkering bestaande uit pijlers
gefundeerd op putten.
Regeringsopdracht
Op 9 november 1974 deelde de Regering aan
de Tweede Kamer mee dat zij had besloten
de Oosterschelde af te sluiten met een
zogenaamde stormstuwcaissondam, later ook
veelal aangeduid als stormvloedkering. De
bedoeling was in elk geval, een kering te
bouwen die voor een deel zou bestaan uit
doorlatende elementen. Onder normale
omstandigheden zouden die elementen open
staan en een gedemple getijbeweging op het
Oosterscheldebekken toelaten, maar bij
stormvloeden zou men ze kunnen sluiten.
In gesloten toestand biedl een stormvloed441

kering het achterliggende gebied dezelfde
veiligheid als een vaste dam.
Deze oplossing voorziet er volgens de
Regering in: 'een groot deel van het Oosterscheldeareaal op te nemen in een ecosysteem,
waarvan een aantal randvoorwaarden - getij,
stroming, zoutgehalte en temperatuur - de
huidige zoveel mogelijk benaderen'. Om
waterhuishoudkundige redenen en om de
Schelde-Rijnverbinding getij-vrij te maken, is
het bij deze oplossing noodzakelijk het
Oosterscheldebekken door meer landinwaarts
gelegen scheidingsdammen onder te verdelen
in compartimenten. Daar ten tijde van de
regeringsbeslissing nog onzekerheid bestond
ten aanzien van een aantal fundamentele
aspecten van de voorgestelde oplossing,
verbond de Regering aan haar beslissing een
drielal ontbindende voorwaarden. De storm-
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Fig. 2. Fasering van de studie
in de tijd

Fig. 1. De projectorganisatie
van de Studie voor een stormvloedkering in de Oostersche!de
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vloedkering moest technisch realiseerbaar
zijn, in 1985 klaar, en niet duurder dan een
vastgesteld bed rag.
Na uitvoerige behandeling van het voorstel
keurde de Tweede Kamer de regeringsbeslissing op 20 november 1974 goed.
Onder de werken die in 1985 klaar moesten
zijn, verstond de Regering ook de werken ter
compartimentering van het bekken. Wat het
budget betreft werd nog de volgende precisering gegeven: het op 1750 miljoen geraamde
verschil in kosten tussen de volledige afsluiting van de Oosterschelde en de afsluiting
door middel van een stormvloedkering, beide
inclusief de daarbij behorende compartimenteringen, mocht met ten hoogste 20% worden
overschreden. Het gehanteerde prijspeil was
dat van aanvang 1974.
Aan de Rijkswaterstaat werd opgedragen de
nodige onderzoekingen uit te voeren en
binnen anderhalf jaar verslag uit te brengen
omtrent de realiseerbaarheid, de kosten en
de benodigde bouwtijd van het bedoelde werk.
Zodra de studieopdracht was verstrekt heelt
de Rijkswaterstaat, lettend op de korte beschikbare tijd, een mobilisatie ondernomen
van deskundigen die een bijdrage konden
leveren aan he! onderzoek. Niet aileen
deskundigen van de Rijkswaterstaat zell zijn
bij de studies betrokken, maar ook technici
uit het bedrijfsleven en van gespecialiseerde
researchlaboratoria, zowel in als buiten
Nederland. Voor de uitvoering werd de studie
ondergebracht in een projectorganisatie, met
aan de basis een groot aantal werkgroepen,
die werden gecoordineerd door een projectgroep, bijgestaan door een aantal stafgroepen.
De supervisie berustte bij een stuurgroep.

OPTIMAAL

Voor het oplossen van gedurende de studie
gerezen specifieke problemen werden verschillende werkgroepen ad hoc ingesteld.
Naarmate de studie vorderde werd de
organisatie waar nodig aangepast. Voor de
uitvoering van de studie is er van uitgegaan,
dat het project in etappes tot ontwikkeling
moest worden gebracht Daartoe is de voor
de studie beschikbare tijd opgedeeld in vijf
ongeveer gelijke perioden, met voor elke
periode nader omschreven doelstellingen.
Elke studieperiode werd afgesloten met een
analyse en een evaluatie van de stud ieresultaten. Aan de hand daarvan werden
zonodig aangepaste richtlijnen opgesteld
voor het verdere verloop van de onderzoekingen.
Bij de aanvang van de studie ging men er van
uit dat de stormvloedkering het beste zou
kunnen bestaan uit een aaneensluitende
reeks doorlaatcaissons gelundeerd 'op staal',
dat wil zeggen rechtstreeks geplaatst op een
d rempel van stortsteen.
V~~r het geval een funderingswijze op staal
op ernstige problemGn zou stuiten werd reeds
vanaf de aanvang van de studie een aantal
alternatieven overwogen, met name fundering
van de doorlaatcaissons op palen. In een
later stadium van de studie evolueerde dit
alternatiel tot een nieuw ontwerp: pijlers
gefundeerd op putten.
Het krappe tijdschema bracht mee dat vele
facetten van het onderzoek, die in een
normaal geval na elkaar zouden zijn behandeld, gelijktijdig ter hand moesten worden
genomen.
Naarmate de ontwerpen evolueerden moesten
bepaalde onderzoekingen daarom voortijdig
worden omgebogen of zelfs geheel verlaten.
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De ontwerpen die in dit artikel worden besproken, zijn dan ook globaal van opzet; vele
detailproblemen wilen nog moeten worden
opgelost. Tijdgebrek is ook de reden dat
onvoldoende aandacht kon worden besteed
aan een oplossing waarbij een grotere getijbeweging op het bekken overblijft dan het
minimaal door de Regering geeiste gemiddelde tijverschil van 2,3 m bij Yerseke.
De hoofduitgangspunten voor de studie
waren, kort samengevat, de volgende: In de
mond van de Oosterschelde moest volgens
het reeds in 1969 vastgestelde trace een
kering worden geconstrueerd, bestaande deels
uit een vaste dam, deels - ter plaatse van de
stroomgeulen - uit afsluitbare geprefabriceerde elementen, met een zodanig doorstroomprofiel dat 65% van het huidige verticale getij overblijft, overeenkomend met een
gemiddeld getijverschil van 2,3 m bij Yerseke.
De constructie moest bestand zijn tegen een
stormvloedstand die een gemiddelde overschrijdingsfrequentie heeft van sen tienduizendste maal per jaar, verminderd met 0,3 m.
De debietverdeling over de beweegbare
keringen in de geulen diende ongeveer
evenredig te zijn met de huidige debietverdeling. De afsluitmiddelen in de stormvloedkering zouden moeten kunnen worden
gesloten zowel op de L.W.-kentering
voorafgaande aan een storm, als op
stroom in beide richtingen. In geval van
sluiting mocht de stabiliteit van de kering
niet in gevaar komen. Bij weigering van een
of meer bewegingswerken zou de kering
onder aile omstandigheden stabiel moeten
blijven. Bij de vaststelling van het minimumdoorstroomprofiel moest rekening worden

gehouden met een reserveprofiel ten behoeve
van onderhoud.
Over de dam moest een eenvoudige verkeersweg worden aangebracht. Het Oosterscheldebekken zou verder worden gecompartimenteerd volgens model C3: Oesterdam,
Philipsdam en aangepast Kanaal door
Zuid-Beveland. In verband met de zoutbelasting op het noordelijk bekken zou geen
aanmerkelijke getijdemping mogen worden
opgeroepen op de Oosterschelde voordat de
compartimenteringsdammen gesloten zouden
zijn. Dil moment vall op zijn vroegst in 1984.
De ontworpen kering voldoet inderdaad aan
de hierboven opgesomde voorwaarden. Er
zijn echter nog enige aansluitende verkenningen gemaakt. Zo is nagegaan in hoeverre
compartimentering volgens model C4 met
Wemeldingedam en Philipsdam - waarbij een

Fig. 3. De 'brievenbus'- en de
'spleet'-oplossing
Fig. 4. Funderingsverschillen
tussen de alternatieven
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k!einer en minder aantrekkelijk getijbekken
ontstaat -~ financiele voordelen zou bieden.
Oil bleek slechls in geringe mate het geval te
zijn, Omdat de stand van het milieu-onderzoek
nag geen mogelijkheid biedt tot een exacte
kwantificering van de ecologische consequenties verbonden aan een wijziging van het
huidige slroom- en getijregiem, is niet aileen
een stormvloedkering met een doorstroomopening van 11 500 m 2 onderzocht, maar ook
een ontwerp op basis van 20000 m 2 doorstroomprofiel. Het gemiddelde getijverschil bij
Yerseke is bij deze varianten respectievelijk
2,3 m en 3,1 m, of we I 65% en 90% van het
tegenwoordige getijverschil van 3,5 m.
Ook een doorstroomprofiel van 30000 m2 ,
waarbij het huidige getijversChil volledig in
stand wordt gehouden, moet technisch
reaiiseerbaar geacht worden. De kosten
zullen echter aanzienlijk hoger zijn, terwijl de
toeneming van de gelij-amplitude die men
ermee bereikt ten opzichte van een doorstroomprofiel van 20000 m 2, rei alief gering is.
Getracht is ook na te gaan welke gevolgen
het heeft voor he! milieu wanneer de kering
tijdens storm gesloten is. In het bijzonder bij
een duur van de stagnatie van enkele getijden
achier elkaar blijkt het gewenst dat op het
bekken eell niveau wordt onderhouden tussen
NAP. en N.A.P. + 0,4 m. Daarnaast zijn de
gevolgen bestudeerd die getij-reductie op het
bekken heeft voor de morfologie van de
buitendelta en van het bekken zelf. Als een
deel van het getijvolume wegvalt is het
geulenstelsel in het bekken relatief te ruim.
Verwacht wordt dat het zal gaan verondiepen.
De verondieping zal voornamelijk optreden in
de vorm van slibsedimentatie in het oostelijk
deel van het bekken en zandsedimentatie in

het westelijk deel. Voorts wordt enige nivellering verwacht van de geulen en banken in
het bekken. De voordelta zal vermoedelijk in
grootte afnemen door erosie aan de buitenrand. Daarentegen zal sedimentatie gaan
optreden in de geulen in de kuslzone.
Ondanks de vermindering van de getijstromen
zullen geulverieggingen en het feit dat de
golfaanval zich in een kleinere oeverzone
concentreert, noodzaken tot aanvullende
voorzieningen aan de oeverbescherming.
In de beginfase van de studie zijn enkeie
tientallen schetsontwerpen van zeer uiteenlopende aard op hun merites beoordeeld. Na
selectie in een vroeg stadium evolueerden de
resterende ontwerpen tot drie alternatieven:
caissons gefundeerd op staal, pijlers gefundeerd op putten, caissons gefundeerd op
putten. Deze ontwerpen onderscheiden zich
van elkaar zowel in de wijze van funderen als
in de keuze van de hoofdconstructie.
Bij het eerste ontwerp zouden caissons het
betonnen raamwerk vormen waarbinnen de
stalen schuiven konden bewegen. Men zou
deze caissons vanuit hun bouwdokken achter
een vast damgedeelte in een seizoen naar
de sluitgaten willen transporteren en afzinken
op een tevoren gemaakte drempel. Deze
drempel, die op de bestaande grondslag zou
worden opgestort, zou met de ondergrond de
fundering van de caissons vormen. Dit wordt
een fundering op staal genoemd.
De beide andere constructies gaan uit van
een fundering op putten die in de bodem
worden ingegraven. De putten worden met
een Catamaranschip aangevoerd en geplaatst.
Op de pullen zouden caissons kunnen worden
afgezonken, maar het is ook mogelijk met
eenzelfde soor! schip pijiers op de putten te
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Fig. 5. Schematische voorstelling van het lengteprofiel der
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kering op eenvoudige wijze kan worden
uitgerust met een dubbel stel sponningen.
Ais de inzichten zich op een later tijdstip
zouden wijzigen, kan alsnog een tweede stel
schuiven aangebracht worden.
De stormvloedkering levert het gewenste
minimum getijverschil van gemiddeld 2,3 m
te Yerseke bij een doorstroomoppervlakte
van 11 500 m 2 . In plaats van dit doorstroomproliel waarbij het verticale getijverschil 65%
van het huidige bedraagt, kan in het zelfde
tijdsbestek ook een doorstroomprofiel van
20 000 m 2 worden gerealiseerd, waardoor het
getijverschil wordt opgevoerd tot 90% van het
huidige. Een stormvloedkering met een
effectief doorstroomproliel van 20000 m2 met
enkele schuiven is f 0,26 miljard duurder en
met dubbele schuiven f 0,38 miljard.
Eventueel kan een in eerste instantie gerealiseerd profiel van 11 500 m 2 in een later
stadium worden vergroot tot 20000 m 2 •
Daarmee zijn dan wei hogere aanpassingskosten gemoeid dan f 0,26 miljard, respectievelijk f 0,38 miljard.
De slormvloedkering volgens het beginsel
'pijlers op putten'
De stormvloedkering volgens het aangeboden
en door de Regering ook voor uitvoering
gekozen ontwerp, wordt gebouwd in de drie
stroomgeulen in de monding van de Oosterschelde, te weten de Roompot, de Schaar van
Roggenplaat en de Hammen.
Globaal genomen bestaat deze driedelige
stormvloedkering uit pijlers op putten, waartussen drempels, schotbalken en schuiven
zijn aangebracht. De bodem aan weerszijden
van het kunstwerk wordt door bezinkingen
tegen erosie beschermd. Op de pijlers bevindt
zich een wegconstructie, die is samengesteld
uit hoi Ie betonnen elementen. De pijlers op
putten moeten de schuiven dragen die de
kering afsluitbaar maken. Is de kering gesloten dan dienen ze om de verval- en gollkrachten die er op wo'rden uitgeoefend naar
de draagkrachtige bodemlagen van de
Oosterschelde af te leiden.
De drempels en de scholbalken moeten de
drie hoofdgeulen zodanig vernauwen dat het
getijverschil te Yerseke van 3,5 m tot 2,3 m
wordt gereduceerd. Deze vernauwing geschiedt in hoofdzaak in verticale zin voigens
het in vorige Berichten beschreven 'brievenbus'-principe. Eerst echter moeten de sluitgaten door inbaggeringen worden verruimd
om uiteindelijk tussen de gaten een debietverdeling Ie verkrijgen die ongeveer evenredig
is met de huidige. Het baggerwerk is
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trouwens ook nodig om in en nabij dit permanent functionerende kunstwerk optimale
stromingstoestanden te bewerkstelligen.
Gebaggerd dien! er ook te worden om de
hoogte van de !e plaalsen putten Ie beperken
en om de drempels een voldoende constructiehoogte Ie kunnen geven. Ook is er in
het werkgebied een waterdiepte vereist van
minstens NAP. - 15 m vanwege de diepgang
van het schip dat de putten en pijlers moe!
transporteren en plaatsen. Voordat de inbaggeringen kunnen worden gemaakt moeten
ter plaatse aanwezige bodembeschermingen
worden opgeruimd.
Om het plaatsen van putten met pijlers in het
damtrace mogelijk te maken moeten de
bezinkingen en de kabelbaantorens worden
verwijderd, die ten behoeve van de algehele
afsluiting van de Oosterschelde waren
aangebracht. De overige in de sluitgaten
aanwezige bodembeschermingen moeten
zowel in zee- als in rivierwaartse richting
worden uitgebreid.
Nada! de pijlerdam met bovenbouw is
gereedgekomen moeten de aansluitende
grondwerken op Deltahoogte worden
gebracht.
De minister heeH mondeling toegezegd dat in
het huidige werkeiland Noordland een
schutsluis zal worden gebouwd, ten behoeve
van het werkverkeer tijdens de bouw.
De lengle van de stormvloedkering bedraagt
in de Roompot 1520 m, in de Schaar van
Roggenplaat 720 m en in de Hammen 960 m.
De totale lengle is dus 3200 m, waarin op
een onderlinge afstand van 40 m 83 pijlers
worden geplaats!. Het aantal doorstroomopeningen is 80.
De putten worden geprefabriceerd op werksteigers die in de werkhaven Schelphoek aan
de zuidkust van Schouwen-Duiveland zullen
worden gebouwd. Een gereedgekomen put
wordt door de hijsinstallatie van een hoelijzervormig schip dat om de werksteigers
past, van de steiger getild en tijdelijk neergezet op een parkeerplaats onder water in
de nabijheid van de steigers.
Door dit zogenaamde Catamaran-schip wordt
dan op de put, die een dwarsdoorsnede heeft
van 16 x 46 m en een maximum hoogte van
26 m, een stalen bouwkuip geplaats!. Na
montage van de kuip aan de put wordt de
put met kuip en al door de Catamaran naar
het sluitgat gebracht en daar op de vereiste
plaats afgezonken. De put wordt dan op
diepte gebracht doordat men er met behulp
van een cutterinstallatie de grond uit verwijdert. Is de put op diepte, dan reikt de
bovenkant van de bouwkuip tot N.A.P. + 5 m.

Fig. 7. Doorsneden van de constructie 'pijlers gefundeerd op
pullen'

In de aldus gevormde schacht wordt nu
onderwaterbeton aangebracht met een dikte
van 6 a 8 m, waarna de put tot 4 m vanaf de
bovenkant van de betonrand wordt gevuld met
zand of grind. Is het onderwaterbeton voldoende verhard, dan hang! de Catamaran
een pijlerwand in de bouwkuip op die ook
op een werksteiger in de werkhaven
Schelphoek is geprefabriceerd. De bouwkuip
wordt leeggepompt en aan de bovenzijde van
de put wordt een gewapend-betonconstructie
gemaakt, die voor de verbinding van put en
pijler moet zorgen. De kuip wint men
vervolgens terug.
Nu is de onderbouw van een pijler gereed
en kan de uit twee kokerliggers bestaande
bovenbouw worden geplaatst. Deze liggers,
waarvan de zwaarste 1200 ton weegt, worden
aan de wal gefabriceerd en op een ponton
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dat met 4 vijzeltorens is uitgerust, naar de
dam vervoerd.
Om een ligger Ie plaatsen vaart de ponton
met zijn last tussen twee pijlers in. Het schip
word! nauwkeurig in positie gebrach!, waarna
men de vijzeltorens aflaat, zodat de ligger
neerkomt op de opleggingen van de pijlers.
Hierna kunnen dan de hefschuiven en de
bewegingswerken worden geplaatst.
Onderwijl is men buiten de pijlers bezig met
het aanbrengen van bodembeschermingen en
van afdichtingen tussen de putten en de
bodembeschermingen en met het opbouwen
van de drempels.
Als aile pullen geplaatst zijn en de drempel
over de gehele lengle van de dam is
aangebracht, kunnen de dorpelbalken worden
geplaatst waarmee het doorstroomprofiel
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Fig. 8. Toekomstbeeld: het
Catamaran-schip plaetst een pu

wordt teruggebracht van 43000 m2 tot
ongeveer 12000 m 2 •
De dorpelbalken zullen oak geprefabriceerd
worden aangevoerd.
Het plaatsen van de dorpelbalken geschiedt
met brugkranen; daarmee worden ook de
schuiven gemonteerd. De balken worden
gelost op daartoe bestemde uitkragingen van
twee opvolgende pijlers nabij de landhoofden
en vervolgens onder de traversekranen gerold
die voor het vervoer in langsrichting van de
dam moeten zorgen.
Het afsluitbare gedeelte van de kering zal
bestaan uit stalen hefschuiven. Het ontwerp
voorziet in de mogelijkheid een dubbele
kering te bouwen. Bij een effectief doorstroomproiiel van 11 500 m 2 wordt voldaan

aan de gestelde eis van 2,30 m getijverschil
bij Yerseke. Het is echter gewenst dat de
stormvloedkering over een lengte van 200 m
voor onderhoud kan worden dicht gezet.
Daarom wordt voorzien in een effectief
doorstroomprofiel van 12800 m2•
De bovenkant van de dorpelbalken is gebaseerd op dit doorstroomprofiel. Voorts zijn
de openingen zo gekozen, dat een zo goed
mogelijk stroombeeld wordt bereikt. De
mogelijkheid van verdere correctie op het
stroombeeld wordt opengehouden door de
schuiven aan de flanken van de sluitgaten
0,50 m langer te maken, waardoor variatie in
de hoogte van de bovenste dorpelbalken
mogelijk blijft.
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Het trace van de Philipsdam en
de situering van de sluizen

De beslissing dat de Oosterschelde een
getijgebied zal blijven maakt compartimentering van het Oosterschefdebekken
noodzakelijk. Allereerst om de ScheideRijnverbinding getijvrij te maken; dan ook om
het oos!elijk deel van het Oosterscheldebekken ten behoeve van de wa!erhuishouding
te kunnen verzoeten; en tensiotte om het
bekken achter de stormvloedkering te verkleinen en daarmee de afmetingen van het
kunstwerk.
De gekozen wijze van compartimentering
alternatief C3 - houdt in dat er een
Philipsdam en een Oesterdam moeten worden
aangelegd en dat er een spuimogelijkheid
gemaakt dien! te worden voor het kwaliteitsen peilbeheer van het Zoommeer. De beide
dammen moelen de scheiding vormen tussen
een zout getijgebied en een zoet meer met
een vrijwel vast peil.
De scheepvaart moel de dam men kunnen
passeren, wat vooral spreekt bij de
Philipsdam die is geprojecteerd in een thans
onbelemmerde doorgaande vaarroute. Een
secundaire functie van de dammen, die mede
op de tracekeuze van invloed'kan zijn, is die
van een wegverbinding. Met de traces van
de Philips- en Oesterdam wordt de omvang
van het zoute ge!ijdegebied westelijk en het
zoete Zoommeer oostelijk van de dammen
vastgelegd. Om deze reden zijn de milieuaspecten en de waterhuishoudkundige kanten
mede overwogen bij de keuze van het trace.
AI in Berichl 73 (augustus 1975) is uitgelegd dat de aanleg van de Philipsdam kritisch
is voor het uitvoeringsschema van compartimenteringsalternatief C3, met andere woorden
dat uitstel van dit werk leidt tot uitstel van het
moment waarop de compartimentering als

geheel klaar kan zijn. De minister van
Verkeer en Waterstaat heeft immers toegezegd dat de stormvloedkering en de
compartimenteringsdammen in 1985 gereed
moeten zijn. Het is om dit Ie bereiken nodig
dat eind 1976 met de aanleg van een
werkeiland met bouwputten en werkhavens
wordt aangevangen om het grote sluizencomplex in de Philipsdam in 1984 in gebruik
Ie kunnen nemen. De sluiting van het
Krammer kan dan plaatsvinden in 1985.
De Commlssie Compartimentering Oosterschelde, waaraan bij K.B. van 20 december
1974 de nadere uitwerking en begeleiding van
de compartimenteringswerken was opgedragen, zag zich na de Oosterscheldebeslissing allereerst gesteld voor de taak om een
nota op te slellen met voorstellen voor de
nadere tracering van de Philipsdam en de
sltuering van de sluizen in dat trace.
Bij dit werk zijn naast de min of meer
technische aspecten zoals waterloopkunde,
grondmechanica, uitvoering en kosten ook de
belangen van de scheepvaart, de waterhuishouding, he! milieu en de planologie in de
beschouwing betrokken. De commissie kon
voor deze aspecten een beroep doen op het
advies van deskundige werkgroepen. Er
werden vier varianten opgesteld voor het
trace en de situering van het sluizencomplex
in de Philipsdam; aile werden ze getoetst aan
bovengenoemde aspecten. De vier varianten
hebben het aansluitpunt op de Grevelingendam gemeen. Dit lag namelijk vrijwel vast
door de eis die onder andere door de Raad
van de Waterstaat was geformuleerd, dat de
mogelijkheid open diende Ie blijven zowel om
het Grevelingenmeer zout te houden als om
het zoet te maken. De vier varianten ver-
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Fig. 1. De omgeving waarin de
Philipsdam moet worden ingepast
Fig. 2. Lengteprofiel in het
trace van de Philipsdam

schillen vooral door hun situering van het
sluizencomplex en hun aansluiting op
St-Philipsland.
De commissie heelt na zorgvuldige afweging
der belangen besloten om de Minister van
Verkeer en Waterstaat te adviseren het
sluizencomplex op de Plaat van de Vliet te
situeren en de aansluiting op de Grevelingendam te maken ter plaatse van de voormalige
zogenaamde 'Oostkop'. V~~r wat betreit de
aansluiting op St.-Philipsland zal de commissie in 1977 nadere voorstellen doen.
De Minister heeft dit advies na overleg mel
de provincies Zeeland, Noord-Brabant en
Zuid-Holland inmiddels overgenomen.
Een Koninklijk Besluit over het globale trace
van de Philipsdam en de situering van het
sluizencomplex is op 20 september 1976
vastgesteld.
Uitgangspunt bij de beschouwingen in de
nota-Philipsdam zijn de adviezen geweest van
de Raad van de Waterstaat van oktober 1975
en van de Rijksplanologische Commissie van
november 1975 over de compartimentering
van de Oosterschelde.· De Raad van de
Waterstaat heeft een variant a voor de
Philipsdam, die aansluit op de Grevelingendam, vergeleken met een variant b, die
aansluit op Flakkee. Het praktische verschil
schum hierin dat variant a, in tegenstelling
tot variant b, de mogelijkheid openlaat van de
Grevelingen een zoetwaterbekken te maken
en er, zoals ook in het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening staat
aangegeven, spaarbekkens in aan te leggen.
De Raad opteert om deze reden aileen al
voor variant a. Maar bovendien wordt met
deze variant een aanzienlijk kortere oever-
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verbinding gerealiseerd, zodat ook de kosten
van variant a lager zullen zijn.
Uit planologisch oogpunt is variant a
gunstiger omdat er dan geen nieuwe aansluitende wegen op Flakkee nodig zullen zijn.
Hoewel onderkend wordt dat voor variant b
uit milieuoogpunt enige voordelen zijn aan te
wijzen - bijvoorbeeld het behoud van de
Krammerse Slikken in het getijgebied _. wegen
die naar het oordeel van de Raad niet op
tegen de nadelen van deze variant.
Ook de Rijksplanologische Commissie heefl
benadrukt, dat zoetwatertoevoer naar het
geprojecteerde drinkwaterbekken in het
Grevelingenmeer in elk gevaJ mogeJijk moet
blijven.
OerhaJve behoorde variant a tot de onomstreden uitgangspunten van de notaPhilipsdam.
Uit de wens dat de Philipsdam zo op de
GreveJingendam wordt aangesloten dat he!
Grevelingenmeer zowel zoet kan worden als
zout blijven, volgen de volgende voorwaarden
voor het aansluitpunt van de Philipsdam op
de Grevelingendam:
Ais het Grevelingenmeer zoet moet worden,
dan zijn zowel een inlaatsJuis als een
nleuwe schutsluis in de Grevelingendam
nodig tussen de aansluiting van de Philipsdam en Flakkee. De huidige schutsluis bij
Bruinisse komt dan immers op de grens
van het zoute Zijpe en het zoete Grevelingenmeer te liggen. Maar deze sluis heeft
geen zout/zoet-scheidingssysteem. Het
aansluitpunt moet tenminste 1300 m uit de
oever van Flakkee liggen om voldoende
ruimte te hebben voor de overbruggingen
en de bouwputten van deze kunstwerken.
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Aansluiting op de Grevelingendam ten
westen van de Plaat van Oude Tonge
is niet mogelijk omdat daar mogelijk een
doorlaatwerk moet komen in de Grevelingendam, nodig voor de doorspoeling van
een zout Grevelingenmeer. Aansluiting op
de Plaat van Oude Tonge is ook daarom
ongewenst, omdat een ongelijkvloerse verkeerskruising Philipsdam-Grevelingendam
zou moeten worden gemaakt, hetgeen een
dee I van de aan de Grevelingenzijde reeds
ingerichte recreatieterreinen aan zou tasten.
Combinatie van de drie genoemde voorwaarden levert op dat de aansluiting per se
moet worden gerealiseerd in het gebied van
700 m direct noordooslelijk van de voormalige
Ooslkophaven.
Aansluiting in deze omgeving heeft verder
als voordelen dal de natuurwetenschappelijk
waardevolle Plaat van Oude Tonge aan de
zuidzijde van de Grevelingendam onaangetast
blijft. Op dit punt is bovendien voldoende
ruimte aanwezig voor een ongelijkvloerse
verkeerskruising Grevelingendam-Philipsdam.
De aansluiting lig! dan bovendten dicht bij de
voormalige Oostkophaven, die met enige
aanpassingen goed is te gebruiken als
werkhaven.
Ook aan de situering van het sluizencomplex gaat een aanlal overwegingen
vooraf dat leidl tot het opstellen van enige
voorwaarden voor de plaatskeuze.
De stroomsnelheden in het Krammer nemen
met 40 a 50% toe, als voorafgaand aan de
sluiting van deze geul zowel de Plaat van de
Vliet als hel Slaak afgesloten worden. Het
betreffende gebied is morfologisch erg
gevoelig. Uit peilingen is gebleken dat het
Krammer zich sinds 1965 al 600 m in de

richting van de Grevelingendam heef! verplaatst, lerwijl de maximum diepte ter plaatse
is toegenomen van 8 m lot 23 m; de oevers
zijn aanzienlijk steiler geworden. Getracht
moet dan ook worden tijdens de bouw van de
Philipsdam zoveel mogelijk te voorkomen,
dat het Krammer zich door toename van de
stroomsnelheden nog verder naar de
Grevelingendam toe verplaatst. Daaruit voigt
de eis dat het Slaak zo lang mogelijk moet
openblijven bij situering van het sluizencomplex op de Plaat van de Vliet en dat
omgekeerd bij situering van het sluizencomplex in het Slaak de Plaat van de Vliet
zo lang mogelijk open moet blijven. De sluis
moet in elk geval als eerste worden gerealiseerd. Uit de vroegtijdige bouw van het
sluizencompiex vloeien dan weer enige
andere eisen voor!. Aan weerszijden van de
sluizen moeten voorhavens met een lengte
van tenminste 1300 m aange!egd kunnen
worden. De duwvaartsluizen moeten worden
voorzien van een zout/zoet bestrijdingssysteem van overeenkomstige constructie als
die bij de Kreekraksluizen, waarbij een hoog
en een laag zout bekken nodig zijn aan de
getijzijde van de dam.
Daar de verbinding tussen de bekkens en de
bodemriolen van de sluizen zo kort mogelijk
moet worden gehouden, komen ook de sluizen
aan de westzijde van de dam Ie liggen. De
overbrugging gaet dan over de voorhavens
aan de oostzijde van de sluizen, waar een
vrijwel vast peil zal heersen.
De pleziervaartsluis situeert men liefst aan de
Grevelingendamzijde van de duwvaartsluizen,
zodat de recreatievaart naar het Grevelingenmeer buiten de beroepsvaartroute kan blijven.
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Deze uitgangspunten Jaten nog 4 varianten
toe. Het zijn achtereenvolgens (zie fig. 3):
de variant 'Plaat van de Vliet': het gehele
sluizencomplex is geprojecleerd op de Plaat
van de Vliet. De jachtensluis ligt aan de
noordzijde van de duwvaartsluizen en de
bekkens aan de zuidzijde. Voar het tracegedeelte tustien de sluizen en de Grevelingendam ligt nog angeveer 400 m dam. De aansluiting op St.-Philipsland kan plaatsvinden
binnen een gebied van 3 km;
de variant 'Slaak west'; de duwvaartsluizen
zijn zo westelijk mogeliik in het Slaak geprojecteerd en de bekkens aan de noordzijde
van de sluizen op de Plaat van de Vliet. De
jachtensluis komt of bij de Grevelingendam of
aan de rand van de Plaat van de Vliet langs
het Krammer; de verdere trace ring van de
Philipsdam, zowel naar de Grevelingendam
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Fig. 3. Alternatieven veer de
situering van de sluizen. Link,
boven 'Plaat van de Vliet', link,
onder 'Slaak-west'. Rechtsbove
'Slaak-midden' en -onder 'Slaa~
oost'

Foto: de Grevelingendarr

als naar St.-Philipsland ligt binnen een zone
van 400 m;
de variant 'Slaak midden': de duwvaartsluizen
zijn 800 m oostelijker in het Slaak gesitueerd
dan bij de vorige variant; overigens ziet deze
variant er eender uit. De aansluiting op
St.-Philipsland kan plaatsvinden binnen een
gebled van 1 km;
en de variant 'Slaak oost': de duwvaartsluizen
zijn 1800 m oostelijker geprojecteerd dan bij
de variant Slaak west; voor het overige geld!
ongeveer hetzelfde.

Vergelijking van de varianten
Waterloopkundig bestaat er voorkeur voor de
varianten 'Plaat van de Vliet' en 'Slaak oost'
boven 'Slaak west' en 'Slaak midden'.

Bij de variant 'Plaat van de Vliet' zullen de
stroomsnelheden in het Krammer, zolang het
Slaak nog open is, met 20% toenemen
tengevolge van de aanleg van het werkeiland
met bouwputten eIJ de zoutbestrijdingsbekkens
op de Plaat van de Vliet.
De verhoging van de snelheden langs de
Plaat van Oude Tonge zal minder dan 10%
Tabel: maximale snelheden en volumes onder
de huidige omstandigheden.
Slaak
Krammer

Slaak
Krammer

max. eb

max. vloed

0,9 m/s

0,75
1,05

1,05

m/s

m/s
m/s

max. eb

max. vloed

2000 m 3 /s
11000 m3 /s

2 000 m3 /s
12500 m3 /s

bedragen; op het Zijpe is geen merkbare
invloed te verwachten.
Bij de variant 'Slaak oost' verwacht men het
volgende beeld: de aanleg van het werkeiland met bouwpulten bij St.-Philipsland zal
nauwelijks invloed uitoefenen op de stroomsnelheden in het Krammer. Nadat de bekkens
zijn gereed gekomen en een tweede werkeiland aan de noordrand van de Plaat van de
Vliet is aangelegd voor het eventuele eindstation van een kabelbaan en een jachtensluis, is een verhoging van de stroomsnelheden in het Krammer te verwachten met
20 a 30%. Is het Slaak eenmaal afgesloten,
dan treedt in het Zijpe een vermindering op
van 15% van de maximale ebsnelheden aan
de Duivelandse oever. De maximale
ebsnelheden langs de Plaa! van Oude Tonge
nemen dan echter met 15% toe. Bij de
varianten 'Siaak west' en 'Slaak midden' zal
tijdens de uitvoering slechts een relatief klein
doorstroomprofiei over de Plaa! van de Vliet
opengehouden kunnen worden.
Wellicht zal zich tel' plaatse van deze opening
een nieuwe geul door de plaat ontwikkelen.
Naar verwachting zal, nada! de bekkens zijn
aangelegd, een verhoging van de stroomsnelheden in het Krammer optreden van
30 a 40%.
Grondmechanisch heeft men voorkeur voor
een oostelijke aansluiting op St.-Philipsland.
Bij de varianten 'Slaak west' en 'Slaak midden'
is de stabiliteit van de dam over de schorren
niet zonder meer verzekerd. Dit damgedeelte
komt vrij hoog te liggen, en wei op N.A.P.
+ 10 m, omdat he! dient als oprit naar de
bruggen over de sluizen. Een ander grondmechanisch aspect betreft de zware bemaling
van de grote, tot 14 m beneden N.A.P.
reikende bouwpulten voor de duwvaartsluizen.
Deze bemaling zal bij aile varianten met de
sluizen in het Slaak een daling van de
grondwaterstand in St.-Philipsland veroorzaken. De veenlagen in het oude land
zullen dClardoor kunnen klinken, hetgeen zettingen tot gevolg kan hebben.
Schade aan de bebouwing is dan niet
uitges!oten, even min als stabiliteitsverlies van
de dijken. Wellicht kunnen ook verdrogingsverschijnselen optreden in de landbouwgrond.
Kwantifieering van deze mogelijke effecten
ken aileen worden verkregen door proefbemalingen tel' plaatse. Deze problemen
zullen bij de variant 'Pleat van de Vliet' niet
optreden, want dan heef! men altijd nog de
geul het Slaak tussen de bouwputten en het
oude land om van daaruit de bemaling te
voeden.
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Scheepvaartkundig bezien wordt aileen bij dE
variant 'Plaat van de Vliet' een goede overzichtelijke aansluiting op het Zijpe verkregen.
Bij het splitsingspunt van de scheepvaart via
de Schelde-Rijnverbinding en die via de
Philipsdamsluizen zijn geen problemen te
verwachten omdat daar voldoende ruimte is.
De situering van de jachtensluis bij de
beroepsvaartsluizen is aantrekkelijk zowel
voar de bediening als voor de overbruggingen. De varianten met de beroepsvaartsluizen in het Slaak leveren een nautiseh
mindel' aantrekkeJijke aansluiting op het Zijpe
op, met boehtstralen van 1000 a 1500 m. Dit
is eigenlijk te weinig, want als ontwerpnorm
voor duwvaartroutes wordt doorgaans,
afhankeJijk van bochtlengte en beschikbare
vaargeulbreedte, een bochtstraal van tenminste 2000 m gehanteerd.
Ook de aansluiting op het Volkerak onmiddeJijk naast de monding van de ScheldeRijnverbinding zal eerder problemen doen
ontstaan dan bij de variant 'Plaat van de
Vliet'.
Situering van de jachtensluis los van de
duwvaartsluizen brengt een optimale functiescheiding teweeg tussen de beroepsvaart en
de recreatievaart.
Daar de scheepvaartroute via het Kanaal door
Zuid-Beveland en de Philipsdam als
verbinding met onbeperkte doorvaarthoogte
tussen het Westerscheldebekken en het
noordelijk Oeltabekken gehandhaafd dient te
worden, zal de overbrugging van tenminste
een van de grate sluizen beweegbaar moeten
zijn. Voor de overbrugging van de jachtensluis
worden thans de voor- en nadelen bij
verschillende hoogteliggingen van een
beweegbare brug afgewogen legen de vooren nadelen van een zo hoog gelegen
vaste brug, dat passage slechts bij
uitzondering niet mogelijk is.
De waterhuishouding heeft als overwegend
belang bij de compartimenteringsdammen,
da! zij een zo goed mogelijke scheiding
moeten teweegbrengen van het zoele en het
zoute milieu. De zoutbelastlng nu die de
sluizen in de Philipsdam op het toekomstige
zoele Zoommeer zullen uitoefenen, bepaalt
vom een belangrijk deel hoe zoet men dit
meer kan krijgen. Behalve dat thans hel
zoullzoet bestrijdingssysteem bij de sluizen
zoveel mogelijk geoptimaliseerd wordt, word!
tevens nagegaan of nog aanvul!ende werken
mogelijk en nodig zijn ter bestrijding van de
zoutdoordringing door de sluizen. Zou
bijvoorbeeld het zoutbezvvaar op het Zoommeer beperkt kunnen worden door de

aantakking van een relatief lang en ondiep
kanaal aan het sluizencomplex? Er wordt
thans orienterend waterloopkundig onderzoek
naar de effecten van zo'n maatregel verricht.
Uit het nader onderzoek, en wellicht pas
nadat praktijkervaring met het zoutbestrijdingssysteem van de sluizen is opgedaan,
zou de noodzaak voor de aanleg van zo'n
kanaal moeten blijken. In elk geval is het
gewenst dat thans bij de plaatskeuze van de
sluizen de mogelijkheden worden opengehouden voor een zo lang mogelijk kanaal
oostwaarts van het sluizencomplex.
Bij de varianten 'Plaat van de Vliet' en 'Slaak
west' kunnen de sluizen eventueel aangetakt
worden op een toeleidingskanaal met een
lengte van 5 km tot de monding van het
Schelde-Rijnkanaal in het Volkerak. Bij de
variant 'Slaak midden' kan een dergelijk
kanaal maximaal 4 km worden en bij de
variant 'Slaak oost' hoogstens 3 km. De
varianten met de sluizen in het Slaak hebben
hierbij als voordeel dat de geul die toch al
oostwaarts van de sluizen door de platen
gebaggerd moet worden voor de scheepvaart,
meteen een lunctie zou kunnen verrichten in
de zoutbestrijding. Bij de variant 'Plaat van
de Vliet' zal een eventueel toeleidingskanaal
speciaal voor de zoutbestrijding aangelegd
moeten worden.
De zoetwatervoorziening van S!.-Philipsland
is gebaat bij een zo westelijk mogelijke aansluiting van de Philipsdam op dit eiland.
De inlaat-mogelijkheden voor zoetwater zijn
dan immers het grootst.
Bij het overwegen van de milieu-aspecten van
het probleem gaan we er van uit dat aile
gebieden die hoger liggen dan NAP. - 2,5 m
waardevol zijn. Dus zowel gebieden die onder
getij-invloed blijven, als gebieden die buiten
de invloed van het getij komen te liggen. Uit
natuurwetenschappelijke overwegingen moet
er bij de tracekeuze van de Philipsdam naar
worden gestreeld dat zoveel mogelijk schorren
onaangetast onder getij-invloed blijven. Daar
de schorren in het betreffende gebied voornamelijk langs de oever van St.-Philipsland
liggen, leid! deze bij tot voorkeur voor een
zo oostelijk mogelijke aansluiting van de dam
op St.-Philipsland.
Het behoud van zoveel mogelijk schorren
onder getij-invloed is juist daarom van groot
belang, omdal de aanleg van de Philips- en
Oesterdam he! schorrenareaal van 1430 ha
toch al doet afnemen tol 420 ha. Langs de
noordoever van St.-Philipsland ligt 120 ha
schor, de Slikken van de Heene niet meegerekend, dat natuurwetenschappelijk als zeer

waardevol wordt beoordeeld. Bij de varianten
'Slaak west' en 'Slaak midden' word! een
groot deel van deze schorren vernietigd. Bij
'Slaak oost' kan een groot deel van de
schorren in het getijgebied blijven. Het is
echter de vraag of ze dan niet in waarde
verminderen door de begrenzing van de
voorhavens van de sluizen en de permanente
zoetwaterbelasting in de westelijke voorhaven.
Bij de variant 'Plaat van de Vliet' kunnen de
schorren grotendeels behouden blijven wanneer althans gekozen wordt voor een zo
oostelijk mogelijke aansluiting op St.-Philipsland. Bij een westelijke aansluiting op
St.-Philipsland wordt 85 ha schor meer aan
het getijgebied onttrokken.
Maar het gaat niet aileen om de schorren.
Het is levens van be lang dat zoveel mogelijk
plalengebieden boven NAP. - 2,5 m
onaangetast blijven. Door de aanleg van de
Philips- en de Oesterdam neemt, bij een
ongedempt getij, het huidige oppervlak aan
intergetijgebied af van 17 000 ha tot 11 000 ha.
Hoewel de variant 'Plaat van de Vliet' een
grote oppervlakte plaat vereist voor het
sluizencomplex, verdient deze variant - bij
een oostelijke aansluiting op S!.-Philipsland toch de voorkeur. De grote oppervlakte schor
die onder getij-invloed blijft, wordt hoger
gewaardeerd dan de plaatoppervlakte die
verloren gaat.
Kijken we naar de belangen van het wegverkeer, dan zal de verbinding over de
Philipsdam vooral een functie kunnen
vervullen voor het regionale verkeer en het
recreatieverkeer. Voor het doorgaande
zakelijke verkeer wordt ze maar van
beperkte betekenis geacht. Het verkeersmode[
van de Provinciale Waterstaat van Zeeland
geeft voor 1985 een verkeersprognose waaruit
blijkt dal de !e verwachten verkeersstromen,
zelfs al worden ze nog vergroot door
recreatieve ontwikkelingen, gemakkelijk
via een tweestrooksweg over de Philipsdam
verwerkt kunnen worden. Wei is he!
gewenst voor het langzame verkeer
een parallelweg aan te leggen. Bij de
aansluiting op de Grevelingendam moet
voldoende ruim!e gereserveerd worden om
in de toekomst eventueel een ongelijkvloerse
kruising te kunnen realiseren. Het punt
waarop de aansluiting op St.-Philipsland
uiteindelijk komt, heeH vee I invloed op het
net van de aansluitende wegen.
Uit een oogpunt van agrarisch grondgebruik
verdienen de oostelijke traceringen de voorkeur. Daar komi bij dat de mees! westelijke
aansluiting het binnendijkse landschap nogal
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Fig. 4. Vaorbeelden van magE
lijke aansluitende wegtrace's c
S!.-Philipsland

aanlast. De westelijke aansluitingen nopen
erloe de bestaande weg fangs het dorp
St.-Philipsfand, die op geringe afstand van de
bebouwing loopt, in de doorgaande route op
te nemen. Bij de oostelijke traceringen wordt
deze weg onllast, wat een gewenste ontwikkeling is, mede omdat ten noorden van de
weg het industrieterrein van St.-Philipsland
ligt en het verkeer tussen het dorp en dit
terrein de weg blijft kruisen. Op grond van
bovenstaande overwegingen wordt aan een
van de oostelijke wegtraceringen op
St.-Philipsland de voorkeur gegeven. De
varianten 'Plaat van de Vliet' en 'Slaak oost'
sluiten daar het eenvoudigst bij aan.
Op het Zoommeer ontstaan recreatieve
mogelijkheden als er een vrijwel vast peil
gehandhaafd wordt. V~~r de oeverrecreatie
komen in de omgeving van de Philipsdam
-de Krammerse Slikken bij Flakkee en de
Plaat van de Vliet in aanmerking. Om
-de bestaande drukke toegangsweg
:Haringvlietbrug-Oude Tonge naar het
Deltagebied nie! extra met recreanten uit
Brabant te belasten, zou de Plaat van de
Vliet als oeverrecreatiegebied de voorkeur
dienen te krijgen. Het gebied zou ontsloten
kunnen worden via een aftakking van de
paralleiweg over de Philipsdam. Om deze
plaat zoveel mogelijk te behouden voor de
oeverrecrealie verdient het de voorkeur het
trace er zo westelijk mogelijk overheen te
leiden. In dit opzicht wordt de variant 'Slaak
west' gunstiger beoordeeld dan de andere.
Voor de koelwatervoorziening is het van
belang na te gaan of de elektrische centrale
bij Sl.-Philipsland die in het Ontwerpstructuurschema Elektriciteitsvoorziening
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v66rkomt, nog kans heet! gerealiseerd te
worden. De voarziene centrale zou namelijk
een koelwatercircuit random St.-Philipsland
maeten krijgen. De functie van de Philipsdam
als scheiding tussen een zout en een zoet
water is daarmee in tegenspraak, en beperkt
de mogelijkheden voor een centrale bij
St.-Philipsland. Een zo ooslelijk mogelijke
aansluiting van de Philipsdam op St.-Philipsland zal nog de minste beperkingen opfeverel
daar de benodigde extra doorsnijding van
St.-Philipsland dan zo dicht als mogalijk bij
de Schelde-Rijnverbinding komi Ie liggen;
dat maakt het mogelijk de doorsnijdingen in
de smalste strook te bundelen. Het koelend
oppervlak is bovendien dan zo groot mogelijk
Het ontwerp-structuurschema voor het jaar
2000 projecteerde een centrale met aen
opgesteld vermogen van 3200 MW bij
St.-Philipsland en/of Tholen in de veronderstelling dat het koelend oppervlak van de
ongedeelde Oosterschelde ter beschikking
zou staan. De feitelijke situatie ontwikkelt
zich anders: zelfs een zo ooslelijk mogelijke
aansluiting van de Philipsdam op St.-Phil ipsland doel de koelmogelijkheden dalen tot een
op Ie stellen vermogen van 1500 MW
gecombineerd met de minst gunstige extra
doorsnijding van St.-Philipsland. Bij een
westelijke aansluiting zal een zeer ongunstige
doorsnijding van St.-Philipsland door het
koelwaterkanaal ontstaan en worden de
koelmogelijkheden nog verder beperkt. Bij de
varianten met de sluizen in het Slaak is de
gedachte aan een koelwatercircuit rondom
St.-Philipsland zelfs irreeei.
Nu nog enige bijzonderheden die vooral voor
de uitvoering van belang zijn. De variant

'Plaat van de Vliet' brengt mee dat de
sluizenbouw op een eiland plaatsvindt, waardoor het werk moeHijker bereikbaar is dan bij
een situering tegen de wal aan. Gedurende
5 jaar zullen globaal 350 man personeel
dagelijks op het werkeiland bezig zijn.
Uil koslenvergelijkingen is gebleken dat een
hulpbrug over het Slaak voordeliger is dan
een veerdienst.
V~~r het globale uitvoeringsschema van de
Philipsdam verwijzen we naar Bericht 73
(augustus 1975).
Bij de variant met de duwvaartsluizen in het
Slaak zal nog een tweede werkeiland op de
'Plaat van de Vliet' nodig zijn als basis voor
het eindstation van een eventuele kabelbaan
en/of voor de bouw van een jachlensluis. Het
scheiden van de duwvaartsluizen en de
jachtensluis heelt bovendien als gevolg dat
op twee plaatsen in het trace hoge overbruggingen komen. Ook de aanliggende damgedeelten zullen daardoor als oprilten naar
de bruggen over een grote lengte hoog
aangelegd moeten worden.
Uit globale kostenramingen is gebleken dat
de kostenverschillen tussen de varianten nie!
essentieel zijn. Westelijke aansluiting op
St.-Philipsland is in het algemeen iets goedkoper dan oostelijke, doordat de dam dan iets
korter wordt.
Uit de vergelijking van de varianten blijkt dus
en het lijkt nuttig dal hier nog eens Ie
resumeren: Walerloopkundig ziin de
varianten 'Plaat van de Vliet' en 'Slaak
oost' vrijwel gelijkwaardig; beide zijn
gunstiger dan de varianten 'Slaak west' en
'Slaak midden'. De bemaling van de
bouwputten geeft bij de variant 'Plaat van de
Vliet' de minsle problemen; om grondmechanische redenen verdient een ooslelijke
aansluiting op St.-Philipsland de voorkeur;
scheepvaarlkundige belangen zeggen dal de
variant 'Plaat van de Vliet' gunstiger is dan
de varianten met de .beroepsvaartsluizen in
het Slaak. De mogelijkheden om de sluizen
eventueel oostwaarts aan te takken op een
toeleidingskanaal ter beperking van de
zoutdoordringing naar het Zoommeer zijn bij
de varianten 'Slaak west' en 'Plaat van de
Vliet' het groots!.
Van de waardevolle schorren langs de oever
van St.-Philipsland wordt bij de variant 'Plaat
van de Vliet' met een oostelijke aansluiting
vergelijkenderwijs het grootste deel behouden;
tweede is in dit opzicht 'Slaak oost'. 'Slaak
midden' wordt het minst gewaardeerd vanwege de vernietiging van een groo! appervlak
schor. V~~r de aansluitende wegen op
~
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St.-Philipsland verdienen de varianten 'Plaa1
van de Vliet' en 'Slaak oost' de voorkeur;
'Slaak west' is hier he! ongunstigste.
De recreatieve inrichtingsmogelijkheden var
de Plaat van de Vliet komen het best tat hur
recht bij een zo westelijk mogelijk trace
van de dam over de plaat.
Aileen bij de variant 'Plaat van de Vliet'
blijven mogelijkheden aanwezig voar een
beperkt koelwatercircuit random St.-Philipsland. De dam dient dan zo aostelijk mogelij~
op St.-Philipsland te worden aangesloten.
De mogelijkheden van zoetwatervoorziening
voor St.-Philipsland zijn daarentegen het be~
gediend met de variant 'Plaat van de Vliet'
met een zo westelijk mogelijke aansluiting 0
St.-Philipsland. De kosten van de varianten
verschillen niet wezenlijk. De westelijke aansluiting is in het algemeen iets goedkoper
door een korter trace.
Zoals men zie! scoor! de variant 'Plaat van
de Vliet' in veruit de meeste gevallen hoog;
aan deze variant word! dan ook de voorkeur
gegeven.
De verdere detaillering van het trace voor de
Philipsdam tussen de sluizen en de Grevelingendam zal voornamelijk afhankelijk zijn
van nader waterloopkundig onderzoek en
uitvoeringstechnische aspecten. Bij de bepaling van het tracegedeelte tussen de sluizen
en S!.-Philipsland zijn voornamelijk de
grondmechanica, het milieu, het wegverkeer,
de recreatie, de koelwatervoorziening, de
zoetwatervoorziening en de kosten van bel an!
De vaststelling van dit tracegedeelte dien!,
gezien he! lijdschema, uiterlijk eind 1977
plaats te vinden.

Vorderingen

1 juli -

1 oktober 1976

A. De werken van het Deltaplan

Volkerak
Toeleidingswerken naar de derde
schutsluis en de jachlensluis
In de verslagperiode zijn de informatieposten voor de seheepvaartbegeleiding zowel aan de
Volkerak- als aan de HollandsDiepzijde gereedgekomen.
Daarnaast zijn aan de HollandsDiepzijde nog enkele andere
onderdelen gereedgekomen. De
stalen seeties van de vaste
remming van de derde sluis
werden afgehangen en de betonnen looppaden van de derde
sluis kwamen gereed. Ook werden de houten sehorten van de
derde sluis geplaatst evenals
troUllVens een 9 root deel van de
sehorten aan de vaste remming
van de derde sluis aan de Volkerakzijde. De drijvende remming van de tweede sluis werd
gedemonteerd.
Geleidedammen, voorhavens,
toeleidingsgeulen en stortebed den voor de inlaatsluis en
de jachtensluis
De aanleg van de wegen op het
Hellegatsplein is grotendeels
gereed. Begonnen is met het
ontmantelen en ontgraven van de
zuidelijke ringdijk van de bouwput voor de inlaat- en jachtensluis. Op 23 september is deze
ringdijk doorgebaggerd en werd
het getij weer toegelaten tot aan
de schuiven van de inlaatsluis.

Brouwershavense Gal

Oosterschelde

Doorlaalsluis

Damaanzet Schouwen

Het betonwerk van de doorlaatDe werken aan de damaanzet
kokers, de vleugels aan de zeeen aan de geleidedam zijn gezijde en de vissluis westelijk
heel voltooid.
van het schuivengebouw is voltooid. Het stortebed aan de zeeOpruimingswerkzaamheden
zijde, dat bestaat uit een filterOp 7 september werd begonnen
constructie, is in uitvoering. Van
aan een proet voor het opruihet schuivengebouw is het gemen van de bodembescherming
deelte tussen NAP. + 1,50 m
in de sluitgaten. Om in een later
tot NAP. + 7,80 m in uitvoering.
i stadium pijlers en putten te
Begin oktober zal begonnen
, kunnen plaatsen, moet de reeds
worden met het heien van de
gelegde bodembescherming
damwandschermen naast het
- zoolstukken, steenasfaltmatten
schuivengebouw en de vleugelen betonblokkenmatten -, gewanden aan de Grevelingenzijde.
deeltelijk worden verwijderd.
Deze zijn nodig om de kwel te
V~~r dit werk werd een zware
beperken. Van de voetgangersbaggermolen gekozen, die is
tunnel zijn de vloeren gereed.
uitgerust met rotsemmers welke
Met het maken van de wanden
zijn voorzien van tanden.
en het dak is een aanvang geHet uitkomend malerieel, zoals
maakt. De grondaanvulling van
zand, fosiorstukken, rijshout en
het kunstwerk is voor zover die
polypropeendoek, wordt op de
voorkomt in het bestek van de
wal overgeslagen op vrachtbetonaannemer ongeveer tot de
auto's en in een werkterrein
helft gevorderd. Op 12 oktober
gestor!.
heeft de aanbesteding plaatsgeDe eerste indrukken zijn dat het
vonden van bestek DED 1665.
opruimen van de bodembeVolgens dit bestek zal de bouwscherming met behulp van een
put verder aangevuld worden
rotsbaggermolen mogelijk is.
totda! de Brouwersdam over de
sluis is hersteld. Verder zullen
Leggen aanvullende bodemde ringdijken doorgebaggerd
bescherming
worden en zal er een toe leidingsgeul aan de zeezijde geDe blokkenmatfabriek en het
maakt moeten worden tot N.A.P.
legschip werd in gereedheid
-- 12,50 m. De hierbij vrijkomengebracht voor het leggen van
3
de 1,2 miljoen m zand zal geblokmatten. De reeds bestaande
bruikt worden als kustsuppletie
bodembescherming moet imbij het westhoofd van Goeree.
I
mers worden uitgebreid.
Aanvoer materialen
In de verslagperiode werd de
aanvoer van steen en fosforslakken voorgezet. De steen
werd opgeslagen in het depot
van de werkhaven Sophiapolder
en de fosforslakken in een
depot van de werkhaven Noordland.
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Verantwoording van de foto's
Peter v. d. Velde 410 411
C. Barton van Flymen 415 437
Hofmeester 457
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Gevoelighe i dsanalyse : bij C3 neemt de mosselproductie af met 15%
en de oesterproductie met 10%; bij D4 ver dw ijnt de oester - en mo ssel indu strie ; bij

A3 zal de oesterproductie in 15 jaar ver dubbelen .
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De vervorming van het getij
door de compartimentering
van het Oosterscheldebekken

Tot voor enkele jaren gingen aile Oosterschelde-studies er van uit dat het bekken
volledig zou worden afgesloten van de zee.
De studies met betrekking tot de getijbeweging in dit gebied richtten zich daarom vooral
op het getij voorzover het van belang zou zijn
voor de afsluitingswerkzaamheden. Daarna
had men er niets meer mee te maken.
Sinds de instelling van de Commissie Oosterschelde echter zijn geheel nieuwe probleemstellingen opgekomen in verband met het
getij. Een van de problemen is de vervorming
die het getij zal ondergaan ten gevolge van
de compartimentering. Ais de oppervlakte
van het Oosterscheldebekken waarop de
getij-invloed heerst, kleiner gemaakt wordt
door het aanbrengen van dam men op verschillende plaatsen, ondergaat het getij daar
de invloed van. Niet aileen het verloop van de
waterstand verandert, ook de vorm van de
stroomkrommen. Het onderzoek naar deze
veranderingen is nog gaande, maar bij wijze
van tussentijdse verslaggeving wordt tach nu
al een artikel aan deze zaak besteed. Eerst
worden de belangrijkste verschijnselen globaal beschreven, daarna zal voor een enkel
geval bij wijze van illustratie een aantal
resultaten worden gegeven.
Ais men het verloop van de waterstand
ergens in de Oosterschelde uitzet legen de
tijd, krijgt men een kromme met de gedaante
van een golf. De tijd die verloopt tussen
twee hoogwaters noemen we de periode van
de getijgolf. Op onze breedtegraden is de
peri ode ongeveer 12 uur en 25 minuten.
(Figuur 1). Doordat de periode zo groot is,
zien wij deze getijgolf zich niet zo voortplanten als bijvoorbeeld de zeegolven die we
op het strand zien aanrollen. Maar de getij-

479

+

50

-l------+1'-

~
i

-100

I

-----1-----.--------1------

50

~i_ _

I

I
---+_.
I

- I

T

2
.200

+------+------+--------\------1

+200

+-----1-+-----+------'\------1

+100

o

beweging is wei degelijk een golfbeweging,
Weet men echter, dat zeegolven period en
hebben van enkele seconden en getijgolven
een periode van ruim een halve dag, dan is
het wei duidelijk dat het tijdelement een
belangrijke factor is bij de interpretatie van
de waarnemingen van deze twee soorten
waterbewegingen.
Het is algemeen bekend dat de getijbeweging
vooral wordt veroorzaakt door de aantrekkingskracht van - in volgorde van belangrijkheid - de maan en de zan. Men moet zich
echter realiseren dat de getijgolf vanuit de
diepe Atlantische Oceaan de relatief ondiepe
Noordzee inloopt en zich vervolgens voortplant in de nog ondiepere estuaria zoals de
Oosterschelde, AI deze diepteveranderingen,
en de grillige vormen van de Atlantische
Oceaan, de Noordzee en de Oosterschelde
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Fig, 1. Voorbeeld van een
getijkromme, ontleed in de
getijcomponenten MO, M2,
M4 M6
Fig. 2, Voorbeeld van een
getijkromme, ontleed in de
componenten M2, M4 en M6
(links) ;na verschuiving van de
getijcomponenten M4 en M6
(rechts)

Fig. 3. Voorbeeld van een
berekend getij nabij de toekomstige Philipsdam, thans
en bij compartimentering
volgens C4

hebben invloed op de getijbeweging in de
Oosterschelde. Oit heefl onder meer tot
gevolg dat de waargenomen waterstandskromme, maar ook de bijbehorende watersnelheidskromme, geen regelmatig verloop
hebben; er zitten om zo te zeggen allerlei
'verstoringen' in.
Bezien we figuur 1 nogmaals, dan zien we
een aantal volledig regelmatige gestippelde
krommen, die opgeteld de waargenomen
onregelmatige kromme opleveren. De stippelde krommen M2, M4, M6 zijn de zogenaamde getijcomponenten waarin de waargenomen kromme Mlo! is ontleed met behulp
van wiskundige technieken.
De grootste component, M2, is ook de belangrijkste; hij heeft de eerder genoemde
periode van 12 uur en 25 minuten. De index 2
geeft aan dat hier sprake is van een tweemaal-daagse getijcomponent. De getijkromme
is ontleed op zo'n manier dat de frequentie
-. 1 gedeeld door de peri ode - van de 'verstorende' componenten een veelvoud is van die
van de hoofdcomponent M2. Zo is de frequentie van de component M4 2 maal zo groot
als die van M2, de periode ervan is dus half
zo groot, of we I ongeveer 6 uur. Component
M6 heeft een 3 maal zo kleine periode als M2,
dus ongeveer 4 uur. Ma heeft een periode van
3 uur en komt per 24 uur 8 maal v~~r.
Figuur 1 is een voorbeeld van wat we noemen
'harmonische getij-analyse'.
Zoals al eerder gesteld, lokale omstandigheden hebben invloed op de vorm van de
getijkromme. Komt daar dus een wijziging in,
dan ontstaan er ook wijzigingen in het
verloop van het getij. Zo zal oak het aanbrengen van comparlimenteringsdammen
invloed hebben op de getijkromme. Een van

de mogelijke verschijnselen is he! ontstaan
van faseverschuivingen, dat wil zeggen dat
een van de getijcomponenten in de tijd gaa!
verschuiven. In figuur 2a bijvoorbeeld is een
getijkromme weergegeven, ontleed in de
componenten M2, M4 en M6. AI deze componen!en blijken bij 0 uur een hoogte te hebben
van 0 m. Houden we nu M2 vast en verschuiyen we M4 1t uur vooruit en M6 naar 1 uur
vroeger, dan krijgen we als resultaat de
kromme van figuur 2b. Door deze faseverschuiving van de componenten M4 en M6
wordt het eerste hoogwater bereikt na een
vrij regelmatig verlopende rijzing, maar het
laagwater bezit twee dalen met een top er
tussenin, een zogenaamde agger. Blijkbaar
kunnen faseverschuivingen grote invloed
hebben op hel verloop van het getij.
Maar niet aIleen faseverschuivingen zijn van
be lang, zoals bij aile soorten trillingen kan
oak het verschijnsel resonantie een grote rol
spelen bij de vervorming van het getij.
ledereen kan zich hiervan overtuigen in zijn
eigen badkuip. Ook daarin komt het wei voor
dat het water in een regelmatige slingering
komt met een bepaalde periode die gelijk is
aan de eigen periode van de badkuip. Op een
gegeven moment kan het water dan over de
rand van de kuip vliegen. Bij een badkuip is
de lengle van het bekken constant, maar de
beweging van het water wordt door de bader
bepaald. Bij de getijbeweging op een bekken
daarentegen is het waterstandverloop aan de
mond vast bepaald, maar het bekken kan
door het aanbrengen van een compartimenteringsdam veranderen van afmetingen. Van
doorslaggevend belang hierbij is de lengte
van het systeem. Bij bepaalde verhoudingen
tussen de lengte van het systeem en de golf3
~
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lengte van de getijbeweging kunnen zich
opslingeringsverschijnselen gaan voordoen.
Zoals al is uiteengezet, kan men zich de
getijbeweging voorstellen als bestaande uit
verschillende componenten. In de praktijk zal
er dan ook altijd wei een component zijn die
op een bijzondere manier op het bekken resoneer!, dat wil zeggen in opslingering komt en
versterkt wordt. Ais die component klein is,
zoals bijvoorbeeld M6 in figuur 1, dan heeft
deze opslingering nauwelijks praktische betekenis. Indien echter door compartimentering
de afmetingen van het bekken veranderd
worden en met name de Jengte ervan, dan
kan het gebeuren dat er componenten van het
getij in opsJingering geraken, die dit voorheen niet deden.
Combineren we de twee beschreven vefschijnselen, faseverschuiving en opslingering,
dan zien we dat de gevolgen van hun gecombineerde actie aanzienlijk kunnen zijn.
Veranderingen van de bekkenlengte kunnen
opslingeringen tot gevolg hebben die verhogingen en verlagingen van de oorspronkelijke
waterstand veroorzak,en. Faseverschuivingen
van de componenten kunnen vervolgens veroorzaken dat er verhoging van het hoogwater
of dubbele vloed- of ebtoppen ontstaan, a!sook verhogingen of verlagingen op andere
punten van de getijkromme. Oat de getijstromingen hierbij ook zullen veranderen
behoeft amper betoog, gezien het feit dat
stromen en waterstanden ten nauwste met
elkaar verbonden zijn.
Geven we nu een voorbeeld van wat een en
ander in de concrete situatie van de Oosterschelde kan betekenen. We vergelijken het
huidige waterstandsverloop ter plekke van de
geprojecteerde Philipsdam met het berekend
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C4(PHILIPSDAM EN WEMELDINGEDAM)

Fig. 4. Voorbeeld van een
berekend getij in Krabbekreek
en Mastgat thans en bij
compartimentering volgens C4

Fig. 5. Het berekend getij in
het sluitgat Schaar van Roggenplaat thans en bij compartimentering volgens C4

verloop na de aanleg van de Philips- en de
Wemeldingedam, vol gens het inmiddels vervallen compartimenteringsplan C4. In figuur 3
treffen we voor de lluidige toestand een
'nette' gJadde kromme aan. Deze kromme
blijkt onder invloed van de compartimentering
veranderingen te ondergaan. De ebstroom
vertoon! omstreeks 13.30 uur een 'bult', die
blijkt teruggevoerd te kunnen worden op verschuiving en opslingering van component
M6. De oorzaak van deze wijziging ligt in het
feit dat behalve de Philipsdam ook de
Wemeldingedam is aangelegd.
Ook de verhoging van het hoogwater is hierop
terug te voeren. In het gegeven voorbeeld
zijn de waterstandsveranderingen niet zo
spectaculair, maar als men ook de debieten
bekijkt. dus de stromingen in m3 /sec, dan
blijken er toch wei opvallende veranderingen

De zoui-zoeiproblematiek van
het Oosterscheldebekken

Het Is niet aannemelijk dat het water van de
Oosterschelde overal en ten allen tijde even
zoul blijft als het nu is, wanneer er een
stormvloedkering en een aantal compartimen!erlngsdammen in worden gebouwd.
De complexitei! van de verschijnselen die
bepalend zijn voor het zoutevenwicht in het
bekken maak! een onderzoek naar de zoutverdellng in de toekomstige situatie tot geen
eenvoudige zaak.
In dit artikel wordt eers! getracht enig inzicht
Ie geven in de problematiek; vervolgens
worden een paar wegen aangeduid waarlangs
naar oplossingen gezocht kan worden.
De zoutverdeling in een grillig gevormd, vrij
ondiep estuarium zoals de Oosterschelde,
wordt voornamelijk bei'nvloed door de
zoetwatertoevoer - rivierafvoer, polderlozingen, schutverliezen, en dergelijke -,
door het getijvolume en het zoutgehalte
van de zee en tens lotte door de geometrische verhoudingen en de bod emmorfologie van he! estuarium zelf.
Andere factoren, zoals wind en temperatuur,
spelen een minder belangrijke rol. Als de
belangrijkste facloren.constant blijven, ontstaat na een bepaalde periode - voor de
Oosterschelde moet men die slel/en op
lenminsle enkele maanden een dynamische
evenwichtstoestand. Per getijcyclus komt dan
gemiddeld evenveel zout het estuarium blnnen
als eruit verdwijnt. Het dynamische van de
evenwichtstoestand ligt daarin dat zich in het
estuarium dezelfde mengprocessen blijven
afspelen als voor het bereiken van de evenwichtige situatie. Oat we toch spreken van
een evenwichtssituatie komt omdat het
effect van de mengprocessen op de zoutverdeling na verloop van een getijcyclus

484

gemiddeld nul is: na led ere getijcyclus
keert dezelfde zoutverdeling terug.
Het zouttransport in een estuarium staat in
nauw verband met de waterbeweging. Om
inzicht te krijgen in het zouttransport moet
men dan ook allereerst de waterbeweging
kennen. Ze wordt onderscheiden in een
groot- en een kleinschalige stroming. Grootschalige stroming - men denke daarbij allereerst aan de getijbeweging wordt veroorzaakt door krachten die over grote afstanden
en lange period en werkzaam zijn; ze wordt
gekenmerkt door een groot impulstransport
met een klein energieverlies.
De energie die de grootschalige stroming
afstaat, gaat naar de kieinschalige stroming
- ook wei aangeduid als turbulentie -, die
juist de tegenovergesteide kenmerken
heefi. Kleinschalige stroming bestaat uil
turbulente wervels: pakketjes van vloeistof,
waarvan de snelheid onvoorzienbare fluctuaties vertoont in richting en grootte, en
waarvan noch het ontstaan noch het verdwijnen voorspeld kan worden. Turbulentie
kan men goed waarnemen aan de achterzljde
van varende schepen of aan de stroomafwaartse kant van waterbouwkundige
constructies.
In de ondiepe Oosterschelde worden wervels
vooral lokaal opgewekt, daar waar ten
gevolge van bodemwrijving snelheidsverschillen optreden in het dwarsprofiel. De
ruimtelijke afmetingen van de grootste turbulente wervels worden in verticale richting
beperkt door de waterdiepte, en in de dwarsen lengterichting door significante variaties in
het bodemprofiel. In een estuarium als de
Oosterschelde, waar voor deze afmetingen
karakteristieke grootte-orden gegeven kunnen

worden, is het mogelijk de begrippen
grootschalig en kleinschalig nader te
omschrijven. De grens tussen groot- en
kleinschaligheid lig! in de lengterichting
ongeveer bij 1 km, in de breedterichting bij
100 m en in verticale zin kan men al niet
meer van kleinschaligheid spreken bij afmetingen van meer dan een paar meter.
In de tijd ligt de grens bij enkele minuten.
De grootste wervels, die aangedreven worden
door de grootschalige stroom, geven hun
energie door aan kleinere wervels enzovoort,
totdat de energie tens lotte door moleculaire
wrijving omgezet wordt in warmte. De kleinschaJige processen zorgen verder ook voor
de uitwisseling van kinetische energie en
materie in het dwarsprofiel; turbulentie heeft
dus een homogeniserende en stabiliserende
werking op de grootschalige stroming.
Van een volledig gemengde vloeistof kan de
grootschalige snelheidsverdeling vrij nauwkeurig berekend worden ook zonder gedetailleerde kennis van de turbulentie. Oit is vooral
daaraan te danken dat een grootschalig
snelheidsprofiel in verticale richting altijd
gelijkvormig is, en ook daaraan dat de
verticale uitwisseling van kinetische energie
bij zo'n vloeistof in het algemeen veel groter
is dan de uitwisseling in zijwaartse richting.
Oit maakt het mogelijk te werken met een
empirische formule met een vrij algemene
geldigheid, die het effect van turbulentie
op de grootschalige waterbeweging in
rekening brengl.
Omdat het zouttransport bijna geheel
veroorzaakt wordt door de waterbeweging
kan dit verschijnsel eveneens worden onderverdeeld in een grootschalig transport, veroorzaakl door de grootschalige stroming, en
een kleinschalig transport, veroorzaakt door
turbulentie. Voor het kleinschalige zouttransport zullen we soms ook de term
turbulente uitwisseling of turbulent transport
gebruiken (fig. 1).
Het turbulente transport wordt bepaald door
de mate van turbulentie, door de uitgestrektheid van de vlakken waar het zoutgehalte in
ieder punt gelijk is, de zogenaamde equiconcentratievlakken en door de afstand
tussen de equiconcentratievlakken. De
uitgestrektheid van deze oppervlakken speelt
een belangrijke rol; men zou een vergeJijking
kunnen trekken met radiatoren, die een
groter transport van warmte toelaten naarmate hun oppervlakte groter is. De equiconcentratievlakken kunnen een zeer
onregelmatige vorm hebben, die sterk
afhankelijk is van de geometrische verhoudingen en de bodemmorfologie van het

estuarium. Bij vloed stroomt water met een
relatief hoog zoutgehalte het estuarium
binnen. In het dwarsprofiel, loodrecht op de
stroomrichting, is de snelheid niet overal
even groot; al naargelang de afstand tot
bodem of oevers of al naargelang de bodemhelling zorgen wrijvingsverschijnselen voor
een zekere afremming. Het grootschalig
zouttransport is daarom in verschillende
punten van het dwarsprofiel ongelijk, en
daardoor ontstaan sterk vertrokken equiconcentratievlakken. Het grillige karakter van de
zoutverdeling in de dwarsrichting en de
daarmee samenhangende sterke turbulente
uitwisseJing maken voor de berekening
van de grootschalige eigenschappen, waar
men in de praktijk in is geinteresseerd, ook
kennis van de detailstructuur van de zoutverdeling noodzakelijk.
AI eerder werden de zoetwatertoevoer, het
getijvolume en de estuariummorfologie genoemd als de bepalende factoren voor de
zoutverdeling in het estuarium. Om een dieper
inzicht te geven in het zout-zoet vraagstuk,
zal de rol van elk van deze factoren nu
afzonderlijk besproken worden.
De getijbeweging draagt bij tot zowel het
grootschalig als het kleinschalig zouttransport.
Het grootschalig zouttransport is bij vloed
naar het estuarium gericht, en bij eb naar
zee. Tengevolge van het turbulente zouttransport is het zoutgehalte van het bij eb uitstromende water kleiner dan het zoutgehalte
van het bij vloed binnenstromende water.
Het getij speelt ook hierin een zeer belangrijke rol: het verhoogt de turbulentiegraad,
en vergroot zowel de concentratieverschillen
als de equiconcentratieoppervlakken. Aangezien de turbulentie altijd een zouttransport
teweegbrengt van gratere naar kleinere
concentraties, is ze onveranderlijk naar het
estuarium gericht. Bij vermindering van de
zoetwatertoevoer zou er dus door toedoen
van de getijbeweging een effectief zouttransport naar het estuarium ontstaan, dat
toeneemt met het vloedvolume. Men vergelijkt
de werking van het getij op de zoutverdeling
van een estaurium dan ook wei met die van
een roerstaar.
De zoetwatertoevoer echter verhindert de
volledige verzilting van het estuarium; er stelt
zich een zoutevenwicht in waarbij gemiddeld
over een getijcyclus geen zouttransport
plaatsvindt tussen de zee en het estuarium.
In de mond van het estuarium, waar het
turbulente transport klein is, wordt de kleinere
concentratie van de ebstroom gecompenseerd
door het grotere ebvolume, dat gelijk is aan
het vloedvolume plus de opperwaterafvoer.
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Achter in het estuarium, waar de getijbeweging zwakker is, bestaat er evenwicht
tussen het kleinschalig zouttransport veroorzaakt door turbulentie en het grootschalig
zouttransport veroorzaakt door de zoetwatertoevoer.
Vermindering van de getijwerking behoeft
niel altijd in te houden dal het zoutgehalte
daalt. Wei wordt de turbulentie minder, en
daarmee de menging van het zout. De
zwaardere zoutmoleculen worden onder zulke
omstandigheden het slachtoffer van de
zwaarlekracht en zakken naar de bod em,
waar ze zich verspreiden om een toestand
van minimale potentiale energie te bereiken.
Op deze wijze dringt een aangroeiende laag
van zout zeewater langs de bod em het
estuarium binnen. Men spreekt dan van
dichtheidsstromen, die aangedreven worden
<loor horizontale concentratieverschillen. Er
treed! een gelaagde toestand op, waarbij het
zoete water zich tens lotte als een dun vlies
over de zoute onderlaag verspreidt. Deze
laatste situatie treedt aileen op wanneer de
getijbeweging zeer klein is, zo klein als
bijvoorbeeld in de Middellandse Zee, en de
zoetwaterafvoer ook niet te groot. Dit laatste
is het geval in de Oosterschelde, maar het
eerste zeker niet. De Oosterschelde zal dan
oak zeifs met een gereduceerd getij in overwegende mate een goed gemengd estuarium
blijven. Dichtheidsstromen zijn aileen te
verwachten op een traject van enkele kilometers in de buurt van de Volkeraksluizen
en van de toekamstige Philipssluizen, waar
het getijdebiet vrij klein is. Turbulent zouttransport vindt in dit gebied vanwege de
,gelaagdheid voornamelijk plaats in verticale
zin.
De geometrische verhoudingen en de bodemmorfologie van het estuarium hebben een
niet geringe uitwerking op de snelheidsverdeling en daarom ook op de concentratieverdeling in het dwarsprofiel. Zoals al eerder
beschreven, brengt het optreden van ongelijke
snelheden een vergroting van de equiconcentratieoppervlakken met zich mee, en versterkt
het turbulente mengproces. Sommige conliguraties dragen hiertoe in het bijzonder bij.
We noemen allereerst de eb- en vloedgeulen.
In brede estuaria, zoals de Oosterschelde, is
de getijstroom niet gelijkmatig over de
breedte verdeeld. Men kan een aantal geulen
onderscheiden die het grootste gedeelte van
het getijdebiet voor hun rekening nemen.
Bovendien is het dikwijls zo, dat de verdeling
van het getijdebiet over de verschillende
geulen bij eb en bij vi oed verschilt. In
sommige geulen zal de ebstroom groter zijn
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dan de vloedstroom - dit zijn ebgeulen -;
in andere geulen overheerst de vloedstroom
en men noemt ze daarom vloedgeulen.
Vanzellsprekend is de gemiddelde zoutconcentratie in de vloedgeulen groter dan die
in de ebgeulen. Op punten waar eb- en
vloedgeulen samenkomen ontstaan grote
concentratieverschillen, waardoor de
turbulente diffusie in belangrijke mate
versterkt wordt.
Ook ondieptes tussen geulen be"invloeden de
zoutverdeling in bijzondere mate. De vi oedstroom brengt een hoeveelheid water met een
hoog zoutgehalte binnen in het estuarium,
maar dit water wordt niet direct met het
minder zoute estuariumwater gemengd. Het
zoetere water wordt in eerste instantie v66r
de vloedstroom uitgeduwd. Nu verplaatst het
water zich sneller in de geulen dan op de
tussenliggende ondiepe plekken. Deze worden
dan door de vloedstroom omgeven v66rdat
het zoetere water weggeduwd is. Zo ontstaan
er gesloten equiconcentratievlakken, als gevolg waarvan weer een vergroting van het
turbulente transport optreedt.
Tenslotte wordt ook in buiten de stroom
gelegen gebieden als kombergingsgebieden
en havens het zoetere water bij vloed wei iets
verder naar de kant gedreven, maar niet naar
het bekkeneinde weggeduwd. De equiconcentratievlakken liggen daarom minder volgens
de dwarsrichting van het estuarium dan wei
volgens de lengterichting; de concentratieverschillen kunnen in laterale richting aanzienlijk zijn; er kan bovendien een zekere
mate van gelaagdheid ontstaan.
De drie-dimensionale zoutverdeling in het
estuarium kan dus door toedoen van de
grootschalige getijbeweging, de bodemmorfologie en de geometrische verhoudingen
een zo onregelmatig karakter vertonen, dat
de beschrijving van het turbulente mengproces zowel langs theoretische als langs
empirische weg op zware problemen stuil.
Een tweede moeilijkheid bij de beschrijving
van de zoutverdeling in een estuarium vloeit
voort uit het feit dat de karakteristieke
tijdschalen van de processen die bij het
zouttransport een rol spelen, heel ver uit
elkaar liggen. De karakteristieke tijdschaal
van turbulentie ligt in de orde van grootte
van enkele seconden; bij de getijbeweging
moet men eer den ken in uren. Het onderzoek
is echter in laatste instantie gericht op een
verschijnsel met nog weer een andere tijdschaal, namelijk de verandering die de
evenwichtstoestand van de zoutverdeling
ondergaat tengevolge van waterbouwkundige
ingrepen in het estuarium. Het ontstaan van

Fig. 1. Schematische voorstelling van menging veroorzaakt door de gecombineerde
werking van grote en kleine
wervels

Fig. 2. Voorbeeld van lijnen
van gelijke concentratie in een
horizontale (boven) en een
verticale doorsnede van een
estuarium
een nieuwe evenwichtstoes!and is een zeer
langzaam proces, dal in de Oos!erschelde
enkele maanden in beslag neemt.
He! is mogelijk am Ilet gemiddelde effect van
het turbulente transport in beschouwing te
nemen; hiervoor kan een semi-empirische
formule afgeleid worden met een vrij algemene ge!digheid. Het groot- en het kleinschalige zouttransport worden dan beide
beschreven met de voor de getijbeweging
karakteristieke tijdschaal. V~~r het gemiddelde effect van het door het ge!ij veroorzaakte mengproces bestaat nog geen
algemeen geldige uitdrukking. Daarom is het
niet zonder meer moge!ijk een tijdschaal van
enkele getijperioden in te voeren voor de
beschrijving van de zoutverdeling in een
estuarium.
Het feit dat het bereiken van een evenwichtstoestand een langere tijd vergt voor de
zoutverdeling dan voor de waterbeweging, is
voornamelijk hieraan toe te schrijven, dat een
verstoring van de waterbeweging zich voortplant met de golfsnelheid, terwijl een verstoring in de zoutverdeling zich voortplant
met de stroomsnelhefd, dat is vele malen
langzamer. De verschillende tijdschalen
vormen een probleem voor numerieke wiskundige modellen, omdat het doorrekenen
van lange perioden met een kleine tijdstap
vee I computertijd kost en hoge stabiliteitseisen stelt aan het model.

die voar de zoutverdeling een belangrijke rol
spelen, ondergaan veranderingen bij de
voorgenomen waterbouwkundige ingrepen.
De zoetwatertoevoer, die in de huidige situati(
voornamelijk veroorzaakt word! door de
Volkeraksluizen en de Brabantse riviertjes,
zal in de toekomst - wellichl in mindere
mate - via de Philipssluizen in het estuarium
belanden. Het getijvolume zal veranderen
onder invloed van de slormvloedkering. De
geometrie van het estuarium word! gewijzigd
door de compartimenteringsdammen.
Het onderzeek meet leiden tot de bepaling
van de getalsmalige invloed van deze veranderingen, waarvan de kwalitatieve aspecten
in het veerafgaande beschreven zijn.
We gaan nu in het kor! beschrijven langs
welke wegen kwantitatieve informa!ie over de
zoulverdeling verkregen kan worden.
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De studie van de zout-zoetproblematiek van
het Oosterscheldebekken is gerich! op het
voorspellen van de zoutverdeling in aile
mogelijke toekoms!ige situaties. Aile factoren
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Allereerst kan men uitgaan van de wet van
behoud van materie en met behulp daarvan
een zoutbalansvergelijking opstellen. De
zoutconcentratie op een bepaald punt en op
een bepaald tijdstip wordt dan in verband
gebracht met de concentraties in oneindig
dicht nabij gelegen punten en tijdstippen.
Men krijgt dan een partiele differentiaalvergelijking, die, uitgaande van een bekende
begintoestand, als eenduidige oplossing de
concentratie op latere tijdstippen oplevert, als
er tenminste ook iets bekend is over het
verloop van de concentratie langs de randen
van het beschouwde gebied. Verder moet de
waterbeweging in ieder punt en op elk
tijdstip gegeven zijn.
Maar men zou ook kunnen proberen directe
relaties te zoeken tussen de concentratie
enerzijds en bepaalde variabelen zoals de
Fig. 3. Mogelijk verloop van het
zoutgehalte in werkelijkheid
(getrokken lijn) en in het model
(gebroken lijn). Het model stelt
de gemiddelde zoutgehalten
per yak goed voor, maar de
lokale verschillen per vak zijn
80ms aanzienlijk groter (punt 2)
of kleiner (punt 3). Door toedoen
van kleine wervels treedt er in
werkelijkheid dan turbulent
transport op van het ene yak
naar het andere

zijds. In dit geval wordt niets bekend verondersteld over de mechanismen van het
diffusieproces, maar gaat men uit van
experimentele gegevens betreffende de zoutverdeling en de relevante variabelen. Het
veronderstelde al dan niet lineaire verband
kan uit de meetgegevens bepaald worden op
grond van statistische overwegingen. Zulke
systeemmodellen verschaffen weliswaar minder fundamenteel inzicht dan de zoutbalansvergelijking, maar ze zijn gemakkelijker
toepasbaar.
Voor het oplossen van de zoutbalansvergelijking blijkt het in praktijkgevallen
noodzakelijk om haar eerst te vereenvoudigen. Daartoe worden bepaalde termen van
de vergelijking vervangen door uitdrukkingen
die wiskundig simpeler zijn, maar waarin
onbekende coefficienten voorkomen. Aangezien geen universele waarde aan deze
coiHficienten toegekend kan worden, moeten
ze proefondervindelijk voor het beschouwde
praktijkgeval bepaald worden. Hoe sterker
de zoutbalansvergelijking vereenvoudigd
wordt, des te meer hangt de oplossing af van
de ingevoerde coefficienten. De statistische
aanpak komt in zekere zin overeen met de
sterkst mogelijke vereenvoudiging: de zoutbalansvergelijking wordt dan in zijn geheel
vervangen door een relatie die proefondervindelijk bepaald moet worden.
De verschillende technieken am de zoutbalansvergelijking op te lossen worden dus
allemaal gekenmerkt door de invoering van
min of meer sterke vereenvoudigende veronderstellingen. Daarvan bespreken we er
een paar.
Een exacte oplossing van de zoutbalans-
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Fig. 4. Geschematiseerde
voorstel!ing van het niet-Iokale
effect van menging, veroorzaakt
door wervels met afmetingen
groter dan de afstand tussen de
roosterpunten.
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vergelijking kan aileen gevonden worden voor
gebieden met een uiterst eenvoudige
geometrie; dit is een voorwaarde waaraan de
Oosterschelde niet voldoet, en we zullen hier
dan ook niet verder op ingaan.
De eerste praktische vereenvoudiging van de
zoutbalansvergelijking bestaat hierin dat de
relalie tussen concentraties in oneindig nabij
gelegen punten en tijdstippen vervangen
wordt door een overeenkomstige relatie
tussen concentraties op punten en tijdstippen die op een eindige afstand of tijdsinterval van elkaar vandaan liggen. In plaats
van een differentiaalvergelijking verkrijgt
men dan een differentievergelijking; hiervoor moet een vast rooster gekozen
worden, zowel in de tijd als in de ruimte.
Behalve numeriek wiskundige problemen van
stabiliteit en precisie, brengt dit ook fysische
problemen met zich. Verschijnselen die zich
afspelen binnen een tijds- of ruimte-interval
kleiner dan de afstand tussen de roosterpunten, kunnen door de differentie-vergelijking
niel beschreven worden; het gemiddelde effect
van deze verschijnselen moet dan via een
empirische formule worden ge"introduceerd.
Ais de raosterschaal overeenkomt met die
van de grootste turbulente wervels, dan moet
het lokale effect van turbulente diffusie
bekend verondersteld worden als functie van
een diffusiecoefficient en van de zoutgehalten
in nabij gelegen roosterpunten. In de meeste
gevallen speelt de structuur van de equiconcentratievlakken op een kleinere schaal hierbij
nog een belangrijke ral, zoals figuur 3 toont.
Dientengevolge kan er geen algemeen geldende waarde toegekend worden aan de diffusiecoefficient. In ieder praktijkgeval moet de
diffusie-coefficient in feite uit meetgegevens
bepaald worden. Het lijkt misschien dat men
dit probleem zou kunnen oplossen door het
kiezen van een fijner rooslernetwerk, maar
dat is niet zoo Afgezien nog van problemen
met rekentijd en geheugenruimle in de
computer wordt de voorstelling fysisch
onzuiver aan de ande're kant: er wordt nu
namelijk geen rekening gehouden met het
niet-Iokale effect van turbulente wervels met
afmetingen die groter zijn dan de mazen van
hel rooster (fig. 4).
De meest gang bare vereenvoudiging bestaat erin dat men de zoutbalansvergelijking
middelt over sen of meer ruimtelijke
dimensies, of over bepaalde tijdsinlervallen.
Welke vereenvoudiging toegepast kan
worden, hangt af van de situatie. Omdat
het turbulente transport vooral loodrecht op
het equiconcentratievlak verloopt, moet bij
voorkeur niet over deze richting gemiddeld

490

worden. In een estuarium waar de zoetwaterafvoer grater of ongeveer gelijk is
aan 10% van het getijvolume, treedt
gelaagdheid op, met als gevolg uitwisseling
vooral in verticale richting. In dit geval geven
de over de breedte van het estuarium gemiddelde vergeJijkingen een nauwkeuriger
beschrijving dan de over de diepte gemiddelde vergelijkingen. Het omgekeerde geldt
voor een estuarium als de Oosterschelde,
waar de verhouding tussen getijvolume en
zoetwaterafvoer zeer groot is, zodat het water
over de diepterichting goed gemengd is.
Door de aanwezigheid van geulen en platen
treden de grootste concentratieverschillen
Ilier op in de breedterichting. V~~r de Oosterschelde verdienen dus over de diepte
gemiddelde vergeJijkingen de voorkeur.
Het turbulente zouttransport, dat plaatsvindt
in de richting waarover de zoutbalansvergelijking gemiddeld is, komt niet meer
in de gemiddelde vergelijking voor. Het gaat
hier in feite om een schijnbare vereenvoudiging, want voor de berekening van het
grootschalig transport is kennis van het
gemiddelde zoutgehalte onvoldoende: het
graotschalige transport dat veroorzaakt wordt
door een variatie van het zoutgehalte in de
richting waarover gemiddeld is, kan niet
langs theoretische weg berekend worden als
een funktie van het gemiddelde zoutgehalte.
In de praklijk wordt hiervoor een empirische
relatie gebruikt met coefficienten, die
proefondervindelijk bepaald moeten worden.
De numerieke waarden van deze coefficienten
hebben geen algemene geldigheid, hetgeen
de predictiviteit van deze modellen beperkt.
Dil geldt in nog sterkere mate voor 'eendimensionale modellen', waarbij over twee
ruimtelijke dimensies, namelijk in het vlak
loodrecht op de stroomrichting, gemiddeld
wordt. In de meeste gevallen is de variatie
van het zoutgehalte in het dwarsprofiel veel
groter dan de variatie in de stroomrichting.
Het transport dat veroorzaakt wordt door de
variatie van het zoutgehalte in het dwarsproliel wordt vaak in verband gebracht met
he! !urbu!ente transport in de stroomrichting.
Een eenduidig verband bestaat in werkelijkheid niet, althans niet van ogenblik tot
ogenblik. Verandersteld wordt echter dat het
zouttransport gemiddeld over een getijcyclus
op deze manier wei redelijk nauwkeurig
beschreven kan worden. De diffusiecoefficient die hierbij te pas komt heeft
geen duidelijke fysische betekenis; in
verschillende praktijkgevallen worden sterk
uitee"looende waarden gevonden. Dit komI
omdat bij middeling over het dwarsprofiel

in het geheel geen rekening gehouden wordt
met de structuur van de equiconcentratievlakken, die op zijn beurt sterk samenhangt
met de estuariummorfologie.
Een nog sterkere vereenvoudiging verkrijgt
men door de eendimensionale zoutbalansvergelijking te middelen over een tijdsinterval
van een of meer getijperioden. De concentratieveranderingen veroorzaakt door de
vloedstroom worden grotendeels weer teniet
gedaan door de ebstroom. In de praktijk is
men vaak minder ge'interesseerd in de
getijfluctuaties van het zoutgehalte, dan wei
in het verloop van het zoutgehalte op langere
termijn. De tijdmiddeling brengt overigens
met zich mee, dat de werking van het
getij als roerstaaf in zijn geheel door
middel van een empirische formule ge'introduceerd moet worden. Aigemeen geldende
empirische formules zijn niet bekend, zodat
de zoutverdeling door het oplossen van de
zoutbalansvergelijking aileen nog niet bepaald
is. Het verband tussen het door het getij
veroorzaakte zouttransport en andere over het
getij gemiddelde methoden, kan aileen nog
maar bepaald worden met methoden uit de
statistiek. Hoe minder vereenvoudigingen
toegepast worden in de zoutbalansvergelijkingen, des te sterker is het voorspellend
vermogen van het model: de numerieke
waarden van de empirische diffusie-coefficienten die ingevoerd moeten worden in het
driedimensionale model, varieren minder
sterk dan bij het eendimensionale model.
Desondanks worden voor praktische toe passingen vaak de meer vereenvoudigde
modellen gebruikt. De reden hiervoor is, dat
de driedimensionale aanpak nog grote problemen stelt van numeriek-wiskundige en
rekentechnische aard.
Tenslotte kan men ook iedere informatie uit
de zoutbalansvergelijking negeren en het
probleem aanpakken met de systeemmodellen die in het begin genoemd zijn. Het
voorspellend vermogen van deze modeilen
'
is niet groot.
Behalve aan wiskundige modellen kan men
ook aan hydraulische modellen denken voor
het onderzoek van de zout-zoetproblematiek
op de Oosterschelde. Ook hieraan kleven
fundamentele problemen, die in verband staan
met de verkleining van de ruimtelijke afmetingen en het model. De verhoudingen tussen
grootschalig en kleinschalig transport enerzijds, en horizontaal en verticaal zouttransport
anderzijds, komen dan namelijk niet met de
werkelijkheid overeen. Grootheden als massa,
viscositeit en zwaartekrachtsversnelling kunnen nu eenmaal niet op kleinere afrnetingen

ingesteld worden. Het werkelijke mengproces
kan derhalve in hydraulische modellen niet
op kleinere schaal nagebootst worden. Dit
neemt niet weg dat in een bepaalde situatie
sommige grootheden, zoals de over het
dwarsprofiel gemiddelde zoutverdeling in de
evenwichtstoestand, eventueel wei overeen
kunnen komen met die welke in de natuur
optreden. Soms is het mogelijk een relatie op
te stelien tussen de concentraties die in het
model gemeten zijn en de concentraties in de
natuur. Zulke relaties zijn dan wei afhankelijk
van het vloedvolume, de morfologie van het
estuarium, en andere grootheden, hetgeen
het voorspellende vermogen van hydraulische
modellen ook weer in zekere mate beperkt.
Kortom, er bestaat op dit ogenblik nog geen
recept waarmee in willekeurige situaties een
betrouwbare voorspelling voor de zoutverdeling in estuaria gedaan kan worden. De
bestaande wiskundige modellen moeten met
grote omzichtigheid gebruikt worden, omdat
in geen enkele formulering aile aspecten van
het diffusieproces natuurgetrouw weergegeven
zijn.
Theoretische studies over de zout-zoetproblematiek worden in nationaal verband
verricht in het kader van het Toegepast
Onderzoek Waterstaat en de Raad van
Overleg v~~r het Fysisch en Oceanografisch
Onderzoek van de Noordzee. Meer op de
praktijk gerichte studies vinden plaats bij de
Deltadienst, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de resultaten van het getijgootonderzoek in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft; een van deze praktijkstudies
behandelt het zout-zoetvraagstuk in het
Oosterscheldebekken.
Momenteel wordt getracht de betrouwbaarheid van de reeds bestaande modellen te
toetsen aan de hand van meetgegevens,
teneinde met bruikbare schattingen te kunnen
komen van de zoutverdeling in de Oosterschelde in de veronderstelde toekomstige
situaties.
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De oeverval bij Scherpenisse
Een voorbeeld van stabiliteitsproblemen als gevolg van
bodemerosie bij dijken

Op 9 december 1975 trad een oeverval op bij
het calamiteuze waterschap Scherpenisse op
Tholen.
In de Werkgroep Vooroeveronderzoek, waarin
behalve de Deltadienst ook de Rijks Geologische Dienst te Haarlem, het Laboratorium
voor Grondmechanica te Delft, het Bouwbureau Dijkversterkingen Oosterschelde te
Goes en de Studiedienst Vlissingen van de
Rijkswaterstaat vertegenwoordigd zijn, werd
besloten een onderzoek in te stellen naar het
ontstaan van deze oeverval. Op grond van
geomorfologisch en grondmechanisch onderzoek kan hij worden beschouwd als een
combinatie van een zettingsvloeiing en een
afschuiving.
De Scherpenissepolder is een van de oudste
polders in het Tholense land. Vanwege de
vele calamiteiten die de polder in de loop
der jaren heeft moeten doorstaan stond zij
reeds in het begin van de vorige eeuw als
calamiteuze dijkage geboekstaafd. De hoofdwaterkering van Scherpenisse lag in de
17e eeuw 500 m meer rivierwaarts dan nu.
Aan de wes!zijde van de polder, langs het
gedeelte waar vroeger de Pluimpot in de
Oosterschelde uitmondde, zijn in de loop der
jaren vele oever- en dijkva\len voorgekomen.
De grootste val die tot heden aan de
Tholense oevers is opgetreden, vond plaats
op 9 februari 1946 langs en in de nol van
Gorishoek. Er werd toen 426000 m 3 grond
verplaatst en er verdween ruim 1,5 ha voorland onder de laagwaterlijn.
Ook van stormvloeden heett Scherpenisse
veel te lijden gehad. Onder andere ontstond
bij een storm in 1671 een breuk in de zeedijk
tussen de huidige dijkpalen 21 en 26. Het
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daarbij ontstane wiel werd buitenom de
dijkbreuk binnengedijkt met een ringdijk, latel
genaamd 'De Kraag'. De restanten van het
wiel, dat de naam 'Het Vischgat' kreeg, zijn
nog lange tijd in het terrein herkenbaar
geweest. 'De Kraag' behoor! tot dat stuk
zeedijk waar de ontgronding van 9 december
1975 is ontstaan.
Het in de 17e eeuw aan de oevers verloren
voorland is sedertdien nog aanmerkelijk versmald, zodat de L.W.-lijn eind 1975 bij dijkpaal 26 ongeveer aan de teen van de dijk lag.
Wei was daar tussen de L.W.-lijn en de
NAP. - 5 m-lijn een zeer vlak liggende
onderwateroever aanwezig ter breedte van
90 m. De grootste geuldiepte ter plaatse is
momenteei ongeveer N.A.P. - 32 m, op 350 m
uit de teen van de zeedijk. Uit de profielen
ter plaatse (fig. 2) blijkt dat de geul in de
laatste decennia enige verruiming heeft
ondergaan.
Op 9 december 1975 werd bij laag water in
dit dijkgedeelte een oeverval geconstateerd.
Uit spoedig uitgevoerde peilingen bleek dat
de grootste verdieping 15,5 m bedroeg en dat
ter plaatse van de kreukelberm aan de teen
van de zeedijk 6 m water stond; ongeveer
146 000 m3 materiaal was weggevloeid.
Daarvan kon slechts 60% worden teruggevonden. De vraag dist of de zettingsvloeiing
dan niet al vee I eerder is ingeieid, bijvoorbeeld tussen de peilingen van 9 juli 1975 en
de waarneming van 9 december 1975.
Het is mogelijk dat de zettingsvloeiing pas op
9 december zichtbaar werd toen de erosie
tot het boven L.W. gelegen oevergedeelte was
voortgeschreden en de teen van de zeedijk
bereikte.

De Scherpenissepolder op
Tholen met enkele vroegere
doorbraken
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Fig. 2. Overzichl van de
oeverval op 9 december 1975

Fig. 3. Protiel in raai Z-Z' van
figuur 2

Uit de peilingen is gebleken dat de taludhellingen voor het optreden van de val tot
20 m beneden NAP. 1 : 1,5 tot 1 : 2,2
bedroegen en daar beneden 1 : 6,2.
Ter plaatse van het sterk tot zeer sterk
zettingsvloeilngsgevoel ige Jonge Zeezand
stonden de taluds voor het optreden van de
oeverval dus zeer steil.
De taludhellingen na het optreden van de
oeverval bedroegen: tot 16 m beneden N.A.P.
1 : 3,5 a 1 : 4, daar beneden tot NAP. - 21 m
1 : 13,3, en nog dieper 1 : 24.
De eindhelling tussen de zogenaamde
valdieptelijn en de lijn van inscharing was
1 : 7. Oat komt neer op een gemiddelde eindhelling van 1 : 15 in het jonge materiaal en
van 1 : 3,5 in de landwaarts daarvan gelegen
veen- en klellagen.
Met het oog op mogelijk verdere dijkbeschadiging is bij de oostflank van het oevervalgebied een beperkt duikonderzoek ingesteld.
Daarbij bleek dat de in 1901 aangebrachte
zinkstukken nog intact zijn. Bij drie 'puntduikingen' langs de rand van de val werd een
vrijwel te lood staande veen- en/of kleirand
van 5 a 7 m hoog aangetroffen. Aan de voet
van die steile rand lagen grote klei- en
mogelijk veenbonken.
Uit de bevindingen van de duiker kan men
opmaken, vooral op grand van de vrijwel te
load staande oeverwanden, dat de ontgronding
tot in het oude kerngebied is doorgedrongen.
Vroegere ontwikkelingen
Na het verlies van het rivierwaarts gelegen
deel, ongeveer 250 ha groot, van de
Scherpenissepolder in de 17e eeuw heeft het
Tholense Gat - de hoofdgeul in het oostelijk
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deel van de Oosterschelde - zich enkele
honderden meters landwaarts verplaatst.
Omstreeks 1880 was de grootste geuldiepte
in de huidige raai 24, het hart van de val van
1975, ongeveer 30 m.
Vanaf 1880 tot omstreeks 1920 vertoonde het
verloop van de dieptelijnen in raai 24 weinig
of geen verandering. In de periode 1920-1950
viel, wat betreft de benedenoever een landwaartse inscharing van in totaal 40 m te
constateren. Omdat de bovenoever vrijwel
niet veranderde ontstonden er beneden de
lijn van NAP. 15 m steilere hellingen. AI
sinds eind vorige eeuw zijn trouwens tussen
de 5 m en 15 m dieptelijnen al taluds geregistreerd van ongeveer 1 : 2.
Behalve de verdediging bij Gorishoek zijn ook
meer oostelijk in 1862, 1899, 1901 en 1910 op
drie punten incidentele verdedigingswerken
aangebracht.
Overigens was er vanaf 1950 in dit gebied
weer sprake van enige aanzanding. De
ontgronding op 9 december 1975 kwam dan
ook geheel onverwachts; ze kan zeker niet
worden gezien als gevolg van gestaag
voortschrijdende erosie.
Uit het verloop van de diepte- en oevergrafieken blijkt dat v66r 1975 reeds meermalen
een ongunstiger oeverprofiel is voorgekomen
dan in 1975.
Omdat slechts weinig stroomgegevens voorhanden zijn van dat gebied en zeker niet en
detail langs het oevertalud, is er weinig of
niets van te zeggen in hoeverre een
verandering van stroomaanval op dit oeveryak, bijvoorbeeld ten gevolge van de aanleg
van de Schelde-Rijnverbinding van invloed
is geweest op het optreden van de oeverval
op 9 december 1975. He! lijkt niet waarschijn-
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lijk, en in ieder geval geven de peilingen van
1975 daar geen enkele aanwijzing v~~r.
De bodem bestaat ter plaatse van de
zeedijk van de Scherpenissepolder uit oude
kerngronden; het voorland bestaat echter
voar een deel uit Jong Zeezand, met
name bij Gorishoek aan de mond van de
verzande Pluimpot. De meeste zettingsvloeiingen langs de betreffende oever zijn
dan ook bij Gorishoek opgetreden.
Op grond van geomoriologische waarnemingen en literatuurgegevens kan aangenomen worden dat de vooroever in de
omgeving van de val van december 1975 door
met Jonge Zeeklei opgevulde jonge geulsystemen is doorsneden. De ouderdom van
deze geulen schat men op een jaar of 1100.
Vanwege het verstoorde karakter en de zeer
geringe consolidatie van de Jonge Zeeklei
vooral ten westen van de recente val is het
zeer aannemelijk dal een groot deel van dit
gebied door minslens twee opeenvalgende
vroegere geulen is aangetast.
Do vroegere vallen zullen vrijwel zeker in de
zettingsvloeiingsgevoelige 0pvullingen van
de jonge geul zijn ontstaan: aan de landzijde
hebben ze zich vermoedelijk als afschuivingen
in het geologisch ongestoorde gebied
gemanifesteerd. De ouderdom van deze
vroegere vallen is niet nauwkeurig vast te
stellen, maar gezien het feit dat dit gebied
tot 1623 een polder was, kan ze niet groot zijn.
De uit Jong Zeezand bestaande jonge geulopvu!lingen zijn sterk tot zeer sterk zettingsvloeiingsgevoelig. Dit matig grove, licht met
klei- en veendeeltjes verontreinigde zand
heeft een losse tot matige pakking.
Het valt aan te nemen dat de aanwezigheid
van dit uiterst zettingsvloeiingsgevoelig

3 materiaal, afkomstig van vroegere vallen, he!
ontstaan van de recent opgetreden val mede
heeft veroorzaakl.
Het is uit de oeverval bij Scherpenisse nog
eens duidelijk geworden dat een zettingsvloeiing in het jonge materiaal ook funeste
gevolgen voor de zeedijk kan hebben,
ondanks de aanwezigheid van oude kerngronden onder die dijk.
Bij het treffen van voorzieningen bij het
voorlopig herstel van de schade werd er
vooral van uitgegaan dat verdere aantasting
van de dijk moest worden voorkomen. Nog
binnen 12 uur na het constateren van de val
werd een eerste scheepslading fosforslakken
tegen de dijkteen gestort. Die snelle aanpak
kon plaats hebben dank zij de in de loop van
1975 ingevoerde regeling calamiteiten
Oosterscheldegebied. Totaal werden 23 000
ton fosforslakken en 1000 ton lichte en zware
stortsteen ter plaatse verwerkt. Inmiddels is
een plan ingediend voor het definitief herstel.
Behalve herstel van enig glooiingswerk zal
daarbij langs de oever tussen de jongste val
en het oostwaarts daarvan gelegen oeverwerk
van 1901 een bestorting worden aangebracht.
Er bestaat namelijk een reeel gevaar dat een
eventuele volgende afschuiving langs de daar
aanwezige steile rand, ontstaan bij de val op
9 december 1975, tot de zeedijk of tot
dichtbij de zeedijk zou doordringen.
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De tweede schuif voor de
beweegbare stormvloedkering
in de Hollandse IJssel

In de maand november van het afgelopen
jaar werd een tweede schuif aangevoerd en
ingehangen in de stormvloedkering in de
mond van de Hollandse IJssel. De stormvloedkering als beveiligingsconstructie dateert al
van 1958. Het was het eerste Deltawerk dat
gereed kwam.
Aanvankelijk was deze stormvloedkering
echler slechts met een schuif uitgerust. De
veiligheid achtte men daarmee voorlopig
voldoende gewaarborgd, zodat daarna voorrang gegeven kon worden aan het verhogen
en versterken van andere waterkeringen. Wei
werden meteen ook de heftorens gebouwd
voor de tweede schuif, en werden de beide
drempels alvast in den droge gemaakt.
Het niet-gekanaliseerde gedeelte van de
Hollandse IJssel, dat een belangrijke zoetwaterleverancier is voor grote gedeelten van
Noord- en Zuid-Holland, heeft een getijvermogen van ongeveer 10 miljoen m3 . Het
tijverschil in de mond bedraagt 1,70 m. De
twintig kilometer lange rivierarm maakt dus
volledig deel uit van het getijdesysteem.
In 1953 zijn hier riskante situaties opgetreden.
Achter Scllielands Hoge Zeedijk woonden
toen al 2 miljoen mensen. Het gevaar voor
deze bevolking was eigenlijk pas afgewend
to en de dijk doorbrak aan de andere zijde,
bij Ouderkerk aan den IJssef. Er trad daarna
spoedig een peilverlaging op van 15 cm,
waardoor de ergste druk op de dijk aan de
rechteroever werd weggenomen.
Schielands Hoge Zeedijk gold tot aan het tot
stand komen van de stormvloedkering als de
primaire zeewering voor het gehele centrale
gedeelte van de randstad. De bevolkingsagglomeratie daar is sedert 1953 nog aanzienlijk toegenomen: men denke aileen al
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aan de uitbreidingen van de gemeente
Rotterdam in de Alexander- en de Zuidplaspolder, die liggen op het zeer lage peil van
respectievelijk NAP. - 6,30 en 5,50 m.
De Deltacommissie heeft destijds gemeend
dat de bouw van een beweegbare stormvloedkering aan dit grote, druk bevolkte en
economisch belangrijke gebied de meest
volledige beveiliging tegen stormvloeden
zou verschaffen: de bestaande dijken, die na
1953 nog aanzienlijk waren verbeterd, zouden
daarbij als tweede waterkering blijven
fungeren achter een nieuwe, zeer compacte
verdediging in de mond van de rivierarm.
Bij de gekozen oplossing bleven de omstandigheden voor de scheepvaart en de
mogelijkheden voor de langs de Hollandse
IJssel gevestigde scheepsbouw vrijwel
ongewijzigd. Voor de perioden waarin de
stormvloedkering gesloten zou zijn, moest
daartoe een schutsluis naast de kering
gebouwd worden. Bij al deze constructies
werd meteen een wens vervuld die allang
leerde: de Hollandse IJssel werd aan de
mond overbrugd. In het volgende wordt
voornamelijk aandacht besteed aan de
eigenlijke stormvloedkering.
De kering van het water komt tot stand
doordat men een schuif, dan wei beide
schuiven sluit. De schuiven rusten dan met
hun uiteinden tegen de betonconstructies aan
beide zijden van de rivier, terwijl aan de
onderzijde een vrijwel volledige afdichting
tot stand komt op gewapend betonnen
drempels die zijn aangebracht op de bodem
van de rivier.
Het doorstroomprofiel van de stormvloedkering wijkt in open toestand nauwelijks af

De stormvloedkering in de
Holiandse IJssel in zijn Dude
gedaante

van dat van het oorspronkelijke, zodat er geen
voor de scheepvaart hinderlijke stroomefiecten optreden, De hoogte waarop de
schuiven in geopende toestand hangen is zo
gekozen dal de normale rivierscheepvaart
altijd kan passeren, Slechls hoge schepen en
bijzondere transporten behoeven te passeren
door de schutsiuis, De basculebruq over de
schutsluis maakt dat er in de sluis geen
beperkingen zijn aan de doorvaarthoogle,
De eerst aangebrachte, en achltien jaar lang
enige schuil placht gesloien te worden
wanneer uit de weers- en getijvoorspellingen
viel af te leiden dat het waterpeil met de
volgende vi oed zou oplopen tot boven NAP,
+ 2,50 m, De sluitingsmanoeuvre werd dan
uiigevoerd op de laagwaterkentering die
aan de hoge vloed voorafging, Tijde:ls een
keniering is et' namelijk vrijwe! geen stroming

497

aanwezig, en daardoor wordt voorkomen da!
de dalende schulf door het water in trilling
zou worden gebracht. De lage waterstand
geeft daarnaast de grootste zekerheid dat de
schuif ook inderdaad op de drempel terecht
komt, terwijl tevens wordt gegarandeerd dat
de waterstand op de Hollandse IJssel in de
periode na de sluiting laag zal blijven.
De scheepvaarl moet zolang de stormvloedkering gesloten blijft, zijn weg nemen via de
schutsluis, om aid us het waterstandsverschil aan weerszijden van de kering te
overwinnen. Komen er hoge schepen door
de sluis, dan moet de brug open, wat hinder
inhoudt voor het wegverkeer. Het is dus
zaak, het aantal sluitingen van de stormvlosdkering zo klein mogelijk te houden, zonder
even wei de veiligheid in gevaar 1e brengen.
Het besluit om de stormvloedkering te sluiten

Het in hang en van de tweede
schuil

moest echter, zolang men aileen beschikte
over de in 1958 aangebrachle schuil, altijd
genomen worden minstens een half getij
voordat de verwachte hoge waterstand
werkelijk zou oplreden. Het kwam daardoor
natuurlijk nogal eens voor dat de kering
achteraf bleek voor niets gesloten te zijn
geweest, omdat de kritieke sland van NAP.
+ 2,50 m niel werd bereikt. Uit tellingen
blijkt, dat in feite slechls een op de zes
sluitingen ook werkelijk nodig was.
Van verschillende kanten is het verzoek
gedaan om dil weinig efficiente beheer te
verbeteren. Maar daar zaten nogal wat haken
en ogen aan. Om aan de wensen legemoet te
komen zou men een methode moeten vinden
om de tijdsafstand lussen de sluiting en he!
optreden van de hoge waterstand te verkleinen. Er zou dan gesloten kunnen worden
met een veel grotere zekerheid dat de
kritieke waterstand ook inderdaad ging
optreden. Men zou dus moeten gaan sluiten
terwijl het al opkomend water was, dus niet
in praktisch stilstaand water, maar op stroom.
Van zo'n manoeuvre zijn echler riskanle
effecten te verwachten, zowel op de schuil
zel! als op de waterbeweging. De schuil zou
in trilling kunnen geraken, en de sluiting
lijdens de vloed zou op de Hollandse IJssel
een translatiegoif kunnen veroorzaken, die
mogelijk hinder zou kunnen oproepen voor
de scheepvaart. Daarenboven zou de waterstand op de tijdelijk afgeslolen IJssel ook
hoger zijn dan voorheen in zulke gevallen.
Er werd derhalve een onderzoek ingesteld
naar de vraag hoe laat men nog zou kunnen
overgaan tot sluiling zonder onaanvaardbare
effeeten op te roepen. Uit het onderzoek
bleek allereerst dat bij binnenwaterstanden
tussen N.A.P. en N.A.P. + 1,50 m een verval
over de sluitende kering kon worden aanvaard van twee meter. Liep de binnenwaterstand hoger op, dan konden slechts kleinere
vervallen worden geaccepteerd. De translaliegol! bleek te kunnen worden beperkl
wanneer het eerste deel van de sluitingsbeweging werd uitgevoerd met eenparige
snelheid, en wanneer er in het tweede
gedeelte werd gezorgd voor een lineaire
vermindering van het debiet. De snelheid van
de schuif zou daartoe gedurende het tweede
gedeelte continu moeten worden gewijzigd
in afhankelijkheid van het verticale getij,
de waterstand bij het begin van de sluiting
en de sluitingsduur; kortom, een ingewikkelde
afhankelijkheid, die dreigde moeilijk uitvoerbaar te zijn. Maar er was een eenvoudiger
oplossing. Men yond dat er slechts een
onschuldige translatiegoll ontstaat wanneer

de schuit over de laatste 2,5 m zakt met
geringe snelheid. Die geringe snelheid is het
gemakkelijkst te realiseren, door de schuit
na een kleine daling teikens een paar
minuten te laten stoppen.
Tenslotte het trillingsbezwaar. He! bleek
mogelijk de vorm van de onderaanslag en
van de zij-afdichtingen zodanig aan te passen
dat er geen hinderlijke trillingen in de schuif
worden opgewekt. De nieuwe vormgeving
noodzaakte overigens tot verhoogde zorg
voor de bodembescherming aan beide zijden
van de schuit, om te voorkomen dat de
rivierbodem zou worden aangetast door de
stromingen tijdens het laatste deel van de
sluiting.
De bovenvermelde onderzoeksresultaten zjjn
verwerkt in de constructie van de tweede
schuil. De e!ektrische besturing van de
sluitinstallatie maakt het mogelijk de
laatste 2,5 m van de sluiting te voltrekken in
een tiental stappen, die gezamenlijk
40 minuten duren. De onderrand van de
nieuwe schuif werd niet, zoals bij de eerste,
uitgevoerd als een stevige houten aanslagbalk, maar ze kreeg een zo scherp mogelijke
eindvorm, waardoor het trillingsgevaar in
stromend water in beslissende mate afnam.
De nieuwe schui! maakt het dus mogelijk
tijdens stroom te sluiten, en dus op een
latere, meer adekwate voorspelling van wat
het getij gaat doen. Het Jigt in de bedoeling,
de 'tweede' schuil als eerste te gebruiken,
en de oudste schuif naderhand in het tot
stilstand gekomen water neer te laten. Het
openen geschiedt natuurlijk in omgekeerde
volgorde.
Conslructieve kenmerken
Seide schuiven zijn ruim 80 meter breed en
11,5 m hoog. De drempels liggen op NAP.
-- 6,50 m, en de schuiven steken dus als ze
gesloten zijn, nog een flink eind boven het
water uit. De bovenkant ligt op NAP. + 5 m.
Ze kunnen dan een waterstandsverschil te
keren hebben van 5 m, namelijk wanneer het
buiten N.A.P, + 5 m is, en binnen NAP.
De schuiven kunnen, al zijn ze daar in eerste
aanleg niet op ontworpen, ook negatieve
vervallen keren, en wei een buitenwaterstand
van N.A.P, - 1,00 m tegenover een binnenwaterstand van N.A.P. + 1,75 m, een totaal
verval dus van 2,75 m. Deze eigenschap is
van belang gebleken bij het gebruik van de
stormvloedkering als zoutwering, waarover
straks nog iets meer.
De schuiven zelf bestaan uit verstijfde staafboogconstructies, opgebouwd uit een verti-
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cale wand waaraan twee horizontale verstijvingsliggers zijn bevestigd die gesteund
worden door boogliggers. Deze laatste voeren
de horizontale waterbelasting af naar de twee
zijschotten, die ze op hun beurt overdragen
aan de betonconstructies of aan de
afdrukinrichtingen. Aan de eindschotten zijn
ook de kabels bevestigd die leiden naar de
contragewichten. Zijn de schuiven neergelaten, dan rusten ze ook middels deze
eindschotten op de bodembalk.
De stormvloedkering als zoutwering
De Hollandse IJssel fungeert als een
belangrijke aan- en afvoerweg van polderwater in grote delen van Zuid- en NoordHolland.
Handhaving van de boezempeilen betekent
dat er vooral in de zomermaanden water
moet worden ingelaten. Er daarbij speelt de
Hollandse IJssel een belangrijke rol: 90%
van de inlaat van het hoogheemraadschap
van Rijnland bijvoorbeeld komt voor rekening
van deze rivierarm. In de afgelopen zeer
droge zomer is de behoefte aan inlaatwater
tot recordhoogte gestegen. Aileen al om de
verdamping in het hoogheemraadschap Rijnland te compenseren moest in de eerste helft
van juli 25 m3 per seconde worden aangevoerd.
Maar ook in jaren met meer gemiddelde
omstandigheden wordt door Rijnland aileen
een hoeveelheid water ingenomen die gelijk
is aan vijftien tot twintig maal de inhoud
van de Hollandse IJssel, namelijk 150 tot
200 miljoen m3 . Dit betekent dat de
Hollandse IJssel als waterleverancier bij
gesloten stormvloedkering al na enige dagen
zou zijn uitgeput. In droge period en is dus
overleg noodzakelijk tussen de hoogheemraadschappen en de Rijkswaterstaat.
Daarnaast is er echter de kwestie van het
zoutgehalte van het IJsselwater. In vroeger
jaren lag het zoutgehalte van het water dat
aan de Hollandse IJssel werd onttrokken
doorgaans beneden de 100 mg' CI'!1. De
laatste jaren echter kan het gedurende de
zomermaanden langdurig schommelen tussen
de 200 en 250 mg/I.
De kwaliteit van het water in de Hollandse
IJssel is goeddeels afhankelijk van de
kwaliteit en kwantiteit van het Rijnwater.
Ais de Rijn te weinig water afvoert, dan
betekent dat dat de grens tussen het door
de zee verziite water en het rivierwater te
ver kan opdringen in de richting van de
LJsselmond.
Men moet zich de kritieke-zoutgrens voorstellen als gedurig aan de wandel over de

Nieuwe Waterweg, onder normale omstandigheden tussen de Botlek - bij laagwater en de Brienenoordbrug bij hoogwater. Bij
iedere extra verhoging van het getij echter,
hetzij door astronomische invloeden hetzij
door meteorologische, of door elke vermindering van de opperwaterafvoer die tegendruk moet leveren tegen de zouttong, schuift
de lijn van 300 mg CI' /1 landinwaarts op,
tenzij er ook een verhoogd tegeneffect
tegenoverstaat, bijvoorbeeld een extra laag
getij. Het kan daarbij zover komen dat de
zoutgrens hoger komt te liggen dan het
splitsingspunt Nieuwe Maas-Hollandse
IJssel. Terwille van de kwaliteit van het
in te laten water kan men dan overgaan
tot sluiting van de stormvloedkering.
Nu komt een lage rivierafvoer echter doorgaans voor gedurende een enigszins lange
peri ode. AI die tijd ontmoet het zoute zeewater
onvoldoende tegendruk, en al die tijd zou de
stormvloedkering dan ook gesloten moeten
worden gehouden. Maar dat heeft, zoals
eerder opgemerkt, het bezwaar dat het
daarna spoedig afgelopen is met de watervoorraad waarover men achter de kering kan
beschikken. Bovendien komen er lozingen
van afvalwater op het dan afgesloten water uit,
zoda! er stankoverlast kan ontstaan op de
Hollandse IJssel. Ais de kritieke zoutgrens tot
voorbij de mond van de Hollandse IJssel
opdringt ten gevalge van extra hoge getijstanden door opwaaiing, levert dat in zekere
zin minder bezwaar op; dit verschijnsel is
namelijk doorgaans van betrekkelijk korte duur.
De procedure die is afgesproken voar het
gebruik van de stormvloedkering is tot nog
toe als voigt geweest. Wanneer door wat voar
oorzaak dan ook de kans groot werd geacht
dat de kritleke zoutgrens in het komende
etmaal boven de IJsselmond zou komen, dan
werd op het eerstvolgende hoogwater de
stormvloedkering gesloten. Bij sluiting op
lac:gwater zou de lage waterstand die men
daarna overhield op de IJssel, nadelig werken: het was dan onmogelijk aan de afgesloten Hollandse IJssel water te onttrekken,
wilde men oolt weer bij gelijke waterstand
kunnen overgaan tot trekken van de schuif.
Nu de tweede schulf er is, die ook tijdens
stroom kan worden gesloten, zijn de genoemde bedrijfsbeperkingen weggevallen, en
kan men gunstlger aanvangsvoorwaarden
scheppen waarmee een 'zoute perlode' met
gesloten schuif kan worden overleefd. Ook
in het opzicht van zoetwaterbeheer betekent
de nieuwe schuif dus een belangrijke
vooruitgang.
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De wegverbindingen over het
Hellegatsplein

In de maand juni van he! afgelopen jaar werd
hel gedeelte van rijksweg 19 tussen de
Haringvlietbrug en de overbrugging van het
sluizencomplex in hel Volkerak voor het
verkeer opengesleld. Opnieuw was daarmee
een lase afgerond in de uiteindelijke vormgeving van het Hellegatsplein, dat fungeert
als knooppunt van de rijkswegen 18 en 19.
Met de aanleg van dit wegenknooppunt
middenin het water werd zo'n twintig jaar
geleden een begin gemaakt. Maar he!
Hellegatsplein is niet met het oog op de
wegen aangelegd. Het ging primair om de
aanleg van een secundaire Deltadam; deze
dam kon echter tevens dienen om een deel
van de Zuidhollandse en Zeeuwse eiianden
en van West-Brabant uit hun isolement te
verlossen, dat wit zeggen, vanuit de Randstad
gemakkelijk toegankeJijk te maken.
In 1957 kwam de werkhaven te Willemstad
gereed, en daarna kon het werk aan de
afdamming en aan de aanleg van het
verkeerseiland een aanvang nemen. In 1958
en 1959 kwam de secundaire dam over de
Hellegatsplaten klaar. Hij vormde een deel
van de afsluiting tussen he! Haringvlie! en het
Volkerak, maar tevens de ondergrond voor
de aardebaan waarop aan de Flakkeese kant
de toerit zou komen naar de brug bij
Numansdorp over het Haringvliet. Aan de
Haringvlietzijde van deze dam werd een
tuimelkade gemaakt van zand bekleed met
asialt, met een kruinhoogte van N.A.P.
6,75 m, om de weg op NAP. + 5,10 m te
beschermen tegen hoge waterstanden en
tegen opwaaiing zolang het Haringvliet nog
niet afgesloten zou zijn.
In 1964 werd op de aan de Volkerakzijde
gelegen brede berm een hoofdrijbaan met
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twee rijstroken van asfaltbeton aangelegd, en
een 5 m brede parallelweg van klinkers. In
dat jaar kwam ook de brug over het
Haringvliet gereed. De wegverbinding Hoekse
Waard-Flakkee kon toen in gebruik worden
genomen.
Inmiddels was men begonnen met de bouw
van twee schutsluizen in he! Volkerak. Deze
sluizen konden in 1987 worden opgeleverd.
Twee jaar later werd de laatste caisson
geplaatst in he! resterende sluitgat.
Zodra de caissons waren gesloten werd
begonnen met het opspuiten van het
Hellegatsplein. Toen daar in 1970 de asfaltwegen op waren uitgevoerd, kon de verbinding met Brabant tot stand worden gebracht.
Deze verbindingsweg, die later werd uitgebreid tot een verkeersweg van 2 x 2
rijstroken en daarnaast een parallelweg, had
destijds een bochtig trace vanwege het feit
dat hij liep over de zuidelijke ringdijk van de
bouwput voor de inlaatsluis en de jachtensluis. Er kwam een gelijkvloerse met stoplichten beveiligde T-aansluiting tot stand
tussen deze weg en de eerder genoemde
verbinding Hoekse Waard-Flakkee. Voor de
definitieve traces van de wegen werden
intussen zoveel mogelijk de aardebanen
aangelegd als deel van he! opspuitwerk op
het Hellegatsplein. De bedoeling was dat er
uiteindelijk een driehoekig verkeersknooppunt
op het eiland zou ontstaan met ongelijkvloerse kruisingen. Een 'snavelbek' heet dat
verkeerstechnisch. De verbinding tussen de
Hoekse Waard en Noord-Brabant - rijksweg
19 -. was daarbij ontworpen als doorgaande
vveg, met een horizontale straal van 1500 m.
Er zouden op het plein geen lokale aansluitingen gemaakt worden. Aile recreatieve

bestemmingen op hel plein zouden uitsluitend
bereikbaar worden gemaakt vanal de
parallelweg.
De verticale belijning van rijksweg 19 eiste
zeer vee I ruimte, vanwege de grate doorvaarthoagIe die werd aangehouden voor de
jachtensluis; niet minder dan 19 m. Dal hield
in dat de bovenkant van de weg daar op
NAP. + 22 m moest komen te liggen. Deze
hoge brug sloot aan op de verlengde overbrugging van de noodzakelijk gebleken derde
schutsluis op NAP. + 17,40 m. Maar de grote
vrije doorvaarthoogte van de nieuwe jachtensluis is zeker in het belang van de weggebruiker. Tot nu toe betekende passage van elk
jacht met meer dan 14 m masthoogte een
brugopening; in juli 1975 waren er bijvoorbeeld gemiddeld 20 brugopeningen per dag.
Dit is voor een rijksweg die in de toekomst

Het verkeersplein op de
Hellegatplaten in aanbouw.
Opname van februari 1962

een directe verbinding gaat vormen met
Antwerpen onaanvaardbaar, temeer daar
3,5 km noordwaarts weer een beweegbare
brug ligt, namelijk de brug over het Haringvliet, en de weggebruiker dus binnen enkele
minuten twee keer voor een op aanvraag
omhoog gedraaide brug kan komen te staan.
Men verwacht echter nu de passage tot 19 m
vrij is, dat er bijvoorbeeld zelfs in 1990 in de
maand juli niet meer dan 1 of 2 brugopeningen
per dag voor de pleziervaart nodig zullen zijn.

Fig. 2. Dwarsprofiel van rijksweg 19

Foto: de dam over de Hellegatplaten

Dwarsproliel

Rijksweg 19, nu uitgevoerd met 2 x 2
rijstroken, is wat het grondwerk betreft
geschikt voor 2 x 3 rijstroken. Hiermee is met
de asfaltverharding nu reeds rekening
gehouden, doordat men de thans aanwezige
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Fig. 1. Overzicht van het
Hellegatsplein

DWARSPROF!EL RUKSWEG

05 m KLEI

19

VERHOlEN

vluchtstrook de breedte heeft gegeven van
een toekomstige derde rijstrook, om in de
oekomst een langsnaad in deze strook te
oorkomen.
Verbreding tot 2 x 3 rijstroken op de
Haringvlietbrug is echter pas mogelijk indien
de thans aanwezige 5 m brede parallelweg
op die brug kan vervallen.
Het dwarsprofiel van de brug over de
schutsluizen is wei geschikt voor 2 x 3
rijstroken, weliswaar dan zonder vluchtstroken,
met instandhouding van de parallelweg. De
overige verbindingswegen op het plein
bestaan uit 2 rijstroken met een vluchtstrook.
De verlegde parallelweg tussen de overbrugging en de Haringvlietbrug heeft een
asfaltbreedte van 5 m.
Rijksweg 19 wordt geleid over verkeerskokers in de verbindingswegen FlakkeeHoekse Waard en Brabant - Flakkee; de
parallelweg gaat door een afzonderlijke
koker. Deze drie kunstwerken konden zonder
meer op staal worden gebouwd; in een geval
was een grondverbetering van 3 m nodig.
De onderdoorgangen N en Z (zie fig. 1), die
een lengte hebben van 120 m, zijn 15,50 m
breed. Hierin is begrepen een extra breedte
voor de nodige zichtlengte, daar de kokers
zijn gelegen in horizontale stralen van 400
en 580 m. Bovendien zijn de kokers al op
ruime afstand herkenbaar door hun lange
vleugelmuren, die in een zeer opvallende rode kleur zijn geschilderd. De
kunstwerken zijn vanwege hun lengte ook
nog voorzien van een dag- en nachtverlichting.
De directe werkzaamheden tot realisering van
de huidige wegverbindingen op het plein zijn
in feite begonnen in 1972 met de verlenging
van de overbrugging van de schutsluizen in
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Overzicht van he! Hellegatsplein,
zomer 1976

verband met de bouw van de derde schutsluis.
Hiertoe werd het verkeer ruim een jaar lang
over drie bailybruggen geleid. Tegelijk werden
een inlaatsluis en een jachtensluis gebouwd,
de in rijksweg 19 gelegen overbrugging, en
de eerder genoemde verkeerskokers.
Om het verkeer zo weinig mogelijk hinder te
lalen ondervinden van de werkzaamheden en
omgekeerd moest het verkeer verscheidene
malen worden omgelegd. Om voldoende zand
uit de zuidelijke ringdijk te kunnen vrijmaken
en de continuHei! van de graafwerkzaamheden
te verzekeren moest op een gegeven moment
worden besloten om het verkeer in twee richtingen door de zuidelijke verkeerskoker te
laten rijden, waarvoor per richting een
rijstrook beschikbaar was. Ondanks het
bochtige trace en spitsuur-intensiteiten van
zo'n 1350 auto's per uur gaf dlt geen moeilijkheden.
Op 27 maart 1976 zou de eerste stremming
van het verkeer over de Moerdijkbrug
optreden door het plaatsen van een nieuw
brugdeel. Te verwachten was dat dit een
aanzienlijke vergroting van het verkeersaanbod op het plein ten gevolge zou hebben.
Daarom is er - en met succes - naar
gestreefd om voor die datum weer 2 x 2
rijstroken voor het verkeer te kunnen openstellen. Hiertoe werd de nieuwe opril in de
verbinding naar Brabant aangesloten op de
reeds van aslalt voorziene overbrugging van
de inlaat- en de jachtensluis.
Nadien ging men verdeI' met de alwerking en
het aslalteren van de aardebaan van
rijksweg 19 en de verbindingswegen in de
richting van de Haringvlietbrug. De asfaltconstructie van de hoofdrijbanen bestaat uit
twee lagen grindasfaltbeton, 8 en 6 em dik,
en een 4 em dikke laag open asfaltbeton.
De parallelwegen bestaan uit een laag
grindasfaltbeton van 7 em en een laag open
asfaltbeton van 4 em. In een later stadium
zullen aile wegen nog van een toplaag
.
worden voorzien.
Daar na de doortrekking van rijksweg 19
aileen nog maar het verkeer van Brabant naar
Flakkee en van Flakkee naar de Hoekse
Waard en omgekeerd van de T-aansluiting
gebruik zou maken, is ook deze aansluiting
gereeonstrueerd.
Hiertoe was reeds eerder de parallelweg ter
plaatse verlegd. Ook werd een herstelmogelijkheid voor foutrijders ingebouwd. Deze
T-aansluiting, ook weer van verkeerslichten
voorzien, draagt overigens een tijdelijk
karakter. Wanneer namelijk ook rijksweg 18
door he! afgraven van de tuimelkade op de

Hellegatdam tot 2 x 2 rijstroken kan worden
verb reed en de twee nog te maken kunstwerken op het Hellegatsplein kunnen
worden gebouwd, kan deze T-aansluiting
vervallen. Voor de bouw van het viaduct
over rijksweg 18 is al bij voorbaat een slag
gelegd in de verbindingsweg tussen de
Hoekse Waard en Flakkee.
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De doorlaatsluis in de
Brouwersdam in zijn laatste
uitvoeringsfase

AI eerder werden in dit tijdschrift de functies
en het ontwerp van de doorlaatsluis in de
Brouwersdam besproken (Bericht 71, februari
1975). De bouw is thans zover gevorderd dat
de laatste onderdelen van het kunstwerk, het
aanvullen van de bouwput en het doorbaggeren van de ringdijk, zijn aanbesteed. Ze
zullen in 1977 worden uitgevoerd in combinatle met een kustsuppletie bij de Kop van
Goeree.
De doorlaatsluis in de Brouwersdam zal
fungeren als belangrijke 'kraan' voor het
beheer van het Grevelingenmeer. Als men het
Grevelingenmeer zoet wi! maken, kan de
sluis dienen als lozingsmiddel. Bij een zout
Grevelingenmeer dient hij gecombineerd met
een lozingsmiddel in de Grevelingendam als
inlaatmiddel, zodat een west-oost gerichte
zoute doorspoeling kan worden ingesteld, of
als lozingsmiddel, als men Hever een oostwest gerichte zoute doorspoeling zou willen
hebben. Een nog te bouwen sluis in de
Grevelingendam is daarbij dan als inlaatmiddel nodig.
Door de beslissing die is genomen over de
Oosterschelde is het tegeHjk komen vast te
staan dat het Grevelingenmeer tenminste tot
1986 zout zal blijven. Verzoeting kan immers
pas plaatsvinden nadat de Philipsdam en de
Oesterdam zijn gesloten en het Zoommeer
ontzilt is. Door de bouw van een inlaatsluis in
het noordelijk deel van de Grevelingendam
kan daarna eventueel zoet water uit het
Zoommeer in het Grevelingenmeer worden
ingelaten. In ieder geval zal er tot 1986 naar
gestreefd moeten worden het Grevelingenmeer
zo goed mogelijk zout te houden. Of het na
1986 zout zal blijven of zoet moet worden,
hoeft nu nog niet te worden beslist.
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Het beheer van het Grevelingenmeer maakt
in ieder geval ook de aanleg nodig van een
doorlaatwerk in de Grevelingendam, aan de
oostzijde van het bekken.
Oe situering van deze sluis is afhankelijk van
de vraag of het Grevelingenmeer uiteindelijk
een zout of een zoe! meer zal worden. Bij een
zoe! Grevelingenmeer moet het doorlaatwerk
in het noord-oostelijk deel van de Grevelingendam aangelegd worden, maar blijft het
meer zout dan moet de sluis zorgen voor
verbinding met de open Oosterschelde, en
dat betekent dat hij in het zuid-westelijk deel
van de Grevelingendam moet komen. Omdat
de definitieve keuze tussen een zout en een
zoet Grevelingenmeer nog nie! gemaakt is, zal
ook het definitieve doorlaatwerk in de
Grevelingendam nog nie! gebouwd kunnen
worden. Oit zou betekenen dat het zoutgehalte

en het peil van het zoute Grevelingenmeer tot
1986 hoofdzakelijk met behulp van de sluis
in de Brouwersdam geregeld moeten worden.
Het zal evenwel moeilijk zijn in het zoute
Grevelingenmeer een voldoende hoog zoutgehalte van ongeveer 16000 mg CI/I te
handhaven met aileen de doorlaatsluis in de
Brouwersdam. Oit noodzaakt er toe, die sluis
afwisselend enige tijd als inlaatmiddel en als
lozingsmiddel dienst te laten doen, met andere
woorden peilvariaties toe te laten
op het Grevelingenbekken. Er zullen dan weer
peilschommelingen van enige decimeters optreden op het Grevelingenmeer. De verversing
van het oostelijk deel van het meer zal bij
deze maatregelen mogeJijk wat achterblijven.
Om toch ook het oostelijk dee I van het bekken
te kunnen verversen wordt thans overwogen
voor de periode tot 1986, waarin het

Fig. i. Situatie van de uit Ie
voeren werken

SCHOUWEN

Grevelingenmeer dus in ieder geval zout zal
blijven, een tijdelijk doorlaatwerk in de
Grevelingendam aan te leggen met een
beperkte capaciteit van 20 1'130 m3 /sec.
Daarnaast wordt onderzocht of misschien
tijde/ijk volstaan kan worden met aanvullende
spuivoorzieningen bij de schutsluis te
Bruinisse.
In ieder geval zal de doorlaatsluis in de
Brouwersdam onmiddellijk na de ingebruikneming in januari 1978 afwisselend als inlaaten lozingsmiddel moeten functioneren. Dit
is overigens mogelijk gemaakt door het
ontwerp van de sluis, omdat de bod embeschermingen aan weerszijden zowel de
functie van ontvangbed als van stortebed
kunnen vervullen.
De eerste maanden van het operationeel
gebruik van de sluis zullen de uit het
modelonderzoek afgeleide afvoerkarakteristieken voor inlaten en lozen aan de werkelijkheid
worden getoetst. Op grond van die ijking
kunnen dan bedieningsinstructies worden
opgesteld.
Het betonwerk van de twee sluiskokers van
de doorlaatsluis, elk 1'95 m lang, en ook dat
van de vissluis, was eind 1976 vrijwel
vollooid.
Aan de zeezijde van de sluis was een 121 m
lang stortbed aangebracht van zware stortsteen. Het betonwerk van het schuiven- en
bedieningsgebouw onder de kruin van de dijk
is nog niet helemaal klaar, maar het moet
in maart 1977 zover gevorderd zijn dat de
schuiven in de kokers geplaatst kunnen
worden.
Zijn de hoofdschuiven in de sluiskokers geplaatst, dan kan de bouwput onder water
worden gezet. De bronbemaling, die nu 50
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Fig. 2 Overzicht van de ligging
van de sluis en van de toeleidingsgeulen
bronnen met een capacitelt van 50 m3 /uur
omvat, kan dan worden verwijderd. Daarna
zal het grendwerk boven de sluiskokers weer
aangevuld moeten worden.
De bovenkant van de sluiskokers ligt op
N.A.P. - 1 m, en de hoogte die men moet
bereiken is NAP. + 7 m, zijnde het niveau
van de binnenberm van de Brouwersdam. De
hoofdrijbaan en de parallelweg, die voor de
duur van de sluisbouw zijn omgelegd over de
oostelijke ringdijk van de bouwput, moeten
weer worden teruggelegd over de binnenberm.
Vervolgens zal de oostelijke ringdijk opgeruimd kunnen worden. Eerst worden de
bekledingsconstructies verwijderd, en vervolgens baggert men het dijklichaam weg.
Van de oostelijke ringdijk en van het stukje
toeleidingsgeul dat dan weer gemaakt moet
worden, komt 200000 m3 zand vrij. Het
grootste gedeelte van de toeleidingsgeul naar
de sluis aan de Grevelingenzijde is reeds
eerder gemaakt, en toen gebruikt als zandwingebied voor de ringdijk van de bouwput.
Als de ringdijk in het Grevelingenmeer is
opgeruimd, moet hier bij wijze van streomgeleiding aan elke kant nog 100 m damwandscherm geheid worden in het veri eng de
van de sluiswanden. Tussen deze damwandschermen zal in den natte een stortebed
worden aangebracht op N.A.P... 11 m. Het zal
bestaan uit een 50 cm dikke onderlaag van
grind en een 1 m dikke laag zware stortsteen
10/300 kg.
Voordat de ringdijk aan de zeezijde kan
worden doorgegraven moet het profiel van de
Brouwersdam weer helemaal hersteld zijn,
met de kruin op NAP. + 11 m en de
buitenberm op NAP. + 5 m.
V~~r het aanvullen van de sluis en het
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herstel van de Brouwersdam moes! ongeveer
een half miljoen kubieke meter zand met
vrachtwagens teruggereden worden van de
depots op de Middelplaat en de Kabbelaarsbank, die zijn aangelegd bij het ontgraven van
de bouwput.
Deze grondaanvullingen kunnen overigens pas
omstreeks maart 1977 gereedkomen, wanneer
he! betonwerk van het schuiven- en bed ieningsgebouw onder de kruin van de dam
klaar is. Tenslotte zullen dan weer asfaltbekledingen worden aangebracht. Aan de
zeezijde word! dat vanaf de getijzone tot de
buitenberm op NAP. + 5 m een met
gietasfalt gepenetreerde stortsteenbekieding,
en hogerop een asfaltbetonbekleding.
De aldus herstelde Brouwersdam kan samen
met de betonnen sluiskokers en de dubbele

Het stortebed aan de zeezijde
tussen de betonnen vleugelwanden. Opname november 1976
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Monding van de sJuis aan de
zijde van het GreveJingenmeer.
Links de kokers van de vissluis.
Opname november '76

Fig. 3, Duinprofiel bij de
vuurtoren van de Westkop van
Goeree

schuiven in die kokers weer de functie van
primaire waterkering overnemen.
De ringdijk aan de zeezijde van de bouwput
zal dus in de zomer van 1977 doorgebaggerd
kunnen worden nadat de asfaltbekleding eraf
is gehaald. Bij dit karwei moet 46000 m 2
asfaltconstructies worden opgebroken; samen
met andere vrijkomende materialen zoals
kraagstukken en dergelijke zal het asfaltpuin
verwerkt worden in de zuidelijke uitbreiding
van het haventerrein op de Middelplaat. Ook
aan de zeezijde van de doorlaatsluis moet
aansluitend aan het stortebed nog een toeleidingsgeul gebaggerd worden. Deze geul
wordt aangelegd op een diepte van NAP.
- 12,5 m. Bij het eind van het stortebed is hij
60 m breed en dit verloopt tot 120 m op
ongeveer 450 m zeewaarts. Met die breedte
wordt hij dan verder doorgetrokken tot de
dieptelijn van NAP. - 12,5 m op zee. Totaal
wordt de geul ongeveer 800 m lang. Bij dit
werk komi ongeveer een miljoen m3 zand vrij.
De kustsuppietie bij Goeree
In 1977 komt derhalve bij de werken aan de
sluis in de Brouwersdam ongeveer
1 miljoen m3 zand vrij aan de zeezijde en
ongeveer 200 000 m3 aan de Grevelingenzijde.
Besloten is dit zand te gebruiken voor een
kustsuppletie bij het westhoofd van Goeree.
In de Berichten 65 (augustus 1973) en 67
(februari 1974) zijn mededelingen gedaan
over vorige suppleties bij de kop van Goeree.
Uit deze artikelen blijkt dat de kust van het
eiland Goeree in de omgeving van de vuurtoren op de westkop sterk aan erosie
onderhevig is. Jaarlijks verdwijnt daar 200000
a 300000 m3 zand, waarvan een deel elders
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langs de kust weer voor enige aangroei zorgt.
De laatste zandsuppletie bij het westhoofd
van Goeree werd uitgevoerd tussen oktober
1973 en april 1974.
Er werd toen 3 miljoen m3 zand aangebracht
waarvan 1,5 miljoen m3 als strandsuppletie en
de rest als duinverzwaring. Maar het strand
is nu alweer zover geerodeerd dat er niet
meer voldaan wordt aan de bij de Deltawerken gestelde normen voor de veiligheid. Er wordt nog op gestudeerd of de
kustaantasting bij Goeree in de toekomst
bestreden moet worden door regelmatige
kustsuppletie of door het afsluiten van het
geultje het Schaar met een zanddam dwars
op de kust. Het gebruik van het in 1977 bij de
doorlaatsluis in de Brouwersdam vrijkomende
zand als kustsuppletie heeft als voordeel dat
de beslissing nog even kan worden uitgesteld.
Bovendien is deze vorm van werk met werk
maken financieel aantrekkelijk.
De persafstand vanaf de toeleidingsgeulen bij
de sluis in de Brouwersdam naar het westhoofd van Goeree is echter vrij groot, gemiddeld een kilometer of negen, Hierbij zullen
zelfs verscheidene tussenstations nodig zijn.
Als voor de suppletie echter een alzonderlijk
zandwingebied gezocht moes! worden, zou
dit waarschijnlijk nog verder uit de kust op
zee hebben gelegen. Zandwinning uit het
Grevelingenmeer zoals bij de vorige suppieties is namelijk niet meer toegestaan,
Op grond van de ervaringen die zijn
opgedaan bij de vorige drie suppleties
wordt verwacht dat de hoeveelheid van
1,2 miljoen m3 zand die men nu wil aanbrengen, voldoende is als compensatie voor
de kusterosie tot omstreeks 1981.
Sinds in 1965 een duindam op de Kop van
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Goeree is aangelegd zijn nog de aan de voet
van de bladzijde opgesomde suppleties
verr/cht.
De hoge verliezen lijdens de eerste suppletie
zjjn voor een deel Ie verklaren doordat het
werk in het stormseizoen plaatsvond
en deels door de lange uitvoeringsduur
van dertien weken. De komende suppletie
wordt uitgevoerd in het zomerseizoen,
en het tempo ervan zal bepaald worden
door het strakke tijdschema van de
werken bij de doorlaatsiuis in de Brouwersdam. Voor de recreatie op de
stranden van Goeree is deze uitvoeringsperiode ongunstig: de strandgedeelten waar
gespo!en word!, moeten uit veiligheidsoverwegingen worden afgezet. Er zal naar gestreefd worden het opspuiten zoveel moge/ijk
in vakken onder Ie verdelen, zodat niet het
he Ie gebied van ongeveer 3 km voar de
volle 2 a 3 maanden afgesloten hoeft Ie
worden. Voor de uitvoering is de zomerperiode
met een geringere kans op storman wei
aantrekkelijk; te meer daar vrijwel a/ het zand
dit keer aan de zeezijde van de Brouwersdam
moet worden gewonnen.
De ligging van de zuiger in de westelijke
toeleidingsgeul naar de door/aatsluis is op

1e suppletie
2e suppletie
3e suppletie
4e suppletie

.-----.;....--
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zich weinig aantrekkelijk, omdat ef in deze
omgeving geen vluchthavens zijn. De voormalige werkhaven Springersdiep bij de Punt
van Goeree is tevee/ aangezand en te
ongunstig gelegen als vluchthaven bij storm.
Bovendien zou de vaarafstand over zee om
de Middelp/aat heen nag tenminste 15 km
bedragen.
Gezien de vereiste nauwkeurigheid van de
toe/eidingsgeulan naar de doorlaatsluis zal
het grondverzet met een zeewaardige cutterzuiger worden uitgevoerd.

tijdvak

hoeveelheid

winter 1969-1970
voorjaar 1971
winter 1973-1974
zomer 1977

400.000 m3
600.000 m3
1.500.000 m3
1.200.000 m3

verHezen tijdens
uitvoering
ca. 50%
ca. 25%
ca. 20%
(prognose)
25%
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Het werkeiland veer de sluizen
in de Philipsdam

Bij Koninklijk Besluit van 20 september 1976
is vastgesteld dat he! sluizencomplex in de
Philipsdam gesitueerd zal worden op de
Plaat van de Vliet.
Deze beslissing moest al zo spoedig vallen
na de regeringsbeslissing over de Oosterschelde, omdat tijdig met de aanleg van een
werkeiland met bouwputten voor de sluizen
dient te worden aangevangen, wi! het gehele
complex van afsluitings- en compartimenteringswerken in 1985 gereed kunnen zijn. In
dit artikel word! nader ingegaan op het
tijdschema van de Philipsdam en het ontwerp
en de bouw van het werkeiland. Daarbij
bespreken we ook de verbindingen tussen
het werkeiland en de vaste wal voor
personeel, materieel en materialen.
Het hele tijdschema voor de bouw van de
Philipsdam en de erin opgenomen sluizen
is een gevolg van de in de Tweede Kamer
geuite wens om de compartimenteringsdammen vrijwel gelijktijdig met de stormvloedkering te sluiten. Dit heeft de volgende redenen. Sluiting van de beide
compartimenteringsdam.men een of meer
jaren veer de stormvloedkering zou
weliswaar ten oosten van deze dammen
eerder zorgen voor de optima!e veiligheid,
maar dat zou gaan ten koste van de veiligheid
in het gebied westelijk van de dammen:
sluiting van de Philipsdam en de Oesterdam
bij een nag geheel open Oos!erscheldemond
veroorzaakt zoals in een desbe!reffend artikel
in deze aflevering word! toegelicht opslingering van het getij in de omgeving van de
compartimenteringsdammen en daarmee verhoging van de stofmvloedstanden in het
aangrenzende gebied. Afgezien daarvan is
sluiting van de Philipsdam in 1983 of 1984
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praktisch niet haalbaar. Maar het sluiten van
de comparlimenteringsdammen een of meer
jaren na de ingebruikneming van de stormvloedkering heeft ook ongewenste gevolgen.
Het getij in het ongecompartimenteerde
Oosterscheldebekken wordt dan in de
tussenliggende periode meer gedempt dan
de bedoeling is.
Door de extra demping van he! ge!ij zouden
de Volkeraksluizen een vergroo! zoutbezwaar
veroorzaken op het zoete Haringvliet/
Hollands Diep, hetgeen niet strookl met de
funclie van deze wateren in hel zoetwaterbeheer. Een extra gedempt getij zou bovendien minder gewenst zijn voor hel milieu en
de visserij in de Oosterschelde en voor de
afwatering van de Brabantse wal op het
oostelijk deel van de Ooslerschelde. De
conclusie uit deze redenering is dat de
sluiting van de Philips- en Oesterdam min of
meer moet samenvallen me! die van de
stormvloedkering. De rest van het tijdschema
vindt men door vanaf 1985 terug Ie rekenen.
Afsluiting van het Krammer in 1985 is
aileen mogelijk als de schutsiuizen begin
1984 in gebruik zijn. Om in 1983 de geleidewerken voor de sluizen te kunnen plaatsen
moeten al in 1982 de ringdijken van de
bouwpul weggebaggerd kunnen worden.
In 1982 moel de sluisbouw dus zover gevorderd zijn dat de bouwput weer onder water
geze! kan worden. Ui!voering van het betonwerk van het gehele sluizencomplex neem!
ongeveer vier jaar in beslag. Oit betekent dat
omslreeks september 1978 met het belonwerk
van de sluizen moet worden begonnen. De
bouwput moet dan geheel zijn ontgraven tot
een diepte van ongeveer N.A.P. -" 14 m, en
drooggemalen zijn. De aanleg van he! werk-

Fig. 1. Si!uatie van he! uit te
voeren werk
OVERFLAKKEE

Fig. 2. Overzicht van het werkeiland en de werkhaven
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eiland en het ontgraven in den natte is half
januari 1977 begonnen volgens een tijdschema dat erop gericht is dat in maart 1978
kan worden aangevangen met het installeren
van de bronbemaling.
De aanleg van het werkeiland is op
30 november 1976 aanbesteed en inmiddels
gegund voor een bed rag van f 30,9 miljoen
(inclusief B.T.W.).

Aan de hand van modelproevel
is de juiste vorm en plaats van
het werkeiland bepaald

Ontwerp van het werkeiland
V~~r de bouw van het werkeiland wordt
gebruik gemaakt van zand dat vrijkomt uit
het baggerwerk voor de werkhaven, de
bouwput voor de sluizen en de toeleidingsgeul
naar de sluizen. Het werkeiland wordt
ongeveer 1000 x 550 m groot. Deze afmetingen
zijn voornamelijk bepaald door de situering
van de sluizen. In eerste instantie worden
twee duwvaartsluizen van 24 m x 280 m en
een jachtensluis van 9 m x 75 m gebouwd;
er word! ruimte gereserveerd voor een derde
duwvaartsluis en een tweede jachtensluis. De
overbrugging van het sluizencomplex krijgt
een Jengte van ca. 700 m.
Aangezien op deze scheepvaartroute een eis
van onbeperkte doorvaarthoogte geldt, zal de
overbrugging van een van de duwvaartsluizen
beweegbaar moeten zijn. De doorvaarthoogte
ter plaatse van de jachtensluis zal waarschijnlijk 18 m bedragen. De overbrugging
komI aan de oostzijde van de sluizen boven
de remmingwerken.
Bij de aanleg van het werkeiland worden daar
waar later de landhoofden van de overbrugging moeten komen reeds twee terpen
aangelegd met een hoogte van respeetievelijk
NAP. + 14 m en NAP. + 18 m, am te
zorgen dat de grond op die plaatsen alvast
inklinkt. Voor de bouw van de betonwerken is
een oppervlakte van ongeveer 10 ha aan
werkterrein nodig.
In het getijmodel M 1000 van het Oosterscheldebekken is onderzoeht welke vorm het
werkeiland op de Plaat van de Vliet moet
hebben am zo weinig mogelijk aanleiding te
geven tot ontgrondingen aan de rand van de
stroomgeulen Slaak en Krammer. Er is een
vorm en een situering gevonden waarbij de
stroombeelden random het werkeiland gunstig
zijn (zie foto). De aanleg van het werkeiland
in deze vorm zal geen invloed hebben op de
waterstanden in de omgeving; wei zullen de
stroomsnelheden in het Krammer en het
Slaak toenemen, in het Krammer 10 15%,
tot 1,3 m/see bij maximale ebstroom en tot
1,1 ml sec bij maximale vloedstroom; in het
Slaak echter tot niet meer dan 1 m/sec.

a
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De aanleghoogte van de ringdijken is afgelei
van waterstanden met een frequentie van
1 : 500 per jaar. Oat leverde een ontwerppeil
van NAP. + 5,10 mop, waarbij aan de
westzijde nog 2,40 m moest worden geteld
voor golfoploop. De ontwerphoogten varieren
derhalve van NAP. + 7,50 m aan de west·
zijde tot NAP. + 5,50 m aan de oostzijde.
Naar de stabiliteit van de dammen rand het
werkeiland en langs de werkhavens, en van
de taluds van de bouwput is onderzoek door
het Laboratorium voor Grondmeehanica
verrieht. De ondergrond bestaat voornamelijk
uit draagkrachtig zand.
Bij het antwerp van de bekledingseonstruetie:
van de ringdijken is rekening gehouden met
hun tijdelijke aard. Er werd in het algemeen
naar gestreefd materialen toe te passen die
later weer gemakkelijk kunnen worden
opgenomen en eventueel elders verwerkt. Ter
plaatse van de voorhavens van de sluizen
zullen de ringdijken immers in 1982 weer
worden verwijderd, en ook bij de aansluitingel
van de verschillende havendammen en
damvakken van de Philipsdam op het werk·
eiland zullen de bekledingseonstructies van
de ringdijken weer kunnen worden teruggewonnen.
De onderwatertaluds van de ringdijken worden
bekleed met kraagstukken van kunststofweefsel, waarop bevestigd een rietmat en een
roosterwerk van wiepen, bestort met 600
kgim 2 liehte stortsteen. De teeneonstruetie
bestaat uit een rij perkoenpalen met teenschot. Hierop sluit onder een helling van
1 : 3 een glooiing aan van betonblokken
50 x 50 em, die 15, 20 of 25 em dik zljn al
naar gelang de IIgging van de ringdijk het
nodig maakt. De dikkere betonblokken worden
aan de westzijde gezet, en de dunnere aan
de besehutte oostzijde. De aanleghoogte van
de terreinen rond de bouwput bedraagt
NAP. + 2 m op een klein gedeelte na in de
zuid-westelijke hoek van het eiland, waar later
kunstwerken moeten worden gebouwd voor
het zout-zoet bestrijdingssysteem van de

sluizen. Dil terrein dient voor de opslag van
betonblokken voor de sluiting van het
Krammer en als bouwterrein voor een eindstation van de kabelbaan. Aan de noordzijde
van hel werkeiland ligt nog een 5 ha groot
terrein op NAP. + 5,50 m. Het terrein is
erop berekend dat de helf! van het benodigde
aantal blokken in 1984 in depot wordt opgestapeld op het werkeiland terwijl de andere
helf! in depot komt bij de werkhaven langs
de Grevelingendam.
De vorm en de afmetingen van de bouwput
zijn gebaseerd op de afmetingen van de
duwvaarlsluizen, de riolen voor het zout/zoet
bestrijdingssysteem en de overbruggingen.
De bouwput wordl ongeveer 480 m lang en
280 m breed. Omdat er mogelijk zettingsvloeiingen kunnen optreden tijdens het
cutteren van de taluds van de bouwput,
mogen ze zolang de ringdijk van het werkeiland nog niet geslolen is niet steiler
ontgraven worden dan 1 : 8. Na het sluiten
van de ringdijk kunnen de taluds afgewerkt
worden tot een helling van 1 : 4'12. In de
bouwput moet dan een constante waterstand
van N.A.P. + 1 m worden onderhouden.
Tenslotte kunnen de taluds nadat de bouwput
in 1978 drooggemalen zal zijn in den droge
onder 1 : 4 worden gebracht. De vrij kleine
bouwput voor de jachtensluis zal dan tevens
in den droge ontgraven kunnen worden.
De werkhaven bij het werkeiland is zo
gesitueerd dat hij later kan dienen als voorhaven voor de jachtensluis. De lengle van de
werkhaven bedraagt 500 m, en de grootste
breedte 170 m. De bodem lig! op NAP.
- 7 m. Aan de zuidzijde van de werkhaven is
ten behoeve van de bouw van de sluizen 6 ha
terrein beschikbaar voor het opstellen van
betoninstallaties, het inrichten van opslagterreinen, en als werkterrein voor het buigen
van wapeningsstaal. Aan de noordzijde van
de haven is 2,5 ha voor overslag en opslag
van materialen gereserveerd.
Ook bij de werkhaven kunnen tijdens de
uilvoering mogelijk zettingsvloeiingen optreden. Ter plaatse van de onder 1 : 4 aan te
leggen taluds mag daarom een strook grand
ter breedte van 20 m pas ontgraven worden
wanneer de aangrenzende opgespoten terreinen voldoende ontwaterd zijn.
Langs de Grevelingendam wordl eveneens
een werkhaven aangelegd, met afmetingen
op de bodem van 350 x 150 m en een
bodemdiepte van N.A.P. - 7 m. Deze haven
komt bij het restaurant op de Grevelingendam, daar waar vroeger de Oostkophaven
lag, een werkhaven voor de aanleg van de
Grevelingendam. Van de Oostkophaven is
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thans aileen nog een stortstenen havendam
over, die voor het restaurant ligt.
De haven zelf is opgeslibd tot ongeveer
NAP. - 2 m.
Bij het baggerwerk voor de nieuwe werkhave,
komi 200000 m3 specie vrij. Maar deze speciE
is slecht, en onbruikbaar voor de ophogingen
van de werkterreinen aan de noordoostzijde
van de nieuwe haven. Ze zal dan ook worden
afgevoerd naar een stortplaats in de westelijke monding van het Slaak. Er moet bij het
baggeren van de nieuwe werkhaven langs de
Grevelingedam bovendien rekening mee
gehouden worden dat zich hier nog restanten
zullen bevinden van vroegere stortsteendepots
Vanwege de krappe termijn van uitvoering,
me! de start in het win!erseizoen, zal grote
zorg moeten worden besteed aan de inzet
van voldoende varend materieel, zoals bakken
drijvende kranen en zuigers van behoorlijke
capaciteit, en van een flink aantal machines
voor droog grandverzet.
Verbinding met de vasle war
Aangezien het sluizencomplex word!
uilgevoerd op een eiland, moet er of een
boot- of een brugverbinding komen met
de vaste wal, en wei voordat in september
1978 met de bouw van het sluizencomplex
word! aangevangen.
Daar de voorbereiding en de bouw van een
eventuele brugverbinding over het Slaak
ongeveer anderhalfjaar in beslag neem!,
moes! de keuze !ussen een boot- of een
brugverbinding nog in 1976 gemaakt worden.
De alternatieven zijn daarom uitgewerkt en
met elkaar vergeleken. Uitgangspunt voor de
vergelijking was een prognose van het op het
werkeiland te werk te slellen personee!.
Tussen eind 1978 en begin 1985 zullen
gemiddeld 315 mensen op het eiland werkzaam zijn, tijdens de uitvoering van de
betonwerken van de sluizen zelfs 370 man.
Volgens iniormatie bij de betrokken arbeidsbureaus zal het personeelsaanbod voar de
Oosterscheldewerken, dus zowel voor de
stormvloedkering als voor de compartimenteringswerken voar 30% afkomstig zijn uit
Zeeland en voor 70% uit Noord-Brabant.
De compartimenteringswerken zullen gezien
hun situering waarschijnlijk voor meer dan
70% door Brabanders worden gemaakt. In
1975 bedroeg de geregistreerde mannelijke
arbeidsreserve in de grond-, weg- en waterbouw in Zeeland 295 man en in NoordBrabant 1960 man. V~~r de bouw en
utiliteitsbouw bedroegen deze cijfers respectievelijk 290 en 9600.

Fig. 3. Verloop en gemiddelde
van he! personeel da! werkzaam
zal zijn op he! werkeiland

Een belangrijk gegeven is voorts dat de
reistijden voor het personeel op het werkeiland bij een bootverbinding 112 a 1 uur per
werkdag langer zullen zijn dan bij een
brugverbinding over he! Slaak naar
St.-Philipsland. Er is ook gekeken welke
materiaaitransporten men te verwachten heelt.
Alles moet worden aangevoerd: keten,
loodsen, betonpalen, bekistingen, wapeningsstaal, vloerbalken, prefab onderdelen, cement,
asfal!, rijshout, schuiven, bewegingswerktuigen, enzovoort. Aan materieel moeten draglines, bulldozers, heistellingen, vrachtwagens,
kranen en dergelijke worden overgebracht.
Verder kan gedacht worden aan onderdelen
voor een eventuele kabelbaansluiting van het
Krammer en aan de aanvoer van beton in
geval de betoncentrale op he! werkeiland zou
uitvallen.
Bij de bouw van de Kreekraksluizen bedroeg
he! aantal transporten aileen al voor de
betonwerken over de weg gemiddeld over
5 jaar 17 per dag. V~~r het werkeiland in de
Philipsdam wordt dit aantal gemiddeld over
de periode 1979 tot en met 1983 op tenminste
25 per dag geraamd, inclusief de transporten
van de stalen sluisonderdelen. Het hele werk
impliceert dus ongeveer 25 000 transporten
van gemiddeld 20 ton. Snelheid bij he!
vervoer van material en en materieel, goede
bereikbaarheid van het eiland bij slecht weer

en calamiteiten pleiten mede voor een brugverbinding boven een bootverbinding. Er zal
dus een brug worden gebouwd.
De kosten voor de brugverbinding zijn relatief
laag, omdat de hoofdonderdelen opnieuw
gebruikt kunnen worden. De aanlegkosten
zijn hierdoor zelfs lager dan die voor een
bootverbinding van voldoende capaciteit
gedurende 61/2 jaar.
Een brug van betonnen liggers op pijlers van
stalen palen bleek van aile mogelijke constructies he! goedkoopste te zijn. Daarbij
kon he! brugontwerp zo worden opgezet dat
de betonnen liggers na de sluiting van het
Slaak in 1985 weer als liggers voor de
overbrugging van het sluizencomplex zouden
kunnen dienen.
De stalen palen voor de pijlers van de
tijdelijke brug over het Slaak kunnen zo
ontworpen worden dat ze later opnieuw
gebruikt kunnen worden voor de wachtplaatsen in de voorhavens van de sluizen.
De hoofdonderdelen van de hulpbrug kunnen
dus ook dienst doen als onderdeel van he!
definitieve kunstwerk. In verband met het
zware materieel- en materiaallransport zal de
brug van dezelfde verkeersklasse moeten zijn
als de toekomsiige overbrugging van het
sluizencomplex. Maar de 700 m lange
!ijdelijke brug is geen onderdeel van de
openbare weg. Het is voldoende als hij
bestaat uit een rijstrook van 3,5 m breed, met
een wisselplaats halverwege de brug. V~~r
de wegverbinding over de Plaat van de Vliet
tussen de brug en he! werkeiland kan de
scheidingsdam !ussen he! lage en he! hoge
bufferbekken gebruikt worden. Deze dam
moet daartoe reeds in 1978 aangelegd worden.
De wegaansluiting op St.-Philipsland kan
lopen via rijksweg 18, de gedeeltelijk te
verbeteren Lage weg en via een weg over de
nag Ie verhogen dijk langs de noordkust van
St-Philipsland.
Om de pijlers van de brug ter plaatse van de
schorren voor St.-Philipsland te kunnen
heien en de aanvoer van de betonnen liggers
mogelijk te maken, zal tijdelijk een zandbaan
vanaf de oever aangelegd moe!en worden
met een kruinbreedte van 15 m. Oit deel van
de brug kan pas worden uitgevoerd wanneer
de weg over de dijkversterking als toegangsweg naar he! werk voltooid is.
Daar tussen 15 oktober en 15 april niet aan
de waterkering gewerkt mag worden, moeten
de dijkversterking en de wegverbinding v66r
15 oktober 1977 voltooid zijn.
Om de brug omstreeks augustus 1978 in
gebruik te kunnen nemen, kan niet later dan
in juli 1977 met de bouw worden begonnen.
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Vorderingen

1 oktober 1976 -

1 januari 1977

vleugelwanden aan de Grevelingenzijde.
Het betonwerk van de voetgangerstunnel werd voltooid.
Het kunstwerk is inmiddels grolendeels gereed.
Aan weerszijden van de doorlaatkokers zijn storlebedden
aangebracht.
Aanvulling van de bouwpu! voor
de dooriaatsluis en zandsupplelie voor de weslkust van Goeree

A. De werken van hel Dellaplan

Volkerak
Toeleidingswerken naar de derde
sluis en de jachtensluis
In de verslagperiode zijn de toeleidingswerken van de derde
sluis gereedgekomen.
Ook is begonnen met de demontage van de vaste remming aan
de Volkerakzijde tussen de
eerste en tweede sluis en met
het heiwerk voor de remmingwerken voor de jachtensluis aan
de Hollands-Diepzijde.
Geleidedammen, voorhavens,
loeleidingsgeulen en stortebedden v~~r de inlaalsluis en
jachtensluis
De wegenwerken op het Hellegatsplein zijn thans geheel gereed. Ze worden in een alzonderlijk artikel in deze allevering
nader besproken. De zuidelijke
ringdijk werd op 23 september
ter plaatse van de inlaatsluis
doorgebaggerd.
Op 3 december was de ringdijk
ter plaatse van de inlaatsluis
geheel weggebaggerd. Bij de
jachtensluis is de dijk van 12
oktober doorgebaggerd. Op de
dam men C en 0 aan de Malthaoever en in de ontgrondingskuil
is men verder gegaan met het
maken en alzillken van zinkstukken. De kleitaluds worden
thans aangebracht en afgewerkt.

Brouwershavense Gat
Bouw van de doorlaatsluis
In de verslagperiode werd voortgegaan met de uitvoering van
het schuivengebouw en het heien van de kwelschermen en de
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Op 12 oktober 1976 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van
een bestek voor het aanvullen
van de bouwput, het maken van
toeleidingsgeulen voor de doorlaatsluis in de Brouwersdam en
het uitvoeren van een zandsuppletie voor de westkust van
Goeree.
Het werk werd gegund aan het
Aannemers- en Handelsbedrijf
Van Oord Werkendam B.V. te
Werkendam voor een bed rag van
f 9068000 exclusie! B.T.W.
Een begin is gemaakt mel het
inrichten van het werkterrein en
het plaatsen van keten en loodsen. (Zie verder het afzonderlijk
"rlikel over de doorlaatsluis in
de Brouwersdam, elders in dit
nummer).

Oosterschelde
Opruimingswerkzaamheden
In de Roompot werd behulp
van aen baggermolen 30000 m2
zoolstukken opgebaggerd, die
waren bestort met fosforlakken.
Toen dit werk klaar was, haeft
men soortgelijk opruimwerk
gedaan in de Schaar van
Roggenplaat. Het uitkomend
materiaa!, polypropeendoek,
rijshoul, fosforslakken, randbalken en zand, werd met behulp
van splijtbakken geklapt in een
van de bouwpulten in de
Oosterschelde.
Aan Van Splunter Heiwerken te
Fijnaart werd op 5 oktober 1976
het verwijderen van de kabelbaantorens uit de sluitgaten in
de Oosterschelde opgedragen.
Op 20 oktober werd met de
werkzaamheden begonnen. In de
eerste helf! van november zijn
aile pyloonkoppen en pylonen
met behulp van de drijvende
bok 'Simson' - hefvermogen
250 ton - verwijderd; ze werden

opgeslagen op een terrein bij
de damaanzet op NoordBeveland.
in december begon de aannemer met het verwijderen van
de palen in de Hammen. De
eerste paal werd getrokken op
9 december.
Uitbreiding van de bodembeschermingen
Begin oktober werd een aanvang gemaakt met het leggen
van blokkenmatten in de Roompot, als uitbreiding van de reeds
bestaande bodembescherming.
Ook de bodembescherming van
steenasfaltmatten in de Schaar
van Roggenplaat moet worden
uitgebreid. Hiermee werd een
begin gemaakt in november.
Aanvoer van malerialen
In de verslagperiode is de
aanvoer van materialen, voornamelijk steen en fosfors!akken,
voortgezet. De steen werd
opgeslagen in depot in de
haven Noordland.
Een begin werd gemaakt met de
aanvoer van een partij gebroken
kalksteen 20/40. Oil materiaal
word! gestor! in een waldepot
bij de haven Neeltje Jans. Ten
behoeve van de aldeling Dijkversterking wordt aan de westzijde van de haven Schelphoek
zand in depot gepers\. Het zand
wordt gewonnen uit een geul
die men trekt naar de plaats
tussen de bouwputten die
bestemd is voor het dumpen
van opgebaggerd zinkwerk en
voor de aanleg van een nieuw
depot van fosforslakken.
Het werkterrein blj Burghsluis
wordt Inmiddels uitgebreid om
ruimte te verschaffen v~~r nieuw
bij te plaatsen directiegebouwen.
Met zuigertjes wordt zand
aangevoerd, dat vervolgens met
auto's in het werk wordt
gebracht.

Verantwoording van de !oto's
Aero carto 503--505
Aart Klein 500
Hofmeester 497-506-508
J. v.d. Kam 479 487
Rijkswaterstaat 498-511-512
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De ontwikkeUng van de
recreatie in het Grevelingenmeer

Bijdrage verzorgd door de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

am de recreatie in het Grevelingenmeer in
goede banen te lei den, wildgroei en waardevermindering te voorkomen, is ruimtelijke
ordening noodzakelijk van de verschillende
functies die het gebied kan vervullen. Dit
wordt ook onderkend in de structuurschets
voor de Ruimtelijke Ontwikkeling van de
Openluchtrecreatie die in 1966 door de regering als algemene achtergrond van het te
voeren beleid werd aanvaard.
Het Grevelingenmeer wordt in dit stuk aangeduid als een park- en watersportgebied van
nationale betekenis, dat ontwikkeld dient te
worden voor de dag-, weekend- en vakantierecreatie. Hoe deze functies mogelijk zouden
kunnen worden ontwikkeld is reeds eerder
uitgewerkt in de Inrichtingsschets voor het
Grevelingenbekken van 1967 (Baricht 45,
augustus 1968) en de mede op deze schets
gebaseerde streekplannen.
Sinds het opstellen van deze plannen echter,
en vooral de laatste jaren, is er sprake van
gewijzigde inzichten ten aanzien van de
recreatie en het natuurbehoud. In de ruimtelijke ordening heeft men het accent verlegd
naar natuurlijke ontwikkelingen en het gebruik van de natuurlijke potenties van gebieden bij de inrichtingen ervan. In het
beleid ten aanzien van de openluchtrecreatie
wordt tegenwoordig prioriteit gegeven aan
het ontwikkelen van mogelijkheden voor de
openluchtrecreatie in de directe nabijheid
van de bevolkingsconcentraties. Bij zo sterk
gewijzigde uitgangspunten van het gehele
beleid werd in 1972 ook voor het Grevelingenmeer een nieuwe afweging van de belangen
van enerzijds de openluchtrecreatie en anderzijds de natuurwetenschappelijke waarden
noodzakelijk geacht.
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De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
heelt, bijgestaan door deskundigen van het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer en de Oeltadienst, onder auspicien van de interdepartementale Werkgroep Herziening Inrichtingsschets Grevelingenbekken in 1975
een Nieuwe Inrichtingsschets voor de ontwikkeling van het Grevelingenbekken opgesteld.
De nieuwe schets richt zich uitsluitend op de
eerste fase van de ontwikkeling tot 1985; dit
in tegenstelling met de vorige schets, die de
periode tot het jaar 2000 in beschouwing nam.
In overeenstemming met de prioriteit die
thans wordt gegeven aan de ontwikkeling van
recreatieprojecten in de Randstad, is de
omvang van de voorzieningen voor oeverrecreatie, watersport en verblijfsrecreatie
in het Grevelingenmeer, en dan vooral op de
Slikken van Flakkee en de aangrenzende
ondiepte, sterk teruggebracht, zulks ten
gunste van de natuurlijke ontwikkelingen.
Hiermee houdt ook verband, dat men een
voorzichtiger beleid is gaan voeren ten aanzien van de verruiming van de capaciteit van
de beide wegen die de zuidelijke vleugel van
de Randstad via de Haringvlietdam en de
Haringvlietbrug met het Deltagebied verbinden.

Oit alles noopte tot bijstelling van de indertijd
opgestelde prognose voor het recreatiebezoek aan het Grevelingenmeer. Werd bij
de vorige inrichtingsschets nog gerekend op
250000 bezoekers op een normale zomerse
zondag in het jaar 2000, thans gaat men niet
verder dan Ie becijferen dat omstreeks het
jaar 1985 een aantal van 15000 dagrecreanten in het Grevelingenbekken kan worden
verwacht en dat dan in het 'Grevelingenbekken en directe omgeving' 35000 weekenden vakantierecreanten zullen verblijven, die
voor een belangrijk deel hun recreatiedag
in het Grevelingenbekken zullen doorbrengen.
Een specificatie van deze prognose geeft
tabel 1.
In 1975 is het ontwerp voor de Nieuwe Inrichtingsschets door de slaatssecretaris van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
aangeboden aan de bij de ontwikkeling van
het Grevelingenbekken betrokken deparlementen, provincies en gemeenten met het
verzoek hun visie kenbaar te maken. Inmiddels worden door het Projectbureau Inrichling Grevelingenbekken plannen voorbereid
voor de inrichting van deelobjecten. In Brouwershaven en Bruinisse zijn reeds nieuwe
jachthavens gerealiseerd, en langs de Greve-

Tabel
Oagbezoek en momentbezoek op een maatgevende dag omstreeks 1985 verdeeld naar
recreatiesoort
dagbezoek
dagrecreanten

verblijfsrecreanten

momentbezoek
momentcapaciteit
. _ - - openluchtrecreatieverblijfsvoorzieningen in
dagrecreanten recreanten Grevelingenbekken

""----"~------~

recreatie op oevers,
ligweiden
sportvisserij
diversen (wandelen,
bezoek steden enz.)
dagbesteding op
verblijfsterrein
watersport - varend

9000
1500

8575
735

6000
1000

5700

1500

2940

1000

2000

11 700 recreanten
1 500 recreanten

9800
1500

watersport - bemand
in haven

750

watersport - boot op
trailer

750

15000
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500

2450

10 500

liggend: buiten
havens
varend:

975 bolen
1950 boten

liggend: in haven
(bemand of
on beman d)
3585 boten
35000

6510 ligplaatsen
in jachthavens

1 HOMPELVOET
2 STAMPERSPLAAT
3 VEERMANSPLAAT
4 SLiKKEN VAN FLAKKEE

V~~

5 PLAAT VAN OUDE TONGE

NATUURGEBIED
(ONDIEP WATER)
RECREATIEGEBIED
TE MAKEN WATERSPORTEILAND
JACHTHAVEN «

800 LlGPLAATSEN)

(>800
AANLEGPLAATS
• • • • OEVER VOOR SPORTVISSERIJ

1:..

BUNGALOW- STACARAVANTERREIN

A

KAMPEERTERREIN

fJ..
111111
111111

*

BEZOEKERSCENTRUM
APPARTEMENTEN

-=-=-

o
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lingendam is al een deel van het strand met
een momentcapaciteit van 3000 bezoekers
ingericht voor de intensieve oeverrecreatie.
De ontwikkeling van het GreveJingenbekken
als geheel kan echter niet in de gewenste
richting worden geleid, en evenmin kunnen
plannen voor de inrichting van deelgebieden
en voor de fasering van de inrichting worden
opgesteld zonder dat men inzicht heett in de
aard en de omvang van he! gebruik van het
gebied door recreanten. De Rijksdienst voor
de IJsselmeerpolders heeft in de afgelopen
jaren dan ook onderzoek verricht naar deze
u itgangsgegevens.

Fig. 1. De Ilieuwe inrichtingsschets veer het Grevelingenbekken

Het recreatiebezoek aan het Grevelingenbekken
Om een indruk te krijgen van de omvang van
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de recrealie langs de dam men en dijken en
op de buitendijkse gronden zijn de land- en
oeverrecreanten sinds de afsluiting jaarlijks
op een aantal dagen visueel geteld. De tellingen werden verricht op weekdagen en
vakantiedagen met gunstig recreatieweer.
In tabel 2 zijn de resultaten van de vier
druks!e leldagen vermeld. Oil sluit natuurlijk
nie! uit da! op dagen da! er geen teilingen
werden verrich! gelijke of grotere aantallen
recreanten rond het Grevelingenmeer aanwezig kunnen zijn geweest. Voor de planning
van de inrichting van recreatieterreinen is
echter nie! het bezoek op de drukste dag
maatgevend, maar het bezoek op een gemiddelde zomerse (zon)dag.
Op basis van een nadere analyse kan worden
gesteld dat de in tabel 2 vermelde bezoekcijfer's op de vier drukste teldagen met een
redelijke mate van betrouwbaarheid kunnen
worden opgevat als een indicatie van het
momentbezoek aan het Grevelingenbekken
op de voor de inrichting maatgevende dag.
Uit de tellingen blijkt dat er jaarlijks meer
mensen naar het Grevelingenmeer komen am
zich in de openlucht Ie ontspannen. Oat de
belangstelling voor het gebied zo snel toeneemt wordt mede veroorzaakt door het feit
dat het hier een nieuw recreatiegebied betreft, dat nog door de recreanten wordt
ontdekt. Extrapolatie van de ontwikkelingen
in de algelopen viii iaar is dan oak aileen
mogelijk op basis van een analyse van het
complex van factoren dat de recrea!ietrek
naar en het recreatiegebruik van het Grevelingenmeer be'invloedt. Het grootste aantal
sportvissers vanaf de oever dat bij 94 middagtellingen over de jaren 1972 tim 1976
werd geteld bedroeg ca. 600. Het moment-
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Punt van Goeree, recrealie
langs de oever

bezoek liep op dagen met goed recreatieweer
uiteen van 400 tot 500 sportvissers.
Het recreatiebezoek per deelgebied
De aantallen land- en oeverrecreanten zijn
geregisteerd per deelgebied. Zo kan een
indruk worden verkregen van de spreiding
van de bezoekers over het Grevelingenmeer,
de veranderingen die in de verdeling optreden gedurende het seizoen en in de loop
der jaren. Tevens kan uit deze cijfers de
ontwikkeling binnen een bepaald gebied
worden afgeleid. Om een indruk te geven
van het recreatiebezoek aan de belangrijkste
deelgebieden vermeldt tabel 3 het grootste
aantal bezoekers dat in een reeks jaren op
een van de teldagen in deze deeJgebieden
werd aangetroffen.
Veer aile deelgebieden geldt dat het recrea-

tiebezoek jaarlijks toeneemt. Bij het interpreteren van de tellingen dient de grootte van
elk gebied en de beschikbare oeverlengte
in beschouwing te worden genomen, wil men
er de relatieve gebruiksintensiteit uit kunnen
alleiden.
Het strand bij de Grevelingendam en De Punt
van Goeree blijken dan de drukst bezochte
gebieden. He! recreatiebezoek aan de Slikken
van Flakkee is het sterks! toegenomen.
Het bezoekersaantal per deelgebied kan in
de loop van het seizoen sterk varieren. Het
zou !e ver voeren hierover per deelgebied
gedetailleerde gegevens te vers!rekken. We
zullen aileen nog enkele resultaten vermelden
van het in 1976 verrichte onderzoek op het
strand bij de Grevelingendam.
Het bezoek aan het otrand langs de
Grevelingendam
Toen het Grevelingenbekken in 1971 van de
zee werd afgesloten, kwam aan de noordzijde
van de Grevelingendam, die al was voltooid

in 1965, een oppervlakte van 70 ha permanent
boven water te liggen. De ligging langs de
hooldverkeersweg vanuit de Randstad naar
de Centrale Delta en de recreatieve aantrekkingskracht van het Grevelingenmeer
maakten dat al vanaf het eerste begin veel
mensen hier voor Korte of langere tijd hun
verpozing zochten, voordat er nog sprake
was van een op de recreatie afgestemde
inrichting. Om het terrein meer geschikt te
maken voor intensieve recreatie en Ie zorgen
voor de noodzakelijke voorzieningen voor de
opvang van het recreatiebezoek, zoals parkeerterreinen en sanitaire voorzieningen,
werd eind 1973 een begin gemaakt met de
inrichting van het recreatieterrein 'Strand
Grevelingendam'. In Bericht 66 (november
1973) zijn daarover al eerder mededelingen
gedaan.
De inrichting is afgestemd op een dagbezoek
van 4500 personen en een maximum momentbezoek van 3000 personen op de maatgevende
dag.

Tabel 2
Aantal oever- en landrecreanten in het Grevelingenbekken (drukste teldagen, middagmomentopname)
1972

1973

1974

1975

32

23

19

12

aantal teldagen
~--------~---"".""

1976

_._._-...

_-------

8

.----."""--.~------~".--

drukste teldag
op een na drukste teldag
op twee na drukste teldag
op drie na drukste teldag
......

"."--~-~--"

gemiddelde ca.

1235
1222
1158
1128

4351
3237
3165
3021

4021
3638
2640
2599

3450

3225

6288
6266
5857
5692

10704

6025

8280

..

-~

7700
7580
7132

"""-""'~---------

1200

--

--"---.------------~

Tabel3
Hoogst getelde aantal bezoekers per deelgebied (momentbezoek)
------------.

deelgebied
De Punt
meerzijde Brouwersdam
Kabbelaarsban k
Strand West Repart
Slikken van Bommenede
Strand Grevelingendam
Slikken van Flakkee

1972

1973

583

930
757
305
559

158
359
56
229
20

1334
80

_..

""-""--"-._""-"

1974 ')

1975

1976

1081

1090

1805
601
711
755
440
4480
1416

911

247
202
136
663 2 )
120

300
670
320
3140
800

--

- geen gegevens bekend
') betreft gegevens van drukste teldag in 1974
2) tijdens uitvoering werkzaamheden op Strand Grevelingendam.
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In 1975 beleefde het strand aan de Grevelingendam dan zijn eerste recreatieseizoen.
In 1976 is onderzoek verricht naar de intensiteit van het gebruik.
Bij toegang is het aantal voertuigpassages
in de peri ode mei tot september automatisch
geregistreerd. (Zie tabel 4.)
De grootste etmaalintensiteit werd geregistreerd op weekenddagen in de maand
juni en JUIi. Op de op vier na drukste dag
bedroeg het aantal passages 2/3 van het
totaa! op de drukste dag. Op de op negen
na drukste dag is dit gedaald tot ongeveer
de helf!. Uit een analyse van de resultaten
van de verkeerstellingen over de maand juni,
juli en augustus blijkt dat de etmaalintensiteit op de topdag van de maand uiteenliep
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Fig. 2. Verdeling van inkomen,
en uitgaand verkeer op het
strand langs de Grevelingendar

Fig. 3. Spreiding van bezoeker:
over de deelgebieden van het
strand langs de Grevelingendarr

Tabel 4
Strand Grevelingendam, tien drukste dagen 1976.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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zondag 4/7
zondag 27/6
zaterdag 26/6
zaterdag 317
zondag 11/7
zaterdag 1017
zondag 13/6
zondag 6/7
2e Pinksterdag 7/6
maandag 517

2

3

auto's
etm.

personen
dag

maximaal
momentbezoek
personen

4698
4534
3766
3182
3100
2900
2873
2860
2827
2571

8225
7934
6590
5568
5425
5075
5027
5005
4947
4499

4480
2730

3569

sPREID!NG VAN DE
DEELGEBIEDEN OP
VERLOOP VAN HET BEZOEK PER
OPZ1CHTE VAN HEr MAXIMUM
MOMENT8EZOEK OP 11 JUU 1976
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0
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MAXIMUM

van 7 tot 15% van het maandtotaal, en dat
de intensiteit op de drukste dag van het jaar
5% bedroeg van het totaal aantal passages
over de maanden juni tim augustus. Uit de
etmaalintensiteiten en de gemiddelde bezetting van de gepasseerde auto's - 3,5 personen/auto - kan worden afgeleid dat het
strand langs de Grevelingendam op de tien
drukste dagen van het seizoen per dag door
4000 tot 8000 personen werd bezocht. Verder
is berekend dat dit strand in de maanden juni,
juli en augustus door respectievelijk 45 500,
65000 en 15000 personen werd bezocht.
Om te bepalen hoeveel personen er op het
drukste moment van de dag gelijktijdig
aanwezig waren is het aantal strandbezoekers
op enkele dagen visueel geteld, en wei tussen
14 en 16 uur, de periode waarin de maximale
dagdrukte verwacht mocht worden. De
resultaten zijn vermeld in tabel 5, met ter
vergelijking de overeenkomende cijfers voor
1975.
Drie van de vier drukste teldagen in 1976
blijken voor te komen in de reeks van tien
dagen met de hoogste etmaalintensiteiten

Tabel 5
Maximum momentbezoek Strand Grevelingendam (personen)

aantal tellingen
drukste teldag
op een na drukste teldag
op twee na drukste teldag
op drie na drukste teldag

1975

1976

12

8

3145
2842
2802
2602

4480
3569
2730
2570

1

..-1

I

9

I
9

..

'\

B

,i

40

8
0

JULI 1976

I

I
I

A NATUURlUKE
OEVERZONE

~1

'/,

DEELGEBIED PROCENTUEEL TEN

A

1

20
'10

I
I

11

MOMENTBEZOEK

(tabel 4, kolom 3). Het bezoek op het drukste
moment van de dag bedroeg 50 a 70% van
het totale dagbezoek.
Figuur 2 toont hoe het inkomend en vertrekkend verkeer was verdeeld op een zomerse
doordeweekse dag (donderdag 8 juli) en een
zondag (11 juli). Op de doordeweekse dag
lag de ochtendpiek van het inkomend verkeer
vlak na 10 uur; rond het middaguur nam de
inkomende bezoekersstroom af. De piek
na 13 uur geeft aan dat er toen recreanten
aankwamen die aileen's middags bleven.
Na twee uur 's middags begon men weer weg
te gaan; de hoogste vertrekintensiteit ligt
na 16 uur. Op de zondag nam de inkomende bezoekersstroom toe tot na 11 uur,
en ontbrak een duidelijke nieuwe bezoekersgroep in de namiddag. Op zondag werd de
hoogste vertrekintensiteit rond 17 uur geregistreerd, later dan op de doordeweekse dag.
De tellingen op het strand langs de Grevelingendam zijn uitgesplitst naar deelgebieden.
Onderscheiden werden vier stukken van het
terrein (zie fig. 3):
het natuurlijke oevergebied bij de ingang,
de zwemplas met ligweiden,
de Iigweiden tussen de kunstmatige duintjes
in het middengebied en
de trailerhelling in het zuidelijk deel.
De inkomende bezoekers bleken zich over
deze deelgebieden te verspreiden in de verhouding van 20%, 65%, 5% en 10%. De
terreinen het dichtst bij de toegang trokken
het meeste bezoek. Uit het verloop van de
bezoekersaantallen per deelgebied is af te
lei den dat de bezoekers die later op de dag,
arriveerden, relatief vaker doorreden naar
het zuidelijke, minder drukke deel van het
object.
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De watersport

Gelijktijdig met de oever- en landrecreanten
zijn in de jaren 1972 tim 1976 de recreatievaartuigen in het Grevelingenbekken geteld
{tabel 6).
Het aantal boten werd bepaald door een
zogenaamde middag-momentopname.
De telling omvat behalve de boten die in de
jachthavens van hel Grevelingenbekken een
permanente ligplaals hadden en op het
moment van telling niet buiten hel Grevelingenmeer verb leven, ook een aantal boten
dat buiten het Grevelingenbekken zijn thuishaven had, maar via de sluis te Bruinisse
voor een of meer dagen een bezoek bracht
aan het Grevelingenmeer en tenslotte oak
een aanta! boten dat door dagrecreanten werd
meegebracht.
Van het tijdens de telling aanwezige botenbestand was 5 a 10% diezelfde dag per
trailer aangevoerd door dagrecreanten. De
samenstelling van de recreatievloot was in
1975: zeilboten 46%, motorboten 30%, visbolen 24%. In 1976 lag gemiddeld 66% van
de boten op het moment van telling in een

Tabel 6
Aantal boten in Grevelingenbekken (middagmomentopname)
1973

1974

1975

1976

23

19

12

8

drukste teldag
1094
gemiddelde van 4
drukste leldagen 1078

1370

1886

2129

1259

1773

1964

aantal teldagen

~-------.
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De trailerhelling bij het strand
langs de Grevelingendam

Recreanten aan de oevers van
het Grevelingenmeer, pioniers
in een nog weinig gestructureerde ruimte

jachlhaven (bemand en onbemand) en werd
door 20% van de boten op het meer gevaren.
Op de drukste teldag van 1976 werden 700
boten varend op het meer aangetroffen,
hetgeen neerkomt op een varende boot per
10 ha bevaarbaar water. De mees! bevaren
zones van het Grevelingenmeer waren die
langs de zuidelijke oever, waar ook de grote
jachthavens liggen. De vaardichtheid was
hier op een gemiddelde dag een boot per
4 ha bevaarbaar water. De enige toegang
over water tot het Grevelingenmeer is de
sluis te Bruinisse. Aile watersporlers die op
een dag-, weekend- of vakantietocht een
bezoek van een of meer dagen aan het
Grevelingenmeer brengen en ook zij die in
iachthavens langs het Grevelingenmeer hun
thuishaven hebben en naar builen willen,
passeren deze sluis. Sinds de afsluiting van
het Grevelingenbekken is het aantal passages
in de periode mei tot en met september
dan ook vervijfvoudigd tot ruim 17000. Met
name in de vakantiemaand juli is er sprake

van een sterk toenemend verkeer tussen het
Grevelingenmeer en de overige Oeltawateren.
Uit een enquete die in 1976 onder de sluispassanten werd gehouden, bleek dat slechts
een beperkt aantal boten, 5 a 15%, de sluis
passeerde om nog diezelfde dag weer terug
te varen. De boten die het meer via de sluis
binnenvoeren waren bijna allemaal bezig aan
een weekend- of vakantietocht. Na een verblijf van gemiddeld 3,5 dag verliet men het
Grevelingenmeer weer. Ongeveer 80% van
de watersporters die de sluis op de onderzoeksdagen in juli passeerden had een thuishaven buiten het Grevelingenbekken, waarvan
een kwart in de Biesbos. Het waters portgebeuren op het Grevelingenmeer wordt in
de maand juli dus voor een belangrijk deel
bepaald door het weekend- en vakantiebezoek
uit aangrenzende watersportgebieden. Oit

roept tijdelijk een sterk verhoogde vraag op
naar overnachtingsmogelijkheden in jachthavens. Daar kan aileen aan worden voldaan
als de jachthavens voldoende ligplaatsen
voor passanten beschikbaar hebben.
De watersporters die van elders een bezoek
aan het Grevelingenmeer brengen, varen
voornamelijk langs de zuidelijke oever van
het Grevelingenmeer naar het gebied van de
Centrale Platen en het Brouwershavense Gat.
V~~r overnachting wordt doorgaans gebruik
gemaakt van de faciliteiten in de jachthavens.
In juli 1976 werd gedurende enkele weken
het aantal beschikbare ligplaatsen in jachthavens - ca. 1500 - overschreden, waardoor
ook buiten de jachthavens overnacht moest
worden, voornamelijk in werkhavens langs de
Brouwersdam en - zij het in beperkte mate langs de oevers van voorlanden en platen.
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Oeververdedigingen in het
Veerse Meer en het
Grevelingenmeer

Ter bescherming van oevers en vooroevers
tegen aantasting door golven en stroom zijn in
de loop der jaren in het Veerse Meer en het
Grevelingenmeer op tal van plaatsen oeververdedigingen aangelegd. Het laatste artikel
daarover verseheen in Bericht 62 (november
1972).
In de nu volgende bijdrage gaan we in op
enkeJe ontwikkeJingen die zich sindsdien
hebben voorgedaan. Tevens wordt een overzieht gegeven van de oeververdedigingen die
tot dusver zijn aangelegd.
In het Veerse Meer zijn tot nu toe oeververdedigingen aangelegd met een gezamenlijke lengte van ruim 26 km. Daaronder is
begrepen een oeververdedigingsproject dat
thans in uitvoering is en dat in dit artikel
wordt beschreven. In hoofdzaak geschiedde
de aanleg als onderdeel van een der projeeten
voor openluchtrecreatie, waaraan een afzonderlijke beschouwing is gewijd in het volgende
artikel.
In het Grevelingenmeer werd in 1973 een
begin gemaakt met de bescherming van de
oevers van de drooggevallen gronden en
platen. Daar zijn in hoofdzaak vooroeververdedigingen aangelegd, bestaande uit door
openingen onderbroken dammen van grot
grind op de dieptelijn van NAP. - 1,0 m.
Men vindt zulke oeververdedingingen langs de
oever van de Punt, de noordwestelijke, de
zuidelijke en een klein gedeelte van de noordoostelijke oever van de Hompelvoet, de noordelijke oever van de Veermansplaat en langs
grate delen van de Dwars in de Weg, de
Stampersplaat en de noordelijk daarvan
gelegen ondiepten. Dok langs de Kabbelaarsbank, de Slikken van Flakkee en de Slikken
van Bommenede werden oevergedeelten van

een verdediging voorzien. Ruim 40 km oeverJengte werd zo in het Grevelingenmeer van
een verdediging voorzien, de verdedigingen
langs het recreatiegebied 'Strand Grevelingendam' op de Plaat van Oude Tonge daarbij
inbegrepen.
In november 1976 werd in het Veerse Meer
begonnen met de verdediging van enkele
oevergedeelten langs het natuurgebied
'Middelplaten', de Kattepolder en de Oosternieuwlandpolder. De constructie van de
oeververdediging is zoveel mogelijk aangepast aan de functies die het gebied heet! voor
de recreatie en de natuurbescherming. Waar
een ondiepe vooroever van voldoende breedte
aanwezig is, wordt een grinddam aangelegd
op de lijn van NAP. -1,0 m. De oeverlijn wordt
niet van een verdediging voorzien, behalve in
die gedeelten waar de oeverstrook zo smal is
dat zelfs een geringe achteruitgang niet
toelaatbaar wordt geacht.
In dat geval voorziet men de oeverlijn van
een summiere verdediging, bestaande uit een
grindbestorting, ingewassen met slibhoudend
zand en atgedekt met een laag schelpen. Waar
de breedte van de ondiepe vooroever
gering is, wordt de verdediging langs de
oeverlijn aangebracht. Langs het natuurgebied 'Middelplaten' leg! men, om althans
een deel van de ondiepe vooroever te behouden en om ingrijpen ter plaatse van de
oeverlijn te vermijden, zoveel mogelijk een
door openingen onderbroken grinddam van
het type dat reeds veelvuldig in het Veerse
Meer en het Grevelingenmeer is toegepast.
In overleg met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland is echter aan
de westpunt van het gebied in plaats van de
gebruikelijke grind dam een brede zanddam
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aangebracht, afgedekt met schelpen en aan
de zijde van het open water voorzien van een
grindbestorting. Deze zanddam wordt gezien
als een proef om na te gaan of op deze
wijze broedgebieden kunnen worden gecreeerd voor sterns en andere watervogels. De
te verdedigen oevergedeelten langs de Kattepolder en de Oosternieuwpolder vervullen
reeds een functie als verpozingsgebied voor
de oeverrecreatie. Waar een vooroever van
voldoende breedte aanwezig is, worden hier
grinddammen aangebracht, zodat er zones
met rustig water ontstaan. Kinderen en ongeoefende zwemmers kunnen daar dan zonder
gevaar te water gaan. V~~r de meer
geoefende zwemmers worden over de
grinddammen enkele steigers gebouwd naar
het diepere water. Op enkele plaatsen waar
nu al wei eens wordt gezwommen, zal in

MEERZUDE

Fig.i. Voorbeeld van een met
stortsteen verzwaarde gollkering
in het Grevelingenmeer
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verband met de geringe breedte van de vooroever een verdediging langs de oeverlijn
worden aangelegd. Waar zwemmen ook in de
toekomst geen bezwaar oplevert, bouwt men
ook over deze verdediging enkele steigers uit.
Oeververdediging van het Aardbeieneiland
Waar nu het Aardbeieneiland ligt in het Veerse
Meer, beyond zich ten tijde van de afsluiting
van het Veerse Gat in 1961 een zandplaat.
Na het wegvallen van het getij is een deel
van deze plaat voorgoed boven water komen
te liggen. Sindsdien is het eiland geheel aan
zichzelf overgelaten en hebben er spontane
ontwikkelingen plaats gevonden waardoor het
thans uit natuurwetenschappelijk en landschappelijk oogpunt als zeer waardevol moet
worden beschouwd.
Ais onderdeel van de oeverpeilingen die
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periodiek in het Veerse Meer worden verricht, werden in de jaren 1967, 1971, 1973 en
sindsdien jaarlijks, onder meer ook peilingen
uitgevoerd rond het Aardbeieneiland. Zowel
ter plaatse van de oever als ter plaatse van
de niveaus van de vooroever werd een geleidelijke achteruitgang van het eiland geconstateerd. Wei bestaat de indruk dat de teruggang thans in een wat minder snel tempo
verloopt dan aanvankelijk. Om het Aardbeieneiland met de ondiepe vooroever voor verder
verlies te behoeden is een plan opgemaakt
voor de verdediging van het eiland.
Alvorens met het maken van het eigenlijke
ontwerp werd begonnen, heeft men enkele
uitgangspunten geformuleerd, die in hoofdzaak
te maken hebben met het natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevolle
karakter van oever en vooroever. Uitgangs-

Fig. 2. Overzicht van de oeververdedigingen rondom het
Aardbeieneiland in het Veerse
Meer

Fig. 3. Doorsneden van de
vooroeververdediging rondom
het Aardbeieneiland

Fig. 4. Oeververdediging van het
Aardbeieneiland met experimenteie constructies
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punt nummer een was dat de vooroever
zoveel mogelijk in de huidige vorm dient te
worden gehandhaafd; het is daarbij van groot
belang dat de geleidelijke overgang naar
dieper water behouden blijft. Ook de zogenaamde spatzone, de zone waarin brak water
overslaat over de steile rand van de oever,
dient behouden te blijven terwille van de karakteristieke vegetatie die ze herbergt; de
terugstroming van het spatwater mag niel
worden verhinderd. Doorsnijding van de in
het eiland aanwezige zoetwaterbel, bijvoorbeeld door een oeververdedigingsconstructie
in de vorm van een beschoeiing, dient te
worden voorkomen, aangezien de plaatselijk
buiten de oeverlijn groeiende rietgordel zoetwater aan deze bel onttrekt. De verdedigingsconstructie moet een grote flexibiliteit bezitten, en de grillige oeverlijn zo goed moge-
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lijk intact laten. Aan de landschappelijke
aspecten van de conslructie dient ruime
aandacht te worden gegeven. De constructie
moet tenslotte zo worden opgezet dat het
milieu tijdens de uitvoering zo weinig mogelijk schade ondervindt.
Aan de hand van deze uitgangspunten is een
plan opgezet in twee gedeelten. Rondom het
hele eiland wordt een vooroeververdediging
aangebracht; bij wijze van proef zullen
bovendien enkele gedeelten van de oeverlijn
met verschillende vrij summiere oeververdedigingsconstructies worden beschermd.
Aan de westkant van het eiland zijn twee
grindzones geprojecteerd langs de dieptelijnen van NAP. - 0,90 en - 0,40 m, respectievelijk 3 en 2 m breed. Deze grindzones zijn
20 ontworpen dat ze geen al te sterke discontinu'iteit vormen in de vooroevers, maar
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toch ook in staat moeten worden geacht om
het van het eiland af gerichte materiaaltransport op te vangen. De kruin van de
buitenste grindzone is daarom ontworpen op
NAP. - 0,50 m. Dat lijkt misschien wat hoog,
maar men verwacht nog enige veri aging van
de grondwal door haalgolven, omdat de vaargeul voor de beroepsvaart zo vlakbij loopt.
De kruin van de binnenste grindzone komt te
liggen op NAP. - 0,20 m.
In verband met de geringe breedte van de
vooroever aan de oostkant van het eiland
moest worden afgeweken van de aan de
westkant geprojecteerde construc!ie. Hier zal
een grinddam worden aangelegd ongeveer
op de lijn van NAP. - 0,90 m. In he! noorden
en het zuiden sluit de grinddam aan op de
buitenste van de beide grindzones aan de
westkant. am nog voldoende over !e houden
van de huidige dynamiek in de spa!zones
langs de oeverlijn, is de kruin van het grind
op maximaal NAP. - 0,20 m gehouden. Oi!
betekent echter tevens dat de oeverlijn ook
moet worden verdedigd, al is nog niet vastgesteld hoe dat precies moet gebeuren. Elke
constructie betekent een ingreep in de bestaande situatie. Door middel van enkele
proefvakjes zal worden nagegaan welke
constructie het meest verkieslijk is.
Het streven is erop gericht, de beide grindzones en de grinddam nog dit jaar aan te
brengen; tegelJjkertijd zullen dan bij wijze
van proef enkele gedeelten van de oeverlijn
worden verdedigd met verschillende experimentele constructies. Een deel van de oever
zal worden beschermd met een laag grot
grind, onder een helling niet flauwer dan 1 : 4.
Een ander stuk krijgt een verticale verdediging
bestaande uit azobe vlechttuinen of onderling
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Fig. 5. Mogelijke constructies
van drijvende oeververdedigingen; met kunststofdrijvers
(rechts) en drijfschotten

min of meer flexibel gekoppelde planken (fig.4).
Langs een van de minder sterk aangevallen
oevergedeelten, bijvoorbeeld bij de rietkragen of in de beschutte inhammen gaat
men het proberen met een walletje van schelpen. Op nog weer andere plaatsen waar rietkragen staan wordt een proef genom en met
een grondtalud onder een helling van 1 : 3,
afgedekt met een laag grof grind ter dikte
van maximaal 20 cm. Met deze constructie
wordt beoogd na te gaan of de rietkraag ook
na het aanbrengen van de verdediging standhoudt.
Na bestudering van het effect van de grindzones en van elk van de genoemde constructies langs de oeverlijn gedurende minimaal een seizoen, zal te zijner tijd worden
beslist welke constructie langs de oeverlijn
moet worden toegepast.

I

Grinddammen in het Grevelingenmeer
In Berich! 62 (november 1972) werd, vooruitlopend op de toepassing van grinddammen in
het Grevelingenmeer, reeds ingegaan op de
constructie van de dammen waarmee in het
Veerse Meer ervaring was opgedaan. Er werd
toen onder meer gewezen op de verschillen in
omstandigheden tussen het Veerse Meer en
het Grevelingenmeer die voornamelijk daarin
riggen dat op het Grevelingenmeer een sterke
golfslag heerst en men op het Veerse Meer
moet rekenen met een laag winterpeil. De
mogelijkheid werd geopperd da! op sommige
plaatsen in het Grevelingenmeer na een
aantal jaren lOU kunnen blijken da! de kruin
van de grinddammen niet tegen de sterker
wordende golfslag bestand zou zijn.
Op grond van een aantal overwegingen werd
evenwel toch besloten ook in het Grevelingenmeer door openingen onderbroken dammen
van grind 7-20 cm toe te passen, zij het met
een enigszins aan de omstandigheden aangepast dwarsprofiel. Grinddammen hebben
namelijk betrekkelijk weinig invloed op de
toekomstige bestemming van de drooggevallen
gronden en platen. Ze passen zowel in een
recreatie- als in een natuurgebied. Verdedigingen langs de oeverlijn werden lOwel uit
natuurwetenschappelijk oogpunt als voor de
recreatie ongewenst geacht. Daartoe dient
slechts in uiterste noodzaak te worden overgegaan.
!..lit metingen en visuele waarnemingen ter
plaatse van de sterkst aangevallen gedeelten
van de grinddammen is gebleken dat sedert
de aanleg enig transport van grind in landwaartse richting is opgetreden. Hierdoor is de
kruin van de dam afhankelijk van de optredende golfcondities minder of meer verlaagd.
Ook heeH plaatselijk landwaartse verschuiving van het profiel plaatsgevonden, doordat
het verplaatste materiaal achter de oorspronkelijke kruin is terechtgekomen.
Deze verschijnselen, die ook bij modelonderzoek zijn gebleken, worden veroorzaakt
door een combinatie van golfoploop, golfoverslag en infiltratie van water op de kruin.
Langs het talud is vrijwel geen retourstroom
aanwezig, zodat het dwarstransport nagenoeg
uitsluitend in landwaartse richting plaatsvindt.
Uiteraard speelt bij de vervorming van het
dwarsprofiel oak het langstransport, da!
wordt veroorzaakt door scheve golfaanval,
een rol.
Tengevolge van deze verschijnselen zijn de
grinddammen aan de zuidzijde van de
Hompelvoet plaatselijk 15 tot 25 cm afgevlakt.
Aan de noordwestzijde vond eveneens af-

vlakking plaats; over het algemeen echter in
mindere mate. In de opening tussen de grinddammen vond plaatselijk een vrij sterke uitschuring plaats, omdat het water dst bij storm
en harde wind over de dam men slaat, op die
plaatsen geconcentreerd terugstroomt. Afvlakking en werden eveneens geconstateerd langs
de oeververdedigingen aan de oostzijde van
de Stampersplaat, de noordwestzijde van de
Veermansplaat en plaatselijk langs de Slikken
van Flakkee en het eiland Dwars in de Weg.
Op grond van onder meer modelproeven
leek het raadzaam een relatief smalle rug
van zwaarder materiaal aan te brengen op die
plaatsen waar de grinddammen door verlaging
hun funclle voor een deel hadden verloren.
Aan de zuidzijde van de Hompelvoet werden
bij wijze van proef enkele gedeelten van een
grinddam op verschillende wijze gereconstrueerd met behulp van lichte stortsteen en
met grind. Uit periodieke metingen is sindsdien gebleken dat met name het met lichte
stortsteen opgehoogde gedeelte van de grinddam goed bestand is tegen de golfslag. De
afvlakking was ter plaatse van het met grind
opgehoogde gedeelte van de grinddam aanmerkelijk minder geworden, waarschijnlijk
ten gevolge van de deformatie van de grinddam en de daardoor !oegenomen kruinbreedte.
De stabiliteit van de met stortsteen of grind
verzwaarde grinddammen wordt nog
vergroot doordat het maleriaal van de grinddam zich voorafgaand aan de verzwaring door
zettingen heeft kunnen consolideren. Tevens
hebben zich na verloop van tijd talloze schelpdieren tussen de grinddeeltjes vastgezet,
waardoor de samenhang tussen de deeltjes
onderling sterk is toegenomen. Aangezien
deze beide de stabiliteit van de grinddammen
verhogende invloeden zich pas na enige tiid
doen gelden, wordt er de voorkeur aan
gegeven de nog aan te leggen grinddammen
in eerste instantie het lot dusver gebruikelijke profiel te geven. Wanneer later een
zekere consolidatie is opgetreden kan bij
gebleken noodzaak alsnog een verzwaring
door middel van lichte stortsteen of grind
worden uitgevoerd.
Een aantal noodzakelijk gebleken verzwaringen in het Grevelingenmeer wordl thans
uitgevoerd. Afhankelijk van de mate waarin ze
worden aangevallen, worden de grinddammen
voorzien van een grindverzwaring of van een
verzwaring door middel van lichte stortsteen.
Wat de wijze van uitvoering betreft kan
worden vermeld dat het grind gedeeltelijk
door middel van een lopende band rechtstreeks uit het schip waarmee het werd
aangevoerd, in het werk wordt gebracht.
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Waar de schepen de oever niet voldoende
dieht kunnen naderen, wordt het grind in
ondiep slekende zolderbakken geladen en
vervolgens gelost op de plaats van verwerking en met behulp van een hydraulisehe
kraan onder profiel gebraeht. Met de liehte
stortsteen wordt in hoofdzaak dezelfde werkwijze gevolgd. Een van de voordelen van deze
werkwijze is dat op de landwaarts van de
oeverlijn gelegen delen van de platen niet met
voertlligen behoeft te worden gereden, zodat
de natuurlijke ontwikkeling daar niet wordt
verstoord.
De grinddammen vormen de primaire
verdediging. Ze houden de golven echter
niet geheel tegen mede vanwege de openingen ertussen. Oak is de vooroever soms zeer
breed, tot wei 250 m toe, zodat in de zone
achter de grinddam weer windgolven kunnen
worden opgewekt. Op vele plaatsen bijvoorbeeld langs de zuidzijde van de Hompelvoet is
daarom nog een summiere aanvullende verdediging nodig van de oeverlijn.
Drijvende oeververdediging

Wat men tot dusver heeft bereikt met vooroeververdedigingen in de vorm van grinddammen, al of niet voorzien van een verzwaring door middel van stortsteen, is zeer bevredigend. De toegepaste constructie vormt
echter in de overgang van het ondiepe water
van de vooroever naar het diepere water een
discontinu'lteit die uit natuurwetenschappelijk
oogpunt bezien minder gewenst wordt geacht.
In verband daarmee is de gedachte ontstaan
om een onderzoek in te stell en naar de mogelijkheid om drijvende oeververdedigingen toe
te passen. Een drijvende constructie biedt
een aantal in het oog lopende voordelen.
Drijvende oeverbeschermingen verhinderen
niet dat de bodem onbelemmerd doorloopt
en ze maken ook een betere uitwisseling
mogelijk van water aan weerszijden van de
constructie. Ze zijn ook voor grotere diepten
geschikt en hoeven niet noodzakelijk een
bepaalde dieptelijn te volgen, ze zijn verplaatsbaar en kunnen goed worden toegepast
in gebieden met getij of met peilvariaties.
Daartegenover staan evenwel nadelen. zoals
de kwetsbaarheid, de naar verwachting vrij
hoge aanleg- en onderhoudskosten en de
minder fraaie aanblik. In ieder geval leek een
proefneming met deze soort constructies wei
gerechtvaardigd. Aanvankelijk gingen de
gedachteo uit naar de toepassing van een
constructie, opgebouwd uit oude autobanden.
Met dergelijke constructies wordt in de
Verenigde Staten veelvuldig geexperimenteerd.
Toch werd van de proel met een drijvende
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oeververdediging van oude auto band en alge
zien, omda\ met dergelijke constructies nog
vrij weinig ervaring is opgedaan en ze ook
wei erg lelijk zijn. Van de mogelijkheden die
verder nog zijn bezien, zijn er uiteindelijk tWE
nader uitgewerkt (fig. 5). Allereerst een constructie bestaande uit 10 m lange, onderling
gekoppelde glasfiberpijpen, voorzien van eer.
mantel van poly-u rethaanschuim; de doorsnede van de ingepakte buis bedraagt 70 cm.
De buizen zijn geballast met water. Daarnaas
is een constructie ontworpen die bestaat uit
onderliog gekoppelde scholten van 3,0 X 5,21
m. Men wi! deze beide constructies nog voor
de zomer van 1977 bij wijze van proef aanbrengen aan de noordwest zijde van de
Veermansp!aat, aansluitend op de bestaande
grinddammen. Beide trajecten krijgen een
lengte van 200 m. Onderzocht wordt nog op
welke wijze de onderlinge koppeling van bulzen en schotten moet worden gerealiseerd en
op welke wijze de constructie moet worden
verankerd.

De verdere inrichting van het
Veerse Meer

Sedert 1973 zijn in het Veerse Meer weer
enkele projecten voor de openluchtrecreatie
gerealiseerd: een oeverstrook nabij Vrouwenpolder en de eilanden Soelekerkeplaat,
Bastiaan de Langeplaat, Spieringplaat en
ZandkreekpJaat. Met uitzondering van het
eerste vormen deze projecten een onderdeel
van het eiJanden- en baggerplan dat de
Rijkswaterstaat in samenwerking met het
recreatieschap 'Het Veerse Meer' tot stand
brengt.

AI in Bericht 50 (november 1969) en 53
(augustus 1970) werden mededelingen gedaan
over het eilanden- en baggerplan voor het
Veerse Meer als deel van het in 1967 door
het recreatieschap 'Het Veerse Meer' gepubliceerde basisplan.
Los van dat plan werd in de jaren 1973 en
1974 de reconstructie uitgevoerd van de
oever van het Veerse Meer bij Vrouwenpolder. Deze oever strekt zich vanaf het
strand aan de binnenzijde van de Veerse dam
in zuidelijke richting uit over een afstand van
700 m. Hier lag een smal strand dat aan de
waterzijde werd begrensd door een diepe
geul en aan de landzijde door een duingebied, waarvan het door een afrastering
was gescheiden.
De oever was zeer in trek voor de strandrecreatie en werd daarnaast ook gebruikt als
aanleggelegenheid voor de watersport. Maar
tengevolge van oeverafslag nam het strandje
voortdurend in omvang af, en na verloop van
tijd verdween het vrijwel geheel: zelfs kwam
de afrastering van het duingebied in het
water te staan. Het gebied was daarmee
onbruikbaar geworden voor de recreatie,
De reeonstruetie had de bedoeling om
verdere oeverafslag door het aanleggen van
een oeververdediging te voorkomen, en de
oorspronkelijke funeties ten behoeve van de
recreatie weer te herstellen. Er zou voor de
oeverreereatie een nieuwe oeverstrook worden aangelegd met voor kinderen en ongeoefende zwemmers gelegenheid om veilig te
water te gaan, terwijl er ook toegangen naar
dieper water zouden komen voor de meer
geoefende zwemmers, V~~r de watersport
moesten nieuwe aanleggelegenheden tot
stand worden gebraeht. Gezien de geringe
breedte van de ondiepe zone tussen de diepe
geul en het steile afgeslagen duin kon aan de
gestelde eisen aileen worden tegemoet
gekomen door langs de oever afwisselend
spartelplassen en aanleg- en ankergelegenheden voor de watersport te maken.
De oeverstrook werd gemaakt door het duin
plaatselijk af te graven en het uitkomende
zand langs de duinvoet te spreiden, De
nieuwe oeverstrook heeft een breedte gekregen tussen minimaal 5 en maximaal 21 m.
Ter plaatse van een gedeelte van de ontgraving werd meer binnenwaarts over een
afstand van 70 m in aansluiting op de bestaande duinfiguratie een nieuwe duinregel
aangelegd. De nieuwe duinregel en de hier
en daar opnieuw geprofileerde taluds van de
bestaande duinregel werden met helm
ingeplant. De oeverstrook werd voorzien van
een grasmat. Op twee plaatsen langs de

oeverstrook zijn voor kinderen en ongeoefende zwemmers spartelplassen aangelegd
met een diepte die, bij het huidige zomerpeil
van omstreeks NAP., verloopt van 20 em bij
de oever naar een meter aan de zijde van
het open water. Aan deze zijde worden de
spartelplassen begrensd door grinddammen
met de kruin op NAP. - 0,20 m. Voor de
meer geoefende zwemmers is het diepere
water vanuit de spartelplassen bereikbaar via
twee loopsteigers over de grinddammen. De
spartelplassen worden aan weerszijden
begrensd door steigers met een open golfsehot, waardoor de golfbeweging wordt
gedempt. terwijl de noodzakelijke verversing
van het water toch gewaarborgd blijft.
Langs het diepere water zijn enkele steigers
gebouwd die kunnen fungeren als aanleg-,
zwem- of vissteigers. Voorts zijn langs de
oever, behalve bij de spartelplassen, meerpalen aangebracht, ongeveer op de lijn van
NAP. - 2 m,
De oeverstrook wordt tegen afslag beschermd
door een verdediging van grindasfaltbeton.
Aansluitend op deze verdediging is buiten de
spartelplassen onder water nog een bestorting van grof grind op een kunststofweefsel
aangebracht. Aangezien de beloopbaarheid
van asfaltglooiingen op den duur door aangroeiing slechter wordt, zijn in de asfaltverdediging bij elke spartelplas twee trappen
van betonblokken opgenomen. Aansluitend
aan de zuidelijke beeindiging van de oeververdediging is een wandelpad gemaakt,
waarover het aangrenzende terrein bereikbaar
is. Het pad heeft een verharding verkregen
van grindasfaltbeton. De langs het pad gelegen oever is voorzien van een summiere
grindbestorting. Voor de ontsluiting van de
oeverstrook is gedeeltelijk gebruik gemaakt
van een bestaand voetpad, dat opnieuw werd
geprofileerd. Nabij de zuidelijke spartelplas
is de bestaande duinovergang komen te
vervallen en is een overgang gemaakt over
de nieuwe duinregel, voorzien van een verharding van grindasfaltbeton. Thans, ongeveer
drie jaar na de voltooiing van de reconstruetie, kan worden vastgesteld dat de oever
bij Vrouwenpoider wederom zeer in trek is,
zowel bij de oeverreereanten als bij de
watersporters. Van een wederzijdse verstoring van de beide recreatievormen is tot
dusver niets gebleken.
Soelekerkeplaat
Elm van de onderdelen van het eilanden- en
baggerplan behelsde het opruimen van
enkele ondiepten tussen de Haringvreter en
het Aardbeieneiland om de vaarmogelijkheden
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voor de watersport te vergroten. Toen bij een
bodemonderzoek bleek dat de uitbaggeringen
zodanig konden worden gesitueerd dat
althans een deel van de te verwijderen specie
uit goed bruikbaar zand zou bestaan, kwam
de gedachte op om met dit zand een
verdedigingsgordel te maken in de vorm van
een smal eiland op de grens van de ondiepe
zuidelijke uitloper van de Haringvreter met
het diepere water. Deze verdedigingsgordel
zou de resterende ondiepte en de hier nog
niet verdedigde oever van de Haringvreter
dan kunnen beschermen tegen verdere
verdieping en afslag.
Het aangrenzende gedeelte van de Haringvreter is bedoeld als een extensief te gebruiken recreatiegebied; het heeH zich in de
loop der jaren echter ontwikkeld tot een
natuurgebied. In overeenstemming met deze

ontwikkeling is men van plan het nieuwe
eilandje zoveel mogelijk aan zichzelf over te
laten. Samen met de ondiepte die het van de
Haringvreter scheidt, kan het gaan deelnemen aan de natuurlijke ontwikkeling die
zich op en nabij de zuidelijke uitloper van de
Haringvreter voltrek!. Om deze ontwikkeling
zo min mogelijk te storen werd het eilandje,
dat Soelekerkeplaat werd gedoopt, niet
ontworpen als een bezoekers trekkend
verpozingseiland voor de watersport. Niet
van het eiland zelf, aileen van de beschutting
die het biedt is gebruik gemaakt door op twee
plaatsen aanleg- en meergelegenheden te
maken zonder verbinding met de oever.
Oit plan is in de jaren 1973 en 1974 tot uitvoering gekomen. De doorbaggering van de
ondiepte tussen het Aardbeieneiland en de
Haringvreter werd zo ontworpen dat de voor-

Het Veerse Meer. Op de voorgrond de haven De Piet

Fig. 1. Overzicht van recreatieeilanden en -oevers in het
Veerse Meer

oever van het nog niet van een verdediging
voorziene Aardbeieneiland zo min mogelijk
werd aangetast. Over een lengte van 240 m
en een bodembreedte van 100 m, is de bodem
uitgediept tot NAP. - 2,50 m. Ten oosten en
ten westen van dit gedeelte is de verdieping
waaiervormig aangesloten op aangrenzende
gebieden met een grotere waterdiepte.
De vorm van het eiland staat in nauw verband
me! de vorm van de ondiepte waarop het is
aangelegd. De naar het open water gekeerde
zijde va It nagenoeg samen met de dieptelijn
van NAP. - 1 m ten tijde van de uitvoering.
Langs deze oever is een verdediging aangebracht van grof grind op een kunststofweefsel.
De oever die beschut lig! langs de ondiepe
plas, behoefde nie! te worden voorzien van
een verdediging. Het wei verdedigde oevergedeelte is zo beeindigd dat de ondiepe plas
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een beschutte ligging heeft verkregen. De
openingen tussen de einden van he! eiland en
de Haringvreter zijn voldoende groot gehouden om de nodige uitwisseling mogelijk te
maken van het water in de plas met het
water builen.
Nabij de oeververdediging heeft het eiland
een hoogte van NAP. + 0,70 m. In de richting van de ondiepe plas daalt het niveau
van het maaiveld geleidelijk af naar he!
niveau van N.A.P., da! is he! zomerpeil van
het Veerse Meer. Nabij de noordpunt van
het eiland, zijn in twee groepen in totaal14
meerpalen geplaatst. Deze plaats was reeds
v66r de aanleg van het eiland bij de watersporters zeer in trek als ankerplaats. Verder
is ter plaatse van de noordelijke opening van
de plas een inham uitgebaggerd tot een
diepte van NAP. - 2 m, aan de zijde van de
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Parkeerplaats en recreatiestrar
bij Vrouwenpolder. Op de
voorgrond het monument van
Carel Kneulman

Fig.2. Dwarsprofielen van de
oeververdediging langs de
Bastiaan de Langeplaat en de
Spieringplaat

plas begrensd door een 100 m lange steiger.
Bij nagenoeg aile windrichtingen is aan deze
steiger een beschutte aanleggelegenheid te
vinden. De steiger vormt voorts de visuele
scheiding tussen de ondiepe plas en het
diepere water van de inham, waardoor de
watersoorters erOD worden oeattendeerd dat
doorvaart niet mogelijk is. Om zowel het
ondiepe water in de plas als het diepe water
in de inham op de steiger te laten aansluiten,
is in de steiger een damwand opgenomen.
De Soelekerkeplaat werd na voltooiing ingezaaid met een mengsel van stuifgraan en
graszaad, om het stuiven tegen te gaan.
VerdeI' we I'd er geen beplanting aangebraeht,
want zoals gezegd, men wil hier niet vooruitlopen op de natuurlijke ontwikkelingen.

Bastiaan de Langeplaat, Spieringplaat,
Zandkreekplaat
In de jaren 1974 en 1975 werden in het centrale gedeelte van het Veerse Meer drie
eilanden gemaakt, de Bastiaan de Langeplaat.
de Spieringplaat en de Zandkreekplaat. Ze
werden aangeiegu 01-' eell ondiep!e IU»St;;11 Ut;;
Goudplaat en het druk bezochte terrein voor
de oeverrecreatie 'De Pie!'.
Primair vervullen de eilanden een funetie als
verpozingsgebied VOOl' de watersport en het
watertoerisme. VerdeI' vormen ze in het vaargebied belangrijke structurele elementen, die
de scheiding tussen de vaarweg voor de
beroepsvaart en die voor de reereatievaart
duidelijk markeren. Door de beschutting die
zij bieden is tussen de eilanden en het re545

creatieterrein 'De Piet' een veilig sport- en
spelgebied ontstaan voor watersporters en
voor met rubberbootjes varende oeverrecreanten. Het project moet er tevens toe
bijdragen om het nabijgelegen natuurgebied
'De Middelplaten' zoveel mogelijk te vrijwaren
van niet gereglementeerd bezoek van recreanten. Aangezien er nag weinig bekend is
over de wijze waarop de waterrecreatie op de
grate Deltameren zich zal gaan ontwikkelen,
wordt de nodige flexibiliteit betracht, om op
nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen.
In eerste instantie is een min of meer schematische uitgangssituatie gecreeerd op de
drie nieuwe eilanden. De vormgeving sluit
aan bij het natuurlijke gegeven, het door de
zee gevormde landschap van geulen en
platen. Schaal en maat van de eilanden zijn
in overeenstemming met het wijde, open
Koffiedrinken op de Haringvreter

Preventieve oeververdediging
nabij Vrouwepolder

Enkele nieuwe recreatie-eilanden
in het Veerse Meer. Op de
voorgrond de Zandkreekplaat

landschap van het Veerse Meer. De langgerekte vorm is voortgekomen uit de overeenkomstige vorm van de ondiepte binnen de
dieptelijn van NAP. - 1,50 m. Tevens bood
deze vorm de mogelijkheid om len koste van
zo weinig mogelijk grondverzet zoveel mogelijk beschutte oeverlengte te creeren. Daartoe
is het centrale gedeelte van de ondiepte over
een lengle van 600 m op een diepte van
NAP. - 2 m gebracht. Aan de beide uiteinden
staat deze zone met het oog op de waterverversing in open verbinding met het buitenwater. Respeclievelijk ten westen en ten
oosten van deze waterzone zijn de eilanden

blijven; ze werden uitgevoerd als zachte,
flauw hellende oevers, zeer aantrekkelijk voor
recreanten.
Noordelijk van de twee eerstgenoemde eilanden lig! het eiland Zandkreekplaat, dat een
oppervlakte heeft van 2,1 ha. Het is van de
andere eilanden gescheiden door een smalle
doorvaart voor de watersport. De Zandkreekplaat eindigt hier in een smalle dam, die aan
de van de doorvaart afgekeerde zijde een
ruime luwe ankerplaats vormt. De maaiveldhoogte van de eilanden bedraagt over het
aigemeen N.A.P. + 0,80 m, maar ter bevordering van de afwisseling in de natuurlijke
ontwikkeling die moet gaan plaatsgrijpen, zijn
sommige delen wat verlaagd, lOdat ze niet
hoger komen dan NAP. + 0,45 m.
Het benodigde zand is voor een dee I ontleend
aan de rend de eilanden verrichte uitbag-

geringen. Verder werd zand gebruikt dat beschikbaar kwam bij het opruimen van een
noordwestelijk van de eilanden gelegen
ondiepte. De uitbaggeringen sluiten aan op
ook voor grotere boten bevaarbaar water,
waardoor de optimale bruikbaarheid van de
eilanden wordt gewaarborgd voor de watersport.
Met uitzondering van de beschut liggende
oevers langs de inhammen, zijn de eilanden
tegen afslag verdedigd door middel van een
bestorting van grof grind op een kunststofweefsel. De constructie van deze verdediging
is aangepast aan de te verwachten golfaanval.
De verdediging langs de zwaarst aangevallen
oevers reikt tot N.A.P. + 0,40 m en is op het
niveau van N.A.P. voorzien van een 1,50 m
brede tussenberm. Langs de minder zwaar
aangevallen oevers reikt de verdediging tot

Zeilinstructie op het Veerse
Meer. Op de achtergrond de
'Haringvreter'

N.AP. + 0,25 m; daar is geen tussenberm
toegepast. Het onderwaterbeloop van de verdedigingen sluit op NAP. 0,80 m aan op een
1,50 m brede onderberm die horizontaal ligt
of onder een flauwe helling.
Op zes plaatsen zijn vingersteigers gebouwd
van 30 tot 50 m lang. Enkele vanwege hun
ligging daarvoor in aanmerking komende steigers zijn voorzien van een gesloten golfschot
ter beteugeling van de windgolven. De meest
zuidelijke steiger is ook nog voorzien van een
dwarssteiger en vier zware meerpalen, zodat
er grotere boten kunnen aanleggen. De opzet
van de eilanden biedt de mogeJijkheid om na
geb!eken behoefte en nadat de ondiepe
zones rondom de eilanden zich zullen hebben
gestabiliseerd, meer vinger- of langssteigers
aan te !eggen. Naast de aan!eggelegenheid
die word! geboden in de vorm van steigers,
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vormen de wateropperv!akte tussen de zuidelijke eilanden en de inham in het noordelijke
eiland geschikte ankerplaatsen, die tevens
kunnen fungeren als vluchtgelegenheid bij
plotseling opkomend slecht weer. De zachte
oevers vormen geschikte landingsplaatsen
voor met rubberbootjes varende recreanten
afkomstig van 'De Piet'. In verband met de
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden is
elk eiland voorzien van een aanlegplaats
voor het pontje van de Dienst der Domeinen.
Op het grote zuidelijke eiland is een toiletgelegenheid geplaatst, bestaande uit twee
tailetten. Na hun voltooiing werden de eilanden ingezaaid met stuifgraan.
Het beheer in het noordelijke deel van de
eilandengroep draagt voorlopig een extensief
karakter. Als gevolg van natuurlijke ontwikkelingen kan hier een gevarieerde begroeiing ontstaan. Het zuidelijke deel wordt, overeenkomstig de inrichting voor de dagrecreatie,
meer intensief beheerd. Over een oppervlakte
van 1,4 ha is hier een beschutting biedende
beplanting aangebracht. Deze beplanting is
ontworpen in overeenstemming met het
open karakter van het landschap. Verwacht
wordt dat de nagestreefde zonering in de
inrichting en het beheer, van intensief in het
zuiden naar meer extensief in het noorden,
ertoe zal bijdragen dat het bezoek van het
nabijgelegen natuurgebied de 'Middelplaten'
zal worden afgeleid.

De waterhuishouding van
het Zoommeer

In Bericht 73 (augustus 1975) is gerapporteerd
over de instelling van de Commissie
Compartimentering Oosterschelde en over de
redenen om tot de aanleg van compartimenteringsdammen over te gaan. Een van de
redenen is, dat het oostelijk deel van de
Oosterschelde en het Volkerak zoet moeten
kunnen worden gemaakt in het belang van de
waterhuishouding. Op het ogenblik wordt het
noordelijk Deltabekken namelijk nogal zwaar
met zout belast bij de Volkeraksluizen, omdat
deze sluizen niet zijn voorzien van een effectief systeem voor de scheiding van zout en
zoet water.
Maar het noordelijk Deltabekken heeft een
belangrijke functie te vervullen in de zoetwatervoorziening voor land- en tuinbouw en
in de drinkwatervoorziening. Het is dus van
groot belang dat er een einde komt aan de
zoutwaterbelasting bij de Volkeraksluizen
Men denkt dit te bereiken door een zoetwatermeer aan te leggen ..- het zogenaamde
Zoommeer - ten zuiden van de Volkerakdam.
Vanuit dit meer kan dan tevens de zoetwatervoorziening van onder andere westelijk
Brabant worden verzorgd.
Bij de regeringsbeslissing van juni 1976 om
de Oosterschelde af te sluiten met een
beweegbare stormvloedkering is tevens vastgesteld dat de Oosterschelde zou worden
gecompartimenteerd vol gens alternatief C3.
Een van de nota's die aan de regeringsbeslissing ten grondslag lagen, was de nota
'Analyse Oosterschelde Alternatieven'. In deze
nota vindt men al een globale beschouwing
over de waterhuishouding van het Zoommeer
bij alternatief C3. Die beschouwing werd samengevat in Bericht 78 (november 1976),
biz. 433. We gaan daar nu op door, en zullen

dit keer de huidige stand van zaken met
betrekking tot de studie van de waterstanden
en de zoutgehalten op het Zoommeer bespreken. In het belang van de waterhuishouding op het Zoommeer worden overigens ook
studies verricht naar andere facetten van het
waterkwaliteitsbeheer. Hierop zal te zijner
tijd nader worden ingegaan.
In figuur 1 is de geografische situering van het
Zoommeer weergegeven, die ontstaat na de
aanleg van de Philipsdam en de Oesterdam.
Het zoete Zoommeer wordt dan omgeven
door het Haringvliet, het Grevelingenmeer,
de Oosterschelde en de Westerschelde. Het
Haringvliet is een zoet water; het Grevelingenmeer is nu nog zout, maar misschien
wordt het na 1985 verzoet; de Oosterschelde
en de Westerschelde zijn zoute getijdewateren. Op het kaartje zien we voorts dat een
aantal Brabantse riviertjes in het Zoommeer
uitmondt. Dan zijn er nog de op het Zoommeer uitslaande polders Tholen, Flakkee en
westelijk Noord-Brabant. Het Zoommeer heeft
voar zijn waterhuishouding verder nog te
maken met de reeds bestaande scheepvaartsluizen in de Volkerakdam, met een groot
sluizencomplex dat geprojecteerd is in de
Phiiipsdam en met een sluis voor de kustvaart op Bergen op Zoom, die zal komen in de
Oesterdam. In de Volkerakdam is een spuisluis gebouwd waarmee zoet water uit het
Haringvliet op het Zoommeer kan worden
gelaten. Ais complement daarop zal een
waterlozing naar de Westerschelde moeten
worden gecreeerd.
Wat zijn nu de mogelijkheden en wensen met
betrekking tot het peilbeheer en het handhaven van de waterstand en het zoete karakter
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van het meer, dus van een laag zoulgehalte?
Uitgangspunt voor de studie van het peilbeheer is, dat het Zoommeer geen reservoirfunetie krijgt, en dat gemikt wordt op een
waterstand gedurende het gehele jaar van
rand N.A.P. Extreme waterstanden kunnen
optreden in perioden van grote wateroverlast
en in de perioden van grote droogle. Het
peilbeheer betreft naast die extreme waterstanden ook de normale peilvariaties; juist
die peilvariaties zijn in hoge mate bepalend
voor de natuurlijke ontwikkeling van het meer
en zijn oevers. Volgens het met Belgie gesloten tractaat over de Schelde-Rijnverbinding
mag het maximum op dit kanaal 50 em boven
NAP. Ilggen en het minimum een meter
eronder. Deze overeengekomen peilen, die
zoals het kaartje laat zien dus ook bepalend
zijn voor het Zoommeer, omvatten nie! de bij
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Fig. 2. Relatie tussen peilslijgingen op het Zoommeer en de
afvoercapaciteit (OS) van het
!ozingsmiddel, berekend voor
een waterbezwaar met een kam
van voorkomen van 1% per jaar

Fig.1. Het Zoommeer en zijn
walerhuishoudkundige situatie
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sterke wind optredende op- en afwaaiing.
Er wordt van uitgegaan dat op- en afwaaiing
maximaal 35 cm verschil zullen uitmaken.
De Brabantse rivieren, de Mark en de Roosendaalse en Steenbergse Vliet, zullen doorgaans onder natuurlijk verval op het Zoommeer kunnen lozen, zodat de sluizen bij de
uitmondingen van deze rivieren in het Volkerak open kunnen blijven staan. Ais het peil
op het Zoommeer belangrijk lager wordt dan
N.A.P., dienen ze echter te worden gesloten,
am ontoelaatbaar lage waterstanden in het
achterland te voorkomen.
De peilvariaties die men toelaatbaar acht,
houden verband met het toekomstige karakter
van het Zoommeer. Er werd reeds gewezen
op de Brabantse belangen. Ook de scheepvaart en de recreatie hebben belang bij een
zo vast mogelijk peil, terwijl het zich laat
aanzien dat de peilfluctuaties ook vanuit
een oogpunt van natuurbeheer beter niet al
te groot kunnen worden. Tenslotte is er verband tussen de waterstanden en het zoutgehalte, zoals we in het vervolg van dit artikel
zullen laten zien.
Het zoutgehalte op het Zoommeer wordt voornamelijk bepaald door de belasting die het
meer van buitenaf ondergaat. Bronnen van
zoutbelasting zijn allereerst de schutsluizen
in de Philipsdam en de Oesterdam, en de
Kreekraksluizen in de Schelde-Rijnverbinding;
verder ook de polderlozingen op het meer.
Het rivierwater, dat bij de Volkeraksluizen
ingelaten wordt, is ook min of meer verzilt
en tenslotte gaat er nog een verziltende
invloed uit van de zoute kwel onder de dammen door. Op grond van orienterende bere-
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keningen is geschat hoe groot de totale
zoutbelasting op het Zoommeer zou kunnen
zijn. Daarbij is ervan uitgegaan dat de schutsluizen in de Philipsdam en de Oesterdam te
zijner tijd over net zo'n scheidingssysteem
voor zout en zoet water zullen beschikken
als de Kreekraksluizen. Met dit systeem kan
bij een schutsluis die een zoet en een zout
waterbekken koppelt, de verzilting van het
zoete water, maar in dit geval ook de verzoeting van het zoute water in belangrijke
mate worden beperkt. Ondanks de toepassing
van het systeem zal er nog wei een zeker
zoutbezwaar resteren. Er vindt thans intensief
onderzoek plaats am het scheidingssysteem
van zout en zoet water te optimaliseren,
zodat het resterende zoutbezwaar minimaal
word!. Terugkoppeling naar de werking van
de beoogde systemen in de werkelijkheid is
helaas nog niet mogelijk, omdat het systeem
aileen bij de Kreekraksluizen in werkelijkheid
is uitgevoerd, en de Kreekraksluizen liggen
nu nog tussen twee zoute bekkens. Pas na
de voltooiing van het Zoommeer kan het
scheidingssysteem in de Kreekraksluizen in
werking treden, maar dan moeten de overeenkomstige systemen in de Phiiipsdam en de
Oesterdam al gebouwd zijn. Men is dus
voorlopig aangewezen op de resultaten van
laboratoriumonderzoek terzake, waarbij de
uitkomsten met betrekking tot de zoutlasten
bij het terugwinnen van zoet water nog een
grote spreiding vertonen. Tegelijk is een
orienterend onderzoek aan de gang om te
bezien of de po!derlozingen, met name die
van het ei!and Tholen, van het Zoommeer
kunnen worden afgeleid.
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Zoommeer als functie van he!
extra doorspoeldebiet, gemiddeld over de peri ode 1933-1974
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Gegeven de binnenkomende lOutlasten is
het van belang dat het Zoommeer extra met
zoet water kan worden doorgespoeld. Zonder
dat zal het niet mogelijk zijn het zoutgehalte
te beheersen. Doorspoeling is niets anders
dan de vervanging van water met een relatief
hoog zoutgehalte door water met een lager
zoutgehalte. Het in te laten relatief zoete
water komt van het Hollands Diep. Het zoute
getijdebekken van de Oosterschelde kan niet
dienen als ontvanger van het doorspoelwater,
want water dat in het Zoommeer als te zout
wordt doorgespoeld, is in de Oosterschelde
te zoet. Het zou het zoutgehalte plaatselijk
tezeer doen dalen, met negatieve gevolgen
voor de flora, de fauna en de schelpdiercultures in het getijdegebied. De lozing kan
dus nog het beste op de Westerschelde
worden gericht.
Om orienterende berekening te kunnen uitvoeren in verband met de doorstroming, is
het Zoommeer geschematiseerd en in drie
vakken verdeeld. Per deelgebied werden
grafieken opgesteld waarin op grand van
de veranderstelde zoutlasten een verloop
wordt voorspeld van de doorstroomdebieten.
De normen die onderschreden moeten worden
zijn 300 mg CI-II voor de landbouw en 200
CI-/I voor de drinkwatervoorziening.
Bezien we nog eenmaal de relatie van het
Zoommeer met de omringende bekkens, het
Haringvliet/Holiands Diep, de Grevelingen en
de Ooster- en Westerschelde. Het Zoommeer
zal, zoals we gezien hebben, zoet worden,
en zal dan voor zijn zoetwatertoevoer afhankelijk worden van het noordelijk Deltabekken.
Nu heeft dit noordelijk Deltabekken ook een
belangrijke functie in de zoetwatervoorziening
van zuid-west-Nederland, onder andere bij de
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drinkwatervoorziening en de bestrijding van
de zoutwaterindringing op de Rotterdamse
Waterweg, zulks in het belang van de tuinbouw in het Westland en andere gebieden,
In perioden met geringe Rijnafvoeren zal het
een afweging van belangen vergen om te
bepalen hoeveel water ten behoeve van het
Zoommeer aan het noordelijk Deltabekken
onttrakken kan worden.
Het Grevelingenmeer, dat is ontstaan door de
sluiting van de Grevelingendam in 1963 en de
Brauwersdam in 1971, zal in elk geval tot
aan de voltooiing van de compartimenteringsdam men omgeven zijn door zout water; en
er zijn in die periode dus ook geen mogelijkheden om het meer volledig te doen verzoeten. De beslissing wat er uiteindelijk met het
Grevelingenmeer gaat gebeuren, of het zoet
zal worden of zout blijven, is nog niet gevallen. De wijze waarop de Philipsdam aansluit
op de Grevelingendam is inmiddels zo gekozen dat het later mogelijk wordt een inlaatwerk in de Grevelingendam te bouwen
waarlangs zoet water uit het Zoommeer kan
worden toegelaten op het Grevelingenmeer.
In dat geval gaat het Grevelingenmeer indirect ook een beroep doen op de watertoevoer uit het noordelijk bekken. Het zoutgehalte in het Grevelingenmeer zal dan mede
bepaald worden door dat van het Zoommeer
ter plaatse van de Grevelingendam.
De Oosterschelde blijft een zout bekken. Om
achterin dit bekken het zoutgehalte op een aanvaardbaar niveau te houden is het nodig dat
de sluizen in de Philipsdam en de Oesterdam
zijn voorzien van een systeem dat de zoetlast
op het getijdebekken beperkt. Dit geschiedt
door middel van het terugwinnen van zoet
water. Als dat in het belang van het zoutge-

halte op de Ooslerschelde moet gebeuren,
dient dit belang te worden afgewogen tegen
de belangen van de zoetheid van het Zoommeer, want het terugwinnen van zoet water
brengt onvermijdelijk ook weer een hoeveelheid zout water terug op het zoete bekken.
De Westerschelde, die naar beide zijden
openblijft, zal het doorspoelwater van het
Zoommeer ontvangen, omdat daar anders
geen beheersing van het zoutgehalte mogelijk
is. Op de Westerschelde heeft deze instroom
een verzoetende werking, evenals de rivierafvoer van de Belgische Schelde trouwens.
De zoutgradient, dat is de geleidelijke verandering van het zoutgehalte tussen de
rivieraansluiting en de uitmonding in zee, zal
ten gevolge van de inslroom van zoel water
uit het Zoommeer waarschijnlijk enigszins
veranderen.
De studies op een aantal probleemgebieden,
die hier slechts vluchtig konden worden
vermeld, worden uitgevoerd onder auspicien

van de Commissie Compartimentering Oosterschelde, die als taak heeft, de compartimenteringsplannen nader uil te werken en te
begeleiden. Binnen de overlegstructuur zijn
werkgroepen gevormd waarin de nodige
onderzoekingen worden opgezet, en die er
rapport over uitbrengen. Ten behoeve van het
Zoommeer zijn nu studies gaande als aanzet
tot een analyse van het gehele probleem.
Op grond van die analyse moet het mogelijk
worden te kiezen welke middelen men het
best kan gebruiken voor de beheersing van
de waterkwaliteit. Het gaat er allereerst om,
zoveel mogelijk beheersmogelijkheden open
te houden. Daarna richt de studie zich op
het beheer zelf, met de bedoeling dat men
een zo groot mogelijk inzicht heeft in de
beheersmogelijkheden tegen de tijd dat het
meer tot stand is gebracht. Oat zal zijn omstreeks 1985. De verzoeting van het Zoommeer
is vanzelfsprekend een van de eerste beheersmaatregelen.
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Onderzoek naar de bestrijdin
van eutrofie

Het overgrote deel van de zoete waleren in
Nederland vertoont regelmatig weerkerende
of zelfs in het groeiseizoen blijvende algenbloeL Bij mooi weer en een zachte wind ui!
een richting vindt dan opeenhoping aan de
oevers plaats van drijvende algen. Dit is niet
aileen een onaangenaam gezicht, maar het
verschijnsel veraorzaakt ook nog een onaangename geur en heeft een nadeJige uitwerking op de levensgemeenschap in het water.
De schaduwwerking van aile algen samen
is zo groot, dat de meeste onderwaterplanten
zich door lichtgebrek nie! of nauwelijks
kunnen hand haven. De grote roofvissen verdwijnen van het toneel, mede doordat het
water traebel wordt. De witvisstand verliest
zijn harmonische opbouw: er blijven in
hoofdzaak vele kleine vissen over. Het dierlijk
plankton, watervlooien en dergelijke, dat
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onder meer van algen leeft, kunnen de massale bloei niet meer begrazen, oak al omdat
ze zelf een gratere kans lopen om opgegetel
te worden door de talrijke kleine witvis. Het
fijne samenspel dat binnen een levensgemeenschap behoort te heersen, het ecologisch evenwicht, raakt zo verstoord door de
onevenwichtige ontwikkeling van een component.
Het is niet aileen de recreant die tot op
zekere hoogle last heeft van massale algenbloei; het oppervlaktewater wordt ook minde
geschikt als bron voor drinkwater. Er ontstaan problemen bij de bereiding van drinkwater, er raken filters verstopt en bovendien
is er sprake van een nadelige bei"nvloeding
van de smaak.
Het is langzamerhand algemeen bekend, dat
als oorzaak van deze onprettige ontwikke-

Luchtopname van De Grote Rug

Fig. 1. Situatie van de proefopsteiling in het spaarbekken
De Grote Rug
a. inlaatpompgebouw
b. uitlaatpompgebouw
c. meetcabine

lingen het lozen van onnatuurlijk grote hoeveelheden fosfaten wordt aangewezen. Het
verhogen van de gehalten aan voedingsstoffen voor algen in het oppervlaktewater
wordt door onderzoekers eutrofiering genoemd. Men spreekt ook wei van het verhogen
van de trofiegraad van het water (tabel I).
De eutrofiering nu bepaalt de mate waarin
de algen zich kunnen ontwikkelen.
Natuurlijk komt de vraag naar voren hoe de
eutrofiering met al zijn gevolgen bestreden
kan worden.
De beste methode is de bestrijding aan de
bron. De fosfaatlozingen in het hele stroomgebied van Rijn en Maas dienen dan tezamen met de lozingen van vele andere
milieu-belastende stoffen drastisch te worden
verminderd. Het is duidelijk, dat er veel tijd
mee heen gaat, voordat een daarop gerichte
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Pompinstallatie in het inlaatgebouw

Uitlaatgebouw met rondpompcircuit

actie afdoende resultaten afwerpt. Hoewel
er van een zekere voortgang sprake is op
het terrein van dit internationale probleem,
zullen we in Nederland toch nog wei jaren
Ie maken hebben met hoge fosfaatgehalten
in ons oppervlaktewater.
Door de uitvoering van de Deltawerken ontstaat een zoet meer in de Deltawateren, het
toekomstige Zoommeer. Nu wordt men dus
ook in hel zuiden van Nederland geconfronteerd met de slechte kwaliteit van het Rijnwater. V~~r de handhaving van zijn waterbalans zal het Zoommeer ongeveer 45 m3/sec
water moeten ontienen aan het Hollands Diep.
Met deze loelwaterstroom komI een aanzienlijke vracht fosfaten mee, ongeveer een ton
per dag, dat is circa 360 ton per jaar. De
cijfers die we geven hebben betrekking op
het totaalfosfaat, uitgedrukt in gewichtseen-
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heden P. Oil is ruwweg 60% van de totale
fosfaatbeiasting die men op het Zoommeer
verwacht. De resterende 40% is afkomstig
van lokale iozingen. Ook hier kan bestrijding
aan de bron worden toegepast, al is totale
sanering van de lokale bronnen onhaalbaar.
'Een drastisch lokaal saneringsprogramma
moet zeker in staal worden geaeht 25% van
de totale belasting weg te nemen. Door de
reduetie van de lokale bronnen ten gevolge
van een saneringsproject wint de met het
inlaatwater aangevoerde fosfaatvracht aan
belang: hij gaal nu 80% uitmaken van de
totale fosfaatlast. Jaarlijkse toevoeging van
360 ton fosfaat via het inlaatwater en na
sanering - 90 ton fosfaat uit lokale bronnen
betekent een nog vee I te hoge belasting vaar
een meer als het Zoammeer. Op grand van
deze belasting komt men tot prognoses van

bodemsediment. Toevoeging van ijzer- of
aluminiumzouten aan het in te laten water
is dus een milieuvriendelijke methode om
eutrofiering tegen te gaan.
Maar het is niet voldoende dat men elkaar
wat voorrekent. Het beoogde effect moet ook
worden aangetoond: vindt er in een bekken
werkelijk een reduetie plaats van de algengroei, die toe te sehrijven is aan de behandeling van het inlaatwater met eerdergenoemde zouten? Deze vraagslelling staat eentraal
in het onderzoek dat de aldeling MilieuOnderzoek van de Deltadienst, in nauwe
samenwerking met het Rijksinstituut voor de
Drinkwatervoorziening, heeft opgezet in het
spaarbekken de 'Grote Rug' nabij Dordreeht.
Hoewel de doelstelling van de deelnemende
diensten ietwat uiteenloopt - het RID is geinteresseerd in de beheersmogelijkheden van
spaarbekkens en de Deltadienst in de beheersmogelijkheden van toekomstige zoete
bekkens in het Deltagebied -, stell en beide
er groat beiang in de gevoigen van de eutro-

totaalfosfaatgehalten van om en bij de 200
microgram per liter, wat ongunstig afsteekt bij
de na te streven waarde van 50 microgram
per liter die wordt genoemd in het Indicatief
Meerjaren Programma voor de Nederlandse
wateren.
Het is dus duidelijk, dat er naar andere
wegen gezocht moet worden om de gevolgen
van de eutrofiering in te perken. Zou het
bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om een deel
van de totaalfosfaatbelasting die via het
inlaatwater op het Zoommeer gebraehl wordl,
als het ware te inactiveren?
Het voor algen gemakkelijk toegankelijke deel
! van het totaalfosfaat als voedselbron is een
: component van het opgeloste fosfaat, het
zogenaamde orthofosfaat. Orthofoslaat kan
chemisch worden gebonden. Als aan het
oppervlaktewater ijzer- of aluminiumzouten
worden toegevoegd, dan ontstaan er neerslagen waarin onder andere dit orthofosfaat
gebonden wordt. De aid us gevormde stoffen
komen ook van nature reeds voor in het

Tabel 1.

De fosfaataecumulatie in zoel oppervlaktewater in Nederland.

Toevoer in min. kg P
1. Rivieren
import
59,5
2. Huishoudens
A. Wasmiddelen (57%)
8,8
S. Voedselresten (43%) 6,5
3. Industrie
totale lozing
3,0
4. Landbouw
direkte lozing
1,1
5. Sodem
natuurlijke uitspoeling
0,7
6. Neerslag
in oppervlaktewater
0,3

8,5

48

5,0
3.5

3,8
3,0

21
17

1,8

1,2

7

0,9

0,6

3

0,2

0,5

3

via sluizen
- - -..-------..

0,1

"---------"~

0,2

... _ . " - - - -

80,3

--""_."---

51,0

via sluizen

----~------.~-

Tolaal

%

naar zee:

.

Tabel2.

Aecumulatie
min. kg P

Afvoer in min. kg P

"._-------_.

.---"----~

100

17,8

62,5

~"--------~-----------.---------.----------""-"---

Fosfaatgehalten en verblijftijden van enkele Nederlandse meren.
Veluwemeer

Dronter
meer

Gooimeer

Eemmeer

Brielse
meer

lJsselmeer

Zoommeer

Coneentratie P -totaal
1974 mg P / I

0,44

0,41

0,51

0,70

0,30

0,21

0,15
- 0,20

Verblijftijd in maanden

2,0

2,0

2,0

2,0

2,9

5,5

2,5

Kwalifieatie algenbloei

hinderlijk soms
hinderlijk hinderlijk hinderlijk soms
hinderlijk
hinderlijk
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Fig. 2. Schematische voorstelling van de technische VOOfzieningen in het spaarbekken
De Grote Rug

Fig. 3. De chlorofylgehalten in
De Grote Rug in 1975, in relatie
met de gehalten aan silicaat
(links) en orthofosfaat

Fig. 4. Totaal zoii- en fytoplankton in het Spaarbekken en in
de drie proefreservoirs, gedurende 1975
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fiering te minimaliseren. Het gezamenlijk
onderzoek in de 'Grote Rug' is begonnen in
1975. Eind 1974 zijn er in dit spaarbekken
drie butylrubberreservoirs aangelegd, elk met
een diameter van 45 meter. De reservoirs
zijn aan de onderzijde niet ges/olen, zoda!
het water er in direct contact staat met de
natuurlijke bod em. Een der reservoirs fungeert als controle: aan dit reservoir wordt
zonder enige voorbehandeling water uit het
naastgelegen Wantij ingelaten.
Een tweede reservoir ontvangt water uit het
Wantij dat is voorbehandeld met A.V.R., een
mengsel van aluminiumsulfaat met een gering
deel ferri-sulfaat. Zowel het spaarbekken de
'Grote Rug' als het derde reservoir ontvangen
met ferri-sulfaat voorbehandeld Wantijwater.
De technische voorzieningen van het controlebekken en het A.V.R.-bekken zijn medio 1976
gereed gekomen, Er is een aulonoom werkend in- en uitlaatsysteem ontworpen, dat
een koppeling tot stand brengt tussen het
waterbeheer van het spaarbekken en de
model reservoirs. Zodra er water word! ingelaten in het spaarbekken slaan er pompen
aan die de watertoevoer naar de model reservoirs regelen. De debieten van de inlaat naar
de model reservoirs verhouden zich tot het
inlaatdebiet van het spaarbekken als de
volumina van de reservoirs en het spaarbekken. Hiermee wordt bereikt dat het water
even lang in de reservoirs verblijft als in het
spaarbekken.
Proportioneel aan het inlaatdebiet van de
model reservoirs worden monsters getrokken
ter analyse van de chemische samenstelling
van het ingelaten water, zodat de aangevoerde
stofstromen berekend kunnen worden.
Het uitlaatsysteem van beide reservoirs bevat
eveneens een regelmechanisme, dat afgestemd is op de uitlaat van het spaarbekken.
Oil systeem is echler wat gecompliceerder,
daar er per diepte en per reservoir continu
en automatisch moet kunnen worden bemonsterd. Als de uitlaat niet is geactiveerd, worden er per reservoir drie niveaus volgens een
bepaald programma na elkaar aangesloten
op een rondpompcircuit. Een ander programma zorgt voor een bemonstering, die eveneens proportioneel aan het actuele debiet
wordt uitgevoerd. Is de uitlaat van de reservoirs wei geactiveerd, dan wordt de uitlaatleiding proportioneel aan het debiet bemonsterd.
Deze hoge graad van automatisering is niet
aileen een noodzaak gebleken door de geografische scheiding tussen onderzoekers en
het onderzoeksobject, maar ook en voornamelijk terwille van de continue bewaking van
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de parallel met het spaarbekken verlopende
in- en uitiaatregiems. Met de huidige opzet
is het mogelijk zeer nauwkeurige stofbalansen
te maken en de chemische ontwikkeling in
elk reservoir continu te volgen. Eenzelfde
graad van nauwkeurigheid en continui'teit
zou bij de bestudering van een natuurlijk
systeem onmogelijk gehaald kunnen worden.
Toch is een hoge mate van nauwkeurigheid
vereist, onder andere om te kunnen bepalen
hoeveel fosfaat in welke vorm aan de reservoirs wordt toegevoegd of onttrokken.
Toch zal, zelfs in de reservoirs, de boekhouding niet kloppen, omdat een deel van
het binnengekomen fosfaat in de bodem
wordt vastgelegd - men spreekt dan van
aCGumulatie -, of wei er zal extra fosfaat
gemeten worden in het uitgelaten water dat
uit de bodem is losgekomen, gemobiliseerd
(figuur 5). Door stofbalansen op te stellen
kan men dus de rol van de onderwaterbodem
in het eutrofieringsproces berekenen. Het is
van groat belang om deze rol te leren kennen,
omdat mobilisatie van fosfaat uit de bod em
het verlagende effect van de defosfateringsmaatregelen teniet kan doen.
Het is tot nu toe niet mogelijk gebleken om
de uitwisseling tussen water en bodem onder
natuurlijke omstandigheden anders dan via
stofbalansen te meten. De stofbalansen die
men in de natuur voor grote bekkens bepaalt,
zijn, zoals gezegd, onvoldoende nauwkeurig.
Daarom wordt in de reservoirs een intensief
onderzoek opgezet naar het gedrag in de
bodem van bepaalde stoffen door het jaar
heen, in de hoop, dat dit gedrag te koppelen
is aan de uitkomsten van de balansen. Als
dit mogeJijk blijkt, kan het gedrag van deze
stoffen in de bodem van de bekken ons nader
inlichten over de rol van de bod em in zo'n
bekken. Dit kan bijvoorbeeld lei den tot het
advies om een bepaalde bodemlaag weg te
baggeren of een bepaald soort sediment niet
te dumpen in zoetwatermeren.
De proel die we hier beschrijven betreft in
eerste instantie de effecten van de toevoeging
van ijzer- en aluminiumzouten op de ontwikkeling van algen, Daarom is het zaak de
veranderingen in de biotische samensteiling
van het water nauwlettend te voigen. De

un
PUT

Fig. 5. Overzicht van de jaarbalans 1975 van de mees!
belangrijke chemische parameters in de proefreservoirs en
het Spaarbekken
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achtergrond voor dit biologisch gebeuren
onder water wordt in feite beschreven door
de balansen van een tiental biologisch beinvloedbare chemische stoffen en concentratieverlopen in de tijd. De samenstelling van
de algen en het dierlijk plankton is af te
leiden uit de gemeten chlorofylgehaiten, die
een totaalmaat zijn VOOr het plantaardig
plankton en uit de planktonproduktiecijfers.
Deze twee parameters geven een goed beeld
van de hydrobiologische reactie op de chemie
en vice versa.
De resultaten die in 1975 verkregen zijn,
dienen met de nodige voorzichtigheid gehanteerd te worden, daar hydrobiologische
system en meestal aanloopverschijnselen vertonen. De levensgemeenschap onder water
heett een zekere tijd nodig om in evenwicht
te raken.
Ook chemisch is er een zekere inspeeltijd
nodig voor het evenwicht bereikt is: de gehalten aan verscheidene stoffen in de reservoirs zijn aan het begin en het eind van het
jaar niet gelijk (figuur 5). Vergelijking van de
ortho-iosfaatgehalten van de verschillende
bekkens illustreert het effect van de chemische binding van het opgeloste fosfaat met de
gedoseerde middelen. De fosfaatgehalten in
het met AV.R. behandelde reservoir zijn het
laagst. Tach zijn de gehalten aan chlorofyl
in het AV.R.-reservoir bepaald nie! minimaal.
De aanvankelijk hoge chlorofylgehalten zijn
toe te schrijven aan diatomeeen, algen die
al zeer vroeg in het voorjaar tot bloei komen.
Daar diatomeeen zich omgeven met een
soor! pantser van silicaten is de diatomeeenbloei goed terug te vinden in de daling van
het opgeloste-silicaatgehalte in het water van
aile bekkens (figuur 7). Het verschijnen van
het algenetende dierlijke plankton heeft tot
gevolg dat de chlorolylgehalten gedurende
het verdere verloop van het jaar tot acceptabele waarden dalen. In het A.V.R.-reservoir
komen in de nazomer twee soorten algen tot
ontwikkeling die niet door zooplankton
worden gegeten: de groenalg ceratium en de
blauwalg microcystis. Daar deze soorten niet
worden gegeten kunnen ze tot bloei komen,
zodat in het A.V.R.-reservoir relatie! wat
hogere chlorofylgehalten worden gevonden.
In het met ijzer behandelde reservoir kwam
de blauwalg microcystis ook weI tot ontwikkeling, maar aangezien deze algensoort
weinig chlorofyl bevat, blijkt dit niet erg
duidelijk in het chloro!ylverloop. Zoals gezegd
kan er nog geen definitieve conclusie getrokken worden uit deze cijfers: daar is
minstens een reeks gegevens van drie jaar
voor nodig.
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De chlorofylcijfers van 1975 geven op zichzelf nog geen aanwijzing, dat de algengroei
geremd zou worden door chemische binding
van het opgeloste loslaat.
De resultaten van een jaar onderzoek lei den
wei tot de conclusie, dat het onderzoek nie!
beperkt mag blijven tot het meten van enkele
chemische gehalten en van chlorofyl. Zo veel
mogelijk componenten in de onderwaterwereld moeten worden bestudeerd als ze
mogelijkerwijs direct van invloed zijn op de
algen.
De wetenschap dat er algen in een reservoir
zijn voorgekomen, die niet of nauwelijks op
het menu staan van het dierlijke plankton is
essentieel. De gemeten waarden zouden
zonder deze kennis direct geleid hebben tot
de conclusie, dat het toevoegen van ijzer
rem mend werkt op de algengroei, maar toevoeging van aluminium stimulerend, afgezien
dan van aanloopeffecten.
Waarom de soort ceratium wei in het AV.R.reservoir is opgetreden en nagenoeg nie! in
de overige, is tot nog toe onduidelijk.
Het is denkbaar, dal de binding van foslaat en
aluminium zo zwak is, dat de algen haar
kunnen verbreken en het losfaat alsnog opnemen, terwijl de ijzer-fosfaat binding dit
niel toelaat. Meer inlormatie hierover kan
worden verkregen door het zwevend sediment
Ie onderzoeken op daarin aanwezige kristalstructuren. Achter de proportionele uitlaatbemonstering zijn daarom doorstroomcentrifuges geschakeld, die het zwevend sediment apart gaan bemonsteren. Een hiermee
samenhangende vraagstelling betreft de invloed van de defosfateringsneerslag op de
samenstelling en het gedrag van de onderwaterbodem en, omgekeerd, de invloed van
de bodem op de bindingssterkte van de
gesedimenteerde neerslag.
Het onderzoek in de 'Grote Rug' moet gezien
worden als een meerjarenproject. Het eerste
jaar waarin een volledig beeld kan worden
verkregen van het hydrobiologische en chemische gedrag is 1977. De eersie jaren,
1975 en 1976. moeten worden gezien als een
aanloopfase, een fase waarin nog maar indicaties zijn gevonden omtrent het hydrobiologisch gedrag en het effect van de fosfaatbindingsmiddelen. In een later Bericht komen
we nog eens op dit onderzoek terug. Er is
in elk geval goede hoop, dat het project
voldoende gegevens zal gaan opleveren om te
kunnen besluiten, of de onderzochte methode
voor de inactivering van ortho-fosfaat al dan
niet als een aanvaardbare en praktische beheersmethode geaccepteerd kan worden.

Een getijcentrale in de
Oosterschelde?

De discussie over de afsluiting van de Oosterschelde heeft uiteindelijk geleid tot het besluit een doorlatende, afsluitbare dam te
bouwen in de mond van de zeearm, en het
bekken verder te compartimenteren. In samen hang daarmee is ook het denkbeeld weer
bovengekomen een getijcentrale te bouwen
in het Deltagebied. Oil idee is niet nieuw;
al in 1917 werd gesproken over de eventuele
bouw van een waterkrachtwerk in dit gebied,
zij het van veel kleinere afmetingen dan
waaraan nu gedacht word!. Verscheidene
artikelen in het tijdschrift 'de Ingenieur' uit
de dertiger jaren tonen aan, dat aan dit
onderwerp in Nederland wei voortdurend enig
denkwerk is besteed. In 1948 maakte ir.
F. J. Vos een studiereis naar Frankrijk, om
zich te verdiepen in de problematiek van
waterkrachtwerken in het algemeen en van
getijcentrales in het bijzonder. Deze studie
is gevolgd door een onderzoek naar de mogelijkheden van een getijcentrale in onder
andere de Oosterschelde. Aileen de technische en economische aspecten werden door
De Vos in beschouwing genomen. Van dit
onderzoek is in 1954 een rapport verschenen
ten behoeve van de Deltacommissie, dat
onder meer een ontwerp inhield voor een
getijcentrale in de Westerschelde. Zoals
bekend is de door De Vos ontworpen centrale niet gerealiseerd. Het beschikbare verval bleek te gering om een rendabele energieproduktie tot stand te kunnen brengen, zeker
gezien de schijnbaar eindeloze voorraad nog
goedkope brandstoffen waarmee conventionele centrales werden gestookt.
In 1967 is nogmaals een onderzoek naar een
getijcentrale uitgevoerd, dit keer door de
Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maat-

schappij. Een hernieuwd onderzoek was
gerechtvaardigd omdat de turbinetechniek
sinds 1954 een opmerkelijke ontwikkeling
had doorgemaakt. Vooral Franse onderzoekingen in verband met de getijcentrale in de
Rance hadden geheel nieuwe mogelijkheden
geopend. De belangrijkste vooruitzichten
bood wei de ontwikkeling van een turbine
die doorstroming toeliet in twee richtingen,
zodat vrijwel de gehele getijcyclus benut kon
worden v~~r energie-opwekking. Ook dit
onderzoek echter leidde tot de conclusie, dat
de bouw van een getijcentrale op economische gronden afgewezen moest worden.
Er is echter reden om het vraagstuk van de
getijcentrale thans opnieuw aan de orde te
stellen. Op bepaalde aspecten van het probleem valt nu, onder meer als gevolg van
de sterk gewijzigde energie-kosten in de
wereld, een geheel ander licht. In de vorige
studies is ook nag nimmer een bekken
beschouwd ter grootte van vrijwel de gehele
Oosterschelde, gerelateerd aan de huidige
turbinetechnologie. De Vos heeft weliswaar
verscheidene alternatieven onderzocht, waarbij de enige mogelijkheid om een rendabele
centrale te bouwen situering inhield bij
Bath in de Westerschelde, maar zijn berekeningen waren aile gebaseerd op enkelwerkende turbines en op de kolenprijs van die
lijd. De brandstofprijzen voor convenlionele
centrales zijn de laatste jaren echler sterk
gestegen.
De getijcentrale kan bovendien fungeren als
afsluitbare doorlatende dam, waarbij de
turbines als afsluitmiddel kunnen fungeren.
De economie ervan komt dan in een geheel
nieuw licht te slaan.
Ais men op de stichtingskosten een bed rag
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ig. 1. Overzicht van de 005erschelde-afsluiting. In de gerceerde gedeelten kan een
getijcentrale worden opgesteld

Fig.2. Gemiddeld verticaal getij
aan weerszijden van de Oosterschelde-afsluiting, bij een getijverschil van 2,30 m te Yerseke

Op dit moment zijn er in de hele wereld twee
getijcentrales in bedrijf. Een in de Rance in
Bretagne in Frankrijk, werkend onder een
gemiddeld verval van 8,2 m met een geinstalleerd vermogen van 240 MW verdeeld over
24 eenheden. De tweede is een experimentele
Russische getijcentrale in de Kislaya baai,
die werkt onder een gemiddeld verval van
3,3 m met een ge'installeerd vermogen van
400 kW. Deze centrale heeft de vorm van een
caisson die ter bestemder plaatse is afgezonken.
De andere plannen v~~r het stichten van een
getijcentrale zijn blijven steken in de fase van
de onderzoekingen, zoals bijvoorbeeld de
plannen voor een getijcentrale bij het Passaquoddy Estuarium op de grens van de V.S.
en Canada aan de Atlantische Oceaan, de
Baai van Fundy in Canada, Cook inlet in

;-.,
\

\

in mindering mag brengen ter grootte van de
stichtingskosten van een dooriatende, afsluitbare stormvloedkering, kan er wellicht
een heel andere KWh-prijs uitkomen. Uiteindelijk zal die prijs, wanneer de technische
problemen niet onoverwinnelijkblijken, zoals
men begrijpt de doorslag geven.
Getij-energie
Getij-energie wordt reeds sedert eeuwen
gebruikt voor het aandrijven van allerhande
werktuigen. De potentiele en kinetische
energie van het water werd daarbij omgezet
in de bewegingsenergie van het werktuig. De
opgewekte energie werd dus altijd in de
onmiddellijke omgeving van de 'getijmolen'
gebruikt. Omzetting van getij-energie in
transportabele, meestal elektrische energie,
vindt pas sinds de laatste tien jaar plaats.

Alaska en San Jose in Argentinie. Sinds kart
is opnieuw een getijcentrale in studie genomen in het estuarium van de Severn in het
Kanaal van Bristol, nadat op eerdere studies
op economische gronden een negatieve
beslissing was gevolgd.
De op- en neergaande beweging van het water
in een getijgebied is de oorzaak van het feit
dat ten opzichte van een bepaald niveau
altijd een verval gecreeerd kan worden, uitgezonderd die momenten waarop de waterstand
en het niveau van vergelijking aan elkaar
gelijk zijn. Doordat het getij een op- en neergaande beweging maakt kan het verval
zowel positief als negatief zijn, zolang het
niveau van vergelijking zich maar in het
intergetijgebied bevindt.
Dit verval vertegenwoordigt een hoeveelheid
potentiele energie, die benut kan worden
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Blik in het inwendige van de
getijcentrale van La Rance,
Frankrijk

voor de opwekking van bewegingsenergie.
Een getijcentrale is een doorlaatorgaan waarover een verval gecreeerd wordt en waarin
turbines en elektrische generatoren ge'installeerd zijn teneinde dit verval, via de bewegingsenergie van de turbines, om te zetten
in transportabele elektrische energie. Aan
de ene zijde van de dam ligt dus het getijgebied, de zee, aan de andere kant een
bekken, al dan niet met een constant niveau.
Laten we aannemen dat het probleem waarmee men zich bezighoudt bij het ontwerpen
van getijcentrales zich in eerste instantie
zal toespitsen op de vraag hoe gedurende
een zo lang mogelijke tijd een zo groot
mogelijke hoeveelheid energie geproduceerd
kan worden.
Aangezien er aan de zeezijde niets valt te
regelen, komt het er in de praktijk op neer
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dat het bekkenniveau zo moet worden gereguleerd, dat er zo lang mogelijk een groot
en liefst zo constant mogelijk verval blijft
staan over de dam.
Men kan dit bereiken met een enkel of dubbel
bekkensysteem; in het laatste geval heeft
men een bekken met een hoog niveau en een
bekken met een laag niveau, en worden de
niveau's onderling geregeld met turbines of
sluizen.
Ter regeling van de produktiegrootte kunnen
ook al dan niet gekoppelde meervoudige
bekkensystemen gehanteerd worden. In ieder
geval is het duidelijk dat er vele mogelijkheden
openstaan.
Maar het probleem beperkt zich niet
tot de bepaling van het verval. Uit aile studies
komt naar voren dat de stichtingskosten van
doorslaggevende aard zijn. Zij bepalen namelijk de economische mogelijkheden van
een getijcentrale. Het te installeren vermogen
aan turbines en generatoren in relalie tot het
verval is derhalve een optimaliseringsprobleem. Een op maximale energieproduktie
gedimensioneerde centrale kan zo kostbaar
worden in relatie tot de energieopbrengsten,
dal een kleinere centrale, werkend onder
hetzelfde verval, ondanks een geringere vermogensopstelling economischer kan zijn; het
verband tussen energieproduktie en stichtingskosten is niet lineair.
Waar het op aankomt, zo blijkt uit het voorgaande, is de regeling van het niveau van
het bekken. Ten aanzien van hel Oosterscheldeprobleem treedt hier nu een wezenlijk
verschil op met de eerder geschetste situaties.
Het hoofddoel van een doorlatende dam in
de mond van de Oosterschelde is het in stand

houden van een kwalitatief goed aquatisch
milieu. Hiervoor dient zoveel water per dag
in en uit het Oosterscheldebekken te stromen
dat een bepaald gemiddelde getijverschil te
Yerseke, bijvoorbeeld 2,30 m, gehandhaafd
blijft.
Oeze voorwaarde is een zo strenge eis, dat
er geen enkele ruimte gelaten wordt voor het
regelen van het niveau van het Oosterscheldebekken, in die zin dat er vergroting van het
verval uit voigt. Oit impliceert, dat veela!
gebruik gemaakt zal moeten worden van een
verval over de dam, dat in genendele het
maximaal haalbare is. Oit door de 'natuur'
gegeven verval is ook niet constant te maken,
zodat het te benutten vermogen voortdurend
verandert.
De problemen die zich hierdoor zullen voordoen bij de belasting van het elektrisch net,
dus bij de energie-afgifte, zullen hier niet in
beschouwing worden genomen.
De studie van de P.Z.E.M. was met betrekking
tot dit probleem optimistisch: kennelijk werd
verondersteld dat het landelijk koppel net

hiervoor een aanvaardbare oplossing zal
kunnen bieden.
Uit milieukundig oogpunt is het gewenst dat
in de Oosterschelde het gehele scala aan
getijvormen optreedt, zij het ook in gereduceerde vorm. Ook een stand waarbij de
schorren worden overstroomd moet toch wei
eens per jaar worden bereikt. Met een 'conventionele' stormvloedkering is dit eenvoudig
te realiseren. Een getijcentrale zal echter
een aan de milieueisen aangepaste installatie
dienen te hebben. Kenmerkend voor deze
installatie is dal de energieproduktie ondergeschikt is aan de getijdemping: zodra het
'ontwerpverval' wordt overschreden wordt de
turbine losgekoppeld van de generator,
waardoor de debietdoorlaatcapaciteit grater
wordt. Weliswaar gaal dit niet zonder prablemen, maar in ieder geval kunnen grotere
vervallen dan het als normaal geldende ontwerpverval optreden en de daarbij behorende
debieten doorgelaten worden.
De berekeningen die antwoord moeten geven
op de vragen betreffende de energieproduktie
zijn groot in aantal vanwege het voortdurend
veranderen van de getijbewegingen en even
omvangrijk als het beschouwde bekken groot
is.
De getijbeweging staat onder invloed van
allerlei factoren, zoals de dagelijkse ongelijkheid, de veertiendaagse periodiciteit van
spring- en doodtij, opwaaiingsverschijnselen,
stormvloeden met bepaalde overschrijdingsfrequenties en veranderingen in de banen van
aarde en maan. Ook veranderingen in de
bodemconfiguratie compliceren het vraagstuk
aanzienlijk.
Eenvoudigheidshalve wordt uitgegaan van
enkele gemiddelde getijden, te weten de

Fig. 3. Alternatieve turbineopstelHngen in de sluitgaten
van de Oosterschelde
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gemiddelden van de 10-jarige peri ode 19511961, van spring-, gemiddeld en doodtij.
Ten behoeve van het Oostersehelde-onderzoek zijn eomputerberekeningen uitgevoerd
waarbij in de mond van de Oostersehelde
een dam wordt verondersteJd, waarin onder
water openingen zitten met zulke afmetingen,
dat te Yerseke een bepaaJd getijverschil
optreedt.
Er zijn onder meer berekeningen uitgevoerd
met een Oosterscheldebekken gecompartimenteerd vol gens model C3, dus met Oesteren Philipsdam en de eerdergenoemde getijden als randvoorwaarden op zee en zulke
openingen, dat te Yerseke gemiddelde getijverschillen optreden van 1,85 m, 2,30 m en
2,60 m. Uil deze berekeningen voigt onder
meer het getijverloop aan weerszijden van
de dam. Over de hoedanigheid van de dam
weet men dan verder nog niets, behalve dan
dat de hoeveelheden water bekend zijn, die
de dam zullen moeten passeren om een bepaald gelijverschil Ie veroorzaken te Yerseke.
Uit de verkregen waterstanden kunnen vervolgens zowel de vervallen als de debieten
bepaald worden. V~~r de vermogensberekeningen zijn dan aile benodigde gegevens
voorhanden.

De bijbehorende maximale debieten tijdens
springtij zijn 45000 m3/sec , 55000 m3/sec en
71 000 m3/see. Een jaar heeft gemiddeld 706
geUjden.
Teneinde een vergelijking mogelijk Ie maken
met bestaande thermische centrales is in de
tabel aan de voet van deze pagina een kolom
Peq opgenomen. Om de vergelijking zuiver Ie
houden, dienen deze waarden met ongeveer
20% reservecapaciteit verhoogd te worden;
er zou dus een thermische centrale van 170
MW gebouwd moeten worden om dezelfde
hoeveelheid energie te kunnen produceren
als een getijcentrale zou doen bij een gedemr
getij te Yerseke van 2,30 m.
Ter vergelijking de volgende cijfers. In de
gemeente Den Haag staat een thermische
centrale met een ge'installeerd vermogen van
180 MW, echter in normale bedrijfstoestand
gekoppeld aan andere eentrales via het landelijk koppel net. Theorelisch kan Den Haag
zich zelf bedruipen. De centrale levert vrijwel
uilsluilend aan bewoners. In een kleinere
plaals, maar met meer industrie, als Dordrechl
is het ge'installeerd vermogen van de centrale
530 MW. In Rotterdam is 1500 MW ge'installeerd, terwijl een uitbreiding met 1080 MW
ten behoeve van de Maasvlakte gereed is.
Uit deze cijfers blijkt wei, da! de opbrengst
van een getijcentrale in de mond van de
Oostersehelde slechts te vergelijken is met
de opbrengst van een kleine conventionele
centrale, terwijl de vermogensinstallatie
middelgroot dienl te zijn. Hierbij komi nog
het nadeel van de met het gelij verlopende
produktie. Dit vereist exira voorzieningen in
verband met de afname, vooral omdat de
maximale opbrengsten door het verloop van
het getij ook 's nachts zullen plaatsvinden
als de vraag het kleinst is.
Ais men dus moet uitgaan van een totaal Ie

Berekeningen en resultaten
Op grond van de literatuur is aangenomen,
da! er energie geleverd kan worden als het
verval groter is dan 50 em. Bij kleinere vervallen draaien de turbines wei, maar het
rendement daarvan is dan zo laag, dat de
geproduceerde hoeveelheden verwaarloosd
kunnen worden. De resultalen van de berekeningen zijn als voigt: Aangenomen wordt
een getij dat beantwoordt aan de waarden
van de slotgemiddelden 1961.0 en een compartimentering C3.

~--------------------------------

Gem. getijverschil Ie
Yerseke

p

1,85 m

--

----------~----------.--

E per
getij

E per

478MW

1793 MWh

1265 GWh

2,30m

497MW

1761 MWh

2,60 m

431 MW

1195 MWh

p
Peq
E
1 GWh
568

max

jaar

p

P
eq

p
max

max

144 MW

677MW

311 MW

1243 GWh

141 MW

730MW

309MW

844 GWh

96MW

673 MW

243MW

= ge'installeerd vermogen

= overeenkomstig

-

Gemiddeld getij

vermogen van een conventionele centrale
= energ:e-opbrengst
= 1 miljoen KWh.

installeren vermogen van 734 MW, dan zou
een turbine met een waaierdiameter van 6 m
in de mond van de Oosterschelde een vermogen aan de generator afgeven van 1,6 MW.
Een generator van dat vermogen moet gezien
worden als een Iilliput-generator.
Ter vergelijking het volgende: In de getijcentrale 'La Rance' is de waaierdiameter van
de turbine 5,32 m; aan de generator wordt
een vermogen afgegeven van 10 MW. Deze
centrale is nu 8 jaar in gebruik; het verval
bedraagt 8,5 tot 10,5 m. De getijcentrale te
Fundy Bay, die uit economische overwegingen niet is uitgevoerd, zou hebben gedraaid
op een tijverschi! van 7,5 tot 15 m. Bij een
waaierdiameter van 7,5 m zou elke turbine
34 MW hebben afgegeven aan de generator
en bij een waaierdiameter van 10 m zelfs
85,2 MW. Het wordt uit deze voorbeelden wei

duidelijk, dat de eisen met betrekking tot
de totale debietlevering en die inzake grote
vermogensopbrengsten in het Oosterscheldegebied moeilijk met elkaar te combineren zijn.
In de Roompot zou de plaatsing van turbines
met een doorsnede van 10 m mogelijk zijn;
voor de Schaar van Roggeplaat en de
Hammen zou een doorsnede van 6 m de
aangewezen maat zijn. Om de vereiste 55000
m 3/sec te realiseren, is dan een groot aantal
combinaties mogelijk, die ieder een bepaalde
hoeveelheid grondverzet vergen. Ais voorbeeld geven we hier drie mogelijke comb/naties.
I)

JI)

III)

Roompot
Schaar
Hammen
Roompot
Schaar
Hammen
Roompot
Schaar
Hammen

doorsnede 10 m
doorsnede 8m
doorsnede 6 m
doorsnede 10 m
doorsnede 6 m
doorsnede 6 m
doorsnede 10 m
doorsnede 6m
doorsnede 6 m

80 stuks
158 stuks
81 stuks
98 stuks
108 stuks
81 stuks
116 stuks
61 stuks
81 stuks

Als de turbines zouden worden aangebracht
in afzinkbare caissons, dan zouden per caisson van 75 m lengte nist meer dan drie
venturi-openingen met een doorsnede van
10 m en vijf venturi's met een diameter van
6 m gemaakt kunnen worden. Dit vereist dan.
in de genoemde drie geval/en:

Fig. 4. Venturi met bulbturbine,
ontworpen voor de Fundy Bay
centrale
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I)

80 venturi-openingen van 10 m doorsnee: 27 caissons
239 venturi-openingen van 6 m doorsnee: 48 caissons
Totaal: 75 caissons

II)

98 venturi-openingen van 10 m doorsnee: 33 caissons
189 venturi-openingen van 6 m doorsnee: 38 caissons
Totaal: 71 caissons

/II)

116 venturi-openingen van 10 m doorsnee: 39 caissons
142 venturi-openingen van 6 m doorsnee: 28 caissons
Totaal: 67 caissons

Aantallen
turbines
010 m en
0 6m

Kosten in miljoenen guldens (prijspeil1974)
Elektrisch
gedeelte

-------------------

I 80 239
II 98 189
!I! 116 142

Betonwerk

Plaatsen

-----------------------

2100
2000
2000

2600
2500
2300

Bovendien zijn deze caissons slechts in zeer
beperkte mate vergelijkbaar met de caissons
mel venturibuizen met rechthoekige doorsnede die volgens de zogenaamde 'caissonoplossing' zouden worden geplaatst in de
Oosterscheldedam.
De caissons voor de getijcentrale zouden
ongeveer twee maal zo diep zijn in de stromingsrichting en ongeveer anderhalf maal
zo hoog; de !engte ervan zou gelijk kunnen
zijn.
De kostenramingen die behoren bij de drie
hiervoor genoemde installatie-aiternatieven
worden samengevat in bovenstaande tabel.
In het extreme geval qat aileen turbines met
een doorsnee van 10 m zouden worden geinstalleerd - er wordt dan dus voorbijgegaan
aan grondmechanische problem en, vooral in
de Hammen - zouden de Kosten zeer ruw
geschat als voigt verdeeld zijn:
Elektrisch gedeelte:
Betonwerk
:
Plaatsen
:
Natte werken
:
Oiversen
:

1,7 miljard
2,0 miljard
0,7 miljard
2,0 miljard
0,5 miljard

gulden
gulden
gulden
gulden
gulden

Totaal: 6,9 miljard gulden
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------

------------

800
800
800

Natle
werken

-----

------

Oiversen

Totaal

500
500
500

7500
7300
7100

-------._----

1500
1500
1500

Geval II uit de bovenstaande tabel is als
alternatief echter reeler Ie achten. De Kosten
per ge"installeerde KW worden in dat geval
f 9675.
Indien een gemiddeld getijverschil te Yerseke
nagestreefd wordt van 2,30 m kan de energieproductie 1243 miljoen KWh per jaar bedragen.
Als de renteverliezen tijdens de bouw worden
verwaarloosd en de afschrijvingsduur van het
gehele complex op 50 jaar gesteid, leg en
8% per jaar gedurende de geheie afschrijvingsperiode, dan wordt de KWh-prijs tenminste f 0,47.
Laten we verder aannemen dat op de stichtingskosten van de centrale, een bed rag van
f 2,4 miljard in mindering kan worden gebracht, zijnde de stichtingskosten van een
conventionele stormvloedkering in de mond
van de Oosterschelde. Oit bed rag leiden we
af uit een van de ontbindende voorwaarden,
die de regering in november 1974 gesteld
heeH met betrekking tot de toeiaatbare meerKosten van het gehele nieuwe werk in vergelijking met het oude. Het kunstwerk is
hiervan s!echts een onderdeel, maar zodanig
groot dat van het stichtingskapitaal ad f 7,1
miljard van de getijcentrale tach f 2,4 miljard
ten laste van de Oeltawerken kan worden

geboekt. Dan resteert een v~~r de getijcentrale in rekening te brengen beginkapitaal
van f 4,7 miljard. In dit geval dient de KWhprijs tenminste f 0,31 te zijn.
De huidige prijs van gemoduleerde energie
van grootverbruikers gaat de 8 cent/KWh
nie! te boven; en als een grootverbruiker
energie afneemt die met het getij varieert
en waarvan de maxima ook 's nachts vallen,
kan de prijs nie! hoger liggen dan 7 cent.
In onze verkenning is ook geen rekening
gehouden met de inflatie; daarom kan de
prijs van f 0,31/KWh slechts worden beschouwd als een globale indicatie van de
minimum haalbare prijs gedurende het eerste
bedrijfsjaar.
De prijzen zullen vervolgens steeds bijgesteld
moeten worden. Lagere prijzen zullen aileen
kunnen worden bereikt wanneer de rentepercentages aanzienlijk dalen en de inflatie
tot stilstand is gekomen.
De jaarlijkse exploitatie- en onderhoudskosten en de investeringskosten van de
minimaal vereiste 10 Ofo reservecapaciteit, die
we tot nu toe buiten beschouwing hebben
gelaten, zullen ook hun effect hebben op de
prijs per KWh; naar alte waarschijnlijkheid
zullen ze tenminste een verhoging veroorzaken van 15 Ofo, zoda! de schatting van de
KWh-prijs neerkom! op f 0,35, gerekend naar
het prijspeil van 1974.
De prijsverhouding tussen de huidige grootverbruikersprijs en de berekende prijs is dus
zelfs bij deze waarschijnlijk te lage schattingen

productie van 1243 miljoen KWh, dan zal een
centrale aileen rendabel zijn als de jaarfasten lager zijn dan 87 miljoen gulden. Dit
betekent da! een getijcentrale aan investering
zeker niet meer dan 1 miljard gulden mag
kosten. Dit bed rag wordt met een factor 4 5
overschreden; ook langs deze weg blijkt dat
een gelijcentraJe, in de mond van de Oosterschelde, die een groot gedeelte van het geti]
moet doorlaten, economisch niet haalbaar is.

a

1 : 5.
Word! het getijverschil te Yerseke opgevoerd
tot 2,60 m, dan bedraagt de energie-opbrengst
jaarlijks slechts 844 miljoen KWh, 68 % van
de opbrengst die men haalt met 2,30 m
getijverschil te Yerseke. Het maximale debiet
zal echter 71000 m3 /sec. moeten bed ragen,
zodat de turbines 1,3 maal zoveel debiet
zullen moeten kunnen doorlaten als in het
eerder berekende geval.
De kosten van de energie zullen daardoor
minstens 50 % hoger komen te IIggen. Het
heeft derhalve geen zin, deze variant verder
door te rekenen.
De prijsverhouding van 5 . i die we moeslen
vaststellen tussen getij-energie en thermische
energie geeft al overtuigend aan, dat een
getijcentrale in de mond van de Oosterschelde
energie zou produceren op een economisch
nie! rendabele wijze, zeker op korle termijn.
Uit een omgekeerde redenering blijkt hetzel/de.
Gaan we uit van een haalbare prijs van 7
ctlKWh VDor met het getij fluctuerende
energie, en van de eerdergenoemde jaar571

Vorderingen van studies en
werken in verband met de
afsluiting van de Oosterscheld

In de periode van november 1974 tot mei
1976 werd regelmatig verslag uitgebracht over
de vorderingen die werden gemaakt met de
studies aangaande de afsluiting van de
Oosterschelde. Oat gebeurde onder meer ook
in deze Berichten. We kunnen met name
terugverwijzen naar de afleveringen 72, 73,
74, 76 en 78, die verschenen tussen mel 1975
en november 1976. In talrijke artikelen werd
daar geprobeerd om in voor ieder bevattelijke
bewoordingen uiteen te zetten hoe het beslissingsprobleem in elkaar zat, en welke
aspecten in ogenschouw moesten worden
genomen. Ook de inhoud van twee grote
nota's waarin de grondslag werd gelegd voor
de regeringsbeslissingen aangaande de
Oosterschelde, werd in het Oriemaandelijks
Bericht samengevat. Oat waren de 'blauwe
nota', of wei het 'Stormvloedkering Oosterschelde eindrapport', en de 'witte nota', meer
oHideel de "Analyse Oosterschelde Alternatieven'. In mei 1976 was het juist zover dat het
advies kon worden gegeven, een stormvloedkering te bouwen van 'pijlers op pulten'
(Bericht 77, p. 355-359).
Maar de verkenning van de mogelijkheden en
moeilijkheden was nog maar globaal geweest, en het was nog niet zover dat er
bestekstekeningen konden worden gemaak!
van de stormvloedkering. Wei werden de in
het tijdschema meest dringende voorbereidende werkzaamheden ter hand genomen.
20 werd onder andere het werk gestart voor
de aanleg van de compartimenteringsdammen.
De talrijke werkgroepen die zich met onderdelen van de Oosterscheldeproblematiek
bezighouden, zijn intussen doorgegaan met
hun onderzoeken, en de coordinatie van hun
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in elkaar grijpende probleemslellingen. Aangezien onze rapportage daarover ongeveer is
gebleven bij de stand van zaken in mei 1976,
nu alweer een jaar geleden, dient de voortgang van het onderzoek opnieuw aan de orde
Ie worden gesteld. In dit artikel bespreken we
de voortgang tot begin 1977.
Om het in principe gekozen ontwerp v~~r de
stormvloedkering nader te kunnen detailleren, moes! nag een groot aantal technische
kwesties worden bestudeerd. De studie van
de te verwachten belastingen op de stormvloedkering werd voortgezet, evenals het
onderzoek naar de stabilileit van drempel en
stortebedden, met name in het kritieke geval
dat bij stormvloed een of meer schuiven zouden weigeren, zodat de stroomaanval zich zou
gaan concentreren op een klein gedeelte van
de stormvloedkering. De dimensionering van
de funderingsputten en van de pijlers, die met
deze twee kwesties ten nauwste samenhangt,
kon daardoor weer wat nader worden bepaald. Ook werd onderzoek gedaan naar de
constructie die noodzakelijk zou zijn voor de
drempel, wil die voldoende zanddicht en voldoende stabiel zijn om bij de maatgevende
belastingen intact te blijven. Daarnaast ging
men in op de vraag welke veranderingen er
onder de maatgevende omstandigheden zullen
optreden in de vorm van de puttenfundering.
Tegelijk werden er beschouwingen opgezet
over de bereikbare en naodzakelijke veiligheid
van de stormvloedkering zelf en van het
waterkeringssysteem voar het Oosterscheldebekken als geheei, dat bestaat uit de primaire
dam en de erachter liggende tweede waterkeringen.
De resultaten van de verschillende onderzoe-

ken en beschouwingen hebben wei een
concreter beeld opgeleverd van verscheidene
aspecten van de stormvloedkering, maar een
definitief ontwerp is er nog niet uitgekomen.
AI praten wij er niel dagelijks over, het is ons
in teite wei bekend dat geen van de constructies waarmee wij ons omringen - huizen,
bruggen, kantoorgebouwen - bestand is
tegen aile denkbare belastingen. Een aardbeving van de kracht die zich in maart voordeed in Roemenie, zou ook bij ons grote
aantallen huizen en andere gebouwen doen
instorten. De kans dat zich in Nederland een
dergelijke aardbeving voordoet, is gelukkig
uiterst gering. Toch is de kans op een
dergelijke catastrofe wei aanwezig, en dat
betekent dat ze even goed morgen kan optreden als over duizend jaar. Een goed
voorbeeld van een in onze streken zeldzame
ramp levert de windhoos die Borculo heeft
getroffen in 1925. Het is kortom niet mogelijk
voor aile situaties die kunnen optreden in de
toekomst een veiligheid te verzekeren van
honderd procent.
Ook in de Deltawet is nie! uitgegaan van
absolute veiligheid. Het veiligheidscriterium
voor de waterkeringen in Zeeland berust volgens deze wet op de minieme kans op een
overstroming die men nog na de uitvoering van
het plan bereid is te accepteren, te weten
1/4000, dat is 0,25 %0 per jaar.
Het word! niet nodig geacht de stormvloedkering zo sterk te maken dat hij zijn kerende
functie nog kan vervullen wanneer geheel
Zeeland reeds is ondergelopen. De stormvloedkering moet dus worden afgestemd op
het Deltacriterium. V~~r de onderdelen van de
kering, de bovenbouw, de pijlers, de fundering,
de schuiven, de drempel en de bod em bescherming, geldt iets dergelijks. Een ketting
is zo sterk als zijn zwakste schakel, en het is
dan ook niet noodzakelijk een drempel aan te
brengen die bestand is tegen een storm
waarbij de pijlers hun stabiliteil verliezen.
Bij deze verfijning van de risicobeschouwing
wordt ook aandacht besteed aan de functie
van de dijken rond de Oosterschelde, die
tijdens storm achter de gesloten stormvloedkering liggen, en aan het mogelijk belang van
een eventueel later in de stormvloedkering aan
te brengen tweede stel schuiven. In de blauwe
nota werd al gemeld dat ze niet noodzakelijk
zijn voor de beoogde veiligheid. Er werd
toen nog voorbehoud gemaakt voor doorstroomopeningen groter dan 10000 m2 • Uit
latere studies is gebleken dat ook bij doorstroomopeningen tot 20000 m2 met een enkel
stel schuiven kan worden volstaan.

Daarnaast werd gewezen op het extra risico
dat de aanwezigheid van een tweede stel
schuiven mee kan brengen. Wanneer de
voofste schuit namelijk gesloten is, terwijl de
achterste blijft hangen, breken de golven over
de eerste schuit. Dit veroorzaakt klappen op
de tweede schuif. Het onderzoek op dit punt
is nog gaande. Het vergt nog nadere studie
in het raam van de risicobeschouwingen voor
detinitief kan worden vastgesteld of met het
openhouden van de mogelijkheid om een
tweede stel schuiven te plaatsen inderdaad
kansen worden geboden op het in een later
stadium verder verhogen van de veiligheid.
Dimensionering van de stormvloedkering
ledere constructie waar een druk op wordt
uitgeoetend, ondergaat daardoor een verplaatsing. De verplaatsingen die de pijlers van
de stormvloedkering mogen ondergaan wanneer de maatgevende superstorm woedt,
dienen binnen bepaalde grenzen beperkt te
blijven, enerzijds om het functioneren van de
schuiven niet te belemmeren, anderzijds om
uitspoeling van bodemmateriaal aan de voet
van de pijler te voorkomen. Welke atmetingen de putten moeten krijgen wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag welke
verplaatsingen ze maximaal mogen ondergaan.
Om een beter inzicht te krijgen in het
mechanisme van de krachtenoverdracht
tussen de put en de omringende bodem, en
van de verplaatsingen die de put zal ondergaal, worden te Kats proeven gedaan op een
schaal 1 : 10. Een belangrijk deel van dit
onderzoek is gericht op de invloed die de
wisselende golfbelasting uitoefent op de
verplaatsingen van een put. Ook wordt nagegaan in hoeverre de verplaatsingen kunnen
worden beperkt door verdichting van de
ondergrond. De resultaten zijn tot nu toe
zodanig, dat men overweegt proeven te gaan
nemen op nog groter schaal - 1 : 3 - om zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen
en schaaleffecten zoveel mogelijk te
elimineren.
De dimensionering van de pijlers en van de
bovenbouw van de stormvloedkering is in
hoge mate alhankelijk van de krachten die
dwars op de pijlers werken en van de verschillen in verplaatsing van de funderingsputten onderling, die mogelijk tijdens de
maatgevende storm zullen gaan optreden.
Gezocht wordt naar een samenstel van pijlers
en schuiven dat de dwarsbelastingen zo laag
mogelijk houdt, en naar constructies die de
dwarskrachten kunnen opnemen. Men overweegt of dit bereikt kan worden door de
vorm van de pijlers te verbeteren, door een
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stempeling aan te brengen tussen de pijlers,
door de schuiven verder zeewaarts tussen
de pijlers te plaatsen, door een combinatie
van deze maatregefen, of door nag andere.
Er werd nader onderzoek verricht naar de
belasting waarmee bij het ontwerp van de
schuiven rekening moet worden gehouden.
Reeds in de blauwe nota werd het vermoeden
uitgesproken dat het maatgevende verval over
de stormvloedkering wei 5 tot 5,5 m zou
kunnen blijken te zijn. Oit vermoeden is door
nader onderzoek bevestigd. De bewegingswerken zullen dientengevofge zwaarder worden belast dan in het aanvankelijke antwerp
was voorzien, en wellicht zullen ze dan oak
moeten worden aangepast. Oak voor het
antwerp van de schuif zelf heeH dit grotere
maatgevende verval consequenties.
De drempelopbouw, de stortebedden en de

Het ontgrondingsmodel in het
Waterloopkundig Laboratorium
De Voorst

bodembescherming die nodig is om de
stabiliteit van het kunstwerk te garanderen,
werden nader bestudeerd, onder meer aan
de hand van proeven in het Waterloopkundig
Laboratorium De Voorst, waar een model
moest worden verbouwd en vergroot vanwege
de uitgestrektheid der verschijnselen.
Er wordt gezocht naar een drempelconstructie
die kan voorkomen dat het onderliggende
zand ter plaatse van de aansluiting van
drempel en put wordt ui!gespoeld, ook wanneer de puttenfundering tijdens zware storm
enigszins wordt verplaatst. Men denkt aan
een drempel bestaande uit een laag steenasfalt aan de bovenkant, een open bestorting
op de taluds en een stroomverdelingsrooster
achter de dorpelbalk. Overigens bestaat het
vermoeden da! het in de blauwe nota veronderstelde maximale statische verva! over
de drempel aan de hoge kant is. Een beter
beeld van het gebruik van de stormvloedkering zou nodig zijn om hierover meer te
kunnen zeggen.
Nu het ontgrondingsmodel voor de stormvloedkering in het Waterloopkundig Laboratorium te De Voorst is verlengd, kan ook
onderzocht worden welke ontgrondingen er
zullen optreden wanneer de bodembescherming wordt ver!engd tot 690 a 700 m uit de
as van de kering. De eerste resu!taten van
dit voortgezette onderzoek !ijken erop te
wijzen dat de bezinking nog enigszins moet
worden uitgebreid. A!s de rand van de
bodembescherming als bestorting wordt uitgevoerd, kan de verdichting van de ondergrond buiten de bezinking plaatsvinden. Het
werkschema wordt daardoor iets flexibeler.
De vormgeving van de sluitgaten ondergaat
op grond van verder onderzoek geen belangrijke wijzigingen. De geleidedam bij
Noord-Beveland die aanvankelijk was geprojecteerd, kan waarschijnlijk vervallen.
Putten en pijlers zullen worden geprefabriceerd op een werkterrein te Schelphoek. Dit
is het resultaat van een studie naar de situering, de vorm en de constructie van de noodzakelijke werkterreinen, waarbij enkele alternatieven zijn verkend, tot tenslotte de genoemde keuze werd gedaan. In het voorjaar
van 1977 wordt met de aanleg begonnen.
Andere voorbereidende studies betreffen het
uitzonderlijke materieel waarmee het werk
moet worden uitgevoerd. De daarvoor nodige
werktuigen zijn nergens voorhanden; ze
moeten dus nog worden on!wikkeld en gebouwd. Hel gaat vooral om een hefschip da!
is uilgerusl om de pullen en pijlers !e plaatsen, om een verdichtingsschip, waarvanaf in
de sluitgaten verdichtingen kunnen worden

ondernomen, en een ponton voor het verrichten van grondonderzoek in de sluitgaten.
Voor het hefschip is onderzoek verricht in
het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation. Maar met de bouw van het materieel
wordt gewacht tot het ontwerp van de stormv!oedkering vastere vormen heeft aangenomen.
Een van de dingen die dienaangaande nog
niet vaststaan, is de doorstroomopening van
de stormvloedkering. Een interdepartementale
werkgroep bereidt daarover een uitvoerige
nota v~~r, waarin de relatieve voor- en nadelen worden onderzocht van een doorstroomopening van 11 500 m 2 , 14000 m2 en
20000 m 2 , die te Yerseke respectievelijk een
getijversr::hil oproepen van 2,30, 2,70 en 3,10 m.
Bij de analyse van dit keuzeprobleem brengt
de werkgroep overwegingen te berde die
liggen op het terrein van de techniek, de
kosten, de veiligheid, de milieu-belangen, de
morfologie van de Oosterschelde, de waterhuishouding, de visserij en de werkgelegenheid. In een volgend Bericht zal deze nota
en detail worden besproken.

Compartimentering
De Commissie Compartimentering Oosterschelde, die zich niet met de stormvloedkering, maar met het achterliggende Oosterscheldebekken bezig houdt, heeft voor de
uitwerking van het gekozen compartimenteringsmodel C3 drie werkgroepen ingesteld;
een voor de scheepvaart, een voor de waterhuishouding en een voor de problemen van
planologie en milieu. Deze werkgroepen
bezinnen zich ieder voor hun aspect op de
compartimen!ering zelf en op de verbetering
van het Kanaal door Zuid-Beveland, de aanleg
van het Zoommeer en de daarbij behorende
omkading van het Verdronken Land van het
Markiezaat van Bergen op Zoom.
Het globale trace van de Philipsdam en de
plaats voor het schutsluizencomplex zijn in
september 1976 vastgesteld. De twee schutsluizen voor de beroepsvaarl in de Philipsdam
worden 24 bij 280 meter groot. De jachtensluis daarnaasl meet 9 bij 75 m.
Het waterloopkundig onderzoek voor het
zoutbestrijdingssysteem dat bij deze sluizen
zal worden toegepast, verkeert in een vergevorderd stadium. In Berich! 78 (november
1976) stond te lezen dat het zuidelijk dee!
van het trace van de Philipsdam, de aansluiting op St.-Philipsland, nog nader dient Ie
worden vastgesteld. Omstreeks mei 1977 kan
daarover een studie en een advies van de
Commissie Comparlimentering Oosterschelde
worden verwachl.
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Zoals bekend is het werkeiland ten behoeve
van de sluisbouw aanbesteed, en zijn de
werkzaamheden daarvoor en voor de bouw
van een verbindingsbrug met de vaste wal
begonnen,
De bouw van de Oesterdam start later. De
werkgroepen van de Commissie Compartimentering Oosterschelde zijn nog bezig met
het bestuderen van een aantal alternatieve
traces voor deze dam en de omkading van
het Verdronken Land van het Markiezaat van
Bergen op Zoom, Elke werkgroep analyseert
de alternatieven naar het haar opgedragen
aspect In het najaar van 1977 zal dit leiden
tot een rapportage over de trace-keuze voor
de dam en voor de kade, en over de situering
en de omvang van de sluis,
Inmiddels is ook de studie ter hand genomen
van het lozingsmiddel in het Zoommeer, dat
afwatering op de Westerschelde mogelijk
moet maken, Het werkschema zegt dat een
rapport hierover medio 1979 klaar moet zijn,
De verruiming van het Kanaal door ZuidBeveland tot duwvaartkanaal moet gereed
zijn in 1985,
Partiele dijkverhogingen
Zoals eerder beschreven in de rubriek 'Vorderingen' van Bericht 74 (november 1975),
worden de partiele dijkverhogingen voorbereid
door een stuurgroep en een aantal provinciale
adviesgroepen, Over de werken in ZuidHolland werd tot nu toe overleg gepleegd met
het waterschap 'De Dijkring Flakkee', De
studiedienst te Vlissingen ging voort met het
toetsen van de criteria waaraan de dijkversterkingen moeten voldoen, Er blijkt geen
noodzaak uit, om de normen te herzien,
De uitvoering van de verzwaringen verloopt
over het geheel volgens plan of beter, zodat
de datum van gereedkomen van het totale
partiele-dijkverbeteringenplan kan worden
aangehouden,
Op Noord-Beveland zal in 1977 het verzwaren
van het dijkgedeelte tussen de haven van Kats
en de kom van Colijnsplaat worden voltooid,
Er lopen nog onteigeningsprocedures, Voor
de dijkversterking in de kom van Colijnsplaat
lagen tot 1 januari1977 de stukken ter visie,
Afhankelijk van de uitslag daarvan kan op
enig moment in 1977 begonnen worden met
de uitvoering van dit werk,
Op Zuid-Beveland worden de versterkingen
aan de zeedijk tussen de Zandkreekdam en
Kattendijke in 1977 voor!gezet. Ze zullen dit
jaar worden voltooid, Ook word! het bestek
aanbesteed voor het aansluitende gedeelte
tussen Kattendijke en Wemeldinge, In de kom
van Yerseke en bij de Bathpolders ten westen

van de Kreekraksluizen zullen in 1977 mede
dijkversterkingen worden aanbesteed, Uit de
dijk van de Hogerwaardpolder werd in 1976
een uitwateringssluis verwijderd,
De verbetering van de dijk langs de Muyepolder, de Oudelandpolder en de Noordpolder op het eiland Tholen is in de eindfase
nog gepaard gegaan met moeilijkheden, Er
deden zich over een lengte van 300 m ernstige
verzakkingen voor, Die zijn inmiddels hersteld,
en het gehele werk kon in november 1976
worden opgeleverd,
Van een andere dijkversterking op Tholen,
langs de Eendracht tussen de kom van het
stadje Tholen en de zuidelijke punt van de
Razernijpolder, is nog een gedeelte overgebleven ter voltooiing in 1977, Voor de voortzetting tot aan Gorishoek is het meetwerk
uitgevoerd; er kunnen nu plannen worden
opgesteld,
Het havenkanaal van Stavenisse zal worden
afgesloten met een beweegbare stormvloedkering, Het bouwplateau voor het kunstwerk
kwam nog in 1976 gereed, zodat de haven
toen al tegen hoge stormvloeden was beveiligd, De verdere uitvoering vindt plaats
in 1977, Over nadere aanpassingen rond de
haven van Tholen vindt overleg plaats met
het gemeentebestuur,
Van de 9 km lange dijkversterking tussen
Vianen en Bruinisse op Schouwen-Duiveland
is het zuidelijke gedeelte gereed; het overige
deel komt in 1977 in uitvoering, Verder is op
Schouwen-Duiveland de versterking van nog
drie dijkvakken in voorbereiding: een dijkdeel
bij de Westenschouwense inlagen, een zeewering ter plaatse van de kom van Bruinisse
en een dijkvak tussen Westbout en Schelphoek, De voorbereidingen van dit laatste werk
zijn het verste gevorderd,
Het principeplan voor het dijkvak tussen de
kom van St.-Philipsland en de veerhaven
Anna Jacoba langs de zuidzijde van het
schiereiland was eind 1976 uitgewerkt, zodat
het kon worden aangeboden aan de stuurgroep, Daarna kan worden begonnen met het
gereedmaken van de s!ukken voor de grondaankoop en het bestek, Dit werk zal naar
het zich iaat aanzien in de loop van 1977 tot
uitvoering kunnen komen, Er wordt overlegd
of aan de noordzijde een dijkverhoging kan
worden ondernomen die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de aanleg van een transportroute naar de bouwput voor de sluizen
in de Philipsdam,
In Brabant worden in 1977 dijkvakken versterk! langs de Augustapolder en de Zeekant
van de gemeente Bergen op Zoom, en ten
westen van deze plaats, langs de Noordland577

De rnond van de Oosterschelde
van zuid naar noord, Foto van
april '77
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Geertruidapolder. Een gedeelte van deze
iaatste waterkering komt voor op de lijst van
beschermde monumenten. De Rijksdienst
voor de Monumentenzorg is akkoord gegaan
met de voorgestelde dijkverbetering.
Het sluizencomplex van Mark en Dintel te
Dintelmond, dat niet blijkt Ie voldoen aan de
norm voor de partiele dijkverhoging, zal
moeten worden aangepast. Getracht wordt
om in het begin van 1977 een voorstel dienaangaande te formuleren.
Het dijkvak tussen de Hellegatsdam en Ooltgensplaat in Zuid-Hoiland, dal voor 1976 op
het programma stond, zal nu in 1977 worden
uitgevoerd.
De uitgaven die vanaf 1 januari 1974 zijn
gedaan zawel voar de stormvloedkering als
voor de compartimentering en de dijkverhogingen, vindt men bijeen in onderstaande
tabel. V~~r de partieHe dijkverhoging zijn bij
1977 aileen bedragen opgevoerd ap grand
van aanbestedingen v66r 1 januari 1977.

Uitgaven ten behoeve van de Oosterscheldewerken (in miljoenen guldens)
------------------

primaire
dam

1974
1975
1976

69
96
78

compartimen- dijkversterteringsdammen king

10
43*

werken Lv.m.
waterhuishouding

5
8
12

onderzoek

10
33
50**

*: waarvan 24 ten laste van 1977
**: voorlopige schatting
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Verantwoording van de loto's
Aerophoto 578
Parton V. Flymen 539 540 546
Ir. G. H. S. Holker 532
Hofmeester 542 547
Jan v. d. Kam 522
Siagboom en Peters 546
Foto Rijp 526
Senloto 556
Van de Velde 530 531 545 548
Waterloopkundig Laboratorium 574
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Aardbeieneiland 262, 284, 534
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circulatiestroming 54
COBA 167
Combinatie Dijksbouw Oosterschelde 118
Commissie Compartimentering Oosterschelde,
ei nd rapport iii, 411
Commissie Oosterschelde 3
compartimentering 4,63,111,142,403,419,
453. 479, 514, 549, 575
D

B
basispeil 310
Bastiaan de Langeplaat 545
beleidsanalyse 167, 412, 416
Beninger Slikken 360
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