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In memoriam
Prot Ir. P. Ph. Jansen

Professor ir. Pieter Philippus Jansen, het eerste
Hoofd van de Deltadienst is op 5 juli 1982
overleden. Professor Jansen was geboren op
11 augustus 1902 in Dordrecht.
Na het behalen van het ingenieursdiploma,
was hij werkzaam voor de Rijkswaterstaat bij
de bouw van de grote sluis in IJmuiden, de
sluizen in de Afsluitdijk, de stuw bij Lith in de
Maas, de kanalisatie van de IJssel en het
saneren van de Biesbosch . Onder zijn leiding is
het in 1944 door oorlogshandelingen overstroomde Walcheren drooggemaakt. Van 1946
tot 1968 was hij hoogleraar in de waterbouwkunde aan de TH te Delft. Vanaf de oprichting
in 1956 tot 1962 was Professor Jansen Hoofd
v an de Deltadienst.
Naast de opzet van de Dienst en zijn bijdrage
aan het rapport van de Deltacommissie,
werden onder zijn leiding de eerste afsluitingen,
waaronder die van het Veerse Gat, voltooid en
het ontwerp van de Haringvlietdam en de

afsluitingen van Volkerak en Grevelingen
opgezet.
Aan zijn bijdrage aan de Deltawerken is door
de toenmalige Directeur-Generaal van de
Rijkswaterstaat ir. J . van der Kerk aandacht
besteed in het Driemaandelijks Bericht van
november 1962 .
Nadien combineerde hij zijn buitengewoon
hoogleraarschap met buitenlandse adviezen .
Professor Jansen was €len van onze grootste
waterbouwkundigen . Een hele generatie
civiel-ingenieurs heeft van zijn lessen geprofiteerd.
Zijn belangstelling voor nieuwe werkmethoden
en zijn scherp kritische instelling inspireerden
zijn leerlingen en medewerkers tot een enorme
ontwikkeling van het waterbouwkundige
instrumentarium . Zonder deze nieuwe instrumenten lOals doorlaatcaissons, blokkensluitingen en geheel nieuwe b~dembeschermings
systemen lOuden de werken in de afgelopen
jaren ondenkbaar zijn geweest.
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Schuiven en bewegingswerken
voorde
Oosterschelde-kering (II)
De schuiven in de Oosterschelde-kering zullen
worden geopend en gesloten met behulp van
_, hydraulische bewegingswerken. In Bericht 100
(mei 1982) werd daar al over geschreven. In
deze aflevering het vervolg van een zo eenvoudig mogelijk gehouden uiteenzetting over het
hydraulisch werk en de elektrische installatie.
De complete taak van het bewegingswerk
wordt gerealiseerd met behulp van een
hydraulische installatie die olie onder druk naar
de cilinder kan toevoeren en drukloos kan
afvoeren naar een tank.
Bij het sluiten van een schuif wordt olie met
min of meer constante druk aan de dekselzijde
van de cilinder toegevoerd, terwijl de olie aan
de stangzijde kan worden afgevoerd via een
stroomregelventiel.
Door de instelling van dit regelorgaan ligt de
schuifsnelheid bij het sluiten vast. Deze
snelheid is voor aile schuiven bepaald op 3
mm/sec. Doordat er een constante druk is aan
de dekselzijde, zijn de golven die op de schuif
inwerken niet in staat de schuif tijdens het
sluiten omhoog te drukken.
In gesloten positie is de cilinder aan de stangzijde drukloos; een constante druk aan de
dekselzijde zorgt ervoor dat de schuif op zijn
onderaanslag blijft gedrukt.
Om te openen wordt de dekselzijde drukloos
gemaakt, en wordt aan de stangzijde olie onder
druk toegevoerd. Er is geen drukregeling, de
snelheid van de schuif wordt bepaald door het
debiet van de pomp. Ook in deze richting
bedraagt de snelheid bij benadering 3 mm/sec.
In geheven toestand hangt de schuif op de
oliekolom aan de stangzijde die is afgesloten
door een drukgestuurde terugslagklep tussen
de cilinder en het stroomregelventiel. De
stu ring op de teruslagklep is nodig om bij het
sluiten olie te kunnen afvoeren .
De hydraulische installatie van een cilinder
bestaat in hoofdzaak uit een elektrisch gedreven
pomp, kleppen, filters, schuiven, veiligheden
en drukschakelaars. Samen met de bijbehorende elektrische componenten en schakelkasten
zijn ze ondergebracht in containers in de
verkeerskokers.
De extra -bescherming van deze kwetsbare
onderdelen leek nodig, zowel tijdens de bouw
en het transport van de verkeerskokers als
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tijdens het bedrijf later, na gereedkomen van
de kering. Zonodig kan de lucht in de containers
verwarmd of anderszins behandeld worden,
om de voor de componenten gewenste
bedrijfsomstandigheden te waarborgen.
Daarnaast dempt de container eendeel van het
lawaai dat hydraulische pompen nu eenmaal
maken. In een container zijn de complete
hydraulische installaties voor de twee cilinders
op een pijler ondergebracht. In geval van
storing van de hydraulische installatie van €len
van deze cilinders is het daardoor vrij makkelijk
over te schakelen op de andere . Aile omschakelorganen bevinden zich in deze container; dit
betekent een belangrijke bijdrage aan de
bedrijfszekerheid van het bewegingssysteem.
Naast de hydraulische container staat de tank
met de bedrijfsolie voor het hydraulische
systeem . Bovendien bevindt zich in elke
verkeerskoker een container gevuld met
schakelkasten en apparatuur voor de besturing,
bewaking en energ ievoorziening. De containers
en olietanks staan aan de Noordzeezijde van de
verkeerskokers. De wand aan Oosterscheldezijde wordt geheel ingenomen door een doorgaand kabelrek waarop de complete elektrische
bekabeling, doorgaande hoogspanningskabels
voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf en een
aantal leidingen komen te liggen. Verspreid
over de kering zijn in de verkeerskokers ook
nog containers geplaatst voor werkplaatsen,
conditiebewaking, milieumetingen, transformatoren, enzovoort. Kortom, de verkeerskoker
staat aardig vol. Toch kon het principe gehandhaafd worden dat over de hele lengte van een
sluitgat passage mogelijk is door de verkeerskoker, zodat de meest storinggevoelige delen
van de bewegingsinstallaties ook onder de
slechtste weersomstandigheden bereikbaar
blijven.
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Fig. 1. Indeling van de kokers
van de Oosterschelde-kering

Fig. 2. Schema van de energieopwekking en -distributie

Het leidingwerk dat de hydraulische apparatuur
in de containers moet verbinden met de
hydraulische cilinders, is bevestigd op consoles.
Het verlaat de verkeerskokers aan de zijde van
de vaste oplegging op de pijlers. Zo ondervindt
het geen last van de verplaatsingen die de
verkeerskoker ondergaat ten opzichte van de
pijler. In de verkeerskokers is het leidingwerk
uitgevoerd in koolstofstaal, in de buitenlucht in
roestvast staal.
De leidingen worden zoveel mogelijk gecombineerd met de bordessen en leuningen tussen
de verkeerskokers en de hamerstukken. Op het
hamerstuk volgen ze hun eigen weg . Waar de
vaste leidingen overgaan naar de bewegende
cilinder, wordt gebruik gemaakt van slangverbindingen. Die zijn dubbel uitgevoerd op de
plaatsen waar ze invloed kunnen hebben op de
bedrijfszekerheid bij het sluiten.
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Om de delen van het machinewerk en de
elektrische installatie op het hamerstuk te
kunnen bereiken is een aantal bordessen
voorzien, die onderling door trappen worden
verbonden. Het ontwerp hiervan wordt zo
opgezet dat ze zoveel mogelijk als een geheel
op het hamerstuk kunnen worden aangebracht.
Omdat ze het uiterlijk van de pijlerbovenbouw
in niet onaanzienlijke mate bepalen, wordt over
de vormgeving overlegd met de architect.
Elektrische installatie
Het ontwerp van de elektrische installatie van
de Oosterschelde-kering is door twee aspecten
in hoge mate bepaald: de faalkans en de
tolerantie-problematiek. Er moesten bijzondere
maatregelen getroffen worden om een uiterst
betrouwbare installatie te krijgen en in geval
van storingen snel de aard en de plaats van de
storing te lokaliseren, zodat alsnog ingegrepen
kan worden. De tolerantie-problematiek vereist
hoge nauwkeurigheid bij meting van de
schuifscheefstand . We bespreken achtereenvolgens eerst de faalkans en de tolerantie, en
geven daarna een beschrijving van de installatie,
die in drieen uiteenvalt: de energievoorzienig,
de besturingsinstallaties en de centrale bed iening.
De stormvloedkering is bestand tegen storm beiastingen die €lenS in de 4000 jaar kunnen
voorkomen; de toegestane kans op bezwijken
van de kering dient dus kleiner te zijn dan
2,5 x 10·4 /jaar.
Teneinde te kunnen bepalen hoe sterk het
machinewerk dan moet zijn, is met behulp van
mathematische modellen berekend hoe groot
het maximale verval kan zijn tijdens het sluiten
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van de schuiven, gegeven volledige vrijheid
bij de keuze van het tijdstip van sluiten.
Dit blijkt 4,2 m te zijn; het verval treedt op aan
het einde van een grenspeilsluiting. Aile
onderdelen van de kering moeten minstens
. bestand zijn tegen de gevolgen van de stroom
die bij dit verval door de kering trekt.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat aan de
onderdelen die het verval moeten keren, een
hogere eis wordt gesteld; zij moeten uitgaan
van een verval van 6,2 m, zijnde het verval dat
met een kans van 2,5 x 10-4 /jaar optreedt bij
een laagwaterkentering-sluiting .
Bij het sluiten van de kering bestaat de kans
dat een of meer schuiven weigeren dicht te
gaan , als gevolg van wat voor storing dan ook.
In het ontwerp is een duidelijke beperking
gesteld aan de toelaatbaarheid van het optreden
van zo'n storing.
Samengevat luidt de ontwerpeis, dat de kans
op het geJijktijdig optreden van 4,2 m verval en
het weigeren van een of meer schuiven kleiner
dient te zijn dan 2,5 x 10-4 •
Indien de kering bij lagere waterstanden dan
het grenspeil gesloten wordt zal vaker een
verval geJijk aan of groter dan 4,2 m ontstaan.
Op dezelfde wijze als bij grenspeilsluitingen, is
berekend hoe vaak het extreme verval van 4,2
m optreedt indien altijd op de laagwaterkentering gesloten wordt. Dit blijkt 1,25 x 10-'/jaar te
zijn, 12'/2% .
Indien de kans van voorkomen van deze
extreme belasting gecombineerd wordt met de
ontwerpeis dat de kans op bezwijken van de
kering, ook bij weigerende schuiven, kleiner
moet zijn dan 2,5 x 10- 4 /jaar, dan voigt daaruit
dat de kans op weigeren door falen in de
hydraulische en/of elektrische installatie niet
groter mag zijn dan 2 x 10-3 /jaar.

7

1
i~~ ~

j- -- - - - - - - - - - - - - - - - ---

NIET VITALE BEDIENING-SIGNAlERING

I BEOIENINGSEENHEID

:

CENTRAAL

r--=~'NAL

I
I

:
I

I
I

I
I

VITALE BEDIENING
EN SIG NAlERING

MASTER
COMPUTER

t~=j

j
~MMUNIKATIE

lOKAAL

SCHUIFBESTURINGS
& BEWAKINGSI'NSTALLATIE SVKO

I
SERVICE EN
ONDERHOUDS
COM PUTER

STANDBY
COMPUTER

-j
~

I

DATAT.B.V.
DERDl:N

I

-~

1 f-----

MET CENTRALE BEDIENING

PRESENTATIE GEGEVENS

SIGNAAL.
lOKALE
TERMINAL
PRINTER I
KEYBOARD

BESTURING
BEVEILIGING

SIGNAlERING
EN KOMMUNIKATIE UNIT

OUTPUT.

~NING

t

LOKALE BEOIENING

~NALERING

3 x 12 BITS GRAY- CODE
HYDRAUUSCHE CILINDER

HYDRAULISCHE-INSTAlLATIE

~S & RETOUR-LEIDING HYDRAULIEK
GEMEENSCHAPPELlJK
MNGEDREVEN

t

CODEGEVERS L _

SCHUIF

_ _ __ _ _ _ _ _ _-=G=EL::;IJ:.:.K=LO;:.O::;PcI:N
" 'S
:..:T.:.:
A=L lA
= TI:=E_ _ _ __ _ __ _---'fODEGEVERS

Bij gelijke verdeling van de faalkans over de
elektrische en hydraulische installatie, resulteert
een toegestane faalkans voor de gehele
elektrische installatie - die in totaal 63 individuele installaties omvat - van 10-3 /jaar, een
duizendste per jaar.
Aan deze hoge betrouwbaarheidseis kan
slechts voldaan worden indien een aantal
bijzondere maatregelen getroffen wordt. De
eerste daarvan is: snel omschakelen op een
reserve-installatie . Dit wordt met name toegepast bij de hydraulische installatie, waar
omgeschakeld kan worden op de hydraulische
eenheid van de naastgelegen schuif, nadat die
zijn sluitbeweging voltooid heeft. Daarvoor is
nodig dat een storing snel gelokaliseerd wordt.
Een belangrijke taak van de elektrische installatie
is het voortdurend bewaken van de schuifbeweging en onmiddellijke melding van een
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Fig . 3. Blokschema van de
besturings- en bewakingsinstallatie

storing aan het centrale bedieningsgebouw.
Voorts moeten de besturingsinstallaties
regelmatig worden beproefd . Door hiervoor
ee n juiste interval te kiezen kan de kans op
storing tijdens een onverwachte sluiting
w orden verkleind .
Daarnaast zullen sommige installatiedelen
meervoudig worden uitgevoerd, waardoor de
schuifbeweging in geval van falen van bepaalde
onderdelen toch door kan gaan . Dit principe
wordt toegepast bij de meer gecompliceerde
installatiedelen, waarin vee I elektronika zit. De
installatie voor de meting van de schuifscheefstand en de besturing van de hydrauliek is
drievoudig uitgevoerd . Daarmee is het bezwaar
van een dubbele uitvoering ondervangen,
namelijk dat het niet zander meer mogelijk is te
bepalen welke feitelijk defect is, als een van de
twee installaties defect raakt. Voor de onderdelen die niet meervoudig uitgevoerd kunnen
worden, dienen uiterst betrouwbare componenten gekozen te worden : een standaard schakelrelais dat regelmatig een keer per veertien
dagen beproefd wordt blijkt ternauwernood de
geeiste faalkans te halen .
Gezien wat haalbaar is bij het plaatsen van de
pijlers zullen de schuiven bij het op- en neerbewegen tussen de meer of minder scheefstaande
pijlers met een zekere nauwkeurigheid rechtgehouden moeten worden. Bepalend hiervoor is
de mate waarin de geleidingsstrippen op de
pijlers en de geleidingen op de schuiven ten
opzichte van elkaar verdraaid mogen zijn.
Vooralsnog wordt 15 cm scheefstand van de
schuiven toelaatbaar geacht, 20 cm scheefstand
geldt dan als extreem. De schuif zal door
ongelijke snelheden van de cilinders scheeflopen, bij de hoogste schuiven tot wei 40 cm.
Tijdens het bewegen zal dus gecorrigeerd
moeten worden, door de voorlopende zijde
tijdelijk stil te zetten.
Door onnauwkeurigheden in het meetsysteem
zal de toegestane scheefloop om te beginnen
ve rkleind moeten wo rden, zadat er vaker moet
worden gecorrigeerd ; dat heeft een nadelig
effect op de levensduur van de hydraulische
installatie. Gekozen is voor een meetonnauwkeurigheid van 1 2 cm, wat voor de hoogste
schuif van 11,9 m een meettolerantie van
1,5 0/00 betekent. Met conventionele middelen
is lOiets niet realiseerbaar.
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Energievoorziening
Voor het bewegen van de schuiven is een
ve rmogen benodigd dat afhankelijk van de
afmetingen van de schuif varieert van 49 tot 73
kVA. Voor het gelijktijdig bewegen van aile

schuiven is in totaal een vermogen van 4000
kVA nodig .
Het overige voor de kering benodigde vermogen, voor het in bedrijf houden van de verlichting, de verwarming, de bewaking en de
signalering en voor het bedienings- en dienstengebouw en de Roompotsluis, bedraagt in totaal
450 kVA.
Het sluiten van de kering zal slechts onder
uitzonderlijke omstandigheden plaatsvinden,
en het piekvermogen hoeft dus maar zelden te
worden opgebracht. Indien aile energie lOU
worden betrokken uit het openbare elektriciteitsnet, lOU de Provinciale Zeeuwse Energie
Maatschappij dat piekvermogen voortdurend
beschikbaar moeten houden. Hieraan lOuden
zeer hoge kosten voor vastrecht verbonden
zijn.
Op financieel-economische gronden aileen al is
eigen opwekking van energie aantrekkelijker.
Er kan dan gebruik worden gemaakt van
apparatuur van de centrale die is opgesteld
voor de bouw van de stormvloedkering. In de
energie-behoefte voor het gelijktijdig bewegen
van aile schuiven wordt voorzien door eigen
opwekking; aileen de energie die onder
norma Ie omstandigheden wordt verbruikt,
wordt betrokken uit het openbare net van de
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij.
De centrale die energie levert voor de bouw
van de stormvloedkering, maakt gebruik van
aggregaten van 725 kVA. Voor het gelijktijdig
bewegen van aile schuiven moeten ertenminste
zes aggregaten beschikbaar zijn . In de faalkansanalyse wordt er rekening mee gehouden dat
er twee aggregaten buiten bedrijf kunnen zijn
in verband met revisie . Om zekerheid te
hebben dat het gevraagde vermogen met de
vereiste betrouwbaarheid beschikbaar is zullen
er nog twee extra aggregaten geplaatst
worden; in totaal worden dus 10 aggregaten
opgesteld . Om te voorkomen dat brand of
explosie in een aggregaat de gehele eigen
opwekking in de war stuurt, is de installatie
gesplitst in twee centrales van elk vijf aggregaten .
Beide centrales hebben hun eigen bekabeling,
hoofdrails en schakelapparatuur, er is een
volledige brandscheiding doorgevoerd. Bij het
uitvallen van een centrale kan de kering, door
het beurtelings en eventueel getrapt bewegen
van de schuiven, toch worden gesloten, zij het
met enige vertraging .
De aggregaten wekken een laagspanning van
380 V op. Deze opwek-spanning wordt per
aggregaat met behulp van een transformator
van 800 kVA omhoog getransformeerd naar
een distributie-spanning van 10 kV. De opwekeenheden worden aan de 10 kV-zijde, na
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synchronisering, parallel geschakeld op het
hoofdrailsysteem .
Onder normale bedrijfsomstand igheden,
wanneer niet aile schuiven gelijktijdig behoeven
te worden bewogen, wordt de energie betrokken
uit het open bare net van de PZEM ; daartoe is
op de kering een aansluiting van 800 kVA
aanwezig.
Dit heeft nogal wat voordelen . De eigen
aggregaten behoeven niet continu in bedrijf te
zijn; en dit verlengt de levensduur. Er hoeft ook
niet voortdurend service-personeel aanwezig te
zijn . In het bedienings- en dienstengebouw,
waarin de centrales zijn ondergebracht, wordt
de geluidshinder beperkt. De energiekosten zijn
lager, aangezien het continu benodigde
vermogen te gering is om een aggregaat
voldoende te belasten; het brandstofrendement
zou daardoor laag zijn, en bovendien zou de
diesel motor ernstig vervuilen .
Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden
zal geregeld een beperkt aantal schuiven
worden bewogen. De energie daarvoor zal
eveneens worden betrokken uit het open bare
net.
Voor elke centrale is een ballastweerstand van
800 kVA beschikbaar voor het afregelen en
testen van de aggregaten.
Maandelijks draaien de aggregaten proef. Ze
worden dan beurtelings parallel geschakeld op
het openbare net, waaraan de opgewekte
energie wordt teruggeleverd. Hierdoor wordt
veel minder energie verloren, dan wanneer
gebruik werd gemaakt van de ballastweerstand.
Om een stabiel bedrijf te garanderen wordt op
het hoofdrailsysteem van de centrales een
kleine ballastweerstand als grondlast bijgeschakeld . Ais aile schuiven gelijktijdig moeten
worden bewogen, wordt de energievoorziening
voor de gehele kering overgenomen door de
eigen centrales. De omschakeling vindt zonder
spanningsonderbreking plaats doordat men de
centrales kortstondig parallellaat draaien aan
het openbare net, waarna de externe voeding
wordt afgeschakeld.
Vervolgens kan het groene licht worden
gegeven voor het bewegen van de schuiven.
Nadat de schuifbewegingen zijn voltooid,
wordt de energievoorziening voor de kering
weer overgenomen door de externe voeding,
opnieuw zonder spanningsonderbreking.
In de installatie zijn voorzieningen opgenomen
om het maximale vermogen van de beide
centrales te leveren aan het provinciale net, in
geval er een storing optreedt in de energievoorziening daar.
Vanuit de hoofdverdeling in het bedienings- en
dienstengebouw wordt zowel naar het noorden,
10

ten behoeve van de kering in de Hammen en
de Schaar, als naar het zuiden, ten behoeve
van het gedeelte van de kering in de Roompot,
een 10 kV-distributienet aangelegd. Terwille
van de bedrijfszekerheid is de hoofdverdeling
weer in twee delen gesplitst, met brandscheiding, en bestaan beide distributienetten uit een
10 kV-ringleidingsysteem.
Vanaf elk van de beide delen van de hoofdverdeling gaat een 10 kV-kabel in noordelijke en in
zuidelijke richting . Verdeeld over de sluitgaten
wordt een aantal transformatorstations
opgesteld : 3 stuks in de Hammen, 4 in de
Schaar, en 9 in de Roompot. Er wordt ook een
transformatorstation opgesteld voor de
Roompotsluis. Deze stations worden om en om
aangesloten op een van de beide 10 kV-kabels.
Het meest noordelijke en het meest zuidelijke
transformatorstation dienen als koppelstations ;
daar worden de beide 10 kV-kabels van een
ringleiding aangesloten op een koppelschakelaar.
Gewoonlijk zijn de ringkoppelschakelaars
geopend, en staat het ringleidingsysteem dus
open. Het meest noordelijke en het meest
zuidelijke transformatorstation zijn dus elk
slechts gekoppeld aan een van de beide
10 kV-kabels. Ais ergens in het distributienet
een storing optreedt, bij voorbeeld door
kabelbreuk of een defect in een transformatorstation, zullen de transformatorstations die op
dezelfde 10 kV-kabel zijn aangesloten en die
achter de storingslocatie liggen, van energie
verstoken blijven . Indien nodig wordt het
gestoorde deel van het net dan afgeschakeld
en sluit men de ringkoppelschakelaar van de
betreffende ring. De uitgevallen transformatorstations krijgen hun voeding dan vanaf de
andere zijde.
In de transformatorstations wordt de 10
kV-spanning omlaag getransformeerd naar de
gebruiksspanning van 220/380 V. Omdat niet
aile schuifinstallaties hetzelfde vermogen
vragen wo rdt vanuit een transformatorstation
een wisselend aantal schuiven gevoed, drie,
vier of vijf, al naar de energievraag.
In geval van storing in een transformator kan
een beroep worden gedaan op de laagspanningsverdeling van een van de beide naastliggende stations. In iedere verkeerskoker wordt.
voor de schuif die daar hangt een plaatselijke
elektrische installatie ge'jnstalleerd; vanuit de
laagspanningsverdeling daarin worden de
verschillende installatie-onderdelen - de
verlichting, de besturingsinstallatie, de hydraulische installatie en de communicatie-installaties - gevoed.
Een aantal van deze installaties krijgt rechtstreeks220/380 V wisselspanning. Enkele
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andere installaties, waaronder die voor de
besturing, worden met behulp van omvormers
en accu's gevoed met een gelijkspanning van
hoge kwaliteit.
Bij een sluiting ter wille van de veiligheid van
het Oosterschelde-gebied zal men de kering zo
snel mogelijk en met hoge betrouwbaarheid
geheel dicht willen hebben. Evenwel, deze
sluitwijze kan nadelige gevolgen hebben voor
het milieu . Er zijn daarom ook alternatieve
sluitingsmethoden mogelijk gemaakt. Om
bepaalde uit een oogpunt van milieu-bewaking
gewenste effecten te kunnen bewerkstelligen
moet het mogelijk zijn iedere schuif afzonderlijk
bedieningscommando's te geven, zodat ieder
denkbaar bewegingspatroon met de schuiven
kan worden uitgevoerd, en het doorstroomprofiel van de sluitgaten vrijelijk kan worden
bepaald .
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De bediening van de schuiven vindt plaats in
het centrale bedieningsgebouw, vanaf een
lessenaar.
Daaromheen staat op enige afstand een
signaleringstableau, waarop de toestand van
iedere schuif afzonderlijk kan worden afgelezen,
alsmede het schema van de energieopwekking
en -distributie.
De bedieningslessenaar is onderverdeeld in
twee delen . Het eerste gedeelte functioneert bij
veiligheidssluitingen; hiervandaan kunnen
rechtstreeks commando's worden gegeven aan
aile schuifinstallaties. Ais vanaf dit paneel een
sluitcommando is gegeven, zullen de schuiven
dichtgaan volgens een programma dat vast is
ingebouwd in de nabij de schuiven geplaatste
elektrische installatie en dat een sluiting
garandeert die voldoet aan de betrouwbaarheidseisen .
Vanaf het deel van de lessenaar dat dient voor
alternatieve sluitingen kunnen slechts commando's worden gegeven nadat met een sleutelschakelaar is omgeschakeld van het veiligheidspaneel naar het alternatieve paneel. Dit
lessenaargedeelte staat in verbinding met een
centrale gegevensverwerkende installatie. Voor
iedere schuif afzonderlijk kan de hoogte
worden opgegeven tot waar de schuif na een
commando dient te worden gesloten of
geopend. Door middel van keuzetoetsen kan
men verschillende programma's oproepen in
de centrale verwerkingseenheid, waarmee de
schuiven volgens een van tevoren bepaald
patroon kunnen worden bewogen. Aile daarvoor
noodzakelijke en door de centrale gegenereerde
commando's worden naar de lokale installaties
overgedragen via een aflOnderlijk net, waarlangs eveneens wordt teruggemeld wat de
commando's hebben uitgewerkt. Ais dat om
veiligheidsredenen gewenst is, kan te allen
tijde teruggeschakeld worden naar het veiligheidspaneel; de alternatieve sluitwijze verandert
dan weer in een veiligheidssluiting. Voor elke
schuifeenheid is ter plaatse een elektrische
installatie noodzakelijk.
Deze installaties zijn voor iedere schuif gelijk,
ongeacht het verschil in afmeting van de
schuiven. De gegevens die nodig zijn om de
taken van besturing, beveiliging, bewaking en
signalering te kunnen uitvoeren, worden
betrokken uit de hydrauliek, van meetopnemers
bij de schuiven, of ze komen binnen vanuit het
centraal bedieningsgebouw, dan wei, indien
men de installatie ter plaatse van de noodzakelijke gegevens wil voorzien, van een lokale
terminal.
De uitgangen van het besturingsgedeelte
worden direct naar de hydraulische installaties
gevoerd en sturen daar de diverse hydraulische
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stuurkleppen en motoren .
Vanuit de hydraulische installaties wordt de
procesinformatie bestemd voor de besturing,
beveiliging, bewaking en signalering naar de
besturingseenheid teruggekoppeld. De door de
besturingseenheid afgegeven signalen en de
teruggekoppelde informatie worden centraal
verwerkt.
We gaan nu nog wat nader in op de taken van
besturing, beveiliging, bewaking en signalering .
De besturingstaak omvat allereerst de correctie
van scheefstand van de schuiven. De linker- en
de rechterzijde van een schuif worden bewogen
door twee onafhankelijke hydraulische hefinrichtingen. Door ongelijkheid in de afstelling
van de hydrauliek kan een schuif scheeflopen.
Dit dient beperkt te worden, om de geleidingen
waarlangs de schuif wordt bewogen zo
gelijkmatig mogelijk te belasten.
Verder moet de besturing er zorg voor dragen
dat de commando's 'dalen' en 'stoppen ', die
horen bij een sluiting in het belang van de
veiligheid, altijd met voorrang worden uitgevoerd . Deze commando's kunnen vanuit het
bedieningsgebouw worden gegeven, en lokaal
bij de schuif. Wanneer zo'n commando wordt
gegeven, wordt een eventueel in uitvoering
zijnd besturingscommando onmiddellijk
beeindigd .
Bij het uitvoeren van een besturingscommando
kan de besturing een beperkt aantal terugmeldingen verrichten van de hydraulische inrichtingen . De scheefstandcorrecties vinden plaats
parallel met het uitvoeren van een besturingscommando.
Nadat een eindstand of een ingestelde hoogte
is bereikt, zou een schuif kunnen gaan wegzakken. Door de besturing wordt dit automatisch
gecorrigeerd.
Beschouwen we vervolgens de beveiligingstaak,
dan zien we dat beveiligingen worden aangebracht op extreme scheefstand, op de eindstanden van de schuiven , en op onderdelen van de
hydrauliek; daarover nog een woord . Treedt er
extreme scheefstand op, dan is een scheefstandcorrectie niet uitgevoerd. De hydraulische
eenheden worden in dat geval uitgeschakeld.
De hefhoogte van de linker- en de rechterzijde
van een schuif wordt door middel van codegevers ingewonnen, voor de zekerheid drie maal.
Daarna kan er worden gecorrigeerd .
Bij het bereiken van de eindstand van een
schuifzijde, wordt de hydraulische eenheid die
daarbij hoort, uitgeschakeld. De eindstand
wordt eveneens afgeleid van de stand van de
codegevers.
Verder wordt een aantal grootheden in de
hydraulische installatie, lOals maxima Ie druk,

Overzicht van de bedieningsruimte

oliepeil enlOvoort, van een beveiliging voorzien.
De beveiligingstaak is van zeer groot belang;
falen in deze taak kan ernstige schade aan de
kering ten gevolge hebben .
Ten slotte controleert de elektrische installatie
zichzelf en de hydraulische installatie op goed
functioneren .
Bij niet of niet goed functioneren en significante
procesgebeurtenissen wordt daarvan melding
gedaan aan de centrale verwerkingseenheid .
De signaleringstaak staat los van de besturingsen beveiligingstaak.
Fig. 3 geeft een blokschema van onderdelen
waaruit de besturings- en bewakingsinstallatie
is opgebouwd . In de bovenste helft van de
figuur zien we de centrale verwerkingseenheid,
die is opgesteld in het bedieningsgebouw. Ze
bestaat uit een dubbele computer voor het
o perationele beheer. Daarnaast staat een
kleiner computer-systeem, waarmee bijzondere
taken lOals storingsdiagnoses verricht kunnen
worden, zonder het operationele gedeelte te
be'invloeden . In het midden van de figuur zijn
symbolisch de verbindingen getekend tussen
de centrale bedieningspost en de installaties.
Deels betreft het hier rechtstreekse kabelverbindingen; het overgrote deel van de signalen
wordt evenwel overgedragen via het data-net.
De onderste helft van het blokschema wordt in

beslag genomen door een voorstelling van €len
van de installaties.
De kern ervan bestaat uit een micro-computersysteem, dat om betrouwbaarheidsredenen
drievoudig wordt uitgevoerd, en middels een
zogenaamde 2-uit-3-schakeling de hydraulische
installatie stuurt. De micro-computer maakt het
mogelijk de schuifhoogte zeer nauwkeurig te
meten . Ook aile andere bedieningscommando's
en terugmeldingen uit de hydraulische installatie worden door de micro-computer verwerkt.
In de centrale bedieningsruimte wordt een
staand paneel geplaatst dat een overzicht geeft
van aile operationale onderdelen van de
kering, met de benodigde bedieningsorganen
en signaleringen. Het overzichtspaneel zal
bestaan uit een deel 'energie-opwekking' , een
dee I 'energiedistributie' en een deel 'schuiven'.
V66r het staande paneel wordt een centrale
lessenaar geplaatst vanwaar men tevens een
goed overzicht heeft over het staande paneel.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de
signaleringen en meldingen ten behoeve van
bewakings- en onderhoudsdoeleinden:
algemene storing/alarmmeldingen komen op
de lessenaar, specifieke meldingen op het
wandpaneel en detailinformatie wordt gepresenteerd op een printer/beeldscherm . Ter
voorkoming van overbodige i nformatie zal
voor het staande signaleringspaneel van het
alarm-signaleringsprincipe gebruik worden
gemaakt. Er wordt dan niets gesignaleerd,
zolang er zich geen bijzonderheden of calamiteiten voordoen. Slechts als men dit wenst, of
in geval van een specifieke alarmmelding , zal
de aandacht getrokken worden door het
oplichten van signaleringslampjes .
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Het ontwerp van de drempel

De drempel van de Oosterschelde-kering dient
een aantal functies te vervullen. De voornaamste zijn bescherming van de ondergrond tegen
erosie, en steun aan de pijler en de ondergrond .
Maar de drempel is ook een onderdeel van de
kering als geheel , en dus heeft hij tevens zowel
een afsluitende functie, bij gesloten kering, als
een stroomgeleidende functie wanneer de
kering open staat. Om de ondergrond te
beschermen dient de drempel als een filterconstructie opgebouwd te worden, waarbij als
randvoorwaarden gelden enerzijds de.afmeting
van de korrels van de ondergrond en anderzijds
de afmetingen van de stenen van de toplaag .
Vanwege de afsluitende functie worden eisen
gesteld aan de doorlatendheid, terwijl de
constructie daarnaast flexibel moet zijn, om
ongelijkmatige zettingen te kunnen volgen en
aansluiting te behouden op andere onderdelen
van de kering . Een gelijkmatige vorm van de
drempel is aantrekkelijk voor de stroomgeleiding onder dagelijkse omstandigheden . In
verband met de steun aan de pijler worden
eisen gesteld aan de minimale afmetingen van
de drempel.
Dit scala van eisen heeft geleid tot een principe-ontwerp van de drempel (fig. 1). Het is een
ontwerp met een open toplaag van stortsteen,
dat de voorkeur verdiende boven een ontwerp
met een dichte toplaag van steenasfalt,
vanwege de kosten en de herstelbaarheid bij
schade. Om het principe-ontwerp verder uit te
kunnen werken was het noodzakelijk de
grenstoestanden te bepalen : de situaties,
waarbij de sterkte van de drempel nog net
voldoende is om de belasting te weerstaan.
Een marginale overschrijding van de belasting
leidt al tot bezwijken van de drempel en
daarmee tot het bezwijken van andere delen
van de kering en tenslotte tot het bezwijken
van de kering als geheel. Het onderscheiden
van grenstoestanden behoort bij de probabilistische benadering, een moderne ontwerpmethode (zie Bericht 81, augustus 1977).
Uitgaande van een zekere ontwerpbelasting is
het volgens deze ontwerpfilosofie toegestaan
dat de constructie bezwijkt als er maar voldoende marge bestaat tussen de ontwerpbelasting
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en de bezwijkbelasting. Deze marge wordt de
veiligheid van de beschouwde constructie
genoemd.
De eerste laag van de drempel gerekend van
beneden af dient te bestaan uit materiaal dat in
voldoende mate als filter fungeert ten opzichte
van het onderliggende bodemzand.
Het is een laag grind met een gemiddelde
diameter van 0,02· m . Daarentegen bestaat de
bovenste laag van de drempel uit zeer grote
stenen , met een gemiddelde diameter van ruim
1 m . Om te voldoen aan de filtereisen dient de
drempel te worden opgebouwd uit een aantal
lagen van loskorrelige materialen, waarvan de
diameter van beneden naar boven steeds
toeneemt. Zodoende is iedere laag in staat het
materiaal van de eronderliggende laag vast te
houden, ook wanneer bij gesloten kering
tengevolge van een groot waterstandsverschil
tussen de Noordzee en de Oosterschelde een
sterke waterstroming door de drempelloopt.
Deze stroming kan zeer sterk worden, lOdat de
filterwerking van de lagen slechts dan voldoet
als de strengste filtereisen Worden toegepast.
Dit laatste houdt in dat de holle ruimten tussen
de korrels van de filterll:lag kleiner moeten zijn
dan de korrels van de onderliggende laag. Zo'n
filter wordt 'geometrisch ondoordringbaar'
genoemd.
Voor de dimensionering van de onderste
filterlagen is naast de grenstoestand met
betrekking tot de filterwerking nog een grenstoestand van belang, namelijk de stroombestendigheid tijdens de bouw. Het gaat daarbij om de
stabiliteit van het materiaal , dat nadat het is
aangebracht gedurende een kortere of langere
periode blootstaat aan de mogelijk eroderende
werking van overtrekkende stroom, voordat het
is afgedekt met grover en dus stabieler materiaal.
De optredende stroomsnelheden zijn natuurlijk
in eerste instantie beslissend . Daarnaast
veroorzaken de pijlers lokale versnellingen en
vertragingen, waardoor het materiaal eerder in
beweging komt dan in een volledig ongestoorde
situatie. Echter, in deze fase is enig materiaaltransport nog wei toelaatbaar, omdat de
gevolgen vrij gering zijn en opgetreden schade
relatief eenvoudig hersteld kan worden .
Voor de bepaling van de benodigde steenafmeting van de diverse lagen is uitgebreid modelonderzoek verricht. Er kwam uit, dat het
mogelijk is een constructie te ontwerpen die
lOwe I aan de filtereisen voldoet als in voldoende
mate stroombestendig is. Wei is een aangepaste
uitvoeringsmethodiek noodzakelijk, waarop in
een later Bericht zal worden teruggekomen.
Op een van de grenstoestanden, de stabiliteit

Fig . 1. Algemeen schema van
de drempelopbouw
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Destabilisatieproef in de 5 m
brede modelgoot met drie
secties van de Oosterscheldekering

van de toplaag, zal meer en detail worden
ingegaan. De stabiliteit dient onderzocht
te worden voor twee situaties, een geheel
gesloten kering en een gesloten kering met €len
weigerende schuif, beide onder extreme
condities. In het eerste geval treden in het
gebied rondom de dorpelbalk hoge verhangen
op, die bij overschrijding van een kritieke
waarde het opdrukken van de benedenstroomse
aanstorting tot gevolg kunnen hebben, waardoor de steun voor de drempel gedeeltelijk
wegvalt en het totale bezwijken van de drempel
kan worden ingeleid . Behalve dit bezwijkmechanisme, waarbij de aanstorting in feite steen
voor steen bezwijkt, kunnen ook hele lagen
afschuiven langs een glijvlak. Weigert er een
schuif dan treden er zeer hoge snelheden op
boven de drempel en de overgangsconstructie,
die bovendien gepaard gaan met zeer hoge

Fig . 3. Overzicht va n de
steensortering in de toplaag
van de drempel
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turbulenties. Hierdoor kunnen, bij overschrijding van een bepaalde kritieke waarde, de
stenen uit de toplaag wegspoelen. Ais dit
transport doorgaat, zal op den duur de eronderliggende laag bloot gesteld worden aan de
stroom, die bestaat uit kleinere elementen, die
minder weerstand bieden. Verwacht kan
worden, dat vervolgens de gehele drempel
wegspoelt. In deze situatie is het stroombeeld
zeer complex. Onderzoek naar de stabiliteit is
daarom uitgevoerd met behulp van een
hydraulisch schaal model. Voor de definitieve
vaststelling van de benodigde steengewichten
was het noodzakelijk dat de dorpelbalken en
het niveau van de dorpel vastlagen, omdat die
de mate van~stroomaanval op de toplaag
be·invloeden . De geometrie wordt op zijn beurt
echter weer mede bepaald door andere
aspecten.
Het niveau van de dorpelbalken wordt grotendeels bepaald door het gewenste ontgrondingspatroon achter de bodembescherming .
Naast dergelijke aspecten spelen vanzelfsprekend aspecten als kosten en planning een
voorname rol.
Voordat begonnen werd met het hydraulisch
onderzoek in het model, is eerst een rekenmodel
opgesteld, waarin lo volledig als de huidige
kennis toelaat de relatie tussen de belasting- en
de sterkteparameters wordt beschreven. Het
hydraulisch onderzoek was er op gericht
g egevens aan te dragen waarmee onzekerheden
in dit rekenmodel in voldoende mate konden worden weggenomen. Na het opstellen
van het rekenmodel voor lOwe I de situatie
'gesloten kering' als de situatie 'weigerende
schuif is eerst een tweedimensionaal onderzoek
uitgevoerd in het Waterloopkundig Laboratorium de Voorst.

Naast de sterkte van de constructie kon met
deze proefopstelling tevens de verdeling van
de waterdruk in het gebied rondom de dorpelbalk worden vastgesteld . De gemeten verdeling
stemde in bevredigende mate overeen met de
met behulp van een rekenmodel en een
elektrisch analogon bepaalde verdeling (figuur
2). Met de resultaten van dit onderzoek is de
geometrie van de aanstorting vastgesteld, die
vervolgens als randvoorwaarde fungeerde
voor het toplaagonderzoek bij de situatie
'weigerende schuif' .
Dit laatste onderzoek yond plaats in een 5 m
brede goot, waarin op schaal 1 :30 ruim 3
compartimenten van de kering zijn nagebouwd
(foto). In de proefopstelling kon een verval
worden ingesteld, al dan niet gecombineerd met golven . De sterkte van de toplaag
werd uitgedrukt in het aantal stenen dat tijdens
een extreme situatie verplaatst wordt. Ais
criterium werd hierbij het zichtbaar worden van
de onderliggende laag gehanteerd, omdat dit
vrijwel gelijkstaat aan totaal bezwijken van de
drempel. Door het onderzoek uit te voeren voor
een aantal karakteristieke sluitgatlocaties kon
inzicht verkregen worden in de verdeling van
het benodigde steengewicht over het sluitgat.
Bij conventioneel stabiliteitsonderzoek wordt in
de meeste gevallen als criterium het 'begin van
bewegen' van bodemmateriaal gehanteerd . Bij
de toplaag echter wordt een zekere schade
geaccepteerd.
Daarom is naast de extreme situatie waarbij
totaal bezwijken op mag treden tevens de
schade bij lagere en vaker voorkomende
belastingen bepaald. Omdat de schade onder
deze omstandigheden onacceptabel hoog was,
is het ontwerp op een aantal plaatsen aangepast.
Met name de teen van de aanstorting is om
deze reden verzwaard.
Na evaluatie van de resultaten van het toplaagonderzoek is de verdeling van het benodigde
steengewicht over het sluitgat vastgesteld
(figuur 3). D'e benod igde steengewichten
varieren tussen stortsteen 60-300 kg en
basaltelementen van 6-10 ton.
Vermeldenswaard is nog dat steen zwaarder
dan 300-1000 kg in verband met beschadiging
van de betonnen pijlers en dorpelbalken niet
vanaf de waterlijnmag worden gestort, maar
zeer voorzichtig mO
et een speciale kraan
geplaatst dient te worden. Steen zwaarder dan
1 tot 3 ton mag bovendien niet tegen de
betonnen onderdelen kantelen; daarom wordt
tussen dit materiaal en de pijlers ter bescherming een strook asfalt aangebracht.
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Morfologische veranderingen
in het Krammer en het Slaak

De bouw van de Grevelingendam en de
Volkerakdam heeft tot gevolg gehad dat de
getijstromen op het riviertraject VolkerakKrammer-Zijpe-Mastgat aanzienlijk zijn
gewijzigd. In Bericht 49 (augustus 1969) en 51
(februari 1970) zijn deze veranderingen
beschreven.
Ais gevolg van het gewijzigde stroombeeld
heeft zich sedertdien een ingrijpende verandering voltrokken in het patroon van geulen en
platen, met name in de omgeving van het
Krammer. Dat is het onderwerp van deze
bijdrage; tevens zal aandacht worden besteed
aan de veranderingen als gevolg van de
werken in het trace van de Philipsdam.
Hoofdelement in de dynamische morfologie
van het gebied vormt het patroon van eb- en
vloedscharen en indifferente geulgedeelten.
Een ebschaar wordt gekenmerkt door een over
de getijcyclus gemeten resulterende waterbeweging in de richting van de ebstroom; bij een
vloedschaar is het omgekeerde het geval. Bij
geulgedeelten die niet de morfologische
kenmerken van een schaar hebben, de 'indifferente' geuldelen, ontbreekt een dergelijk
verband. Er wordt van uitgegaan, dat de
resultante van eb- en vloedstroming daar
relatief klein is. In het diepste deel van een
schaar - de geulas - zal de dominante stroming
in het algemeen het sterkst zijn. Het patroon
van geulassen met eb- en vloed-karakteri:;tieken
komt daardoor min of meer overeen met het
verloop van de stroomdraden tijdens de
getijfase van maximale vi oed- of ebstroom.
Voorwaarde is daarbij wei, dat zich in of op de
bodem geen structuren bevinden die een vrije
ontwikkeling van de morfologie belemmeren of
vertragen. Zinkstukken en andere verdedigings-

De Grevelingendam met op de
achtergrond het werkeiland
voor de Krammersluizen
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werken daargelaten, is dit in het betrokken
gebied in het algemeen het geval. Figuur 2
geeft een overzicht van de veranderingen in de
ligging van een aantal dieptelijnen en in het
patroon van geulassen, die zich hebben
voltrokken in de jaren na de afsluiting van de
noordelijke Grevelingen .
Met de afsluiting van de zuidelijke Grevelingen
in 1962 en die van het noordelijk gedeelte in
december 1964 kwam een einde aan de
complexe uitwisseling van getijwater tussen
het Zijpe en de Grevelingen .
Grote veranderingen deden zich voor in het
horizontaal getij. Uit afvoerkrommen van het
Zijpe, berekend uit stroommetingen die
werden verricht veer en na de afsluiting van de
Grevelingen, kan worden afgeleid dat het
getijvolume - dat is de som van het vi oed- en
het ebdebiet - in het Zijpe toenam met meer
dan 30 %, voornamelijk als gevolg van een
sterke vergroting van het ebvolume . Tijdens de
maximale ebstroom verliep meer dan 25% van
de stroom uit het Volkerak via de bocht van
Sint Jacob naar de Grevelingen .
Daarentegen vertakte de stroom vanuit het
Zijpe zich tijdens de maximale vloedstroom
voor slechts 6 7 % naar de bocht van Sint
Jacob. Na de afdamming van de bocht van Sint
Jacob door de Grevelingendam moet de
toename van de ebstroom in het Krammer
evenals in het Zijpe, die van de vloedstroom
aanzienlijk hebben overtroffen.
AI deze hydraulische veranderingen hadden tot
gevolg dat in het Krammer een proces van
geulverruiming begon, waarbij tevens een
proces van snelle uitbochting naar het noorden
op gang werd gebracht, voornamelijk door de
sterk toegenomen ebstroom. Van 1962 tot de
afsluiting van het Volkerak in 1969 verplaatste
de geulas van het Krammer zich in de omgeving
van het trace van de Philipsdam ongeveer 1 km
naar het noorden, waarbij de maximale
geuldiepte ten oosten van het trace met 8 m
toenam tot N.A.P. -18 m.
Door deze ontwikkeling nam de Plaat van Oude
Tonge sterk in omvang af, terwijl zich tussen
de zuidelijke binnenbocht van het Krammer en
de noordelijke oever van het Slaak een nieuwe
plaat begon uit te breiden: de Plaat van de
Vliet. Het Slaak veranderde niet van ligging.
Wei verminderde de geul belangrijk in diepte,
van maximaal14,5 m in 1962 tot 10 min 1969.
Kennelijk nam het Krammer in deze periode
een deel van het getijvolume van het Slaak
over.
In twee gebieden van het Krammer, ten zuiden
van de Krammerse Slikken en bij de westelijke
afsplitsing van het Slaak, waar de stroming
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BOCHT VAN SINT JACOB

Fig. 1. Waterloopkundige
situatie in de omgeving van
het werkeiland op de Plaat
van de Vliet
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Fig . 2. Ontwikkeling van de
hydraulische en morfologische situatie 1966-1980
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zich concentreerde in een relatief smalle geul,
traden de grootste verdiepingen op. Hydraulisch
minder begrijpelijk is het lokale karakter van de
sterke verdieping in het laatstgenoemde
gebied en de sterke kromming van de geulas in
de ontgrondingskuil. De oorzaak voor deze
ontwikkeling moet naar aile waarschijnlijkheid
worden gezocht in de aanwezigheid van
erosiebestendige lagen in de drempel tussen
de gevormde kuilen en de ingang van het
Zijpe. Voor de aanwezigheid van dergelijke
lagen pleiten ook de zeer steile en griliige
taluds die zich vanuit het Zijpe bij het geleidelijk
voortschrijden van de erosie in latere jaren in
deze drempel vormden.
In tegensteliing tot de afsluiting van de Grevelingen had de sluiting van het Volkerak een
belangrijke verhoging van het verticaal getij tot
gevolg:
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Wat het horizontaal getij betreft waren de
veranderingen het grootst in het Volkerak,
waar het sterk afnam . In westelijke richting
vanaf de Volkerakdam werd de afname geleidelijk minder. In het Zijpe ter hoogte van
Bruinisse veranderde de afname van het
getijvolume zelfs in een geringe toename . In de
omgeving van het trace van de Philipsdam
heeft het getijvolume dus slechts een geringe
afname ondergaan . Van veel grotere betekenis
voor het gebied was echter de verandering van
het getijverloop. De vloedduur nam belangrijk
toe, in het Zijpe wei met een half uur.
Gedurende relatief lange tijd bleven de snelheden echter laag, en voor het zandtransport van
betrekkelijk weinig betekenis.
Op grond hiervan was al in 1959 te voorzien
dat het !lbtransport op het traject Zijpe-Krammer het vloedtransport zou gaan overtreffen,
wat tot een verdere uitschuring van de geulen
zou leiden .
Ondanks het feit dat het getijvolume geen
belangrijke wijziging onderging, is als gevolg
van het sterk gewijzigde verloop van het getij,
een verdere verruiming van vooral het Krammer
opgetreden. Van 1969 tot 1977 nam de ma xima Ie
diepte van deze geul ten oosten van het trace
van de toekomstige dam met 6 m toe, tot
NAP. - 24 m. Ook het proces van uitbochting
ging verder, zij het dat de snelheid ervan
belangrijk afnam, voornamelijk als gevolg van
de aanleg vanaf december 1970 van bezinkingen
en bestortingen bij de voormalige Oostkop
langs de rand van de Plaat van Oude Tonge.
Door de afname van de Plaat van Oude Tonge
kwam de voormalige Oostkop steeds verder als
een bolwerk in de rivier te liggen.
Dit had de geleidelijke ontwikkeling van een
ontgrondingskuil tot gevolg, die zich, na de
aanleg van de bestorting langs de rand van de
Plaat, snel naar het westen uitbreidde. Mede
door deze ontwikkeling werd met name de
ebstroom steeds verder geconcentreerd langs
de noordelijke oever van het Krammer.
Het patroon van inscharingen wijst erop dat in
1970 nog een belangrijk deel van de vloedbeweging zijn weg yond over de Plaat van de
Vliet.
Door de geleidelijke noordwaartse uitbreiding
en ophoging van de Plaat van de \r :.dt vond
een zekere concentratie plaats van de vloedstroom langs de zuidelijke oever van het
Krammer. Ten westen van de Oostkop leidde
de achteruitgang van de Plaat van Oude Tonge
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tot een belangrijke verbreding van het Krammer.
Er ontstond nu ruimte voor een betere stroomvoering, waarin de vi oed- en ebbeweging
geleidelijk meer overwicht kreeg in respectievelijk het zuidelijke en het noordelijke gedeelte
van de geul. Ter compensatie van de verbreding
van het Krammer in dit riviertraject vond
verondieping plaats van het diepere deel van
de geul, met name van de ontgrondingskuil die
na 1965 in het westelijke deel van het Krammer
was ontstaan.
Door de aanleg van het werkeiland en de
damaanzet bij de werkhaven Oostkop werd het
doorstroomprofiel in het trace van de toekomstige Philipsdam verkleind, waardoor de
stroomsnelheden - met name in het Krammertoenamen . Dit had een verdere verdieping van
het Krammer tot gevolg. Overigens g ing het
proces van uitbochting van deze geul gestaag
verder. Om dit proces te vertragen werd
aansluitend op de bodembescherming in het
trace van de dam een 'grindloper', aangebracht
op de oever van de Krammerse Slikken. Door
de aanleg van de werkhaven Oostkop en de
noordelijke damaanzet werd het hydraulisch
effect van de voormalige Oostkop als bolwerk
in de stroming nog belangrijk versterkt. Dit had
tot gevolg dat de ontgrondingskuil bij de
Oostkop zich naar het oosten uitbreidde en de
diepe put ten zuiden van de Krammerse
Slikken een westwaartse uitbreiding onderging .
De voortgaande uitbochting van het Krammer
leidde tot ondergraving van de grindloper. In
januari en oktober 1980 traden daardoor enkele
aanzienlijke vallen op, waarbij respectievelijk
het westelijke en het middelste gedeelte van de
grindloper vrijwel volledig werden opgeruimd .
De eerste val vond plaats vlak naast de bodembescherming in het trace van het sluitgat. Uit
peilgegevens bleek dat daarbij 600 m 2 van de
bodembescherming werd meegenomen. In
verband met deze ontwikkeling werd de
bezinking en bestorting langs de zuidoostzijde
van de damaanzet uitgebreid .
Bij de aanleg van de noordelijke damaanzet
werd een geul die langs de Grevelingendam
liep - het 'afgesloten Krammer' - afgesloten .
Een nieuwe verbinding tussen het Krammer en
het kombergingsgebied van deze geul kwam
tot stand door een geultje dat zich op 100
meter ten oosten van de grindloper ontwikkelde.
In juni 1979 had dit geultje een diepte van bijna
8 meter bereikt, daarna deden zich hier geen
wijzigingen van betekenis meer voor.
Voor de ver naar het zuiden uitstekende
damaanzet naar de overbrugging van het Slaak
ontstond een turbulent stromingsbeeld,

tussen het Krammer en het Slaak. Deze geul
heeft zich nadien geleidelijk naar het noordwesten verplaatst. Dit kan als voigt worden verklaard: de zuidoostelijke flank van de verbindingsgeul wordt gevormd door een vloedinscharing vanuit het Slaak en een ebinscharing
vanuit het Krammer. De dominante stromen in
deze scharen zorgen voor sedimentaanvoer
vanuit het Krammer en het Slaak. Langs de
westflank bestaat een netto transport in
omgekeerde richting, dus terug naar het Slaak
en het Krammer. Hierdoor bestaat er langs de
noordwest- en zuidoostflank een neiging tot
respectievelijk verdieping en aanzanding,
hetgeen resulteert in geleidelijke verplaatsing
van de geul naar het noordwesten.

Het middelste gedeelte van de
grindloper is door de stroom
opgeruimd

hetgeen de vorming van een ontgrondingskuil
tot gevolg had. Na de aanleg van de zuidelijke
omkading van het Lage en het Hoge Bekken
stak deze dam niet langer als een vooruitgeschoye n bolwerk in de rivier. Het hydraulische
effect was daardoor verdwenen, zodat de
ontgrondingskuil geleidelijk weer wat werd
opgevuld .
De aanleg van de noordoostelijke havendam
va n de oostelijke voorhaven bracht een
wijziging teweeg in de ligging van de ontgrondingskuil die zich had gevormd voor de kop
va n de noordelijk haven dam van de werkhaven .
V66r de aanleg van de oostelijke voorhaven
stond de stroom hier gedeeltelijk dwars op het
havenhoofd. Na de aanleg van de voorhaven
was dit veel minder het geval en was de
stroom meer langs het havenhoofd gericht.
Deze hydraulische verandering is gevolgd door
een moriologische verandering waarbij de
o ntgrondingskuil meer naast dan voor de dam
van de werkhaven kwam te liggen en waarbij
de ebinscharing vanuit de kuil zich naar het
westen uitbreidde. Dit ging gepaard met
teruggang van de oever langs de dam, vooral
langs het naar het zuidoosten afbuigende
gedeelte. Deze ontwikkeling heeft in december
1980 geleid tot een kleine afschuiving, waarbij
de bestorting langs de dam enigszins werd
aangetast.
Ten zuidoosten van het werkeiland is in de
loop van de jaren zestig een geul ontstaan

De aanleg van het damvak Plaat van de Vliet en
de zuidelijke omkading van het Lage Bekken
brachten enige wijziging in de hydraulische
situatie. Voor de kop van de damaanzet van het
sluitgat Slaak ontstond een versnellingsgebied
waarin ontgrondingen optraden. Door concentratie van de stroming langs de kop van de
dam kon de ebschaar langs de noordwestelijke
flank van de geul zich verder naar het zuiden
uitbreiden.
De vloedinscharing vanuit het Slaak is wat
verder naar het zuidoosten uitgebocht. Mogelijk
houdt dit verband met een toename van de
stroming in deze schaar die het getijvolume
heeft overgenomen van een kleine vloedinscharing die bij de aanleg van de zuidelijke omkading
van het Lage Bekken werd afgedamd . Tengevolge van de uitbouw van de noordwestelijke
havendam in juni 1980 trad opnieuw een
belangrijke wijziging op in de stroomsituatie in
dit gedeelte van het Krammer.
Door concentratie van de stroom langs de kop
van de dam ontstond hier een versnellingsgebiei:!, waar sterke ontgrondingen plaatsvonden.
Binnen zeven maanden werd de geul hier
maximaal 5 meter dieper waardoor dicht tegen
de kop van de dam een kuil ontstond tot N.A.P.
- 11 m met een helling naar de oever van ruim
30%. Dit zeer snelle proces van verdieping is
mede verklaarbaar door de omstandigheid
dat de bodem tot ongeveer N.A.P. - 10 m uit
zeer los gepakt zand bestaat, dat daar, zoals
blijkt uit de peilkaarten, na 1964 is afgezet.
Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich op het
ogenblik voor langs het meest westelijke
gedeelte van de zuidelijke omkading van het
Hoge Bekken. Doordat de stroomsnelheden
hier kleiner zijn zal de snelheid waarmee de
ontgronding voorschrijdt en de omvang van de
kuil die uiteindelijk bereikt wordt, echter
minder groot zijn.
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Doorbraak van de Westelijke
Markiezaatskade
In de vroege ochtend van 11 maart 1982 is de
in uitvoering zijnde Westelijke Markiezaatskade
doorgebroken. Het gebeurde tijdens een
stormvloed waarbij ten westen van de kade
een maximale waterstand is geregistreerd van
N.A.P. + 3,70 m. Het precieze tijdstip van de
doorbraak is niet bekend, maar waarschijnlijk
lag het tussen half vier en zes uur 'sochtends.
De doorbraak vond plaats bij de aansluiting
van de stenen sluitkade op het zuidelijk
damvak; de damkop van het zuidelijk damvak
is hierbij bezweken. Hoe kon dit gebeuren7

In het volgende wordt een overzicht gegeven
van de voorgeschiedenis, de omstandigheden
en de mogelijke oorzaken van de doorbraak, de
getroffen noodmaatregelen, de alternatieve
mogelijkheden tot sluiting en het daartoe
opgestelde ontwerp.
Eerder werd over het ontwerp van de Markiezaatskade gerapporteerd in Bericht 96 (mei
1981 J.
De Westelijke Markiezaatskade ligt net ten
oosten van de Schelde-Rijnverbinding . Hij
verbindt de Molenplaat met het Kreekraksluizenkomplex (figuur 1J. De kade ligt op 200 m van
de oostelijke insteek van de Schelde-Rijnverbinding en 300 m ten westen van de 380 kV-hoogspanningsleiding die de centrale van Borssele
verbindt met die van Geertruidenberg .
De Westelijke Markiezaatskade bestaat achtereenvolgens uit een 1900 m lang laag zuidelijk
damvak, een sluitkade van 800 m, een laag
noordelijk damvak ter lengte van 400 m, dan
een 1100 m lang hoog damvak ten westen van
de Molenplaat en tens lotte een verbindingsdam
met de zuidkant van de Molenplaat.
Omdat het uit milieu-overwegingen aantrekkelijk is het zoutgehalte in het Markiezaat tot de
sluiting van de Oesterdam op peil te houden, is
de sluitkade ontworpen als een doorlatende
constructie. De kruin van de sluitkade moest
komen te liggen op NAP. + 3,50 m, exclusief
50 cm overhoogte wegens zettingen.
Bij dit niveau wordt de sluitkade gemiddeld
een maal per jaar overstroomd. Bij de dimensionering en de keuze van de materialen is daar
rekening mee gehouden. Ook de iets hoger dan
de sluitkade gelegen damvakken ten noorden
en zuiden ervan zijn bij hoge stormvloeden
overstroombaar, en daarom geheel met zware
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stortsteen afgedekt. De overstromingsfrequentie zal hier echter niet hoger zijn dan gemiddeld
een maal per 4 5 jaar.
In het bestek was de volgorde van werkzaamheden voorgeschreven. Allereerst moest een
bodembescherming van zinkstukken worden
aangebracht ter plaatse van de te bouwen
sluitkade. Dan lOU het zuidelijk damvak worden
uitgebouwd door het opspuiten van een
zandkade die vervolgens werd afgedekt met
stortsteen. Dan volgde in het noorden een kade
van stroombestendige fosforslakken met
daarachter een zanddam. Ais laatste werd de
eigenlijke sluitkade gelegd op de reeds aangebrachte bodembescherming.
De damgedeelten bij de Molenplaat dienden te
worden aangelegd voordat met de uitbouw
van het noordelijke lage damvak werd begonnen . De sluitkade lOU laagsgewijs worden
opgebouwd tot een niveau van N.A.P. + 1,00 m
met het oog op de stabiliteit van de te gebruiken
stortsteen en ter beperking van dwarsstroom
op de Schelde-Rijnverbinding.
Uiterlijk op 15 oktober 1981 diende de sluitkad e
op N.A.P. + 2,50 m te zijn gebracht, over een
breedte van 5 m, terwijl de oplevering van het
gehele werk was bepaald op 18 december
1982. In verband met de Ie verwachten dwarsstroomhinder op de Schelde-Rijnverbinding
zou ten behoeve van de veiligheid van de
scheepvaart een verkeersregeling worden
ingesteld vanaf een daartoe ter beschikking
gesteld vaartuig .

a

Vooraf is grondmechanisch onderzoek verricht
naar de zettingen van de gehele kade, de
stabiliteit van de sluitkade en de zettingsvloeiingsgevoeligheid van de ondergrond ter
plaatse van het sluitgat. Op grond van beschikbare sonderingen en boringen werden zettingen
berekend van maximaal 1,3 1,4 m. Oat er
door stabiliteitsverlies van de ondergrond
doorpersingen lOuden kunnen optreden werd
in het grondmechanisch rapport niet voorzien .
Bij het ontwerp is daarom wei met grote
zettingen rekening gehouden, maar niet met
doorpersingen.
Verder werd gesteld dat de veenlaag aan de
oppervlakte een veel grotere weerstand tegen
ontgronding bezit dan zand, waarmee normaal
rekening wordt gehouden . De dimensionering
van de bodembescherming is hierop afgestemd
geweest.
Ten behoeve van de vaststelling van het trace
van de kade, de dimensionering van het
sluitgat, de sluitingsmethode en de stabiliteit
van de toe te passen materialen lOwe I van de
sluitkade als de aansluitende damvakken, is
uitgebreid waterloopkundig onderzoek uitge-
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voerd. Het ontwerp van de kade was mede op
dit onderzoek gebaseerd.
Uitvoering

De doorgebroken Markiezaatska de. Het gat is inmiddels
kunstmatig verruimd

Tijdens de uitvoering van het zuidelijke damvak
ontstonden onverwachte problemen doordat er
toch doorpersingen optraden in de ondergrond.
Bij het opspuiten van de zandkade zakte het
aangebrachte materiaal soms in korte tijd
enkele meters recht naar beneden. Aan de teen
van de ophoging kwamen daarbij grote
brokken veen naar boven. Bij de uitbouw van
de noordelijke kade traden dezelfde verschijnselen op. Deze doorpersingen leidden tot
aanzienlijke vertraging.
Een specifiek op dit probleem gericht grondmechanisch onderzoek bracht aan het licht dat er
onder het grootste deel van de kade onder de
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bovenlaag van veen een slappe kleilaag
aanwezig was varierend van een tot enkele
meters dikte. Hoewel het rapport dit nergens lo
stelt zijn deze kleilagen hoogstwaarschijnlijk
debet aan de doorpersingen. De beide damvakken zijn verder geheel bekleed met stortsteen
om bestand te zijn tegen overstroming lOals
eerder beschreven . Dit gedeelte van het werk is
begin augustus gereedgekomen, met iets meer
dan een maand vertraging. Er resteerde toen
nog een sluitgat tussen de beide damkoppen
ter lengte van 800 m, waarin de sluitkade
moest worden aangelegd, op de reeds aangebrachte bodembescherming . In dit sluitgat
traden stroomconcentraties op die vooral
tijdens de eb een grote dwarsstroomhinder
veroorzaakten voor de scheepvaart op de
Schelde-Rijnverbinding.
Op grond van de resultaten van het ingestelde
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Fig . 1. Overzicht van de
omkading van het Markiezaat
van Bergen op Zoom

aanvullende grondonderzoek werd het niet
verantwoord geacht, de sluitkade volgens het
bestek uit te voeren. Besloten werd eerst ten
westen van de reeds in het sluitgat aangelegde
bodembescherming een grondverbetering uit
te voeren. Daarna k~n, omstreeks eind oktober,
met de sluitingsoperatie worden begonnen. De
vertraging was inmiddels opgelopen tot ruim
vier maanden.
In de periode juli tot en met oktober 1981
hebben zich ter hoogte van het sluitgat als
gevolg of mede als gevolg van de dwarsstromen
zes scheepsongevallen voorgedaan, waarvan
et'm met een geladen benzinetanker.
Bovendien zijn volgens waClrnemingen van de
scheepvaartregelaars 23 bijna-ongevallen
opgetreden .
In verband met de onveilige situatie op de
Schelde-Rijnverbinding, die nog ongunstiger
werd door de winterse omstandigheden, werd
besloten de sluitkade zo snel mogelijk te
voltooien. Dat de sluitingsoperaties nu in de
winter moesten worden uitgevoerd en daardoor
aan grotere risico's lOuden worden blootgesteld
werd als minste van de twee kwaden geaccepleerd .
Vanaf 17 november is de sluiting in een
geforceerd tempo uitgevoerd . Dit heeft ertoe
geleid dat de dwarsstroomhinder op de
Schelde-Rijnverbinding in de tweede helft van
december sterk was verminderd. Medio januari
1982 kon de scheepvaartregeling worden
opgeheven.
De sluitkade had toen een hoogte bereikt van
N.A.P . + 2,25 m. Gedurende een aantal weken
is vervolgens steen aangevoerd naast de kade,
om daarmee de kade in een later stadium te
kunnen verhogen tot het vereiste niveau. Met
dit laatste is daadwerkelijk begonnen omstreeks
1 maart 1982. Steen 300/1000 kg moest daarbij
boven op de eerder aangebrachte laag van
60/300 kg worden geplaatst. De verhoging
werd uitgevoerd met hydraulische kranen. Die
waren wei in staat om zich voort te bewegen
op steen 60/300 kg, maar bleken dit niet te
kunnen op de grotere steen 300/1000 kg. Toen
is de aannemer vanuit het midden van de kade
gaan werken naar de aansluitende damvakken
toe, zodat de hydraulische kranen achterwaarts
rijdend over de steen 60/300 kg de steen
300/1000 kg konden aanbrengen. Met deze
werkwijze was in een eerder stadium reeds
ervaring opgedaan.
Op 10 maart was de ophoging tot het vereiste
niveau over een lengte van ongeveer 500 m
gerealiseerd. De beide uiteinden van de
sluitkade echter had den op dat moment over
een lengte van 150 en 200 m nog hetzelfde
niveau van N.A.P. + 2,25 m als in januari.

Op 11 maart 1982 lag de damkop van het
zuidelijk damvak op een hoogte van N .A.P .
+ 4,5 m; hij was onder een helling van 1:3 op
kruin en taluds geheel afgewerkt met 1600
kg/m2 stortsteen 60/300 kg . De sluitkade,
op die plaatsen nog niet hoger dan N.A.P.
+ 2,25 m, sloot hierop aan onder een hoek
van 45° (figuur 3).

De doorbraak
De stormvloed in het Oosterschelde-gebied
waarbij de sluitkade zou breken is veroorzaakt
door een kleine depressie die in de loop van de
nacht van 10 op 11 maart verder uitdiepte . De
wind ruimde van zuidwest naar west tot
noordwest en bereikte op 11 maart tussen vier
en vijf uu r een kracht van 9 11 10 Beaufort. In
het oostelijk deel van de Oosterschelde werden
windgolven opgewerkt met een maximale
hoogte van 1,50 m .
Het was echter tegelijk springtij; onder normale
omstandigheden zou de hoogwaterstand om
tien voor vijf 's ochtends N.A.P. + 2,30 m .
hebben bedragen. Uit figuur 2 valt af te lezen
dat het water aan de Oosterschelde-kant van
de kade omstreeks 4.15 uur een maximale
stand heeft bereikt van N.A.P. + 3,67 m, dus
ruim 1 AO m hoger dan het lage deel van de
sluitkade. Dit is de hoogste waterstand ter
plekke sinds de stormvloed van 1976; hij heeft
een statistische frequentie van voorkomen van
ongeveer 1/3 keer per jaar. Zulke hoge standen
treden voornamelijk op in het herfst- en
winterseilOen, van november tot en met maart.
In de rest van het jaar is het optreden van hoge
waterstanden niet uitgesloten, maar de
frequentie ligt dan vee I lager dan in het
stormseizoen. Deze stormvoed had een
plotseling karakter, zodat de normale procedure
voor het instellen van een beperkte dijkbewaking
niet kon worden gevolgd. Er werd gebruik
gemaakt van een spoedalarmering . De op dat
moment verwachte waterstand werd overigens
nog aanzienlijk overschreden .
De snelheid waarmee de waterstand steeg,
was onder andere een gevolg van het feit dat
de grootste windsnelheden juist voorkwamen
in de peri ode van hoog water. Hierdoor en
omdat de sluitkade al over meer dan de helft
van de lengte op N.A.P. + 4 m lag, was de
waterstand op het Markiezaat op het tijdstip
van hoog water nog erg laag, ongeveer N.A.P.
+ 0,60 m. Dit bedreigde de stabiliteit van de
damkop . Op de damkop stond een hydraulische
kraan van 40 ton , die overdag werd gebruikt
voor het opbouwen van de zware stenen kap.
Door de plotseling optredende onverwacht
hoge waterstand kon deze kraan niet tijdig
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Fig . 2. Verloop van het getij
op 11 maar! 1982
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verwijderd worden, en de extra bovenbelasting
door de kraan maakte de grondmechanische
stabiliteit van de damkop nog ongunstiger.
Het bezwijken van de damkop heeft zich, voor
lOver bekend, voltrokken lOnder dat er ooggetuigen aanwezig zijn geweest. Het is dan ook
niet mogelijk om er een op waarnemingen
berustend verslag van te geven . We moeten
volstaan met het opstelien van een bezwijkprocedure die mogelijk een verklaring kan geven
van de doorbraak.
Bij het overstromen van de lage gedeelten van
de sluitkade is naar aile waarschijnlijkheid een
stroombeeld opgetreden lOals weergegeven
op de bijgaande foto, die gemaakt is vlak voor
het eerste hoogwater na de doorbraak. Op het
moment van hoogwater (11 maart om 4.15 uur)
stroomde over het lage gedeelte van de kade
een schijf water van ongeveer 1 m dikte met
een snelheid op de kruin van ruim 3 m/s. De
waterstand op het Markiezaat was op hetzelfde
tijdstip NAP. + 0,60 m .
De lage delen van de sluitkade functioneerden in
feite als een lange overlaat, waarbij zich op het
binnentalud een duikende straal heeft ontwikkeld. Een dergelijke straal met een lo grote
dikte heeft een sterk eroderende kracht. Dit
verschijnsel heeft zich ook voorgedaan vlak
v66r lOwe I de noordelijke als de zuidelijke
damkop. Het is mogelijk dat de overstortende
straal het talud van de damkop heeft aangetast.
De steen 60/300 kg, waaruit ook de sluitkade
tot NAP. + 2,25 m is opgebouwd, was mogelijk,
hoewel berekend tegen overstortend water, op
een aantal plaatsen niet bestand tegen deze
overstortende watermassa's, lOdat plaatselijk
erosie van het benedenstroomse talud kan zijn
opgetreden . Bij de sluitkade leidde dit op een
28

Vloedstroom door het op 11
maar! 1982 ontstane gat

aantal plaatsen tot zo'n grote vervorming van
het dwarsprofiel, dat een stabiel schadeprofiel
ontstond . Op het talud van de damkop was niet
lOveel steen aanwezig dat er een stabiel
schadeprofiel kon ontstaan.
De erosie van de taludbekleding van de
damkop kan zijn gevolgd door het eroderen
van de volgende lagen - kunststoffilterweefsel
en mijnsteen - die zander de beschermende
laag stortsteen niet lang weerstand konden
bieden aan de overstortende straal. Na deze
lagen richtte de aanval zich op het zandlichaam
van de dam, dat geleidelijk aan werd opgeruimd
en tenslotte bezweek onder de druk van de
hoge' buitenwaterstand .
Maar het kan ook heel anders zijn gegaan . Bij
voorbeeld lo: De overstortende straal heeft
- mede door het optreden van een sterke
turbulentie - in korte tijd geleid tot grote
ontgrondingen achter de bodembescherming.
Het extreme verval over de kade veroorzaakte
een sterk verhang in de bodem, waardoor
zawel aan de achterzijde van de damkop als in
de daarop aansluitende bodem aanzienlijke
overdrukken in de ondergrond zijn opgetreden .
Door het ontstaan van de ontgrondingskuil is
de tegendruk aan de teen van de damkop
minder geworden. Daarna trad afschuiving op
van een groot deel van de damkop. Dit proces
kan zich in een aantal stappen hebben voltrokken. Het feit dat bij de bouw van de damkop
geen versterking van de ondergrond door
volledig doorpersing is opgetreden, kan hierbij
een rol hebben gespeeld. Het ontstaan van een
ontgrondingskuil van grote afmetingen in korte
tijd kan samenhangen met mogelijke beschadigingen aan het veenpakket, waardoor grote
brokken vanuit de bodem konden worden

losgescheurd en de daaronder liggende lagen
snel erodeerden.
Bij het beschrijven van het bezwijkmechanisme
vormt het gedrag van de ondergrond een groot
probleem . De samenstelling ervan varieert
sterk. Uit ervaring in de omgeving is bekend
dat naast plekken met grote resistentie tegen
erosie plotseling diepe kuilen optreden.
De storm viel op een ongunstig moment van
de bouw. Was de kade lager dan zou de
stroomaanval op de aansluiting van de sluitkade
op de damkop vee I geringer zijn geweest.
Wanneer de storm twee weken later was
opgetreden zou de sluitkade op hoogte zijn
geweest. Ook dan was de schadekans veel
geringer. Het risico dat is verbonden aan het
werken in het stormseizoen werd echter
aanvaard om de risico's voor de scheepvaart
lOveel mogelijk te beperken .
Noodmaatregelen
Na de doorbraak moest snel een aantal
noodmaatregelen worden getroffen, vooral ter
wille van de stabiliteit van een 300 m ten
oosten van het gat gesitueerde hoogspanningsmast van het 380 kV-koppelnetgedeelte
Borssele-Geertruidenberg en van de scheepvaart op de Schelde-Rijnverbinding.
In enkele dagen tijd ontstond een gat van
ongeveer 150 m breed . In het trace van de dam
bleef een drempel zitten op een gemiddelde
diepte van N.A.P. - 13 m . Aan weerszijden
daarvan ontstonden ontgrondingskuilen met
een grootste diepte van N.A.P. - 26 m aan de
oostzijde en - 22 m aan de westelijke kant. De
oostelijke ontgrondingskuil breidde zich snel
uit in de richting van de hoogspanningsmast.
Om de standzekerheid van deze mast te
waarborgen is een aantal zinkstukken aangebracht tot op een afstand van 70 m ten westen
van de mast en over een breedte van 84 m .
Naast en achter de mast werden fosforslakken
gestort. In verband met de voortschrijdende
erosie en de tijd die gemoeid is met de verbetering van de waterloopkundige omstandigheden , is vervolgens de oostelijke helling van de
kuil over een breedte van 80 m en een lengte
van 200 m aansluitend aan de bezinking
bestort met een laag fosforslakken .
Op de Schelde-Rijnverbinding ontstond een
sterke dwarsstroom , die tijdens de gehele
eb-fase van het getij scheepvaart onmogelijk
maakte. Om deze situatie lo snel mogelijk te
verlichten moest het doorstroomprofiel in
zuidelijke richting tot 250 m worden verbreed .
Het verbrede deel moest bovendien worden
verdiept tot N.A.P. - 8 m , vanaf 100 m ten
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oosten van het damtrace tot de Schelde-Rijnverbinding.
Voorts diende de bestaande sluitkade over 300
m te worden opgeruimd tot op de bodembescherming op N.A.P. -2 m . Stremmingen
worden zo vrijwel voorkomen . Er is een
continue scheepvaartbegeleiding ingesteld ,
waarvoor twee speciaal ingerichte vletten zijn
ingezet.
Hersluiting
Voor het hersluiten van de Markiezaatskade
zijn twee alternatieven bestudeerd met enkele
varianten. De oplossing lOU kunnen worden
gevonden in de aanleg van een sluitkade recht
door het diepe gat, volgens het oorspron kelijk
trace, nadat eerst een verbreding van het
sluitgat in noordelijke richting is gerealiseerd
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Fig . 3. Alternatieven vaar de
hersluiting van de Markiezaatskade
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tot een totale breedte van 800 m (figuur 3
rechts) . Een verbreding in zuidelijke richting is
op grond van een globale kostenvergelijking
verder buiten beschouwing gelaten.
Ook zou een hoefijzervormige inlaagdijk
kunnen worden gtl legd achter de Oostelijke
ontgrondingskuil aansluitend op een damvak
achter de oorspronke lijke sluitkade . Dit zou
kunnen voor de hoogspanningsmast langs
(figuur 3 midden) en er achterlangs (figuur 3
links).
De belangrijkste onderdelen van het eerste
plan zijn het verder opruimen van de bestaande
sluitkade, de aanleg van een slakkenkade door
het diepe gat tot N.A.P. - 4 m en het uitvoeren
van een geleidelijke verticale sluiting van het
sluitgat met stortsteen, die bijna geheel uit het
bestaande werk kan worden betrokken .
Bij de alternatieve oplossingen gaat hetvooral
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om het graven van een cunet in het trace van
het damvak en de sluitkade, het aanvullen van
het cunet plaatselijk tot boven het hu idige
maaiveld, het aanbrengen van een bodembescherming en het uitvoeren van een geleidelijke
verticale sluiting met stortsteen uit de bestaande
sluitkade.
De sluiting resulteert bij beide alternatieven in
een sluitkade van steen met een hoogte van
N.A.P. + 2,5 m en een lengte van 800 m. Om
die stormveilig te maken moet hij verder
worden verhoogd, of er moet voor of achter de
sluitkade een hoog damvak worden aangelegd .
Hoewel het tweede alternatief minder tijd vergt
dan het eerste, kan het werk in geen van beide
gevallen v66r het stormseizoen 1982/1983
lOver gereed zijn dat de veiligheid voldoende
verzekerd is . Het is daarom in elk geval noodzakelijk een wintersluitgat te maken . Na het
stormseizoen kan het werk dan worden
voltooid. Uit een globale raming blijkt dat het
kostenverschil slechts marginaal is. In het
veri eden is in soortgelijke gevallen dikwijls een
maaiveldsluiting toegepast. In het geval van de
Markiezaatskade moet rekening worden
gehouden met enkele specifieke omstandigheden , lOals de scheepvaart op de nabij gelegen
Schelde-Rijnverbinding, de grondgesteldheid
in het Markiezaat en de aanwezigheid van een
hoogspanningsleiding op korte afstand .
Daarom wordt in dit geval de voorkeur gegeven
aan een sluiting 'rechtdoor' volgens alternatief
een. Bij het andere alternatief blijft het diepe
stroomgat intact, waardoor lange tijd een
ongunstige debietverdeling wordt gehandhaafd, met hoge stroomsnelheden als gevolg
in de omgeving van de hoogspanningsmast bij
vloed, en op de Schelde-Rijnverbinding bij eb.
Bij alternatief een wordt het sluitgat meteen in
de breedte verruimd en tegelijk opgevuld,
waardoor de dwarsstroomhinder op de
Schelde-Rijnverbinding eerder zal worden
beperkt.
Alternatief twee is geen echte maaiveldsluiting.
Er dient in verband met de slechte grondgesteldheid zowel voor het noordelijke damvak als
voor de sluitkade een diep cunet te worden
gebaggerd. 0pvullen van dat cunet met zand
zal op een aantal plaatsen vanwege de hoge
stroomsnelheden niet mogelijk zijn . Ais de dam
volgens dit alternatief voor de mast langs moet
lopen, dan komt de sluitkade gedeeltelijk op de
rand van de ontgrondingskuil te liggen. Er
zullen dan in het gebied van de hoogste
stroomsnelheden grote hoeveelheden stroom bestendige materialen moeten worden toegepast om een stabiel dwarsprofiel te krijgen.
Gaat de dam achter de mast langs, dan heeft
de sluitkade een sterk gekromde vorm . Hierdoor
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ontstaat een ongunstig stroombeeld, dat in
combinatie met het diepe stroomgat een grote
dwarsstroomhinder op de Schelde-Rijnverbinding zal veroorzaken, erger nog dan bij het
andere trace . Bij de uitvoering is het een
nadeel dat men voor het werk dikwijls onder de
hoogspanningsleiding door moet. Bij alternatief
twee ontstaan extra risico's door het werken in
de onmiddellijke omgeving van de hoogspanningsmast, en dat bij een sterke vloedstroom .
Bij het andere alternatief is het wintersluitgat
niet aileen gunstiger voor de scheepvaart,
maar ook voor de stabiliteit van de ontgrondingskuilen. Bovendien kan dan gebruik
worden gemaakt van de ervaringen en meetgegevens die bij de eerder verrichte sluiting zijn
verkregen .
Besloten is dus om de sluiting recht door het
gat uit te voeren . Men begint dan aan de
zuidzijde het sluitgat vast te leggen met een
stevige damkop, waaromheen een ruime
bodembescherming. De toplaag op het talud
zal bestaan uit stortsteen 300-1000 kg.
In het trace van de sluitkade wordt de bodem
vastgelegd, om verdere ontgrondingen te
voorkomen . Deze bescherming bestaat deels
uit een laag fosforslakken, deels uit zinkstukken .
Tegelijkertijd wordt verder gegaan met het
opruimen van de bestaande sluitkade tot
N.A.P. - 2 m; wei wordt de aldaar aanwezige
bodembescherming intact gelaten . Dit gebeurt
tot op een afstand van 800 m van de zuidelijke
damkop . Op deze plaats wordt de noordelijke
damkop gemaakt, die een verbinding vormt
tussen de bestaande sluitkade en een achter
het meest noordelijke deel van de bestaande
sluitkade aan te leggen hoog damvak. Na de
aanleg daar van dit laatstgenoemde damvak
kan de steen uit het meest noordelijke deel van
de bestaande sluitkade opnieuw worden
gebruikt. Voor het aanbrengen van een drempel
in het diepste gedeelte van het sluitgat worden
fosforslakken gebruikt, die onder een taludhelling van 1 :3 zeker stabiel zijn.
Verwacht wordt, dat de drempel tot N.A.P.
- 4 m met slakken kan worden opgebouwd.
De drempel moet met een filterlaag van lichte
stortsteen worden afgedekt, en met zwaardere
steen verhoogd tot ongeveer N.A.P. - 2 m.
Het sluitgat wordt vervolgens gedicht volgens
de geleidelijke verticale methode. In varend
bedrijf zou laagsgewijs steen in het sluitgat
kunnen worden gebracht tot ongeveer N.A.P.
- 0,5 mover een breedte van 28 m . Zo is men
ook te werk gegaan bij de oorspronkelijke
sluiting, en daarmee zijn goede ervaringen
opgedaan. Daarna kan, eveneens laagsgewijs,
met hydraulisch e kranen bij laag water een
minimale sluitkade worden gemaakt ongeveer

tot N.A.P. + 1 m . Ais deze minimale sluitkade is
gevormd, kan over water meer steen worden
aa ngevoerd, die met hydraulische kranen
o nder profiel wordt gebracht tot N.A.P.
+ 2,5 m; dan is de sluiting een feit.
Gezien de slechte bodemgesteldheid en de
onvoorspelbare ontgrondingen is besloten de
lage noordelijke en zuidelijke damvakken
eveneens te versterken. Dit zal geschieden
door verwijdering van de bekleding van het
oostelijk talud en aanleg van een hoog noordelijk
en zuidelijk damvak volgens de gebruikelijke
o ntwerpen, waarbij vrijwel geen golfoverslag
voorkomt. Na het gereedkomen van de sluitkade
zal erachter een damvak worden aangelegd . De
Markiezaatskade wordt dan een rechte dam
met overal een vrijwel gelijk dwarsprofiel.
Wanneer de zandlichamen nog in 1982 worden
aangelegd is er voldoende tijd voor zetting
en consolidatie van de ondergrond, en behoeve n er geen grondverbeteringen te worden
toegepast.
De grote hoeveelheid steen die in de sluitkade
is verwerkt, kan meteen na de bouw van het
hoge damvak worden gebruikt voor de voltooiing van de compartimenteringswerken . Bij het
oorspronkelijke ontwerp was daar ook mee
gerekend, maar dan uitsluitend voor de sluiting
van het Tholense Gat, waarbij dan, juist
voorafgaand aan die sluiting, een damvak van
minimale afmeting achter de sluitkade moest
w orden aangelegd . Wei moet bij deze oplossing
meteen een doorlaatmiddel worden aangelegd,
in plaats van een of twee jaar later. Met het
definitieve doorlaatmiddel wordt in het budget
van de compartimenteringswerken rekening
gehouden . Indien de bouw van het definitieve
doorlaatmiddel niet voldoende kan worden
ve rsneld, zullen tijdelijke voorzieningen
moeten worden getroffen.
Het tijdschema van de belangrijkste activiteiten
is erop gericht om bij het begin van het
stormseizoen 1982/83 een situatie te scheppen
waarbij de scheepvaartbegeleiding op de
Schelde/Rijnverbinding kan worden opgeheven.
In het voorjaar en de zomer van 1983 kan de
sluiting met de bijkomende werken worden
afgemaakt. De kosten van het totale werk zijn
indicatief geraamd op f35 miljoen .

gesloten wordt. De omkading van het Markiezaat
vervult een belangrijke waterbouwkundige
functie bij de aanleg van de Oesterdam, zowel
met het oog op de kosten van aanleg van de
dam als in verband met de veiligheid van de
scheepvaart op de Schelde-Rijnverbinding; de
aanleg is voorts aantrekkelijk uit een oogpunt
van milieu en planologie. Hersluiting van de
Markiezaatskade dient op korte termijn te
gebeuren, omdat uitstel aanzienlijke kosten zal
vergen, wil men een aanvaardbare situatie
voor de scheepvaart bewerkstelligen .
Na de doorbraak zijn noodmaatregelen getroffen om de stabiliteit van een hoogspanningsmast te garanderen en om de hinder voor de
scheepvaart op de Schelde-Rijnverbinding te
verminderen.
Voor het opnieuw sluiten van de kade zijn
alternatieven bestudeerd: recht door het diepe
gat en met een hoefijzervormige sluitkade
achterom de ontgrondingskuil, voor of achter
de hoogspanningsmast langs . De aanleg van
een sluitkade recht door het diepe gat verdient
op grand van een aantal overwegingen de
voorkeur.
Bij deze oplossing moet het diepe gat worden
gepasseerd, waarbij een grote hoeveelheid
stroombestendig materiaal benodigd is. De
bestaande sluitkade moet naar het noorden toe
worden opgeruimd tot een sluitgat van 800 m
is gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd een
wintersluitgat te maken waarbij geen scheepvaartbegeleiding meer nodig is. Na het stormseizoen 1982/83 wordt de sluiting uitgevoerd
volgens de verticale geleidelijke methode.
V66r het voltooien van de kade moeten de
damvakken worden verhoogd tot een niveau
dat niet of nauwelijks meer overstroombaar is,
en moet ook achter de sluitkade een hoog
damvak worden aangelegd.
Bij het tijdschema wordt ervan uitgegaan, dat
in het stormseizoen een stabiele situatie
aanwezig moet zijn . De kosten zijn nog slechts
globaal aan te geven : f 35 miljoen, inclusief de
noodmaatregelen en B.T.W.
De uitvoering van de sluiting zou in twee delen
kunnen uiteenvallen : aanleg van hetwintersluitgat in 1982 en vervolgens sluiting en afwerking
van de kade in 1983.

Samenvatting
Ten behoeve van de voltooiing van de com partimenteringswerken op een voor de scheepvaart
op de Schelde-Rijnverbinding aanvaardbare
wijze is het noodzakelijk dat de op 11 maart
1982 doorgebroken Markiezaatskade opnieuw
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Sedimentologisch onderzoek
op het werkeiland in de
Philipsdam

Hoe de waterbeweging in een zeearm de
morfologie van de bodem belnvloedt, is later
af te lezen uit de afgezette sedimenten. Het
onderzoek daarnaar draagt bij tot een beter
beg rip van het verband tussen water- en
sedimentbeweging. Oit inzicht is van betekenis
voor de aanzandings- en ontgrondingsproblematiek tijdens en na de bouw van de Oosterscheldewerken, met name voor de voorspelling
van de morfologische veranderingen die in de
Oosterschelde en de voordelta zu"en optreden
na het gereedkomen van de Oosterscheldekering. Ook was het belangrijk bij de interpretatie
van boor- en sondeer gegevens die gebruikt
werden voor de berekening van de st~biliteit
van de dam men en voor de vaststelling van
zandwinplaatsen. Voornamelijk om deze
laatste reden werd al meer dan tien jaar
gel eden een sedimentologisch onderzoek
uitgevoerd (Bericht 60, mei 1972):
De bodemmorfologie in de geulen van de
Oosterschelde wordt in hoge mate bepaald
door de sterkte van de getijstromen . Bij
geringe waterbeweging ontstaat een min of
meer vlakke bodem; bij grotere snelheden
worden achtereenvolgens kleine en grote
bodemribbels gevormd , die zich in de richting
van de stroom verplaatsen.
ledere bodemconfiguratie en de beweging en
verandering daarvan, beantwoordt aan een
bepaald stroombeeld nabij de bodem en de
verandering daarvan in de tijd. De sedimentaire
gelaagdheid is een neerslag van dat gebeuren.
Bij een eerste benadering kan men de recente
afzettingen van het getijdemilieu van ZuidwestNederland onderverdelen in drie sedimenttypen. Type 1 wordt gekenmerkt door grof tot
matig fijn zand met afgeronde kleibrokjes,
verspoelde schelpen en grootschalige scheefgelaagde sedimentaire structuren . De dikte van
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de afzonderlijke scheefgelaagde eenheden
bedraagt minimaal 10 cm . Dit sedimenttype
ontstaat bij aanzanding in een veld van grote
bodemribbels. Zij treden pa s op als de max imale
stroomsnelheden een halve meter boven de
bodem groter zijn dan 0,65 0,70 m/s .
In type 2 vindt men kleinschalig scheefgelaagd
matig fijn tot fijn zand . De afzonderlijke scheefgelaagde eenheden bereiken een ma x imale
dikte van enkele centimeters en zijn al dan niet
afgedekt door een kleilaagje. Dit sedimentatiebeeld ontstaat in een veld van kleine bodemribbels bij stroomsnelheden tussen 0,45 en 0,70
m/s. Ais naast de getijstromen de golfbeweging
van invloed is op het sedimenttransport, kan
dit sedimenttype bij nog lag ere stroomsnelheden ontstaan .
Type 3 biedt een afwisseling van fijn zand en
kleilaagjes met een onregelmatige horizontale

a

Fig. 2. Hydrografische ontwikkeling van het Kramm er en het
Slaak tussen 1964 en 1976. Het
kruisje geeft de plaats weer
van het beschreven profiel

Fig. 1. Situatie van de bouwput
van het sluizencomplex in de
Philipsdam

500

1000m

gelaagdheid, en ontstaat bij stroomsnelheden
kleiner dan 0,45 meter per seconde.
In de ontgravingen voor de bouwput van de
dorpelbalken in de Oosterscheldekering op het
werkeiland Neeltje Jans en in de ontgravingen
voor de aanleg van het sluizencomplex in de
Philipsdam konden de afgelopen jaren verschei dene varianten van bovengenoemde sedimenttypen nader worden bestudeerd . We zullen nu
nader ingaan op de sedimentaire structuur van
een afzetting stammend uit een nog zeer recent
verleden, die werd aangetroffen in de bouwput
op het werkeiland van de Philipsdam (figuur 1).
Het gaat hier om een zandpakket opgebouwd
uit sedimenttype 1, dat in de ontgravingen
reikte tot NAP. - 9 m . De jeugdigheid ervan
werd alras duidelijk door de aanwezigheid van
eigentijdse produkten als stukken plastic en

een fietsband. Bij nadere beschouwing bleek
uit peilbladen dat de afzetting minder dan
twintig jaar gel eden tot stand gekomen is bij de
verzanding van een vloedschaar.
In figuur 2 zijn de morfologische veranderingen
weergegeven die tijdens de opbouw van het
sedimentpakket optraden. De vloedschaar
vormde zich in het begin van de jaren zestig
langs de zuidflank van het Krammer, toen nog
Noorder Slaak geheten . Het proces van
aanzanding in de schaar begon na de afsluiting
van de Grevelingen in 1964: dat bracht een
ingrijpende wijziging teweeg in het verloop van
de getijstromen in dit gebied, en dus in het
patroon van geulen en platen. De belangrijkste
verandering was dat in de hoofdgeul een
proces van verdieping en uitbochting optrad,
terwijl in de zuidelijke binnenbocht van het
Krammer de Plaat van de Vliet ontstond. Een
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en ander bracht met zich mee dat de vloedschaar
in kwestie al snel minder stroom ging voeren,
waardoor de geul begon te verzanden . De
opeenvolging van scheefgelaagde structuren,
die in de ontgraving waar te nemen was (figuur
3), is tijdens hetverzanden van de geul gevormd.
Scheve gelaagdheid ontstaat bij sedimentatie
op de steile lijzijde van de bodemribbels. Uit
het feit dat de scheve gelaagdheid in de
ontsluiting in oostelijke richting helt, valt af te
leiden dat zij gevormd is door ribbels in de
vloedrichting. Oat er geen scheve gelaagdheid
wordt aangetroffen in de ebrichting, duidt erop
dat de ribbelverplaatsing volledig werd
beheerst door de vloedstroom, zodat aangenomen mag worden dat de ebstroom minder
krachtig was.
Oit is in overeenstemming met de schaarvorm
van de geul. Op een luchtfoto van 12 mei 1966,

Fig. 4. De zuidoever van het
Krammer ten tijde van de
vorming van de beschreven
afzetting

Fig.3. Grootschalige scheve
gelaagdheid, gevormd door
bodemribbels
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o
ge nomen in de tijd waarin de verzanding en de
vorming van scheefgelaagde eenheden in volle
gang was, zien we de voortzetting van het
v loedribbelveld langs de ondiepe zuidelijke
fl ank van de vloedschaar (figuur 4).
Aa n de loefzijde van een ribbel erodeert tijdens
de ribbelverplaatsing het eerder aan de steile
vo orkant afgezette materiaal. Zo komt het dat
de afzonderlijke scheefgelaagde eenheden
begrensd worden door erosievlakken en er
nergens in de ontgravingen een top van een
ribbel is te ontwaren. Het is dan ook niet
mogelijk de oorspronkelijke ribbelhoogte uit de
afzettingen af te leiden . Uit de dikte van de
ee nheden blijkt wei dat de grootste ribbels in
ieder geval hoger moeten zijn geweest dan 1,5
m eter. Bij onderzoek naar het voorkomen van
ribbels in de getijgeulen van de Oosterschelde
we rden - als we de sluitgaten in de monding
buiten beschouwing laten - nergens ribbels
w aargenomen met een hoogte van meer dan
tw ee meter. Op de originele echogrammen van
de geulbodem van de plaats en de tijd waarop
de afzetting tot stand kwam, wordt deze
w aarde ook niet overschreden. Dit betekent dat
bij de dikste scheefgelaagde eenheden aileen
het topje van de ribbel door erosie kan zijn
we ggenomen .

I
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Tijdens de kentering van de stroom bezinkt een
zekere hoeveelheid slib. Dit komt tot uitdrukking
in de aanwezigheid van zeer dunne kleilaagjes
in het scheefgelaagde zand. Aan de basis van
de scheefgelaagde eenheden komen vaak
dubbele kleilaagjes voor, gescheiden door een
zandlaag . Meer naar boven toe vinden we geen
dubbele kleilaagjes meer: het onderste is weg
en er ontwikkelt zich vaak onder het resterende
kleilaagje een erosieve discontinu'iteit met de
onderliggende scheve gelaagdheid .
Deze configuratie van structuren is het gevolg
van een regelmatige opeenvolging van gebeurtenissen, die samenhangt met het cyclisch
verloop van de getijstroming. In figuur 5 zien
we dit aan vier fasen van het getij toegelicht.
Tijdens fase A, de hoogwaterkentering, wordt
een dunne kleidrapering afgezet. Tijdens B, de
ebfase, vindt afzetting plaats van enig zand in
het onderste gedeelte van het ribbelfront, de
ribbeltrog en de loefzijde van de ribbel.
Doordat de stroom pal op de steile voorzijde
van de ribbel is gericht, overwegen daar
erosieve processen, vooral na bij de top . Hier
wordt niet aileen het bij de voorgaande
kentering afgezette slib geerodeerd, maar
wordt tevens een gedeelte van het onderliggende zand weggenomen.
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Fig. 5. Erosie en sedimentatie
op het front van een grote
zandribbel gedurende de
getijdecyclus

HOOGWATER
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Tijdens C, de laagwaterkentering, wordt weer
een dunne kleidrapering afgezet. Bij de daarop
volgende vloedfase D wordt het aan de lijzijde
van de ribbel en in de luwte van de stroom
gelegen kleilaagje in het algemeen gespaard
voor erosie en spoedig overdekt door scheefgelaagd zand. Naarmate de ebstroom krachtiger
is zal het erosievlak minder hellen en een
grotere hoek vormen met de grootschalige
scheve gelaagdheid die bij vi oed op het
ribbelfront ontstaat ; dit noemen we discontinu"lteit. In de hier besproken afzetting was het
ondergeschikte getij - de eb - dermate zwak
ontwikkeld , dat van discontinu"iteit nauwelijks
sprake is. De ebstroom was vaak slechts in
staat om aileen de dunne slibdeken die in de
daarvoor gelegen kentering was afgezet te
verwijderen .
In de scheve gelaagdheid markeren die
kleidraperingen die wei bewaard bleven, de
stilstand in de ribbelverplaatsing tussen
opeenvolgende vloedfasen . Binnen de begrenzingen van de boven elkaar gelegen scheefgelaagde eenheden vindt men de kleidraperingen
van de laagwaterkenteringen. Er is een grote
variatie in de dikte van de door deze kleilaagjes
van elkaar gescheiden zandbundels, die duidt o~
de verplaatsingssnelheid van het ribbelfront. OPI
enkele punten bedroeg de verplaatsing geduren·
de een aantal opeenvolgende vloedfasen slechts
enkele centimeters, terwijl de snelheid even
verderop opliep tot meer dan een halve meter
per getijperiode. Op verschillende plaatsen in de
bouwput was het mogelijk het aantal zandbundels tussen opeenvolgende minima te tellen .
Het lag steeds om en nabij de 28 29. De
bewegingssnelheid van de ribbels heeft
kennelijk alles te maken met de verandering in
de stroomsterkte tijdens een cyclus doodtijspringtij.
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Er komen ook series van zandbundels voor met
een opvallend patroon van om en om een
dikke en een dunne bundel. Dit patroon moet
een gevolg zijn van de periodieke dagelijkse
ongelijkheid van het getij .
Door de in de sedimenten vastgelegde cycli
van doodtij naar springtij kon nu gemakkelijk
de gemiddelde snelheid worden berekend van
de ribbels die aan de opbouwvan het zandpakket
hebben bijgedragen . Gemiddeld bedroeg die
160 m per jaar. Uit de peilkaarten blijkt dat het
gedeelte van de wand in figuur 3 tussen de
basis van de ontgraving op N.A.P.- 9 m tot 2,5
meter daarboven, in een jaar werd afgezet.
Waarschijn lijk hebben aile ribbels die in dat
jaar op deze locaties voorbijtr'okken, aan de
sedin'lentatie bijgedragen .

Slibtransport in de
Oosterschelde

De Oosterschelde is een getijdebekken met
een slibgehalte van gemiddeld 25 milligram per
liter. Oat is opvallend laag: in de Westerschelde
en in de Waddenzee is het enkele malen hoger.
Toch speelt het slib in de Oosterschelde een
belangrijke rol, met name voor milieu en
visserij.
In het Oosterschelde-slib komt organisch
materiaal voor, dat dient als voedselbron voor
veel bodemdieren, lOa Is mossels, kokkels,
oesters en wadpieren. Verandering van het
slibgehalte, of van de fractie organische
bestanddelen erin, lOU daarom consequenties
hebben voor de totale massa bodemdieren die
in de Oosterschelde kan voorkomen. Er bestaat
een relatie tussen de gemiddelde gehalten aan
anorganisch en organisch slib in die zin, dat
een langdurige veriaging van het gemiddelde
gehalte anorganisch slib - het klei- en zandmengsel - in veel gevallen leidt tot een verhoging van het gemiddelde gehalte aan organisch
slib. Oat werkt lo : hoe lager het slibgehalte van
het water, des te groter is de lichtindringing in
de waterkolom . Oit bevordert de fotosynthese,
en daarmee de produktie van fytoplankton. Het
slibtransport heeft dus twee tegengestelde
invloeden op de hoeveelheid organische stof in
de Oosterschelde en daarmee op de voedselvoorraad voor bodemdieren: extra toevoer van
slib betekent enerzijds een verhoging van het
voedselaanbod besloten in de organische
fractie van het slib, maar anderzijdse een
vermindering van de lokale produktie van
organisch materiaal, als gevolg van vertroebeling van het water en verminderde lichtindringing .
Schelpdieren lOals mossels, kokkels en oesters
voeden zich door uit het water vaste deeltjes te
filtreren. Oe anorganische bestanddelen van
deze deeltjes worden afgezet in de vorm van
slibhoopjes, 'pseudo-faeces'. Ais de stroom die
door getij of wind wordt opgewekt, langs de
bodem niet sterk genoeg is blijven die slibhoopjes liggen. Een mogelijk gevolg is dat de
mossels op den duur stikken in hun eigen
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slibproduktie. Deze vorm van sedimentatie
verdient dus de aandacht, temeer daar een
belangrijk deel van het slib in de Oosterschelde
door schelpdieren wordt gefiltreerd.
Bezinking van slib kan ook gevolgen hebben
voor de morfologie van het getijdebekken . Men
kan dan met name denken aan de aangroei van
slikken en schorren langs de geuloevers. In de
Oosterschelde verloopt dit proces maar
langzaam, als gevolg van de relatief lage
slibconcentraties in het water. Snelle aanslibbing vindt aileen plaats in gedeeltelijk ingesloten
gebieden, zoals havens, waar het water
stagneert.
Het is niet eenvoudig goed te omschrijven wat
men onder 'slib' verstaat. Het meest gebruikelijk
is om 'slib' te noemen: aile vaste stof, in het
water, organisch en anorganisch, die een zeefje
met een maas van 50 micron (0,05 milimeter)
passeert, maar achterblijft op een filter met een
maas van 1 micron. Aile vaste stof in het water
die achterblijft in dit filter wordt aangeduid als
'seston'. Werkelijk eenduidig zijn deze omschrijvingen niet, omdat hetzelfde materiaal als
gevolg van vlokvorming en ontvlokking zich nu
eens met een omvang groter dan 50 micron en
dan weer met een omvang kleiner dan 50
micron kan voordoen. Bovendien zegt het
zeefcriterium aileen iets over de omvang van
slib en seston, maar niets over biologische
eigenschappen zoals de plankton-fractie,
chemische eigenschappen zoals bij voorbeeld
het gehalte aan organische koolstofverbindingen, of fysische eigenschappen als elektrische
lading en dichtheid. Uit metingen blijkt dat het
seston in de Oosterschelde gemiddeld ongeveer
10 - 20% dood en levend organische materiaal
bevat, dat door bodemdieren verteerd kan
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worden. In de meeste gevallen wordt het
totaalgewicht aan organisch materiaal niet
direct gemeten, maar indirect bepaald uit
metingen van de hoeveelheid koolstof die in de
vaste organische bestanddelen aanwezig is.
Het is gebruikelijk om deze laatste grootheid,
het 'Particulate Organic Carbon', te gebruiken
als aanduiding voor het aanwezige vaste
organische materiaal. Gemiddeld bedraagt de
hoeveelheid P.O.C. ongeveer de he 1ft van de
totale hoeveelheid organische stof.
In figuur 1 zijn de belangrijkste stromen van
zwevend organisch materiaal in de Oosterschelde aangegeven. We zien dat de invoer van
organisch materiaal in de Oosterschelde het
gevolg is van lozingen op het bekken van
polder- en rivierwater, van de netto erosie van
veen- en kleihoudende bodemlagen gemiddeld

Fig . 1. Kooistofstromen in de
Oosterschelde, in ton nen
P.O.C. per dag
Fig. 2. Sestonstromen in de
Oosterschelde, in tonnen per
dag

over het getij door verlegging van geulen en
afschuring van plaatranden, en tenslotte van
de groei van fytoplankton door fotosynthese.
We noemen deze bijdragen ' bronnen' van
organisch materiaal.
Organisch materiaal verdwijnt uit het water
door neUo sedimentatie, die onder meer
gepaard gaat met de aangroei van slikken en
schorren, door mineralisatie in de waterkolom
en op de bodem, en door consumptie van
dood en levend organisch materiaal, voornamelijk door bodemdieren en zooplankton . Hier
spreken we van 'putten' van organisch materiaal. AI naar gelang de som van bovengenoemde
organische stofstromen resulteert in vermindering dan wei in vermeerdering van organisch
materiaal in de Oosterschelde, vindt er import
of export van organisch materiaal plaats vanuit
of naar de Noordzee.
De getallen die zijn aangegeven voor de
verschillende 'bronnen' en 'putten' in de
organische-stofbalans moeten worden opgevat
als voorlopige ruwe schattingen van gemiddelde n over de hele Oosterschelde gedurende een
jaar. Momenteel vindt onderzoek plaats dat
binnen enkele jaren zal leiden tot nauwkeuriger
cijfers, met name voor primaire produktie, de
mineralisatie en de consumptie. De onnauwkeurigheid van de huidige schattingen maakt het
onmogelijk om op basis van de organische-stofbalans conclusies te trekken ten aanzien van de
invoer of de uitvoer van organische stof vanuit
of naar de Noordzee.
Om informatie te krijgen over de bijdrage van
het transport van zwevende organische stof in
de Oosterschelde, is in april 1979 een directe
bepaling voor een specifieke getijperiode

gedaan, door in een vaste dwarsdoorsnede
gelijktijdig de stroomsnelheid en het concentratieverloop van zwevende organische stofte
meten. Uit deze meting bleek dat door de
doorsnede Wemeldinge-Tholen gemiddeld
een transport van zwevende organische stof
plaatsvindt in de richting van de Kom van de
Oosterschelde in de orde van 100 ton P.O .C. per
dag! Het is echter wei mogelijk dat dit resu Itaat
niet representatief is voor het hele jaar, maar
dat het resulterend longitudinaal transport
seizoensafhankelijk is. Om hier een inzicht in
te verkrijgen is in de tweede helft van het
afgelopen jaar de transportmeting van april
1979 in vereenvoudigde vorm elke maand
eenmaal herhaald . Over de resultaten kan nog
niet bericht worden, omdat bij het schrijven
van dit artikel nog niet aile metingen ware!}
uitgewerkt. Vooralsnog lijkt het erop dat het
longitudinaal transport aanzienlijk bijdraagt tot
de organische-stofbalans van de Oosterschelde .
Deze conclusie wordt ook ondersteund door de
resultaten van een troebelheidsmeting op 19
maart 1981 (figuur 4). Het zwevende stofgehalte
van het water dat bij vloed de Kom van de
Oosterschelde instroomt is belangrijk hoger
dan het zwevend-stofgehalte van het water dat
bij eb de Kom verlaat. Of het bij deze import
gaat om slib dat afkomstig is uit de Noordzee,
of om slib dat in de Oosterschelde vrijkomt
door erosie van oude klei- en veenlagen, kan
niet met zekerheid worden gezegd .
Momenteel wordt ook een andere methode
beproefd om na te gaan in hoeverre de bodemdieren in de Oosterschelde voor hun voeding
gebruik maken van zwevende organische stof
die van elders is aangevoerd, bij voorbeeld
vanuit de Noordzee. Men onderzoekt dan
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bepaalde karakteristieken van het organisch
materiaal die kenmerkend zijn voor de plaats
van herkomst en die niet worden aangetast
door fysisch-chemische processen die het
materiaal in het water en in de bodem ondergaat. Een geschikte karakteristiek is de fractie
van het koolstofisotoop C'3. Onderzocht zal
worden in hoeverre de C'3_fractie in het
organische Noordzeemateriaal afwijkt van de
C'3_fracties in het organisch materiaal dat in de
Oosterschelde wordt geproduceerd en geconsumeerd .
In figuur 2 zijn de belangrijkste sestonstromen
in de Oosterschelde aangegeven . Opvallend is
de grote hoeveelheid seston die naar schatting
wordt afgefilterd door schelpdieren . Indien al
het afgefiltreerde materiaal dat niet wordt
geassimileerd, voorgoed zou worden vastgezet
op de bodem, dan is aanvoer van seston uit de
42

Fig . 3. Registratie van de
horizontale stroomsnelheid in
een punt van de Roompot op
13 juli 1981. Het signaal
vertoont sterke negatieve
fluctuaties, die nag worden
versterkt door de handgetrokken lijn . Het verschijn se l
vertoont overeenkomst met in
de literatuur beschreven
'bursts'

Noordzee nodig om de sestonbalans sluitend
te maken. Het ligt echter voor de hand om te
veronderstelien dat de slibhoopjes die door
schelpdieren worden afgezet, grotendeels weer
worden geerodeerd, zodat de schelpdieren
hetzelfde slib herhaalde malen filtreren.
Aigemeen wordt verondersteld dat in estuaria
slibaanvoer plaatsvindt vanuit zee. Het mechanisme dat hier in de eerste plaats voor verantwoordelijk wordt gesteld, is een landwaarts
gerichte stroom langs de bodem, die veroorzaakt wordt door het dichtheidsverschil tussen
het lOute zeewater en het zoete rivierwater .
Zo'n lOute onderstroom treedt voornamelijk op
wanneer op het estuarium een grote rivier
afvloeit. Het estuarium wordt dan dubbel met
slib belast, enerzijds met rivierslib en anderzijds
met zeeslib. Dit mechanisme kan verklaren

Fig. 4. Patronen van zwevende stof bij maximale vi oed en
maximale eb, gemeten op 19
maar! 1981 nabij Wemeldinge,
op 1 m onder het wateroppervlak
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waarom de Westerschelde, in verhouding tot
de Oosterschelde zo'n hoog slibgehalte heeft.
Op de Oosterschelde is de zoetwateraanvoer
naar verhouding klein. De longitudinale
dichtheidsverschillen op de Oosterschelde zijn
dan ook onvoldoende om een dichtheidsstroming aan te drijven; een uitzondering wordt
gevormd door het Volkerak.

veroorzaken; wat geconstateerd wordt is
evenwel import!

Een verklaring voor deze paradox ligt mogelijk
hierin, dat slib zich in de waterkolom anders
gedraagt dan een opgeloste stof, in die zin dat
slibdeeltjes kunnen uitzakken, zich kunnen
vastzetten op de bodem en eventueel op een
later tijdstip weer geerodeerd en opgewerveld
Ondanks de permanente zoetwateraanvoer is
kunnen worden. Om het transportgedrag van
het zoutgehalte op de Oosterschelde hoog .
slib te kunnen begrijpen en om het te kunnen
Hoewel dichtheidsstromen afwezig zijn, vindt
simuleren in hydraulische of wiskundige
er dus toch een vrij intensieve uitwisseling van
modellen is inzicht nodig in de processen die
een rol spelen bij erosie en sedimentatie.
watermassa's plaats in het bekken. Door deze
uitwisseling kan ook slib vanuit de Noordzee in
Wanneer slibdeeltjes uit de waterkolom
de Oosterschelde worden aangevoerd. Uit de
bezinken en zich afzetten op de bodem,
zoutverdeling blijkt dat de gemiddelde tijd die
ontstaat een sliblaag die snel consolideert: er
nodig is om het water in de Kom van de
ontsnapt water, de pakking neemt toe en
Oosterschelde te verversen met water uit het
daarmee de weerstand tegen erosie. De
centrale deel op de lijn Stavenisse-Zierikzeeschuifspanning die de stroming uitoefent op de
Colijnsplaat, ongeveer 25 dagen bedraagt.
bodem moet een bepaalde kritische waarde
De concentratie van organische stof in het
overschrijden, voordat erosie kan plaatsvinden .
centrale deel is soms hoger dan in de Kom,
De kritische erosiesnelheid hangt van een
maar het verschil bedraagt zelden meer dan
groot aantal factoren af, zoals het organische0,5 mg P.O.C. per liter. Rekenend met een
stofgehalte van het slib, de aanwezige zandfracwatervolume in de Kom van 700 miljoen m 3
tie, de consolidatietijd, de temperatuur en de
kan men afleiden dat de verversing van de
configuratie van de bodem . Uit recent onderzoek
Kom een transport van organische stof veroorin de Oosterschelde blijkt dat ook bepaalde
zaakt van ten hoogste 15 ton P.O.C. per dag . Dit
karakteristieke turbulenties in de getijstroming
is belangrijk minder dan de hoeveelheid die is
een belangrijke rol spelen.
gevonden bij de transportmeting van april
We doelen op kortdurende, zeer heftige
turbulente stoten, die in de literatuur bekend
1979.
staan als 'bursts' (figuur 3). Er zijn aanwijzingen
Een andere manier om aan te geven dat
dat deze 'bursts' in sterkere mate verantwoorslibtransport als gevolg van de uitwisseling
delijk zijn voor de bodemerosie dan de
van watermassa's geen belangrijke bijdrage
kan leveren aan de organische stofbalans is
stroomsnelheidsfluctuaties die in het turbulentie-energiespectrum het grootste aandeel
deze. Aile schelpdieren in de Kom van de
Oosterschelde samen filtreren gemiddeld per
vormen. Nader onderzoek naar het'!burst'-verdag 10 tot 20% van het totale volume water in . - schijnsel zal in de nabije toekomst worden
de Kom . De aanvoer van organische stof naar
uitgevoerd, onder andere met behulp van
de Kom als gevolg van de uitwisseling van
hydraulische modellen.
water massa's neemt echter gemiddeld 25
dagen in beslag. Ais de schelpdieren voor hun
Volgens lodingen wordt in de Oosterschelde
voeding op dit transport waren aangewezen,
jaarlijks 30 miljoen ton bodemmateriaal
zou vrijwel al het organisch materiaal uit het
geerodeerd, dat overigens voor het grootste
water in de Kom worden geconsumeerd, zodat
deel elders in het bekken weer wordt afgezet.
het gehalte aan organische stof in de Kom veel
Door deze erosie komt - uitgaande van een
lager zou zijn dan in het centrale deel. Uit
slibgehalte van 5% - een hoeveelheid slib vrij
metingen blijkt dit echter niet: de gehalten aan
die geschat wordt op gemiddeld 3000 tot 6000
organische stof zijn in de Kom vergelijkbaar
ton per dag. Indien dit slib ongeveer 5%
met de gehalten in andere delen van de
organische stof bevat, dus 2,5% P.O.C., dan
Oosterschelde.
komt er door de erosie in de Oosterschelde een
Een vergelijkbare situatie treedt op in de
hoeveelheid P.O.C. vrij die geschat wordt op 60
tot 240 ton gemiddeld per dag. AI dit organisch
Waddenzee . In de Waddenzee is duidelijk
sprake van aanslibbing . Maar ook zijn de
materiaal is in principe als voedselbron
slibconcentraties in de Waddenzee hoger dan
beschikbaar; in hoeverre er ook daadwerkelijk
in de aangrenzende Noordzee. Uitwisseling
gebruik van wordt gemaakt is vooralsnog niet
van watermassa's tussen de Waddenzee en de
duidelijk.
Noordzee zou dus export van slib moeten
Er wordt thans een meetprogramma uitgevoerd
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Fig. 5. Verloop van het zwevende-stofgehalte, het P.O. C.gehalte en de stroomsnelheid
in de Roompot gedurende een
getij. op 12 augustus 1980
Fig. 6. Schematische weergave van het resulterende
landwaartse transport van slib,
vanwege het feit dat de
kritieke erosiesnelheid groter
is dan de kritieke sedimentatiesnelheid; het getijdebekken
heeft in de schematisering
overa l een gelijke diepte

met het doel, na te gaan in welke gebieden de
belangrijkste erosie plaatsvindt, en naar welke
gebieden het geerodeerde materiaal wordt
getransportee rd . Deze kennis is noodzakelijk
voor het interpreteren van meetgegevens
inzake de slib- en organische-stofgehalten als
functie van plaats en tijd, en voor het simuleren
van de slibtoestand in de Oosterschelde in
wiskundige modellen. Voor het longitudinaal
transport van slib is onder meer de ligging van
erosie- en sedimentatiegebieden ten opzichte
van de eb- en vloedscharen van belang .
Bovendien kan zo een indruk verkregen
worden van de mate waarin de bodemerosie
bijdraagt tot de voedselbalans van het ecosysteem in de Oosterschelde. Aanvankelijk lag
het accent op metingen vanaf schepen . De
Oosterschelde is opgedeeld in een groot aantal
gebieden waarin de troebelheidspatronen met
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behulp van een snel varend schip worden
vastgelegd bij verschillende getijfasen
(figuur 4). De beschikbare scheepscapaciteit is
echter onvoldoende om aile gebieden simultaan
te bemeten; bovendien dienen zowel doodtijals springtijsituaties onderzocht te worden. De
meetinspanning die hiermee gemoeid is, is
aanzienlijk. Een voorzichtige eerste conclusie
uit de metingen is dat erosie vooral optreedt in
ondiepe gebieden en langs de geulranden. Het
opgewervelde bodemmateriaal wordt van hier
uit geleidelijk over de hele dwarsdoorsnede of
een gedeelte ervan verspreid, waarbij secunda ire stromen, vooral transversale circulaties, een
rol spelen.
Een andere techniek om inzicht te verkrijgen in
de erosie en verspreiding van slib is luchtfotografie. Op deze manier kan een simultaanoverzicht van een groot deel van de Oosterschelde
verkregen worden, veel gemakkelijker dan met
metingen vanaf een schip. De weersomstandigheden laten dit type metingen echter slechts
sporadisch toe.
Omdat het soortelijk gewicht van slibdeeltjes
over het algemeen groter is dan dat van water,
ondervinden zij onder invloed van de zwaartekracht een neergaande beweging, bovenop de
op- en neergaande fluctuerende beweging
veroorzaakt door turbulentie. Naarmate de
turbulentie afneemt, neemt de concentratie van
slibdeeltjes nabij de bodem toe, in vergelijking
met de concentratie nabij het oppervlak.
Slibdeeltjes zetten zich pas vast aan de bodem
wanneer de schuifspanning die het water op de
bodem uitoefent een bepaalde waarde, de
kritische sedimentatieschuifspanning, onderschrijdt. De kritische sedimentatieschuifspanning is kleiner dan de kritische erosieschuifspan-
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ning . Wanneer de stroomsnelheid zo is dat de
bodemschuifspanning kleiner is dan de
kritische erosieschuifspanning en groter dan de
kritische sedimentatieschuifspanning, dan
worden de slibdeeltjes van de bodem losgerukt
voordat ze zich kunnen vastzetten. Slibdeeltjes
die bij een kleine stroomsnelheid zijn afgezet
op de bodem, worden pas geihodeerd wanneer
de stroomsnelheid zo ver is toegenomen dat
de bodemschuifspanning de kritische waarde
voor erosie overschrijdt.
Bij het uitzakken van slibdeeltjes onder invloed
van de zwaartekracht en bij het sedimenteren
op de bodem spelen ingewikkelde fysisch-chemische processen een ro!. die lei den tot
vlokvorming en ontvlokking. Hierdoor varieren
de slibdeeltjes in vorm, omvang, dichtheid en
elektrische lading. De snelheid waarmee
slibdeeltjes uitzakken, hun 'valsnelheid' en de
kritische sedimentatiesnelheid zijn in principe
dan ook afhankelijk van ·een groot aantal
factoren, zoals de concentratie van slibdeeltjes,
het gehalte aan organische bestanddelen, de
zandfractie, de watertemperatuur en de
turbulentiegraad van het water. Wanneer men
onder laboratoriumomstandigheden een
watermonster onderzoekt op de fysische
eigenschappen van het slib, kunnen de resultaten niet zonder meer beschouwd worden als
representatief voor het fysische gedrag van slib
in de natuur. In verband hiermee zal binnenkort
een systematisch onderzoek worden gestart
naar de fysische eigenschappen van Oosterscheldeslib onder verschillende natuurlijke
omstandigheden.
Met behulp van een valbuis zijn in het laboratorium al enkele orienterende proeven uitgevoerd
om een indruk te krijgen van de bezinksnelheid
van het Oosterscheldeslib. Uit de resultaten
blijkt dat minder dan 30% van het seston, en
minder dan 20% van het P.O.C. uitzakt met een
snelheid groter dan 3 meter per uur. Dezelfde
proeven wijzen uit dat meer dan 50% van het
seston en meer dan 60% van het P.O.C. vrijwel
helemaal niet bezinkt. Metingen in de Oosterschelde van het concentratieverloop van
seston en P.O.C. als functie van de tijd geven
echter een ander beeld (figuur 5). Indien men
veronderstelt dat horizontale gradienten geen
overheersende rol spelen - en dit wordt
gerechtvaardigd door het feit dat de variatie
van de seston- en P.O.C.-concentraties het
grootst is rond de stroomkentering, wanneer
de snelheid vrij klein is - dan wijst de sterke
vermindering van de concentratie tegen de
laag- en hoogwaterkentering erop dat een
grote fractie van het maximaal in suspensie
. aanwezige seston en P.O.C., respectievelijk
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Fig . 7. Positie van een waterschijt op de hoog- en laagwaterkentering in een getijdebekken dat landwaarts ondieper
wordt.

90% en 65%, uitzakt met grote snelheid,
tenminste met enkele meters per uur.
In het voorgaande is er reeds op gewezen dat
een kleine erosie van slechts enkele centimeters
per jaar relatief grote hoeveelheden zwevende
stof in het water kan brengen. Omgekeerd is
het dan ook zo dat de sedimentatie over het
algemeen slechts tot een kleine aanslibbing
leidt, behalve in inhammen en havens. Men
moet hierbij bedenken dat het zwevende-stofgehalte in de Oosterschelde vrij laag is. Ter
illustratie twee voorbeelden. De totale hoeveelheid water die door aile schelpdieren in de
Oosterschelde wordt gefiltreerd bedraagt 200
miljoen m 3 per getij . Bij een slibconcentratie
van gemiddeld 25 mgt I wordt per getij ongeveer
5000 ton slib afgefiltreerd en afgezet. Veronderstellen we dat de schelpdieren geconcentreerd
zijn op 10% van de oppervlakte van de Ooster-

scheldebodem en dat de dichtheid van het
sediment 2500 kg/m3 bedraagt. De aanslibbing
door schelpdieren in het betreffende gebied
lOU dan nog maar in de orde liggen van 35 mm
per jaar.
Het andere voorbeeld betreft de bezinking van
de totale primaire praduktie. Ais die 300 ton
P.O.C. per dag bedraagt, en bezinkt in een
gebied dat 10% van de oppervlakte van de
Oosterscheldebodem beslaat, dan levert dit
een aanslibbing van ongeveer 2 mm per jaar.
Omdat de sedimentatie klein is, is het moeilijk
o m er door middel van lodingen en peilingen
de grootte van te bepalen . In de literatuur vindt
men aanwijzingen dat in estuaria een belangrijk
deel van het fijne re zwevende materiaal wordt
afgezet in schorgebieden langs de randen .
Voor de Oosterschelde is een schatting gemaakt
van de aanslibbing van de schorren, door het
slibtransport van en naar het schor te meten.
Deze metingen wilen in een volgend Bericht
uitvoeriger worden bespraken. De aanvoer van
fijn sediment naar de schorren blijkt uiteindelijk
relatief klein te zijn in vergelijking met andere
sestonstramen i n de Oosterschelde (figuur 1 en
2).
Achtereenvolgende bezinking en opwerveling
van slibdeeltjes kan van invloed zijn op het
netto longitudinale transport, dat is dus de
resulterende verplaatsing in een getijperiode.
Hierbij speelt mee dat slib erodeert bij grotere
snelheden dan waarbij het wordt afgezet en dat
bij de hoog- en de laagwaterkentering niet
dezelfde hoeveelheid slib sedimenteert. Figuur
6 toont schematisch de verplaatsingen van een
slibdeeltje gedurende een getijperiode in een
estuarium met overal gelijke diepte, en lOnder
rivierafvoer. De netto verplaatsing in landwaartse richting van 1 naar 3 wordt veraorzaakt door
twee pracessen : Waterkolom A erodeert tijdens
vloed het slibdeeltje in 1, en neemt het mee
totdat het bezinkt bij 2 op het moment dat de
vloedsnelheid kleiner is dan of gelijk aan de
kritische sedimentatiesnelheid. Tijdens eb kan
waterkolom A het slibdeeltje 2 echter niet
opnieuw eroderen en meenemen, omdat hij de
kritische erasiesnelheid nog niet heeft bereikt
bij het passeren van punt 2. Het slibdeeltje kan
bij eb pas worden geeradeerd en meegenomen
door waterkolom B, landwaarts van kolom A.
Dit is een gebied met kleinere getijsnelheden:
de ebweg van waterkolom B is kleiner dan de
ebweg van wate rkolom A . Het slibdeeltje
bezinkt tegen het einde van de ebperiode dus
landwaarts van de positie die het een getijperiode eerder innam.
Ais in de periode rand de hoogwaterkentering

een grotere hoeveelheid slib sedimenteert uit
een bepaalde schijf water in het bekken dan in
de periode rond de laagwaterkentering, dan zal
er ook een netto landwaarts gericht slibtransport
optreden. Tijdens het begin van de eb, voordat
de kritische erosiesnelheid wordt overschreden,
bevat die schijf namelijk minder zwevend
materiaal dan bij het begin van de vloed.
Het vloedtransport is dus groter dan het
ebtransport. In de omgekeerde situatie, als er
meer slib sedimenteert tijdens de laagwaterkentering, mag men een netto zeewaarts gericht
transport verwachten.
In die delen van een getijbekken waar de
waterdiepte sterk afneemt, zal over het algemeen tijdens de hoogwaterkentering meer slib
tot sedimentatie komen dan tijdens de laagwaterkentering. Het netto slibtransport is daar dus
gericht naar de ondiepe gebieden . Hiervoor
kunnen twee belangrijke oorzaken worden
aangegeven . In de ondiepe gedeelten van een
getijbekken zijn de waterspiegelverhangen in
de periode rand het laagwater belangrijk groter
dan omstreeks de hoogwaterkentering; dit
hangt samen met de grotere invloed van de
bodemwrijving. Rondom de laagwaterkentering
wordt de stroom dus snel door grote verhangkrachten aangedreven . De periode waarin de
straomsnelheden voldoende laag zijn om
sedimentatie toe te laten, is in vergelijking met
dezelfde peri ode rond de hoogwaterkentering
kort.
Ais de diepte sterk afneemt over een afstand
kleiner dan de gemiddelde vloedweg van een
schijf water, is het bodemoppervlak dat deze
waterschijf beslaat bij de hoogwaterkentering
grater dan bij de laagwaterkentering (figuur 7).
Ook dit heeft tot gevolg dat er rond de hoogwaterkentering meer slib bezinkt. Hierbij moet
echter wei worden aangetekend dat windgolven
in ondiepe gebieden een schuifspanning op de
bodem uitoefenen die grater kan zijn dan de
schuifspanning die wordt veroorzaakt door de
getijstroom . De sedimentatie van slib in
ondiepe gebieden wordt hierdoor belemmerd.
Landwaarts gericht transport zal dus vooral
plaatsvinden onder rustige weeromstandig. heden. Bij stormachtige weer kan daarentegen
zelfs sprake zijn van transport zeewaarts!
De hierboven beschreven transportmechanismen zijn tot op heden aileen in kwalitatieve zin
gebruikt om het netto landwaarts gericht
sedimenttransport te verklaren dat optreedt in
estuaria met een kleine rivierafvoer. Voor het
slibonderzoek van de Oosterschelde is een
numeriek wiskundig model ontwikkeld waarin
de invloed van de getijstraom en het golfklimaat
op het slibtransport in kwantitatieve zin wordt
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gesimuleerd . Momenteel wordt met dit model
een principe-onderzoek uitgevoerd om na te
gaan in hoeverre achtereenvolgende bezinking
en opwerveling bij kan dragen tot landwaarts
gericht transport in estuaria, en om na te gaan
of de grootte-orde van het in de Oosterschelde
gemeten transport daarmee verklaard kan
worden. Over de resultaten van dit onderzoek
zal later bericht worden.
Bij gebrek aan inzicht in de processen die
leiden tot vlokvorming, ontvlokking, bezinking,
bodemconsolidatie en erosie, wordt de invloed
van deze processen op het verticale transport
van slibdeeltjes in het wiskundige model
momenteel verdisconteerd in de vorm van
parameterfuncties. De numerieke waarden van
de onbekende parameters kunnen worden
bepaald door de resultaten van het model voor
verschillende groepen van parameterwaarden
te vergelijken met natuurwaar'n emingen van de
tijds- en/of ruimtevariatie van het sestongehalte .
Ook wanneer het voorspellend vermogen van
dergelijke modellen beperkt blijft, zijn ze zeer
waardevol als hulpmiddel bij de analyse van
natuurmetingen van slibgehalten.
Directe interpretatie van dit soort metingen is
meestal moeilijk, vanwege het grote aantal
factoren dat het slibgehalte be'invloedt:
horizontaal transport in relatie tot het getij en
de plaatselijke geometrie, verticaal transport in
relatie tot vlokvorming, plaatselijke erosie,
primaire produktie, en zo meer. Een andere
complicerende factor bij de interpretatie van
slibmetingen die niet onvermeld mag blijven,
is de sterke ruimtelijke variatie van de slibconcentratie : slib verschijnt in water in de vorm
van wolken. Waarschijnlijk moet dit worden
toegeschreven aan het feit dat de meeste
zwevende stof sneller opwervelt en uitzakt dan
de tijd die nodig is voor de fijnverdeling door
turbulentie over een voldoende groot deel van
dwarsdoorsnede. Wanneer een meting wordt
uitgevoerd met kleine watermonsters, dan
constateert men meestal zeer grote fluctuaties
in seston- en P.O.C.-gehalte bij opeenvolgende
monsters. Bij toenemend bemonsteringsvolume nemen deze fluctuaties af: om een representatief beeld te krijgen van de getijvariatie
van de grootschalige slibverdeling dienen
watermonsters dus over een groot tijd- of
ruimte-interval geanalyseerd te worden.
De uitvoering van natuurmetingen is vaak
afhankelijk van de weersomstandigheden . De
meeste meetresultaten hebben daardoor
betrekking op situaties waarbij windsnelheden
en golfhoogten geen extreme waarden bereiken .
Wei is uit metingen gebleken dat bij toenemende
windsnelheid en golfhoogten de erosie in
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ondiepe gebieden aanzienlijk toeneemt en dat
de slibconcentratie er het tienvoudige kan
bedragen van de normale waarden. Het is
daarom wei mogelijk dat stormen een wezenlijke
rol spelen in de slibhuishouding van het
Oosterscheldebekken. Om hierin een beter
inzicht te verkrijgen wordt binnenkort een
permanent meetstation ingericht op een
ponton, dat de eerste jaren waarschijnlijk zal
worden afgemeerd in de toegangsgeul tot de
Kom van de Oosterschelde, ten noorden van
Wemeldinge. De aldus verkregen meetreeksen
zullen ook belangrijke informatie verschaffen
over seizoenvariaties in de aanvoer, de
produktie en de consumptie van P.O.C. in de
Oosterschelde.
Uit de schattingen van de seston- en P.O.C.-stromen die zijn gegeven in figuur 1 en 2 blijkt dat
biologische processen als de primaire produktie
en het filtreren door schelpdieren een belangrijke bijdrage leveren tot het seston- en P.O .C.budget van de Oosterschelde. Wil men de
slibtoestand van de Oosterschelde in een
wiskundig model simuleren, dan dienen deze
biologische processen erin opgenomen te
worden. Omgekeerd is het zo dat de primaire
I')roduktie en de consumptie door bodemdieren
in de Oosterschelde niet gemodelleerd kunnen
worden zonder kennis van de transporten van
seston en P.O.C .. De primaire produktie wordt
namelijk beperkt door de vertroebeling van het
water als gevolg van aangevoerd of ter plaatse
opgewerveld zwevend materiaal, en bodemdieren zijn voor hun voeding ten dele afhankelijk
van de aanvoer van zwevende organische stof.
Om deze redenen is het onderzoek naar het
slibtransport in de Oosterschelde opgenomen
in een breder onderzoek naar het ecosysteem
dat de naam 'BALANS' draagt en waarvan al
melding werd gemaakt in het artikel 'Aquatisch
ecologisch onderzoek' in Bericht 95 (februari
1981). In dit onderzoek wordt gewerkt aan een
wiskundig ecosysteemmodel van de Oosterschelde, dat gekoppeld zal worden aan een
slibtransportmodel. De verwachting bestaat dat
het ge'integreerde model zoveel zal bijdragen
tot het inzicht in de onderlinge relaties tussen
fysische, chemische en biologische processen
in de Oosterschelde, dat op basis van deze
inzichten daadwerkelijk ondersteuning van het
beheer van de toekomstige Oosterschelde
mogelijk zal worden. Het project is een samenwerking tussen de Rijkswaterstaat en het Delta
Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek.
Deelonderzoeken worden uitgevoerd door het
Waterloopkundig Laboratorium.

Samenvattingen

Schuiven en bewegingswerken voor de
Oosterscheldekering

Morfologische veranderingen in het Krammer
en het Slaak

Ten vervolge van een artikel over ditzelfde
onderwerp in het vorige Bericht wordt een
beschrijving gegeven van de hydraulische en
elektrische installatie van de Oosterscheldekering.
Bij elke schuif zullen twee onafhankelijke
hydraulische hefwerktuigen worden geplaatst.
Deze installaties zijn ondergebracht in containers. De elektrische installatie is gebonden aan
een extreem lage faalkans - €len duizendste per
jaar -, en dient onmiddellijk te reageren als de
toegestane tolerantie in de scheefstand van de
schuiven wordt overschreden .
De energievoorziening voor bijzondere omstandigheden blijft in eigen beheer. Een 10 kVringleiding zorgt ervoor dat aile installaties
steeds van stroom kunnen worden voorzien.
De elektrische installatie controleert zichzelf en
de hydraulische installatie permanent op goed
functioneren .

In het Krammer en het Slaak zijn sinds 1962
grote morfologische veranderingen opgetreden
onder invloed van respectievelijk de afsluitingen
van de Grevelingen en van het Volkerak, en
van de aanleg van het werkeiland voor de
Krammersluizen. Het Krammer heeft een
voortdurend proces van verruiming en uitbochting ondergaan . De maximale diepte van deze
geul nam uiteindelijk toe tot NAP. - 24 m,
voornamelijk als gevolg van het feit dat het
ebtransport het vloedtransport permanent ging
overheersen . De Plaat van de Vliet, waarop het
werkeiland is aangelegd, is eigenlijk pas sinds
het begin van deze ontwikkelingen ontstaan .

Het ontwerp van de drempel
De drempel van de Oosterschelde-kering wordt
uitgevoerd als een open filterconstructie . Het
materiaal van de onderste laag van dit filter is
0,002 m in doorsnee, dat van de bovenste laag
1 m. De vereiste afmetingen van aile tussenliggende lagen zijn in een afzonderlijk modelonderzoek vastgesteld . Daarbij werd ook gekeken
naar de stabiliteit van de lagen tijdens de
bouw. Voor de eindsituatie is uitgegaan van de
veronderstelling dat een schuif hapert en blijft
openstaan. Ais criterium voor het bezwijken
werd het zichtbaar worden van de volgende
laag gehanteerd . De toplagen zullen met
speciale grijpers op hun plaats worden gebracht.

Doorbraak van de westelijke Markiezaatskade
Op 11 maart 1982 is de westelijke kade rond
het Markiezaat van Bergen op Zoom tijdens
een storm doorgebroken . Dit gebeuren was
vooral gevaarlijk voor de scheepvaart op de
Schelde/Rijn-verbinding en voor een hoogspanningsmast in de onmiddellijke omgeving. Er
zijn dan ook terstond noodmaatregelen
genomen.
Op korte termijn moet de breuk hersteld
worden. Voor de nieuwe sluiting zijn alternatieven bestudeerd. Gekozen werd voor een
nieuwe sluiting rechtdoor het oude trace.
Er zal moeten worden overwinterd met een
sluitgat van 800 m . De sluiting daarvan wordt
uitgevoerd na het stormseizoen 82/83. De
gehele Markiezaatskade wordt na de sluiting
verhoogd. De kosten van het werk zullen
ongeveer f 35 miljoen bedragen .
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Sedimentologisch onderzoek op het werkeiland
in de Philipsdam
De bodemmorfologie in de geulen van ons
Deltagebied wordt in hoge mate bepaald door
de sterkte van de getijstromen. De sedimentaire
gelaagdheid van bodemprofielen geeft later
een exact beeld van de processen die zich
hebben voorgedaan.
Bij de aanleg van de bouwput voor de Krammersluizen is een profiel onsloten dat pas
twintig jaar geleden gevormd werd bij de
verzanding van een vloedschaar: in het profiel
verschijnen telkens zandribbels in de vloedrichting. Het sedimentatie- en erosieproces kon
nauwkeurig worden geconstrueerd. Het bleek
dat de dikte van de ribbels correspondeert met
de cyclus van doodtij en springtij.
Slibtransport in de Oosterschelde
Verandering van het slibgehalte in de Oosterschelde of van de fractie organische bestanddelen erin, zou consequenties hebben voor de
bodemdieren. Daarom worden de slibstromen
en de sedimentatiepatronen in het bekken
bestudeerd.
Metingen en berekeningen hebben tot nu toe
een aantal tegenstrijdige resultaten opgeleverd;
ter verklaring is verbetering nodig van ons
inzicht in de mechanismen van afzetting en
erosie. Tot op heden is het aileen in kwalitatieve
zin gelukt het resulterend sedimenttransport in
landwaartse richting te verklaren. In een
numeriek wiskundig model dat voor dit doel is
ontwikkeld, zullen voortaan ook gekwantificeerde simulaties worden doorberekend.

50

Summaries

Gates and operating mechanisms for the
Oosterschelde-barrier

Morphological changes in the Krammer and
Slaak channels

This article can be seen as a sequel to one on
the same subject in the previous Threemonthly
Review of the Deltaproject.
Two independently operating hydraulic
lift-mechanisms will be installed at each gate.
These mechanisms will be housed in containers .
The electric installation must be of a prime
quality. with the lowest chance possible of
failure - one thousandth time per annum . It
must react immediately if the tolerated incline
of the gates is exceeded. The electric power
required for special circumstances will be
provided by an independent power plant. A 10
kV circuit will continuously supply electric
power to all installations.
Local electric installations check the functioning
of the electric and the hydraulic installations
uninterruptedly.

Since 1962, great morphological changes have
taken places in the Krammer and Slaak channels,
as a result of the closures of the Grevelingen
and the Volkerak, as well as of the construction
of the working-island for the Krammer Sluices.
The Krammer has been expanded and bent out
continuously. Finally, the maximum depth had
increased to 24 m below MSL, mainly as a
result of the permanent dominance of the
ebbtransport over the floodtransport.
In fact, the Plaat van de Vliet, a shoal on which
the working-island was built, came into being
only after these developments started .

The design of the sill
The sill of the Oosterschelde-barrier will be
built as an open filter construction. The
material used for the lowest layer of this filter
will have a diameter of 0,02 m, whereas the top
layer will consist of material with a diameter of
1 m. The dimensions required for the intermediate layers have been defined in hydraulic
models.
Here the stability of each layer during construction was checked. In the end situation the
assumption has been made that one gate will
fail to close. Exposure of the next layer was
maintained as a criterion for failure .
The top layers wil be positioned with the aid of
special grabs.

Breach of the western dike of the Markiezaat
On March 11 , 1982, the western part of the dike
surrounding the area known as the Marquisate
of Bergen op Zoom, was breached during a
storm . This incident endangered particularly
the shipping on the Schelde/Rijn-connection as
well as a power pylon in the immediate
vicinity. Emergency measures had to be taken
immediately.
The breach must be repaired as soon as
possible. Various possibil ities to do this have
been investigated . It was decided that the new
closure will be executed in the axis of the
former alignment. As the breach can only be
filled after the stormy 82/83 season, this means
that throughout next winter period there will
remain a breach, enlarged to 800 m.
After the closure has been completed the entire
Marquisate dike will be raised. The costs will
. approximate 35 million guilders.

51

Sedimentation studies on the working-island
in the Philipsdam

The morphology in the channel-beds in our
Delta area is determined, to a great extent, by
the strength of the tidal cu rrents. Layers of
sediment in cross-sections of the bed clearly
demonstrate the different processes that have
taken place.
When the building activities for the Krammer
Sluices started, a cross-section was disclosed
which had been formed only twenty years ago
due to the silting of a flood channel: the
cross-section often shows sediment-ripples in
the flood-direction .
It appeared that the thickness of the ripples
corresponded with the neap-tide and spring-tide
cyclus.
Sediment transport in the Oosterschelde
estuary

Any change in the amount of sediment in the
Oosterschelde, or of the organic fraction in it,
may possibly affect the zoo-benthos in the
estuary. Therefore, the sediment-flows and
sedimentation patterns in the basin are being
investigated.
Measurements and calculations have shown a
number of contradictory outcomes up till now.
To explain these, further knowledge about the
mechanisms of sedimentation and erosion is
required. Up to the present it has only been
possible to explain qualitatively the resultant
sediment transport in landward direction. In
the future, quantified simulations will also be
computerized in a numerical mathematical
model, which has been developed for this
specific purpose.
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Vorderingen
In de periode
1 januari - 1 april 1982

A. De werken van
het Deltaplan

Oesterdam

Spuikanaal Bath

Het zuidelijk damvak van de
Oesterdam is geheel uitgebouwd, tot een lengte van
3200 m. Aan weerszijden van
de dam werden taludvei'dedigingen aangebracht. Voor de
kop van het damvak is een
bezinkingsveld gelegd.
Voortgegaan werd met het
aanbrengen van kleibekledingen . Met het oog op de
nog uit te voeren werkzaamheden was het niet mogelijk het
werk volgens bestek op 1 april
1982 op te leveren . De aannemer is uitstel van oplevering
verleend tot 1 juli 1982.

De verlegging van de noordelijke en de zuidelijke zinkerbundel is voltoo.id. Op 18 maart is
het werk opgeleverd, met
uitzondering van de aansluiting van de noordelijke
afvalwaterleiding van het
Hoogheemraadschap WestBrabant op de drukput ten
oosten van de Schelde-Rijnverbinding. Er zijn namelijk
problemen ontstaan bij de
constructie van deze drukput.
De verwachting is dat de
aansluiting van de noordelijke
leiding medio 1982 kan
plaatsvinden.
De kanaalinsteken ten zuiden
van de Bathsebrug zijn gereed .
Begonnen is met de kanaalinsteken ten noorden van de
Kreekrakdam . De afwatering
werd voor de bouw van een
sifon verlegd. Voortgegaan is
met het maken van de funderingen voor de onderhoudswegen langs het Spuikanaal ten
zuiden van de Bathsebrug.
De werkzaamheden voor de
bouw van de vier verkeersbruggen over het toekomstige
Spuikanaal verlopen volgens
schema.
Het betonwerk van de brug in
de Bathseweg is gereed . In de
eerste he 1ft van mei worden
de wegaansluitingen gemaakt
en kan de brug voor het
verkeer worden opengesteld.
De tijdelijke wegomlegging
kan dan weer buiten gebruik
worden gesteld . In de noordelijke brug in Rijksweg A58 is
de druklaag gestort. Van de
brug in Rijksweg 258 zijn de
voorgespannen liggers al
gemonteerd.

Philipsdam
Omkading van het Markiezaat
In de verslagperiode werd
voortgegaan met het grondwerk ten behoeve van de
verschillende onderdelen van
het sluizenkomplex, het
riolenstelsel, de uitlaatwerken
van het gemaal, de overbrugging en het dienstengebouw.
Ook de betonbouw werd
voortgezet en er werd verder
gewerkt aan de voltooiing van
de schuivengebouwen van het
riolenstelsel. Het heiwerk voor
de grondkerende constructie
en voor het dienstengebouw
is gereed.
Flakkeese spuisluis
De vloer van de westelijke
hevelknie is gestort. Begonnen
werd met de opbouw van de
bekisting voor de wanden en
het dak van deze hevelknie.
De oostelijke hevelknie is
volledig gestort en grotendeels
ontdaan van de bekisting . De
afbouw van de stroomkoker
vordert. Begonnen is met de
afbouw van het pompengebouw. De verankering van de
damwand aan de Krammerzijde is geheel gereed; die aan
de Grevelingenzijde voor de
helft. Aan de Krammerzijde is
begonnen met de uitstroomvloer en de aanzet voor het
stortebed .

Op 15 januari was de sluitkade
opgebouwd tot N.A.P. + 2 m .
De scheepvaartbegeleiding
kon toen worden beeindigd.
Daarna werd voortgegaan met
het verzwaren van de sluitkade
met stortsteen 60/300 kg.
In de nacht van 10 op 11
maart 1982 is tijdens zware
storm en bij een waterstand
van N.A.P. + 3,67 m de kop
van het zuidelijk damvak
doorgebroken. Er ontstond
een stroomgat van 100 m
waarvan het dieptepunt lag op
NAP. - 25 m. In de dagen na
de doorbraak zijn onder
andere met behulp van
zinkstukken conserverende
maatregelen uitgevoerd ter
bescherming van een hoogspanningsmast. Na de doorbraak was de scheepvaart
tijdens de eb volledig gestremd
in verband met de hinderlijke
dwarsstroming en aanzanding
op de Schelde-Rijnverbinding.
Onmiddellijk na de calamiteit
is de scheepvaartbegeleiding
op de Schelde-Rijnverbinding
hervat.
De aanzandingen zijn inmiddels verwijderd door een
sleephopperzuiger. Door het
gat meteen zuigerte vergroten
tracht men de hinder voor de
scheepvaart te verminderen.

Oosterschelde-kering
Een storm gedurende de
doorbaggering van compartiment I van de bouwput
Schaar heeft er toe geleid dat
de eerste pijlerrij in een
zandrug kwam te staan. Het
overtollige zand is zeer
53

voorzichtig verwijderd om de
grindzakken rond de pijlers
niet te beschadigen.
Naast de ingang van het
bouwdok is een afmeersteiger
gebouwd voor de 'Ostrea'. De
pijlerbouw in de compartimenten II en III verloopt volgens
plan. Compartiment IV is op
diepte gebracht: N.A.P.
- 15,20 m. De inrichting en de '
bekleding van de taluds is in
volle gang. Binnenkort zal hier
begonnen worden met de
fabricage van de dorpelbalken.
De bouw van de Roompotsluis
vordert gestaag. De doorbaggering van de bouwput is
inmiddels opgedragen. De
werkzaamheden zullen na de
bouwvakvakantie beginnen.
De verbouwing van de voormalige fabriek van blokkenmatten tot tegelmattenfabriek
verloopt naar wens, evenals
de verbouwing van de mattenlegponton 'Dos I' . De transportrol en de bijbehorende
zinkbalken worden eveneens
verbouwd.
Ontwikkelingen bij het ontwerp
van de negatieve overlap
hebben geleid tot een wijziging
van de rand van de funderingsmat, waar nu ·een andere
zand-grindsortering wordt
gebezigd dan in het overige
gedeelte van de mat. De
fabriek wordt hiertoe aangepast. De 'Ensis', de eerste rol
van de Cardium, is gearriveerd .
De lieren op de loswal van de
fabriek worden ingeregeld .
De toegangsgeul tot de
Roompothaven is op diepte
gebaggerd om de werkzaamheden ongestoord plaats te
kunnen laten vinden.
De steenaanvoer uit Finland
heeft zoals gebruikelijk in de
winter wegens weersomstandigheden stilgelegen. De
aanvoer uit Duitsland ging
normaal door.
Voor de uitvoering van de
opbouw van de drempel zal
gebruik gemaakt gaan worden
van steenstorters met een
eigen plaatsbepalingssysteem .
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Roerpropellers komen in de
plaats van ankerdraden.
Het verlaten van het systeem
van verankerde afvierpontons
maakt het bedrijfveel flexibeler
en heeft gunstige gevolgen
voor de planning. Onderzocht
wordt nog hoe het verdichten,
opschonen en controleren
dient te worden aangepakt.
De natte werkzaamheden van
de damaanzet RoggenplaatZuid zijn gereed. In de afgelopen periode is aan de westzijde
van de damaanzet een gepenetreerde breuksteenglooiing
aangebracht. De oostzijde is
voorzien van een betonblokkenglooiing. Op de kop
worden de laatste hoeveelheden breuksteen 60/300 kg
aangebracht. De oevers
werden bestort met fosfor- en
staalslakken.
De aanzanding die zich heeft
voorgedaan bij de opbouw
van de stenen kop van de
damaanzet Roggenplaat-Zuid
heeft geleid tot ontwerpaanpassingen voor de damaanzetten Roggenplaat-Noord en
Neeltje Jans. Het ontwerp
voorziet nu in meer naar
achteren geplaatste landhoofdelementen en dientengevolge in langere landhoofdverkeerskokers. Het uitspoelen
van zand wordt daardoor
minder kritiek.
Deze aanpassing kost bovendien minder. Met de bouw
van de damaanzet Roggenplaat-Noord zal in mei worden begonnen .
Het verdichtingswerk in de as
van de kering verloopt voorspoedig . Naar verwachting zal
de 'My til us' medio 1982
gereed zijn met het verdichten
in de as. Daarna moet nog
enige tijd verdicht worden bij
de rand van de bod"e mbescherming in de Schaar.
De mattenlegponton 'Cardium'
is in de Oosterschelde gearriveerd. In de Roompothaven
zijn de lieren ingeregeld en
worden verhaalproeven

Het hefschip 'Ostrea ' afgemeerd bij compartiment I van
de bouwput

gedaan . Tijdens beproevingen
van de baggerladder zijn
moeilijkheden opgetreden
met de onderwaterpompmotoren. Mede hierdoor is de
datum waarop de eerste mat
aan de grond gebracht kan
worden, naar achteren geschoyen .

Binnenkort vertrekt de 'Cardium' naar zijn proeflocatie in
de Roompot, waar schip en
bemanning zich gaan voorbereiden op hun eigenlijke werk.
De oplevering van de eerste
mattenrol, de 'Ensis', is
vertraagd door problemen
met de hydraulische installatie.

De tweede mattenrol, de
'Twensis', zal medio 1982
gereed zijn. De zinkbalken zijn
geleverd.
Ook het hefschip 'Ostrea' is
aangekomen in de Oosterschelde. De werfbeproevingen
zijn in voile gang. De verwachting is dat de 'Ostrea ' in mei
opgeleverd zal gaan worden.
De uitgebreide werkbeproevingen kunnen dan beginnen.
De bouw van de afmeerponton
'Macoma' vordert gestaag . In
april wordt dit schip in de
Oosterschelde verwacht.
De grindstorter 'Jan Heymans'
heeft een deel van zijn werfbe-

proevingen met goed gevolg
voltooid. De tweede stortpijp,
waarmee het filter van de
negatieve overlap wordt
afgedekt, moet evenals de
grind instailatie nog worden
aangebracht. Tevens wordt
nog hard gewerkt aan aanpassingen van de ontzandingsinstallatie. In de afgelopen
periode is met de asfaltinstallatie van de 'Jan Heymans'
gedurende een zestal weken
het nog resterende asfalt voor
de stortbedden aangebracht
in de Roompot.
Er is allerlei materiaal voor de
schuiven besteld. De fabricage
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van onderdelen begint medio
april.
De resultaten van het golfklaponderzoek zijn in het ontwerp
verwerkt. De detaillering van
de bewegingswerken is
gereed. Op korte termijn
worden contracten gesloten
voor belangrijke onderdelen .
In discussie is nog of op een
pijler steeds twee gelijke
cilinders moeten worden
aangebracht. Op 26 pijlers zijn
ze volgens het huidige ontwerp
namelijk ongelijk van hoogte,
omdat ook de bijbehorende
schuiven ongelijk van hoogte
zijn, door de vormgeving van
de bodem van de sluitgaten .
Van de elektrische installatie
is een deel aanbesteed. De
aanbiedingen worden geevalueerd.
In de verslagperiode zijn in
het proefbassin te Schelphoek
proeven uitgevoerd met een
geperforeerde trilplaat. De
trilplaat bleek geen beschadiging van de filtermat te
veroorzaken. Er worden ook
proeven uitgevoerd voor het
verdichten van de negatieve
overlap. Een~eenpakketvan
4 m dik met als bovenlaag
stortsteen 10/60 kg, 60/300 en
300/1000 kg wordt in een keer
verdicht, waarbij nagegaan
wordt of slepend verdichten
met een trilplaat mogelijk is.
In de stroomgoot te Lith
worden proeven uitgevoerd
voor het ontwerp van de
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damaanzetten. Daartoe wordt
het uitspoelgedrag van
ingesloten zandlenzen bestudeerd.
De verificatieproef van de
tegelmat, waarbij de in
werkelijkheid te verwachten
krachten en extreme situaties
zijn gesimuleerd, is met
succes afgerond. De risico-analyses werden afgerond van
het funderingsbed, de filtermattenfabriek, de 'Cardium ',
de 'Jan Heymans', de fabricage
en het leggen van de tegelmatten, de ankerbehandeling en
het plaatsen van pijlers.
Bij de ontwikkeling van het
meetsysteem van de 'Cardium'
zijn vertragingen opgetreden .
Een meetsysteem gebaseerd
op een minimum eisenpakket
zal als noodsysteem worden
gebruikt voor de begeleiding
van de proefperiode.
Het meetsysteem van de
'Ostrea' is gereed; het heeft
zijn eerste beproevingen
ondergaan. De ontwikkeling
van het meetsysteem van de
'Macoma' lijkt momenteel wat
traag te verlopen. De datum
van aankomst op de Oosterschelde komt echter niet in
gevaar.
De bouw van de 'Portunus' en
de verbouwing van de 'Wijker
Rib' lopen ten einde. Op de
'Wijker Rib' dient aileen de
kraan nog gemonteerd te
worden . Ten aanzien van het
drempelmaterieel beginnen

de inspectie-activiteiten
tastbare vormen aan te
nemen. De functionele specificaties van het meetsysteem
van de toplaagstorter zijn zo
goed als gereed; de beschrijving van het meetproces van
de steenstorters is beg in
maart gereedgekomen.
Beslissende keuzes zullen zeer
binnenkort gedaan worden
ten aanzien van de opschoon en verdichtingsponton en de
bodemcontrole.
Het informatie-verwerkingscentrum van uitvoeringsgegeyens is in ontwikkeling. De
behuizing is gereed en de
computer- apparatuur is
ge·jnstalleerd. Met de bouw
van de randapparatuur en de
programmering zal men
voorlopig doorgaan tot het
eind van de proefperiode van
de 'Macoma', de 'Ostrea' en
de ' DOS I' .
Er zijn acties gaande om het
uitgebreide scala van dragers
van onderwaterinspectie-sensoren op effectieve wijze in te
passen in de operaties van het
bijzonder materieel. Bekeken
wordt waar de 'Portunus',
uitgerust met een manipulator,
verder nog ingezet kan worden, waar duikers gebruikt
kunnen worden, met welke
inspectie-sensoren, en hoe de
sonar vanaf de 'Orisant' zo
duidelijk mogelijk de resultaten
kan presenteren.
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De verbouwing van het
asfaltschip 'Jan Heijmans'
tot stortapparaat
I

Het asfaltschip 'Jan Heijmans' is omgebouwd
tot grindstorter. Deze verbouwing is voor een
aanzienlijk deel in eigen beheer uitgevoerd; ze
kwam binnen zeven maanden tot stand.
Hierbij zijn de installaties voor de verwerking
van asfaltmastiek intact gelaten. Op 11
december 1981 is men begonnen met de
werkbeproevingen van de 'Jan Heijmans'.
De pijlers van de Oosterscheldekering worden
geplaatst op funderingsmatten, die op de
zandbodem worden aangebracht door de
mattenlegponton 'Cardium ' . De fundering
bestaat uit een ondermat van 200 x 42 x 0,30
m, en een bovenmat van 60 x 31 x 0,30 m op
de plek waar een pijler komt te staan .
De ondermatten zijn samengesteld uit een laag
grof zand, een laag kif en een laag grind, zodat
een zanddicht filter wordt verkregen. De
bovenmat is gevuld met grind. De ondermatten
worden met een tussenruimte van ongeveer 3
m naast elkaar gelegd . Om te voorkomen dat
de stroming het zand onder de matten wegspoelt, wordt in de ruimte tussen de matten
een losgestort granulair filter aangebra cht,
bestaande uit een laag grind-zand van 1 - 32
mm, een laag grof grind van 30-60 mm en een
laag breuksteen/koperslakken van 40 - 230
mm . Het filter wordt in twee fasen aangebracht.
In de eerstefase, na het leggen van de ondermat,
wordt het grind-zand en het grind gestort; de
laag breuksteen wordt aangebracht na het
leggen v an de bovenmat.
Ter voorkoming van erosie aan het bouwfront
wordt de buitenste matrand van de ondermat
afgedekt met een laag grind .
Bij het vullen van de ruimten tussen de matten
. - tel kens over een lengte van 200 m en op
waterdiepten tussen 11 m en 37 m - gelden de
volgende eisen : ten eerste moet het losgestort
filter goed aansluiten op de filterlagen van de
funderingsmatten ; bovendien moet de laatst
aangebrachte laag in elke opbouwfas e van het
filter voldoende stroombestendig zijn .
Deze randvoorwaarden impliceren een aantal
taken die de 'Jan Heijmans' moet kunnen
verri chten .
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97.20m

Langs- en dwarsaanzicht van de
'Jan Heijmans' met stortapparatuur
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Ten eerste moet er een ontzandingsinstallatie
zijn, om de matranden over een lengte van 200
m te ontzanden; de werkende breedte van de
installatie bedraagt 18 m . Die 200 m lengte is te
verdelen in een horizontaal middendeel van 80
m en 2 variabele taluds van elk 60 m, onder
hellingen van maximaal 1 : 4,5 in Jangsriehting
en 1 : 3 in dwarsriehting. De minimaal vereiste
voortgangssnelheid om laagdikten van 50 em
zand in een arbeidsgang te verwijderen
bedraagt 2 m/min .
De ontzandingsinstallatie van de 'Jan Heijmans'
werkt als voigt: de te verwijderen zandlaag
wordt met een hogedrukmengsel van water en
lueht in suspensie gebraeht ; door de luehttoevoeging stijgen de zandkorrels op en dan
worden ze door de vloedstroom afgevoerd . Om
de vorm van het te ontzanden gebied goed te
volgen is de ontzandingsinstallatie opgebouwd

uit 5 secties, die scharnierend aan elkaar zijn
ve rbonden; hydraulische cilinders zorgen voor
de juiste hoekinstelling van de afzonderlijke
secties. Op elke sectie is voor het spuiten een
onderwaterpomp gemonteerd .
Na het ontzanden moet de erosiebescherming
va n de matranden worden verwijderd ; dit
geschiedt met een 4 m brede spuitbalk. De
hoogte en de dwarsrotatie van deze balk
worden geregeld met hydraulische cylinders :
het benodigde water wordt geleverd door een
bovendeks opgestelde pomp.
De te verwijderen materialen van de erosiebescherming worden in zijdelingse richting
ve rplaatst, zodat een goede aansluiting op de
funderingsmatten wordt verkregen .
Hierna worden de ruimten tussen de matten
met een laag grind-zand van maximaal 85 cm
bestort. De voortgangssnelheid tijdens het
storten bedraagt ma ximaal 5 m/min . bij een
stortcapaciteit van 2200 ton per uur. Het
materiaal wordt aangebracht met een stortpijp,
die aan de onderzijde is voorzien van een 9 m
breed doseerappa raat. Dat is een stalen rol, die
w ordt aangedreven door vier hydromotoren.
De doorlaatopening aan de uitstroomzijde van
de rol wordt ingesteld met hydraulisch bedienbare schuiven. Om het storten regelmatig te
laten verlopen, wordt de waterstand in de
stortpijp hoger gehouden dan de buitenwaterstand .
Omdat grind-zand doorgaans onvoldoende
stroombestendjg is, wordt deze laag afgedekt
met een laag grof grind van gemiddeld 40 cm
dikte en 9 m breedte ; dit gebeurt via een
tweede stortpijp, in dezelfde arbeidsgang.
Voordat de afdeklaag wordt aangebracht komt
de ontzandingsinstallatie weer in bedrijf, om
aa nzandingen op qe eerste lagen te verwijderen.
De afdeklaag, die de stroombestendigheid van
het gestorte materiaal moet garanderen
gedurende de bouwfase waarin de pijlers
worden geplaatst, is een 9 m brede en 1 m
dikke laag breuksteen . Deze laag wordt ook
w eer aangebracht met behulp van de stortpijp
met doseerapparaat. Voor elke tussenruimte
tussen twee matten is 3500 ton steen nodig .
Tussentijds worden er in- en uitpeilingen
verricht over de gehele breedte van de te
vullen tussenruimten. De inpeilingen dienen er
voor om de juiste hoogte in te stellen bij de
o ntzandingsinstallatie en de stortpijpen. De
uitpeilingen dienen ter controle op het gemaakte
werk. De peilingen worden verricht met behulp
van 18 echoloden die aan de hoofdbalk van. de
ontzandingsinstallatie zijn bevestigd .

het asfaltschip 'Jan Heijmans' ingrijpend
worden verbouwd ; dit is inmiddels de derde
verbouwing. In 1963 werd het schip gebouwd
voor het aanbrengen van asfaltmastiek op de
zeebodem, tot op een diepte van 24 m . In 1971
werd het zo verbouwd, dat het gebruikt kon
worden voor het maken en afzinken van
waterdoorlatende matten als bodembescherming oIn 1975 werd het schip voorzien van een
installatie waarmee deze matten ook op oevers
konden worden aangebracht. Tevens werd de
asfalt-stortpijp verlengd, zodat verwerking van
gietasfalt tot op een diepte van 40 m mogelijk
werd.
De recente verbouwing tot grindstorter hield
om te beginnen de aanbouw van twee zijkasten
in aan het scheepslichaam. De afmetingen van
het schip zijn nu: lengte 97 m, breedte 39 m,
holte 5 m en diepgang 2,70 m . Op de zijkasten
zijn 12 voorraadsilo' s geplaatst, voor opslag
van de te storten materialen, tot een maximum
van 3500 ton. Deze materialen worden met
elevatorbakken aangevoerd en door twee
overslagkranen, elk met een capaciteit van 200
ton per uur, in de silo's gestort. Het stortmateriaal wordt via langs- en dwarsscheeps opgestelde transportbanden vanuit de silo's naar de
eerste of de tweede stortpijp getransporteerd .
De stortpijpen , de ontzandingsinstallatie en de
spuitbalk zijn ondergebracht in een ladderconstructie, waarvan de hoogte verstelbaar is, en
die geleid wordt door een bok op het voorschip.
Hoe hoog de ladder moet worden ingesteld
wordt bepaald door de gewenste stortdiepte;
het instellen geschiedt door vier op het dek
geplaatste hydraulische lieren.
Voor de verankering en het verplaatsen van het
vaartuig is het schip uitgerust met 8 ankerlieren .
De stortinstallaties, de ontzandingsinstallatie
en de lieren worden vanuit een nieuw bedieningshuis bestuurd . Besturing en procesregistratie maken gebruik van een computersysteem
bestaande uit drie calculators met randapparatuur.
Bij de opbouw van de fundering wordt beurtelings een mat gelegd en de ruimte tussen die
mat en de vo rige bestort. Naast het aanbrengen
van deze bestorting is de grindstorter ook
verantwoordelijk voor de juiste positionering
van het kopeinde van de funderingsmat. Bij
deze operatie is de grindstorter via kabels
verbonden met de kopbalk, een zware metalen
balk waaraan het uiteinde van de mat is
bevestigd. Voor het positioneren van de
kopbalk zijn op hetvoorschip tweelopbalklieren
geplaatst.

Om al deze taken te kunnen verrichten moest
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Uitvoering van de drempel

Wanneer de 'Ostrea' in 1983 klaar is met het
plaatsen van enige pijlers in de Hammen,
begint de aanleg van de drempel, een operatie
waarbij tot medio 1986 ruim 5 miljoen ton
steen wordt verwerkt in de drempel en in de
breukstenen dammen van de Oosterscheldekering . Voor het aanbrengen van de
onderscheiden lagen van de drempel zullen
verschillende typen vaartuigen worden inge·zet.
Inmiddels zijn op een aantal plaatsen van het
werkeiland Neeltje Jans grote steendepots
aangelegd. Dagelijks arriveren in de werkhavens
duwbakken, rijnaken en zeepontons met
stortsteen uit Belgie, Duitsland en Finland. Met
hydraulische kranen op de wal en met grote
drijvende kranen wordt de stortsteen overgeslagen, zowel in den droge als in een beperkt
aantal natte depots. Men heeft de steendepots
lo ingedeeld, dat niet aileen nu , maar ook
1 .

tijdens het aanleggen van de drempel lo min
mogelijk afstemverliezen optreden bij de
verwerking van de steen. Er is in principe een
eigen loswal met eigen laad- en aanvoervoorzieningen beschikbaar voor elk van de stortbedrijven . Het ontwerp van de drempel heeft
ertoe geleid dat grote hoeveelheden steen van
verschillende soorten en formaten moeten
worden aangebracht. Dat vereist verschillende
stortingstechnieken : enerzijds met steenstorters
en splijtbakken, anderzijds, voor de toplaag,
met een speciale toplaagstorter. Immers, zware
steen vanaf 300-1000 kg mag niet vanaf de
waterlijn worden gestort; dat lOU beschadigin gen aan het beton van de pijlers en de dorpelbalk I
ten gevolge kunnen hebben, en bovendien
I
geen goede aansluiting van de toplaag opleveren, en dat is essentieel voor de kwaliteit.
Steenstorters en splijtbakken brengen zo snel
mogelijk na plaatsen van de pijlers een afdeklaag
aan op de beschermlaag tussen de funderingsmatten, dan de onderlagen van de overgangsconstructie, lOwel aan de kant van de Oosterschelde als van de Noordzee, daarna de
drempelkern inclusief de afwerklaag van de
kern, vervolgens de toplaag van de drempel
aan de zeezijde, en de toplagen van de overgangsconstructie aan de beide kanten en
tenslotte de uitbouw van de damaanzetten en
de breuksteendammen tot N.A .P. - 5 m (figuur
1). In totaal moet door de steenstorters en
splijtbakken 4 miljoen ton steen worden
verwerkt.
De toplaagstorter brengt de volgende onderdelen van de drempel aan: de toplaag van de
drempel onder de dorpelbalk aan de Oosterscheldezijde, aanstortingen tegen de dorpelbalk
aan beide kanten, en de toplagen van de
breukstenen dammen en asfaltzakken rondom
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de pijlers. In totaal moet de toplaagstorter 1,2
miljoen ton steen verwerken .
Het steenstorten zal geschieden met zelfpositionerende stortschepen . De keuze van deze
werkmethode boven die met afvierpontons is
gebaseerd op de grotere flexibiliteit van deze
methode, en de mogelijkheid om snel de eerste
lagen aan te brengen na het plaatsen van de
pijlers . Ter verbetering van de positioneringsnauwkeurigheid zullen deze schepen eventueel
door 1 of 2 hulpdraden met de pijler verbonden
zijn . De pijlervakken zijn opgedeeld in stortvakken met een breedte van 28 of 45 meter,
overeenkomstig de laaddekbreedte van de
steenstorters. De afmetingen van het stortvlak
zijn zo bepaald, dat met een scheepslading van
1000 of 1500 ton de gewenste laagdikte wordt
bereikt. De kwaliteit van het opgeleverde werk
is afhankelijk van de methode van lossen, en

Fig. 1. Verschillende stortbedrijven bij de opbouw van de
drempel
Fig. 2. Doorsnede van de
drempel met pijler

vooral van de optredende stroomsnelheden .
Daarom zijn in het Waterloopkundig Laboratorium in Delft stortproeven uitgevoerd .
Gestort wordt rond de kentering; het stortprogramma is zo opgesteld dat de aanstortingen rondom de ·pijlers bovenstrooms zullen
plaatsvinden, om een zo goed mogelijke
aansluiting met de pijlers te verkrijgen. Een van
de steenstorters die zal worden ingezet is de
'Libra', met een laadvermogen van 1500 ton .
Dit schip is destijds gebouwd voor de uitbreiding
van de havendammen van Hoek van Holland .
Splijtbakken worden aileen ingezet bij het
aanbrengen van de drempelkern, met uitzondering van de bovenste meter, die zal worden
aangebracht met steenstorters.
Voordat de 8 m hoge dorpelbalken worden
neergezet zal het totale debiet door het gehele
sluitgat nauwelijks veranderen . De stroomsnelheden zullen daarom, naarmate de drempelopbouw vordert en er meer pijlers geplaatst
worden , slechts langzaam toenemen. Dit houdt
wei in dat de kenteringsduur korter wordt en
de werkbaarheid afneemt. De werkbaarheid
van het materieel wordt ook bepaald door het
golfklimaat rondom de kering . qe golfhoogte is
onder meer afhankelijk van de fase van het
getij, de verstorende invloed van de pijlers en
de stroomsnelheid.
Zoals reeds is opgemerkt mogen stenen
zwaarder dan 1000 kg niet vanaf dewaterlijn
gestort worden . De zwaarste stenen die in de
drempel verwerkt worden hebben een gewicht
van wei 10 ton. Daarom wordt de toplaag van
de drempel, nadat de afwerklaag van de
drempelkern is voltooid, door een toplaagstorter
aangebracht. Dit is een grote kraan op rupsen
die op een ponton is geplaatst (figuur 3). Het
gewicht van de kraan is ongeveer 470 ton ; de
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ponton meet 23 bij 80 meter, en heeft een
waterverplaatsing van 3100 ton.
Om de ponton te kunnen verhalen is hij
uitgerust met acht lieren. Extreem hoge
krachten kunnen als gevolg van scheepsbewegingen optreden in de korte voorankerdraden
van 'de ponton naar de kering, en in de ankerpunten op de pijlers. Om de krachten te
reduceren zijn deze lieren uitgerust met
zogenaamde deiningscompensatoren . De
ankerdraden worden over hydraulische
cilinders geleid, die de draden laten vieren bij
extreme drukken in de cilinders.
De stenenbak is bevestigd aan een kelly die
langs een schuinstaande giek - de lOgenaamde
makelaar - schuift, en kan lo onder water
worden gebracht. In de bak wordt 15 ton steen
geladen, vanaf een steenaanvoerponton met
laadinrichting, die langszij de toplaagstorter
ligt afgemeerd.
De toplaag wordt in twee lagen aangebracht.
De machinist op de kraan kan op een beeldscherm zien wanneer en waar hij de stenenbak
moet openen . Op deze wijze wordt ook geregistreerd waar hij de toplagen heeft aangebracht.
Rondom de pijlers wordt ter bescherming van
het beton door de toplaagstorter 60000 ton
steenasfalt aangebracht. Uit de resultaten van
het toplaagonderzoek blijkt onder meer dat een
goede aansluiting tussen beton en toplaag
gewenst is. Dit houdt in dat de stenenbak dicht
langs het beton van de pijlers en de dorpelbalk
moet kunnen manoeuvreren . Om te voorkomen
dat er beschadigingen optreden aan bak en
beton, wordt de bak voorzien van een rubber
beschermlaag.

Fig. 3. Schematische voorstelling van de toplaagstorter

STENEN6AK

OORPELBALK

De werkbaarheid wordt bepaald door de
toelaatbare stroombelasting en de bewegingen
van de stenenbak. Deze bewegingen komen
voort uit de pontonbewegingen en uit het
dynamische gedrag van de lange makelaar met
de zware stenenbak. Bij storm verhaalt men de
toplaagstorter tot op 200 a 300 meter uit de as
van de kering en wordt de makelaar gestreken
en afgesteund op het dek.
Nadat de dorpelbalken zijn geplaatst zullen de
aanstortingen tegen de dorpelbalken worden
aangebracht. Daarbij is het mogelijk een aantal
reeds aangebrachte schuiven van de kering te
sluiten, en onder gunstige hydraulische
condities de aanstortingen aan te brengen. De
aanstortingen aan de Noordzeezijde zullen
echter met geopende schuiven worden uitgevoerd, daar hier als gevolg van weerkaatsing
hoge golven kunnen ontstaan, die tot grate
bewegingen van de stenenbak lOuden kunnen
leiden.
Het bouwen van de drempel omvat ook nog
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verdichtings- en opschoonwerkzaamheden.
Noodzakelijk is, dat de negatieve overlap en de
afdeklaag verdicht worden . Door middel van
trillen worden de holle ruimten in de steenlagen
verkleind, en zo bereikt men een betere
filterwerking en een goede aansluiting tussen
de verschillende lagen.
De verdichtingskwaliteit is afhankelijk van de
trillingsfrequentie, de slagkracht en de duur
van het trillen. De trilplaat wordt vanaf een
afvierponton neergelaten, waarna stappend
verdicht wordt. Ook hier is nauwkeurig positioneren van belang.
Opschonen, dat wil zeggen het verwijderen van
zand van de drempel, is nodig om te voorkomen
dat zand in de drempel wordt ingesloten . Dit
zou namelijk in een later stadium door uitspoelen tot ontoelaatbare zettingen van de drempel
leiden.

Nauwkeurig meten en peilen is voor de
uitvoering van de drempel een vereiste. Uit het
ontwerp zijn de hydraulische en geometrische
randvoorwaarden geformuleerd waaraan de
aangebrachte lagen moeten voldoen. Meettoleranties zijn opgesteld, uitgaande van de
gegeven gemiddelde en minimum laagdiktes,
aanlegniveaus en taluds . Dit is nodig om te
controleren of de volgens het ontwerp aangebrachte hoeveelheden steen zo op de bodem
zijn terechtgekomen dat aan de hydraulische
en grondmechanische eisen wordt voldaan.
Hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit
va n zowel de plaatsbepaling als de bodemcon trole. Het systeem voor de bodemcontrole
dient relevante informatie te verstrekken en is
tevens nodig voor het analyseren van het
verloop van de verschillende werkzaamheden .
Op de peilboten is apparatuur ge"lnstalleerd om
de vlakheid en de laagdikte van de lagen te
kunnen meten . Bovendien moet men eventuele
gaten in de verschillende lagen van de drempel
kunnen signaleren. Voor aile werkzaamheden
bij de aanleg van de drempel is een nauwkeurig
plaatsbepalingssysteem nodig. Elke schipper
moet weten wat de werkelijke positie van zijn
stortschip is ten opzichte van het gewenste
stortvak. Voorts zijn aan boord gegevens
nodig over de stroomsnelheid en -ri chting, de
schuifstand van de steenstorter en de verhaal snelheid . De machinist van de toplaagstorter
moet de positie van de stenenbak kennen,
zodat hij zijn stenen met behulp van een van te
voren gemaakte plotkaart kan plaatsen, en
tevens kan yoorkomen dat er botsingen zullen
optreden tussen twee stenenbakken . Voor het
positioneren van de verdichtingseenheden is
met name de stapgrootte van belang, en het
voorkomen van contact met de pijlers.

Steenoverslag in het depot

Ervaringen met het verdichten
van de ondergrond in de as
van de Oosterschelde-kering

In de Berichten 93 (augustus 1980) en 98
(november 1981) is al eerder verslag gedaan
over het verdichten met de 'Mytilus', Het ging
toen achtereenvolgens over de resultaten van
de verdichtingsonderzoeken voor het vaststellen van de randvoorwaarden en over de proefen inwerkperiode,
In deze aflevering wordt verslag gedaan over
de periode van april 1980 tot eind maart 1981:
het eerste en grootste gedeelte van het operationeel werken met de 'Mytilus' ,
De tijdens deze peri ode opgedane ervaringen
zijn geanalyseerd en vervolgens geevalueerd.
Binnen de aanwezige mogelijkheden werd
systematisch onderzocht op welke wijze de
uitvoering van het verdichtingsproces kon
worden geoptimaliseerd. Behalve het verdichtingsproces zelf en de trilnaaldenproblematiek
zijn hier tevens het controle-onderzoek op de
verdichting en het zogenaamde voorgrondonderzoek bij betrokken.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zo goed als
optimaal verdichtingsproces, waarin naar
verwachting geen wezenlijke veranderingen
meer zullen worden aangebracht. Tevens is
een beter inzicht verkregen in het benodigde
controle-onderzoek, in relatie tot de wijze van
beoordelen van de eisen waaraan de verdichting
dient te voldoen, en in de noodzaak voldoende
grondonderzoek ter beschikking te hebben ter
plaatse van de uitgevulde cunetten, voorafgaand aan het verdichten.
Er blijft een aantal pro.bleemgebieden over;
enerzijds hebben die betrekking op de te
volgen uitvoeringsprocedure van de verdichting, en anderzijds op grondmechanische en
funderingstechnische aspecten, waaronder de
geschiktheid van schelpen als funderingsgrondslag voor de pijlerconstructie.
We geven nu een samenvattend overzicht van
het verloop van de verdichtingswerkzaamheden
in de beschouwde peri ode.
In april 1980 werd in de Hammen begonnen
met twee trilmotoren per naald, en een horizontale stapafstand van 5 m . De naalden
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werden omhoog getrokken zodra een vermogen
werd opgenomen van 2 x 90 kW. Gebeurde
dat niet, dan werden de naalden in elk geval na
10 minuten verdichten omhooggetrokken naar
een volgende positie. Bij deze procedure
werden de elektromotoren veelvuldig overbelast; en er werd, hoewel de grondslag goed
verdichtbaar was, niet aan de verdichtingseisen
voldaan . Daarom werden in mei en juni 1980
verschillende belangrijke wijzigingen aangebracht:
er werd twee keer zo langzaam getrokken en de
verticale stapafstand werd gehalveerd . Bij
alternerend verdichten - de naald stijgt dan
1 m en zakt daarna weer 50 cm - werd de
slagkracht verminderd . Besloten werd, een
derde motoreenheid per trilnaald bij te plaatsen.
In juli, augustus en september van datzelfde
jaar werd alternerend verdicht op 6 7 m
beneden de bodem. De nominale vermogensgrens van de vibratoren werd dikwijls met 20
50% overschreden. Dit veroorzaakte veel
thermische uitval. De horizontale stapafstand
werd definitief teruggebracht tot 4 m. Op
sommige locaties in de Hammen was het
verdichtingsresultaat nu bevredigend, maar op
een plek helemaal niet, ten gevolge van een
daar aangetroffen 1,25 m dikke kleilaag, 4 5
m beneden de onderkant van de pijlervoetplaat.
In oktober werd de horizontale stapafstand bij
wijze van proef opnieuw verkleind, tot 3,75 m.
Geconcludeerd werd dat een horizontale
stapafstand van 4 m optimaal is.
Van november 1980 tot maart 1981 is men in
de Hammen en de Schaar van Roggenplaat
bezig geweest met alternerend verdichten
vanaf 7 tot 6 m beneden de
Oosterschelde-bodem. Het kwam nu nog maar
gedurende zeer korte tijd voor dat de trilmotoren
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uit. De effectiviteit van het bedrijf, die wordt
bepaald door het produkt van de bedrijfscoefficient en de naaldwaarde, lag derhalve tussen
0,45 en 0,55. De cyclustijd bedroeg bij alternerend verdichten ongeveer 3,5 uur, en anders
2,5 uur. Het spreekt vanzelf dat deze tijd vooral
bepaald wordt door de perioden waarin
werkelijk wordt verdicht. De voortgangssnelheid
bedroeg 12 tot 17 strekkende meter per week
wanneer er met een ploeg werd gewerkt. Bij
tweeploegendienst haalde men 18 tot 20 m, en
bij drieploegendienst 22 m per week. Eind
1980, toen er weer voldoende naalden waren,
liep de weekprestatie op tot 33 35 meter.
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1982

Fig . 1. Voortgangsgrafiek
van het verdichtingswerk

werden overbelast, tot 15% boven het nominaal
vermogen. De meeste locaties toonden
bevredigende verdichtingsresultaten. In maart
werd de verkorting van de verdichtingstijd
geoptimaliseerd .
De verschillende grootheden die men in de
bedrijfsvoering kan onderscheiden zijn tijdens
deze periode nauwkeurig bijgehouden. Door
reparatie aan schip en naalden werd een
stagnatie-percentage veroorzaakt van 20 tot
50%. De bedrijfscoefficient lag daardoor tussen
0,55 en 0,70. Bij veel mist en deining kon hij
dalen tot 0,50, maar dat had op het gemiddelde
weinig invloed .
In december 1980 is een groot aantal naalden
achter elkaar stuk gegaan, zodat er zelfs gebrek
ontstond aan reservenaalden . De zogenaamde
'naaldwaarde' kwam daardoor niet boven 0,80

Met behulp van de in de beschouwde periode
bereikte resultaten is een analyse ondernomen
van het gehele proces, en is bekeken op welke
wijze de voortgangssnelheid van het verdichten
kon worden vergroot. De analyse had betrekking
op de bedrijfscoefficient, de naaldwaarde, de
cyclustijd en de horizontale stapafstand .
De bedrijfscoefficient wordt aileen bepaald
door de stagnaties . Stagnaties ten gevolge van
mist, deining en wind zijn afhankel ijk van het
weer en de werkbaarheid van de 'Mytilus'. Aan
het weer valt niets te veranderen , terwijl de
werkbaarheid van de 'Mytilus' reeds zeer hoog
is. Ook de stagnaties door reparatiewerkzaamheden aan het schip zijn normaal.
Een zeer geringe optimalisering is te verkrijgen
door de 'Mytilus' zo min mogelijk van het ene
naar het andere sluitgat te verplaatsen.
Wisselen van naalden en reparatie aan boord
geschiedt reeds zoveel mogelijk tijdens het
verdichten, en heeft daardoor weinig invloed
op de bedrijfscoefficient (wei op de naaldwaarde) . De overige stagnaties vallen binnen het
normale onderhoud.
De naaldwaarde is een bepalende factor voor
de voortgangssnelheid. Van zeer groot belang
is de beschikbaarheid van voldoende
reserve-onderdelen. Verder moet men een
open oog hebben voor het aantal benodigde
reserve-onderdelen, en voor vraagstukken van
controle, reparatie, en vervanging.
De gemiddelde cyclustijd wordt voor het
grootste dee I bepaald door de gemiddelde
verdichtingstijd . Wil men de cyclustijd optimaliseren, dan zal men moeten zoeken naar een
verdichtingsproces met een kortere verdichtingstijd, met behoud van de minimaal vereiste
verdichtingskwaliteit. Eventuele verlaging van
de verd ichtingseisen heeft waarschijnlijk ook
invloed op de gemiddelde cyclustijd.
De horizontale stapafstand is evenals de
gemiddelde cyclustijd een bepalende factor
voor de voortgangssnelheid; hij wordt in zeer
belangrijke mate bepaald door de verdichtings-
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eisen. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd
naar eventuele bijstelling van de verdichtingseisen.
In hoeverre kan er op de bovengenoemde
gebieden nu worden geoptimaliseerd? Optimalisering van de bedrijfscoefficient is vrijwel niet
mogelijk, daar de verlet-uren optreden door
normale stagnaties bij de bedrijfsvoering van
de 'Mytilus'. Voor de planning wordt daarom
rekening gehouden met een bedrijfscoefficient
van 0,65.
Onderzocht is welke maatregelen er dienen te
worden genomen om met een optimale
naaldwaarde te kunnen werken.
Geanalyseerd werd hoeveel reserve-onderdelen
men in voorraad moet hebben en in de loop der
tijd bestellen lOdat de beschikbaarheid van
reserve-onderdelen maximaal wordt. Daarnaast
is nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de
verschillende trilnaaldonderdelen en verbindingen - lassen bijvoorbeeld - kan worden
verbeterd, opdat de levensduur van de trilnaalden vergroot wordt.
De uit dit onderzoek voortgekomen
verbeteringen zijn dan ook toegepast. Op
grond van deze verbeteringen is een nieuwe
prognose voor de levensduren van de verschillende trilnaald onderdelen opgesteld (zie
onderstaande tabel).
De getallen tussen haakjes geven aan hoeveel
de gemiddelde levensduren v66r de optimalisering bedroegen : De praktijk moet nog
uitwijzen wat de levensduur is van de trilmotoren, daar nergens in de wereld ervaring is met
zeer lang in bedrijf zijnde trilmotoren.
De resultaten van de uitgevoerde analyses
geven aan datvoor 198111 volledigetrilnaalden
nodig waren, exclusief trilvibratoren . Voor 1982
zijn voorlopig 10 volledige trilnaalden nodig; of
dit aantal juist is, zal blijken uit de gedurende
1981 opgedane ervaringen met het repareren
en vervangen van trilnaaldonderdelen. Zoals
gezegd is besloten tenminste een extra trilmotor
per naald toe te voegen, gezien de onbekende
levensduur en de kans dat er tijdens het

Onderdeel

boven-en
onderschacht
adaptors
resonatoren
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preventieve onderhoud van een trilmotor een
andere stuk gaat.
Deze voorinvestering kost minder dan de
schade die lOU optreden indien er niet voldoende vibratoren aanwezig zouden zijn in geval
van stukgaan. Voor de verlenging van de
levensduur der trilnaaldonderdelen zijn
grondige periodieke inspecties noodzakelijk,
en de hieruit voortkomende reparaties.
Bij het preventieve onderhoud is de trilurengrens belangrijk waarbij de verschillende
trilnaaldonderdelen op gebreken moeten
worden gecontroleerd. Na elke 200 draaiuren
worden de trilnaalden, behalve de vibrators,
dan ook gecontroleerd: de trilnaalden worden
uitgewisseld, gedemonteerd en gecontroleerd
in een werkplaats. Na 800 draaiuren wordt de
naald ontmanteld: de schachten worden in
pijpen en flenzen gesplitst, en de laslOnes
verwijderd; daarna worden de delen weer tot
schachten samengesteld. Daar naar verwachting de gemiddelde levensduur van een
vibrator aanzienlijk groter zal ziin dan die van
de andere trilnaaldonderdelen, worden de
vibratoren na 1000 tot 1500 draaiuren volledig
doorgelicht en gereviseerd. Voor een doeltreffende uitvoering van het preventieve onderhoud
zijn voorzieningen aangebracht aan boord van
de 'My til us' en in een reparatieloods aan de
wal.
Ais er trilnaalden breken in de grond, is het
niveau waarop de doorgaande scheur zich
bevindt van zeer groot belang. Boven 50 cm
onder de onderbegrenzing van de fijne opschoon slag van de Cardium wordt het restant
van de gescheurde naald uit de grond getrokken .
Ligt de doorgaande scheur beneden dat
niveau, dan is het goedkoper om het restant
van de naald in de grond te laten zitten. Het
uittrekken van de resterende naaldlengte en
het hierna opnieuw verdichten van het gebied
rondom de getrokken naald kost veel meer dan
een nieuwe trilnaald.
Op grond van de resultaten van de uitgevoerde
analyses en de daaruit voortvloeiende genomen
of nog uit te voeren maatregelen, is de gemiddelde naaldwaarde gekomen op 0,80 0,85,
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Fig . 2. Analyse van het verlet
ten gevolge van verschillende
oorzaken
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tegen 0,75 tot 0,80 v66r de optimalisering. Nu
naar verwachting in voldoende mate reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn, is de kans
dat de naaldwaarde gedurende een bepaalde
periode kleiner dan 0,75 wordt, vrij gering .
De vanaf eind oktober 1980 toegepaste alternerende verdichtingsmethode heeft lange
cyclustijden tot gevolg. In februari 1981 is
gestart met een optimaliseringsonderzoek naar
het alternerend verdichten . Daartoe werden in
de Schaar en de Hammen drie proefvakken
ingericht. Daar werden drie verdichtingsprocedures onderzocht. De methoden I en II verschillen onderling door een andere vorm van
alterneren; bij methode III wordt er geheel niet
gealterneerd . Bij het optimaliseringsprogramma
is men tevens begonnen met aan boord
beeldschermen te plaatsen waarop de naaldpuntdiepte digitaal kan worden afgelezen in
meters beneden N.A.P.
De resultaten van het optimaliseringsonderzoek
in de Schaar zijn in de volgende tabel weergegeven, omgerekend naar een verdichtingsdiepte
van 10 m.

De beeldschermen aan boord van de ' My til us'
maken het mogel ijk beter de verticale stapgrootte te bepalen tijdens het trekken . Tevens
worden daardoor automatisch de getijverschillen gecorrigeerd . Op deze wijze wordt enige
cyclustijdverkorting verkregen .
De onderzochte verdichtingsprocessen I tIm III
leveren aile een verkorting van de cyclustijd op
ten opzichte van de gangbare alternerende
verdichtingsmethode. Met aile drie de procedures wordt een ve rdichtingskwaliteit bereikt die
voldoet aan de primaire verdichtingseis: een
conusweerstand van 130 kg per vierkante cm .
Waarschijnlijk is de effectiviteit van de verschillen de verdichtingsmethoden mede afhankelijk
van de grofheid van het te verdichten zand. In
de proefvakken in de Schaar bestond de
grondslag uit grof, schelphoudend zand met
een d50-waarde van 300 micron, en in de
Hammen uit matig fijn zand, van 200 micron .
Voorlopig worden voor de verschillende
sluitgaten de op de volgende pagina vermelde
procesvoeringen aangehouden :

Methode horizontale stapafstand
(m)

gemiddelde cyclustijd voor
10 m verdichtingsdiepte
(minuten)

conusweerstand

normaal* 4,3
alterneren
I
4,3
II
4,3
III
4,3

181

148-162

146
128
110

127-153
151-165
129-231

kg/cm 2

* normaal alterneren met toepassing van een beeldscherm
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Plaats

aard grondslag

verdichti ngsmethode

Hammen
Schaar

matig fijn zand

11/111

Hoewel in de proefvakken gewerkt werd met
een horizontale stafafstand van 4,30 m, wordt
toch voorlopig een horizontale stapafstand van
4,0 m aangehouden. Nadat enige ervaring met
de veranderde procesvoeringen is opgedaan,
wordt, indien de verdichtingsresultaten daartoe
aanleiding geven, alsnog overwogen om de
horizontale stapafstand te vergroten.

voor de poriengehalte-eis. Op grond van in de
ontwerpfase van de pijlers uitgevoerde onderlOeken en recent uitgevoerde berekeningen
moet worden gesteld dat de waterspanningsgeneratie tijdens stormbelasting met name
vanwege de stabiliteit van de pijlers beperkt
moet blijven tot 10% van de idee Ie korrelspanning. Om aan deze eis te voldoen moet het
zand onder de pijlers een vaste pakking
hebben, ofwel een poriengehalte van 40%. Dit
impliceert dat de huidige eis ten aanzien van
het poriengehalte gehandhaafd blijft.
Ook langs de weg van de conusweerstand, die
bepalend is voor deformatie en verweking,
kan geen argument gevonden worden voor
veriaging van de verdichtingseis. Ais uitgangspunt voor de deformatie-berekeningen van de
pijlers is een gemiddelde conusweerstand van
150 kg/cm2 gehanteerd, en een karakteristieke

De horizontale stapafstand wordt in belangrijke
mate bepaald door de aan de verdichting te
stellen eisen. Er is daarom allereerst geanalyseerd in hoeverre de verdichtingseisen lOuden
kunnen worden bijgesteld, dat wil zeggen:
verlaagd.
Bij de analyse van de verdichtingseisen gaat
het voornamelijk om een eventuele bijstelling
van de primaire eis, inhoudende dat de
gemiddelde conusweerstand per pijler 130
kg/cm2 moet bed ragen, en het gemiddelde
poriengehalte 40%. Met gemiddelde conusweerstand wordt bedoeld: het rekenkundig
gemiddelde van de vier gewogen conusweerstanden op de hoekpunten van de pijler.
Om na te kunnen gaan hoe 'hard' de primaire
verdichtingseis nu eigenlijk is, zijn opnieuw de
achtergronden beschouwd van de wateroverspanningsberekeningen, die als basis dienden

Fig. 3. Verdichtingsresultaat
in verschillend bodemmateriaal
Rechts: de 'Mytilus' bezig met
verdichtingswerk
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ondergrens van 130 kg/em 2. Bij het vaststellen
van de eonusweerstandseis is met de karakteristieke ondergrens rekening gehouden, met
andere woorden de eis dat de eonusweerstand
130 kg/em2 bedraagt.
De eontrolesonderingen dienen niet aileen
voor verifieatie van de deformatie-eisen, doeh
ook van de verwekingseis; het eontrole-onderzoek bestaat namelijk uit 6 sonderingen en
sleehts 1 diehtheidsmeting. Uit een indertijd
uitgevoerd eorrelatie-onderzoek bleek dat bij
een eonusweerstand van 130 kg/em 2 een
poriengehalte behoort van 40% . Dit staat
bekend als de 'bandeorrelatie'. De eonusweerstand is dus tevens gekoppeld aan de verwekingseis.
De bandeorrelatie is opnieuw besehouwd door
er de meetresultaten van de afgelopen anderhalf
jaa r bij te betrekken. Uit de resultaten van deze
besehouwing blijkt dat het lOgenaamde

omslagpunt inderdaad lig! bij een poriengehalte
van 40%.
De eonelusie is dan ook dat op grond van de
verwekingseis de eonusweerstandseis niet kan
worden verlaagd . Gezien deze ontwikkeling is
een eventuele verlaging van de eonusweerstandseis op grond van deformatie-eisen niet
verder in besehouwing genomen, daar de
verwekingseis reeds maatgevend is. Wei kan
de kanttekening worden gemaakt dat eventuele
verlaging van de eonusweerstandseis inbreuk
lOU doen op de besehikbare tolerantieruimte
voor aile uitvoeringshandelingen volgend op
het verdiehten; tevens zou dit eonsequenties
hebben voor de kraehten op de dorpelbalk.
De uitgevoerde analyses geven geen aanleiding
om de verdiehtingseisen te verlagen . Op grond
van de verdiehtingseisen is daarom geen
vergroting van de horizontale stapafstand
mogelijk.
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Voorspelling van het verticale
en het horizontale getij met
behulp van de harmonische
getijanalyse

Voor een groot aantal werkzaamheden is het
bij de uitvoering van de Oosterscheldewerken
van belang het verloop van waterstand en
stroomsnelheid nauwkeurig te kunnen voorspellen. Zo is het voor het plaatsen van pijlers
en het leggen van funderingsmatten van
belang enige tijd van te voren te kunnen
beschikken over de tijdstippen en hoogten van
hoog- en laagwater, en te weten waar het
kenteringstijdstip zalliggen in het snelheidsverloop.
De voorspelling bevat twee componenten. In
eerste instantie wordt ze gebaseerd op het
zogeheten astronomische getij: de getijbeweging die veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht van maan en zan . Onder rustige
weersomstandigheden kan hiermee worden
volstaan; het werkelijke getij stemt dan zeer
goed overeen met het astronomische. Tengevolge van meteorologische gebeurlijkheden
kan het werkelijke getij evenwel sterk van het
astronomische afwijken, zadat een definitieve
voorspelling slechts kort tevoren kan worden
gegeven. De uiteindelijke voorspelling bestaat
dus in eerste instantie uit een voorspelling van
het astronomische getij, en in tweede instantie
uit een voorspelling van de afwijkingen hiervan
tengevolge van meteorologische effecten.
We gaan nu eerst dieper in op de voorspelling
van het astronomische getij.
Het getij in de oceanen wordt gegenereerd
door twee verschillende soorten krachten: de
centrifugale kracht die het gevolg is van de
draaiing van de aarde om haar as, en de
aantrekkingskrachten van de maan en de zon.
De invloed van de maan is overigens twee
maal za groot als die van de zan. De overige
hemellichamen hebben door hun geringe
afmeting en/of door hun grote afstand tot de
aarde een verwaarloosbare invloed op de
getijbeweging. De resulterende kracht die de
getijbeweging doet ontstaan, heeft door de
cyclische bewegingen van de aarde, de maan
en de zan een periodiek karakter. De respons
van de watermassa's van de oceanen op deze
kracht geeft deze periodiciteit getrouw weer.
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Fig . 1 en 2. De werkelijke
verticale getijbeweging kan
worden ontleed in een aantal
regelmatige sinussen
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Het ligt dan voor de hand om de waterstand op
de oceaan te beschouwen als cie som van een
aantal sinusbewegingen (figuur 1 en 2) .

Fig. 3. De Oosterscheldemond met werkeilanden en de
meetopsteliing OS 4
SCHOUWEN ' DUIYELIINO
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Wiskundig kan men de waterstand beschrijven
als de som van een aantal sinusfuncties,
.
waarvan de-frequenties bepaald zijn door de
bewegingen van de aarde, de maan en de zan.
De bewegingen van het aarde-maan-zon
systeem zijn te karakteriseren door zes basisfrequenties: de eerste drie daarvan zijn gebaseerd op de draaiing van de aarde om haar as,
de draaiing van de maan om de aarde en de
draaiing van de aarde om de zon . De overige
drie hangen samen met de hellingen van die
verschillinde draaiingen ten opzichte van
elkaar. Door interactie spelen verder allerlei
combinaties van de zes basisfrequenties een
rol. In principe ontstaan er zo oneindig vee I
frequenties. Echter, slechts enkele tientallen
daarvan behoeven, afhankelijk van de gewenste
nauwkeurigheid, in een berekening te worden
verwerkt.
Voorspellingen van de waterhoogten worden
nu berekend in twee stappen : allereerst
worden de op een bepaalde plaats gemeten
waterstanden geanalyseerd, om voor elk van
de sinusvormige functies de bijbehorende
amplitude en fasehoek te berekenen.
Ais deze zogenaamde stationsconstanten
eenmaal bekend zijn, kan men door de sinusfuncties weer samen te stellen de waterhoogte
op dezelfde plaats voor ieder willekeurig ander
tijdvak voorspellen. Op analoge wijze kunnen
zo ook stroomsnelheden worden geanalyseerd
en voorspeld. Dit is nu in het kort het principe
van de harmonische getijanalyse, waarvoor de
theoretische grondslag overigens al in 1867
werd geformuleerd. De analyse, waarbij vele
amplituden en fasehoeken moeten worden
berekend, is evenwel zo rekenintensief dat het
pas met de hedendaagse computers mogelijk
is, deze methode in de praktijk toe te passen.
De rekenmethode van de harmonische getijanalyse is bij de Rijkswaterstaat beschikbaar in
de vorm van het computerprogramma HATYAN
(HArmonische geTYANalyse); daarmee
werden ook de verder in dit artikel beschreven
resultaten verkregen .
Zolang het getij in de monding van de Oosterschelde, tengevolge van de bouw van de
Oosterschelde-kering, niet teveel van vorm
verandert, kan men uitgaari van meetreeksen
die zich over verscheidene jaren uitstrekken.
Op basis van zo'n lange meetreeks werden met
behulp van HATYAN voor een groot aantal
frequenties de amplituden en fasehoeken
berekend voor het meetstation OS4, in de
monding van de Oosterschelde (figuur 3).
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Fig. 4. Bij rustig weer komt
het feitelijke getij goed overeen
met het astronomische

Met de aldus verkregen stationsconstanten
kunnen nu voorspellingen gedaan worden. In
een periode met goed weer kan de voorspelling
uitstekend zijn (figuur 4) . Figuur 5 geeft een
voorbeeld waarin het gemeten getij tengevolge
van opwaaiing sterk afwijkt van het voorspelde
astronomische getij. Interessanter is het, om
het voorspelde getij over een vee I langere
periode te vergelijken met het in werkelijkheid
opgetreden getij.
Voor het meetstation 054 werden daartoe de
voorspelde tijdstippen en hoogten van hoogwater en laagwater over een periode van een jaar
vergeleken met de in werkelijkheid opgetreden
waarden . Het versehil tussen voorspelling en
meting werd vervolgens uitgedrukt in een
gemiddelde en een standaardafwijking. De
resultaten zijn samengevat in onderstaande
tabel. Het astronomisehe deel van het opgetreden getij blijkt goed te zijn voorspeld.

Fig. 5. Grote verschillen
tu ssen het astronomische en
het feitelijke getij, als gevolg
van opwaaiing

Van verder praktisch belang is de vraag of met
HATYAN ook goede voorspellingen kunnen
worden gedaan als aileen korte meetreeksen
ter beschikking staan. Zonder nu diep op de
wiskundige achtergronden van de methode in
te gaan is het toch wei begrijpelijk, dat het
aantal frequenties waarvan de bijbehorende
amplituden en fasehoeken kunnen worden
bepaald, bij korte meetreeksen aanzienlijk
beperkt is, met als gevolg dat bij de voorspelling
van het getij moet worden volstaan met een
geringer aantal harmonische componenten .
De kwaliteit van de voorspelling zal dan minder
zijn. Toch zullen we soms met zulke korte
meetreeksen moeten werken, bijvoorbeeld
wanneer de getijcurve van vorm verandert als
gevolg van de bouw van de Oosterscheldekering, of wanneer het gaat om de analyse van
snelheidsmeetcampagnes: stroommeters
functioneren immers slechts gedurende relatief
korte perioden.
Uit onderzoek is gebleken dat het zonder al te
veel kwaliteitsverlies mogelijk is het verticale
getij een maand vooruit te voorspellen op
basis van een harmonische analyse van het
gemeten getij gedurende de voorafgaande een
a twee maanden. Van de ongeveer honderd
stationsconstanten die in het getij bij 054
voorkomen, kunnen er als gevolg van de
beperkte reekslengte slechts veertig worden
bepaald . Dat de kwaliteit van de voorspelling
Tijdstip T
Hoogte H
HHW
THW
HLW
TLW
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Fig . 6. Voorspelde en gemeten snelheden in de Hammen
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desondanks slechts weinig afneemt, is toe te
schrijven aan het feit dat de bij de voorspelling
niet in rekening gebrachte componenten
slechts kleine tot zeer kleine amplituden
hebben, en de fasehoeken redelijk uniform
verdeeld zijn.
Voor het plaatsen van een pijler-of het leggen
van een funderingsmat moet onder meer het
kenteringstijdstip nauwkeuring worden
voorspeld. Verder is het gewenst van te voren
informatie te hebben over het snelheidsvenster,
dat is de periode waarin de stroomsnelheden
beneden een bepaalde kritische waarde zullen
blijven: zulke operaties kunnen aileen bij lage
stroomsnelheden met de vereiste nauwkeurigheid worden uitgevoerd .
Ook snelheidsmetingen uit de Hammen en de
Schaar van Roggenplaat met een reekslengte
van twee maanden zijn in het HATYANprogramma geanalyseerd. Met
behulp van de berekende stationsconstanten
werd vervolgens het snelheidsverloop gedurende de daaropvolgende maand voorspeld, en
vergeleken met de in werkelijkheid geregistreerde snelheden (figuur 6 en 7).
Daaruit bleek dat de stroomsnelheden goed
werden voorspeld. De standaardafwijking
bedraagt ongeveer 15 cm per seconde .
Hoewel nog steeds gewerkt wordt aan een
verdere verfijning van het programma en de
daaraan ten grondslag liggende methode van
harmonische getijanalyse, kan op grond van
het tot dusver verrichte onderzoek worden
geconcludeerd dat deze techniek een praktisch
bruikbaar hulpmiddel is om tot nauwkeurige
voorspellingen van de getijbeweging te komen .

Fig. 7. Voorspelde en gemeten snelheden in de Schaar
van Roggenplaat
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Fasering en sluitingsmethode
van de compartimenteringsdammen

Bericht 98 (november 1981) bevatte een artikel
met dezelfde titel als dit. Daarin wordt de
besluitvorming behandeld bij het kiezen van
een sluitingsmethode voor de compartimente·
ringsdammen. Er bleven drie alternatieven
over. Het eerste daarvan voorziet in sluiting
van de Oesterdam met stortsteen en van de
Philipsdam met betonblokken. Een andere
mogelijkheid is, de Philipsdam niet met
blokken, maar'metzand op te bouwen;
tenslotte is een zandsluiting mogelijk voor
beide sluitgaten. In aile gevallen wordt gebruik
gemaakt van de getijreductie die het gevolg is
van de vorderingen bij de bouw van de
Oosterscheldekering.

Nu zullen we het onderzoek ter vergelijking van
de alternatieve sluitingsmethodes bespreken,
en de overwegingen die gebruikt zijn bij het
afwegen van de verschillende mogelijkheden.
Om de faseringsproblematiek in algemene zin
te kunnen behandelen heeft men een viertal
tijdstippen aangenomen waarop de stormvloed·
kering in werking kan treden : 1 januari, 1 april,
1 juli en 1 oktober. Oit moment bepaalt welke
invloed de stormvloedkering zal hebben op de
sluiting van de compartimenteringsdammen.
Voor elk van de genoemde tijdstippen is
onderzocht in hoeverre het mogelijk zou zijn de
zandsluitingen van de alternatieven II en III in
een bepaald tijdvak in het jaar volgend op het
gereedkomen van de stormvloedkering uit te
voeren, en in hoeverre een bepaald tijdvak
gunstig of ongunstig is als sluitingsperiode. De
steensluitingen van de alternatieven I en II zijn
reeds zo gepland, dat het gemiddelde getijver·
schil te Yerseke van 2,70 m niet wezenlijk
wordt onderschreden.
Er moesten in totaal 36 sluitingsvarianten
worden beschouwd. Omwille van de duidelijk·
heid en beknoptheid zullen we echter niet al
deze varianten behandelen.
Randvoorwaarden en uitgangspunten
Aile sluitingsalternatieven zijn dus sterk
gerelateerd aan de planning van de uitvoering
van de stormvloedkering. Met name de
voortgang van het plaatsen van dorpelbalken,
het aantal schuiven dat tijdens de laatste
bouwfase ten behoeve van een aantal werk·
zaamheden is gesloten en de tijd tussen het
plaatsen van de dorpelbalken en het ogenblik
waarop de stormvloedkering in werking treedt,

Fig. 1. De compartimentering
van het Oosterscheldebekken
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Fig . 2. Afname van het
getijverschil te Yerseke als
gevolg van de opbouw van de
Oosterschelde-kering
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GHW GLW max.
NAP+ NAP- ebstroom
(m)
(m)
(m/s)
1,75 1,70 0,80
1,70 1,70 1,30
1,95 1,90 0,70
1,90 1,85 0,50

Tabel 2: ZQutgehalten nu Em in de toekomst
jaargemiddelde
9 CI-/I

Kom Oosterschelde
Krabbenkreek
78

nu
15,5-16
15

SEPT

OKT

AJA S.V.K. IN M2
TIJD IN MND .

zijn van belang. Het effectieve doorstroomprofiel in de monding van de Oosterschelde zal
uiteindel.ijk afnemen van 32000 tot 16000 m 2
(figuur' 2).
De t~;ans optredende waterstanden, en de
wa,terstanden tijdens de sluitingsfase van de
. ~o·mpartimenteringsdammen, vormen een stel
".,' randvoorwaarden . Uitgaande van een gemiddeld getij in de monding van de Oosterschelde
is voor verschillende plaatsen op de Oosterschelde bepaald hoezeer het getij zal afnemen
bij een effectieve doorstroomopening van
14000 m 2 en het gekozen compartimenteringsmodel. De onderstaande tabel geeft een
overzicht van karakteristieke getijgegevens bij

Tabel 1 : horizontaal en verticaal getij in huidige en eindsituatie
Plaats
Huidige toestand

Yerseke
Bruinisse
Tholense Gat
Steenbergse Sas

AUG

toekomst
15-16,5
13-15

max.
vi oedstroom
(m/s)
0,80
1,05
0,70
0,45

Eindsituatie

GHW GLW max.
NAP+ NAP- ebstroom
(m)
(m)
(m/s)
1,50 1,35 0,55
1,35 1,25 0,10
1,55 1,40 n.v.t.
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

waarden in 9 CI -/I die eens
per 5 10 jaar gedurende
3 maanden worden onderschreden
nu
toekomst
14,5
12,5-14,5
13,5
12,5-14,5

a

max.
vloedstroom
(m/s)
0,55
0,10
n.v.t.
n.v.t.

streefwaarden
eindsituatie in
9 CI-/I

15,5
13

gemiddeld getij voor enkele stations langs de
Oosterschelde, nu en in de eindsituatie.
Recente berekeningen tonen aan dat de kans
groot is, dat de waarden in de eindsituatie toch
nog hoger zullen liggen. Voor het gemiddeld
getijverschil te Yerseke wordt telkens 2,7 m
aangenomen.
Het zoutgehalte in de Oosterschelde, een
andere randvoorwaarde, wordt bepaald door
een groot aantal factoren, die niet allemaal te
be'invloeden zijn. De getijbeweging verandert
onder invloed van de Oosterscheldewerken. De
zoutwateraanvoer vindt nu plaats via de
Volkeraksluizen en de Kreekraksluizen, maar
deze sluizen liggen in de toekomst achter de
compartimenteringsdammen; de Oosterschelde zal dan met zoet water worden belast via de
Krammersluizen en de Bergsediepsluis. Andere
factoren zijn neerslag, verdamping en het
zoutgehalte van het zeewater. Bij de fluctuaties
in het zoutgehalte spelen bovendien seizoensinvloeden een belangrijke rol. In de onderste
tabellinks zijn enkele waarden vermeld
betreffende het zoutgehalte in de Oosterschelde
thans en in de toekomst.

de Grevelingendam beschikbaar zijn. Daarnaast
is het mogelijk om het water vanuit het Zoommeer naar de Westerschelde te laten rondstromen via het Spuikanaal Bath, en wei als een
extra mogelijkheid, als het seizoen en de
weerssituatie dat nodig maken. De kosten
bedragen f 5 miljoen. Tenslotte is men er bij de
faseringsstudie van uitgegaan dat de plaatsen
voor de zandwinning ten behoeve van de
sluitingen beide gelegen zijn nabij de sluitgaten
(figuur 1), en dat het mogelijk is om 270000 ton
stortsteen uit de Grevelingendam en de
Markiezaatskade opnieuw te gebruiken.
Alternatief I
Met de vernauwing van de sluitgaten Krammer
en Tholense Gat zal bij alternatief I worden
gewacht tot de getijreductie als gevolg van de

Afhankelijk van het seizoen waarin de compartimenteringsdammen worden gesloten, bestaat
de mogelijkheid, dat het zoutgehalte in delen
van de Oosterschelde daalt tot beneden de
aanbevolen waarden . am dat te vermijden kan
men aanvuliende beheersmaatregelen treffen
in de vorm van rondstromingen met zout water
(figuur 1).
am rondstroming vanuit het Grevelingenmeer
naar de Oosterschelde mogelijk te maken zal
vanaf voorjaar 1983 de Flakkeese Spuisluis in

..Fig. 3. Tijdschema behorend
'. bij Alternatief I
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plaatsing der dorpelbalken in de Oosterschelde-kering zover is gevorderd, dat de vernauwing
zonder grote materiaalverliezen kan plaatsvin den. Hoe later men met deze werkzaamheden
begint, des te minder tijd is ervoor beschikbaar,
maar ook: des te groter kan de profielvernauwing zijn . Daarom zullen deze werkzaamheden
in zo kort mogelijke tijd worden uitgevoerd.
Tengevolge van de bouw van de Oosterschelde-kering en de compartimenteringsdammen
zullen ook de stroomsnelheden veranderen. Bij
Yerseke zullen ze gemiddeld 15% lager zijn dan
thans; in het Zijpe zal slechts 10% van het
tegenwoordige horizontale getij overblijven .
Tijdens de sluiting van het Tholense Gat en het
Krammer zal het getij op het Volkerak en
Zoommeer geleidelijk afnemen. In de laatste
week van de sluiting verwacht men op het
Volkerak een middenstandsverhoging van
maximaal 0,4 m gedurende 1 a 2 dagen. Na de
blokkensluiting resteert een getij op het
Volkerak tussen N.A.P. en N.A.P. + 0,4 m. Dit
getij verdwijnt binnen 2 maanden door het
afdichten van de blokkenkade.
Het zoutgehalte op de Oosterschelde is afhankelijk van het seizoen waarin de sluitingen van
de compartimenteringsdammen worden
uitgevoerd. In de maanden voor de sluitingen
neemt de getijbeweging op de Oosterschelde
geleidelijk af, terwijl nog wei aanvoer van zoet
water van de Brabantse rivieren, het Haringvliet,
het Antwerps Kanaal, en van polderlozingen op
het bekken plaatsvindt.
Bij'sluiting van de compartimenteringsdammen
in de zomerperiode zal het zoutgehalte niet
dalen beneden de 15 9 CI·tl in de Kom van de
Oosterschelde en 13 9 CI -/I in de Krabbenkreek.
Bij sluiting in de winterperiode zal in een
seizoen met een neerslagoverschot, wat eens
in de 5 10 jaar voorkomt, het zoutgehalte in
de Kom dalen tot 13 9 CI-tl. Met behulp van de
eerder genoemde rondstromingsmogelijkheden
via de sluis in de Grevelingendam en via het
Spuikanaal Bath kunnen deze minima worden
verhoogd .

a

Alternatief II
De sluiting van de Oesterdam wordt bij
alternatief II op dezelfde wijze en op hetzelfde
tijdstip uitgevoerd als bij alternatief I. De
sluiting van het Krammer wordt dan echter
uitgesteld tot de stormvloedkering in de
Oosterscheldemond zover gereed is, dat op de
Oosterschelde een gerekt getij kan worden
ingesteld met een tweemaal zo lange peri ode
als normaal. Onder deze omstandigheden kan
het Krammer worden afgesloten met zand.
Daarmee kan een aanzienlijke besparing
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worden bereikt in vergelijking met alternatief I.
Door tijdige sluiting van de Oesterdam wordt
voorkomen dat het getijverschil te Yerseke van
2,70 m wordt onderschreden. Men kan de
zandsluiting van het Krammer meteen na het
gereedkomen van de stormvloedkering
beginnen (variant 1), of er nog drie, zes of
negen maanden mee wachten. Hiermee
kunnen eventuele sterk negatieve aspecten
worden verzacht, als alternatief II om andere
redenen de voorkeur zou verdienen .
Figuur 41aat het tijdschema van de belangrijkste
activiteiten zien, en ook het globale verloop
van het gemiddeld getijverschil te Yerseke, dat
trouwens vrijwel overeen komt met dat bij
alternatief I. Bij Bruinisse wordt het getijverschil
in de eindsituatie gedurende enkele maanden
na de sluiting van de Oesterdam met 2 dm
onderschreden .
Tijdens de zandsluiting van het Krammer, als
het getij met behulp van de Oosterscheldekering gedurende de laatste drie a vier weken
wordt gerekt tot twee maal de oorspronkelijke
periode, neemt het getijverschil te Yerseke af
t ot 2,5 m .
Tijdens de laatste fase van de sluiting van het
Krammer zal het getij op het Volkerak en het
Zoommeer dan steeds verder vervlakken .
Verhoging van de middenstand zal nauwelijks
optreden. Ais de zandsluiting voltooid is, is het
getij op het Volkerak volledig verdwenen .
Wanneer de beide compartimenteringsdammen
in het zomerhalfjaar worden gebouwd zal het
lOutgehalte zonder rondstroming kunnen
worden gehandhaafd op 15 9 CI -/I in de Kom
van de Oosterschelde, en op 13 9 CI -/I in de
Krabbenkreek. Bij sluiting in het winterseizoen
kan het lOutgehalte in de Kom dalen tot 14 9
CI-/I en in de Krabbenkreek tot 12,5 9 Cl-tl,
gegeven een neerslagoverschot dat gemiddeld
eens per 5 a 10 jaar optreedt. Ook in deze
situatie kunnen de rondstromingsmogelijkheden verlichting brengen.
Alternatief III
Bij alternatief III worden beide sluitingen
uitgesteld tot de Oosterschelde-kering lOver
gereed is dat een gerekt getij met een tweemaal
lo lange periode als normaal kan worden
ingesteld . Zeworden dan gelijktijdig uitgevoerd,
om de duur van die periode zo kort mogelijk te
houden . De besparing die door deze werkwijze
kan worden bereikt, is nog wat groter dan bij
alternatief II. Evenals bij alternatief II zijn er vier
varianten mogelijk, waarbij de sluitingen
meteen na het operationeel worden van de
stormvloedkering worden uitgevoerd, of na
drie, zes of negen maanden . Ook bij dit alternatief wordt het tijverschil van 2,70 m te Yerseke

tijdelijk in geringe mate (ongeveer 1 dm)
onderschreden, en wei in de periode na de
sluiting van het Marollegat tot het uitvoeren
van de zandsluitingen van Tholense Gat en
Krammer. Ook het getijverloop op het Volkerak
is bij alternatief III vrijwel gelijk aan dat bij
alternatief II.
Een wezenlijk verschil is, dat bij alternatief III
de stroomsnelheden op de Eendracht laag
blijven, door het gelijktijdig uitvoeren van de
sluitingen van het Krammer en het Tholense
Gat. Bij een gesloten Tholense Gat en een open
Krammer, zoals bij alternatief II, kunnen de
stroomsnelheden op de Eendracht oplopen tot
1,5 m/s bij gemiddeld getij.
De laagste ZQutgehalten die bij alternatief III
kunnen optreden in de laatste fase van de
bouw van de stormvloedkering in de Oosterscheldemond tot aan het gereedkomen van de

Fig . 4 en 5. Tijdschema
behorend bij de Alternatieven
II (boven) en III
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compartimenteringsdammen, zijn afhankelijk
van het jaargetijde waarin deze periode valt.
Een overzicht van de minima Ie waarden is
gegeven in onderstaande tabel, waarbij is
uitgegaan van een neerslagoverschot van
gemiddeld eens in de 5 tot 10 jaar, voor ieder
seizoen .

Vergelijking van de alternatieven
Welke aspecten zijn van belang bij het maken
van een keuze tussen de drie sluitingsmethodes7
Ais hoofdaspecten zijn beschouwd: milieu,
visserij. waterhuishouding, scheepvaart,
uitvoering en planning, en kosten. De hierboven
beschreven gevolgen van de sluitingsmethode
voor getijbeweging en zautgehalte zijn op deze
aspecten direct of indirect van invloed .
Het zijn voornamelijk de waterstanden, de
stroomsnelheden en de zoutgehalteverdelingen
in de Oosterschelde, die gevolgen hebben voor
het milieu. Vooral de periode en de tijdsduur
van de veranderingen telt.
Effecten op het ecosysteem worden nog niet
als nadelig beschouwd, wanneer ze za gering
of van zo'n korte duur zijn, dat ze binnen de

Tabel 3 Zoutgehalten op de Oosterschelde bij een zoetwateraanvoer, die gemiddeld eens per vijf
tien jaar wordt overschreden .

a

II

Alternatief

Variant

2

Gebied

Rondstroming

3

4

Zoutgehalte in 9 CI-/I

Oosterscheldekering gereed op
1 januari

Kom Oosterschelde
Kom Oosterschelde
Krabbenkreek
Krabbenkreek

met
zonder
met
zander

14
13
11 ,5
11

14
13,5
13
11 ,5

15
14,5
14
12,5

15
14,5
14
12,5

14
13,5
13
11 ,5

Oosterschel dekering gereed op
1 april

Kom Oosterschelde
Kom Oosterschelde
Krabbenkreek
Krabbenkreek

met
zander
met
zander

14
14
12,5
12

14
14
13
12,5

14
14
13
12,5

14
13,5
12,5
11 ,5

14
13,5
13
11,5

Oosterscheldekering gereed op
1 juli

Kom Oosterschelde
Kom Oosterschelde
Krabbenkreek
Krabbenkreek

met
zander
met
zonder

15
15
13,5
13

14
14
13
12,5

14
13,5
12,5
11 ,5

14
13,5
13
11 ,5

14
14
13
12,5

Oosterscheldekering gereed op
1 oktober

Kom Oosterschelde
Kom Oosterschelde
Krabbenkreek
Krabbenkreek

met
zander
met
zander

14
13
12,5
12

14
13,5
13
11 ,5

14
13,5
13
11,5

14,5
14,5
13
12,5

14,5
14,5
13,5
12,5
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natuurlijke fluctuaties blijven. Men kijkt dan
met name naar de soorten die zich in de
toekomstige situatie zouden ku nnen handhaven .
Voor de vergelijking wordt gerefereerd aan het
volgens mode lberekeningen voor de Kom van
de Oosterschelde te verwachten zoutgehalte in
de eindsituatie : 14 9 CI'/I als laagste optredende
zoutgehalte in een eens per 5 10 keer voorkomend nat jaar. In het onderzoek is aandacht
besteed aan bodemdieren , vegetatie, vogels,
schorkliffen en plaatranden, ontzilting van het
Volkerak en Zoommeer, lOetwaterbelasting en
organische-stofbelasting op de Westerschelde,
en gevolgen van rondstroming voor het
Grevelingenmeer.
Voorbeelden van bodemdieren zijn krabben,
kreeftachtigen , zeeanemonen, sponzen,
wormen en schelpdieren . De soortenrijkdom
en de produktiviteit van de bodemdieren zijn

a

III

2

3

4

13
12
12,5
12

14
13
13
12,5

14
13
13
12,5

13
12
12,5
12

14
14
13,5
13

14
14
13,5
13

13
12
12,5
12

13
12
12,5
12

15
15
13,5
13

13
12
12,5
12

13
12
12,5
12

14
13
13
12,5

14
13
13
12,5

13
12
12,5
12

14
13
13
12,5

14
13
13
12,5

sterk afhankelijk van het zoutgehalte. Het
soortenaantal wo rdt extra beperkt door grote
wisselingen in het zoutgehalte. Een bel angrijk
deel van de bodemdieren bevindt zich in het
intergetijdegebied . Bij een tot het dubbele'
gerekt getij ontstaat het gevaar van droogvallen
van de bodemdieren. Blijft de waterstand
gedurende een bepaalde periode op een peil
lager dan N.A.P. + 1,00 m, dan kan de biomassa
op de platen afnemen door verdroging of
verzoeting.
De verlengde laagwaterfase, die gedurende 4
weken in de nacht valt, wordt overdag gevolgd
door een verlengd hoog water. Voor verdroging
of verzoeting hoeft onder deze omstandigheden
niet gevreesd te worden . WaAneer de stag nante periode in de w inter valt, kan bij strenge
vorst echter wei risico ontstaan voor de
bodemdieren.
De vegetatie die aan de randen van de Oosterschelde aanwezig is, bestaat uit een groot
aantal plantengemeenschappen . De
vegetatiezones zijn, afgezien van aard en
samenstelling van de ondergrond, ontstaan en
bepaald doo r verschillen in overspoelingsfrequentie, dus in zoutgehalte, en het blootgesteld
staan aan de lucht (figuur 7).
Over het algemeen geldt dat de zone met
aquatische plantensoorten, lOals wieren en
zeegras, gevoeliger is voor uitdroging en
variaties in zoutgehalte dan de hoger gele~en
terrestrische begroeiing van de schorren . Na het
gereedkomen van de werken zal een aanzienlijk
oppervlak van het slikken- en schorrengebied
zijn oorspronkelijke hoedanigheid verliezen .
Een deel komt achter de compartimenteringsdam men te liggen, bij aile drie de sluitingsalternatieven.
Bij de alternatieven met zandsluiting komt
tijdens het gerekte getij een dee I van het
slikken- en schorrengebied tijdens de laagwaterfase 's nachts niet onder water. De nadelige
gevolgen lijken echter gering, gezien de korte
peri ode, en in vergelijking met de effecten van
een permanente peilverandering van ondergeschikt belang .
De natuurwaarde van het Deltagebied wordt
mede bepaald door de grote aantallen en de
verscheidenheid van soorten vogels, vooral
steltlopers. Deze vogels zijn voor het fou rageren
aangewezen op het intergetijdegebied, dat
tijdens laag water droogvalt. Door de aanleg
van de compartimenteringsdammen en de
demping van het getij in de rest van de Oosterschelde za l 40% van de voedselgebieden voor
deze vogelsoorten verloren gaan .
Het belangrijkste probleem doet zich voor rond
het instellen van de periode van gerekt getij.
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waardoor de beschikbare tijd om bij laag water
te fourageren wordt beperkt. Van belang hierbij
is de tijd van het jaaro en het dag- en nachtritme
van de vogels. De winter is voor vee I vogels de
kritieke peri ode.
De dynamiek van stroming, getij en golven
lOrgt in de Oosterschelde voor een gevarieerde
morfologie, te zien aan de vorm van plaatranden
en schorkliffen. Bij de verandering in stroming
en getij na 1986 moet worden voorkomen dat
er erosie-processen plaatsvinden, die in
principe niet in een estuarium thuishoren .
Blijft de waterstand gedurende een bepaalde
tijdsduur op een stagnant peil, dan gaat de
golfwerking de erosie van plaatranden en
schorkliffen bepalen. In perioden van storm
dienen stagnante waterstanden tussen N.A.P.
- 1,5 m en N.A.P. - 2,5 m niet langer dan 12
uur voor te komen.
Voor de ontzilting van het Volkerak en Zoommeer is vooral van belang in welk seizoen de
ontzilting zal plaatsvinden. Na de sluiting van
de compartimenteringsdammen zal via de
inlaatsluis in het Volkerak 40 m 3 /s lOet water
moeten worden ingelaten, ten behoeve van de
peilbeheersing op het Volkerak en Zoommeer
en ter compensatie van het zoetwaterverbruik
van de schutsluizen. Onder invloed daarvan, en
van de natuurlijke zoetwater-aanvoer door
neerslag, rivieren en polderwaterlozingen, zal
het zoutgehalte gaan dalen. Ais gevolg van die
daling en door het wegvallen van het getij
zullen de aan zout water gebonden organismen
afsterven. De afgestorven organismen worden
afgebroken middels bacteriologische processen, waardoor zuurstofarmoede of zelfs
zuurstofloosheid kan optreden.
Door extra hoeveelheden lOet water vanuit het
Hollands Diep-Haringvliet in te laten en
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nagenoeg dezelfde hoeveelheid op de Westerschelde te lozen kan behalve een snelle
ontzilting ook aanvoer van zuurstof worden
bewerkstelligd. Landelijk gezien is hier echter
niet in elk seizoen evenveel zoet water voor
beschikbaar. Dit geldt met name in het najaar,
wanneer de rivierafvoeren over het algemeen
laag zijn .
Een tweede probleem is de lozing op de
Westerschelde. Het gevolg van lozingen tijdens
de ontziltingsperiode is, naast een daling van
het lOutgehalte, een belasting met afgestorven
organismen. De afbraakprocessen zullen dan
op de Westerschelde plaatsvinden, waardoor
het zuurstofverbruik daar toeneemt. Gesteld
kan worden, dat de ontzilting bij voorkeur dient
te beginnen wanneer de hoeveelheid biomassa
en de watertemperatuur laag zijn: in najaar of
winter. Behalve voor de ontzilting is de Wester-

Foto : Het werkeiland op de
Plaat van de Vliet. Op de
achtergrond de Grevelingendam

Fig. 6. Verloop van de
waterstanden te Yerseke bij
een zandsluiting van het
Krammer volgens Alternatief II
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schelde ook van belang, zoals eerder al
vermeld, voor een mogelijke rondstroming via
het Spuikanaal Bath in de perioden voor en
tijdens de sluiting van de compartimenteringsdammen.
Een tweede mogeJijkheid tot rondstroming en
tot verhoging van het zoutgehalte, met name in
de Krabbenkreek, is die met behulp van de
sluis in de Grevelingendam. Bij doorspoelen in
de zomer moet men er rekening mee houden,
dat een groot gebied van het Grevelingenmeer,
800 tot 3000 ha, als gevolg van stratificatie te
kampen zal krijgen met zuurstoftekorten .
In de Oosterschelde hebben we waar het de
v isserij betreft vooral te maken met mosselcultures - economisch gezien het belangrijkst-,
kokkelvisserij en oestercultures.
Ais criterium is de financiiHe schade gehanteerd
die zou kunnen optreden . Zoutgehalte, water-

stand, stroomsnelheid en periode van uitvoering
zijn hierop van invloed . De gevolgen zijn
vergeleken met de omstandigheden van de
eindsituatie, na 1986.
De mosselkweekpercelen liggen voornamelijk
langs de hoofdgeulen in de Oosterschelde . De
stroomsnelheden mogen er maximaal
0,50-0,75 m/s bedragen . Daarnaast zijn de
mosselverwaterpercelen van belang, die rond
. de laagwaterlijn zijn gelegen . Voor de bevaarbaarheid is een waterdiepte van minimaal 1,5
m nodig. Verlaging van het hoog water door
getijreductie betekent tevens verkorting van de
bevaarbare tijd per getijcyclus. In de periode
van april tot half juni vinden overigens geen
verwateractiviteiten op de percelen plaats.
Mosselen zijn redelijk bestand tegen extreme
en wisselende milieu-omstandigheden . Oesters
hebben een zoutgehalte nodig van tenminste .

12,7g CI·/I . De oesterpercelen zijn langer
bevaarbaar dan mosselpercelen, door hun
diepere ligging op N.A.P. -2 m tot -4,2 m .
Ook het verspreidingsgebied van de kokkels is
gerelateerd aan het lOutgehalte, dat hoger
moet zijn dan 13,0 9 CI·/1.
De overige visserij, lOals de garnalen en
kreeften, is van minder betekenis dan de
schelpdierencultu res .
Tijdens de sluitingsoperaties treden op de
Oosterschelde tot aan de Oesterdam en de
Philipsdam, maar ook achter de dammen,
peilsituaties op, die afwijken van de huidige en
ook van de toekomstige omstandigheden .
Nagegaan is, op welke wijze en in welke mate
een en ander van iovloed lOU kunnen zijn op
de afwatering van omliggende gebieden, met
name van polders langs de Oosterschelde,
Volkerak, Eendracht en Zoommeer, langs het
Veerse Meer en langs de Brabantse rivieren. Bij
de afwateringsmogelijkheden van de polders
langs het huidige Oosterscheldegebied wordt
ervan uitgegaan, dat de nog bestaande uitwateringssluizen van polders tegen de tijd dat de
compartimenteringsdammen worden gesloten
zullen zijn vervangen door gemalen . Deze
vervanging valt onder de aanpassing van
Waterstaatswerken, lOals in de Deltawet
geregeld. Uit berekeningen blijkt, dat in geen
van de situaties wezenlijke capaciteitsreducties
optreden.

aanpassingsmogelijkheden, met name voor de
thans nog vrij lozende polders.
De Mark en Dintel, de Roosendaalse en
Steenbergse Vliet en de Zoom lozen op
natuurlijke wijze op de Oosterschelde en zijn
dus afhankelijk van het peil op de Oosterschelde.
Het peilverloop bij alternatief I is ongunstiger
dan dat bij de alternatieven II en 11'- Desondanks
worden voor de Vliet en de Zoom bij geen van
de drie alternatieven problemen verwacht. Met
betrekking tot de Mark en Dintel kan mogelijk
tijdelijk hinder ontstaan in een periode met
veel neerslag . De kans hierop is in de winter
groter dan in de zomer. Misschien moet dan
een noodbemaling worden ingesteld .

Foto: Oestercultuur bij Yerseke

Voor het Veerse Meer zal het gerekt getij op de
Oosterschelde bij de alternatieven II en III een
aanzienlijke reductie in lozingscapaciteit van de
Zandkreeksluis veroorzaken, met als gevolg dat
in de winter grate peilstijgingen op het Veerse
Meer zullen optreden . Men zoekt nu naar
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Fig. 7. Voorbeeld van vegeta·
tie-zonering op de schorren en
slikken
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De scheepvaart tussen het Kanaal door ZuidBeveland en de Volkeraksluizen wordt voor
75 % via de Eendracht en het Tholense Gat, en
voor 25 % via het Krammer en het Zijpe
afgewikkeld. Beide traces worden afgesloten
en volgens de vigerende planning van schutsluizen voorzien .
Verreweg het grootste gedeelte van de
scheepvaart zal zich via de Krammersluizen
afwikkelen. De extra sluispassage die zo
ontstaat, zal te zijner tijd gecompenseerd
worden door het Kanaal door Zuid-Beveland in
open verbinding met de Oosterschelde te
brengen, nadat de stormvloedkering ope rationee I is en de werken aan dat kanaal gereed
zijn . Bij de vergelijking van de alternatieven is
ervan uitgegaan, dat te Wemeldinge tijdens de
sluitingsfase van de compartimenteringsdammen nog geen open verbinding tot stand is
gebracht.

Fig. 8. Visserijbedrijvigheid
op het Oosterscheldebekken

Bij het aspect 'uitvoering en planning' heeft
men gekeken naar personeel, materieel,
Voor de scheepvaart verschillen de afsluitingsmateriaal, werkbaarheid, risico 's en contractvorm.
alternatieven ten eerste in het tijdstip van in
gebruik nemen van de sluizen op de scheepvaart- Belangrijk voor de personeelsinzet zijn het
optreden van piekbelastingen en de mogelijkroute Kanaal door Zuid-Beveland-Volkeraksluiheden voor de afvloeiing van personeel. Bij
zen, verder in de invloed op de nautische
condities, en tenslotte in het gebruik van de
alternatief I vinden vele op het kritieke pad
Krammersluizen v66r de sluiting van het
liggende werkzaamheden in een korte tijd
plaats, en is het einde abrupt. Bij alternatief II
Krammer. Wat betreft het eerste, het tijdstip
van in gebruik nemen van de sluizen, is er
worden de werkzaamheden meer gespreid, wat
ook bij III geldt, maar in mindere mate.
verschil tussen de alternatieven, omdat het
tijdstip waarop de sluizen in de Philipsdam en
De inzet van specifiek materieel en de benodigde
de Oesterdam in gebruik moeten worden
capaciteit worden in belangrijke mate bepaald
genomen, afhangt van het tijdstip van de
door de wijze van sluiting. Het gaat dan vooral
sluitingen en van de sluitingsmethode . Uit
om steenstorters en zandzuigers . Zowel bij
scheepvaartkundig oogpunt betekent het
gebruik van steenstorters als bij de inzet van
passeren van een sluis vertraging, en is het
een grote zuigercapaciteit zal vroegtijdig
gereserveerd moeten worden. Een en ander
aantrekkelijk zo lang mogelijk gebruik te
wordt mede bepaald door de inzet van dit
kunnen maken van de huidige vaarwateren . Dit
betekent, dat alternatief I ongunstiger wordt
materieel elders, onder andere bij de Oosterschelde-kering. Alternatief I vereist voor zowel
beoordeeld dan II en III, en dat de voorkeur
de Philipsdam als de Oesterdam een grote
uitgaat naar de varianten van II en III met
inzet aan steenstorters . Dit zal bij alternatief II
uitgestelde sluitingen.
minder het geval zijn; voor alternatief III zullen
De invloed op de nautische condities betreft
vroegtijdig zuigers moeten worden vastgelegd
stremmingen en wijzigingen in peil en stroomwegens de grote behoefte aan zuigcapaciteit.
snelheid . Vooral bij het niet tijdig sluiten van
De belangrijkste materialen die nodig zijn voor
de sluitgaten zal de stroomsnelheid toenemen,
de sluitingen, zijn betonblokken, stortsteen en
zodat het stroombeeld bij de noordelijke mond
zand. De hoeveelheid stortsteen nodig voor de
van de Eendracht duidelijk ongunstiger zal zijn
sluiting van het Tholense Gat ligt reeds
gedurende de tussenfase dan thans.
opgeslagen in de westelijke Markiezaatskade.
Bij gebruik van de Krammersluizen v66r de
De beschikbaarheid van de benodigde materiasluiting van het Krammer zal nog niet het
len zal geen problemen opleveren indien
gehele schutsysteem operationeel zijn . Bij zeer
vroegtijdig voldoende depot wordt gevormd.
lage waterstanden zouden bij alternatief I dan
De werkbaarheid heeft men kunnen schatten
kortdurende stremmingen van ongeveer een
door bij de verschillende alternatieven verschiluur kunnen optreden. Daarnaast speelt de duur
lende vormen van bedrijfsvoering te onderscheivan de overgangsfase een rol: die zal bij
den. De stagnatiegevoeligheid loopt bij deze
alternatief I langer zijn dan bij II en III.
werkzaamheden sterk uiteen. Een belangrijke
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factor zijn de meteorologische omstandigheden,
die vooral afhankelijk zijn van het seizoen
waarin bepaalde werkzaamheden worden
uitgevoerd.
Verder is het van belang te weten, in welke
eventueel kritieke fase van het werk stagnatie
op kan treden; voor de verschillende vormen
van bedrijfsvoering heeft men daarom criteria
voor stagnatie opgesteld, en aan de hand van
statistische gegevens is vastgesteld in welke
mate deze criteria voorkomen. Hieruit is voor
de verschillende onderdelen het percentage
onwerkbaar weer afgeleid. Dit percentage is
vervolgens omgewerkt tot een werkcoefficient,
en verder in het onderdeel 'kosten' verwerkt.
Naast de reeds in de werkbaarheid verwerkte
kans op stagnaties als gevolg van meteorologische omstandigheden is er een risico, dat
materieel, gereserveerd voor volgende of

gelijklopende activiteiten, komt stil te liggen,
en dat schade wordt toegebracht aan reeds
gemaakt werk. Uiteraard is daarbij van belang
gedurende welke fase van de werkzaamheden
zulke omstandigheden zich voordoen . Het
uitvoeren van natte waterbouwkundige werken
in de winter brengt veel meer risico's met zich
mee dan uitvoering .in de zomer. Daarnaast is
het v66rkomen van strenge winters een
belangrijke factor.
De te kiezen contractvorm is sterk afhankelijk
van de complexiteit van de werkzaamheden, en
van de onderlinge verbondenheid van de
onderdelen. Over het algemeen gaat de
voorkeur uit naar openbare aanbesteding,
omdat dan concurrerend, en dus lager wordt
ingeschreven. Wanneer de werken echter zeer
complex worden, zoals bij alternatief I, of sterk
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nuttig is moet hiervoor een bed rag van vijf
miljoen worden opgenomen.
Tevens zijn verwerkt de bij dewaterhuishouding
genoemde kosten, en de kosten gemoeid met
het afwerken van de primaire en secundaire
sluitgaten met bijkomende werkzaamheden.

aan elkaar gerelateerd zijn, zoals bij alternatief
III, valt te den ken aan een raamcontract. De
meerkosten bij uitvoering van een raamcontract
zijn moeilijk te kwantificeren; daarom is er
niets over in de kosten opgenomen .
De kosten van de sluitingsalternatieven zijn aile
bedrijfseconomische kosten; de maatschappelijke kosten blijven buiten beschouwing. Ook
de onzekere restwaarde van de overblijvende
materialen is niet verwerkt.
Ais rondstroming via het Bathse Spuikanaal

In het voorgaande is een overzicht gegeven
van de hoofdaspecten, die zijn gehanteerd bij
het afwegen van de drie alternatieve sluitingsmethoden met hun varianten. Het resultaat van
de vergelijking der alternatieven is samengevat

Tabel4. Samenvattende vergelijking van de alternatieven.

Alternatief
Aspect

II
Variant

Oosterscheldekering gereed op 1 januari
A milieu
visserij
waterhuishouding
scheepvaart
uitvoering en planning
kosten

Oosterscheldekering gereed op 1 april
B milieu
visserij
waterhuishouding
scheepvaart
uitvoering en planning
kosten

Oosterscheldekering gereed op 1 juli
C milieu
visserij
waterhuishouding
scheepvaart
uitvoering en planning
kosten

Oosterscheldekering gereed op 1 oktober
D milieu
visserij
waterhuishouding
scheepvaart
uitvoering en planning
kosten

2

3

4

0

0
0

0
0

III
3

4

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

0
0

0
+ +
+ + 0
130*92* 91* 91* 91* 84* 81* 81* 81*

0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
+
131*92* 92* 92* 94* 76

0
0
0

0
0
0

+
125 87

0
0
0

0
0

+
124 85

* inclusief rondstroming via het Bathse Spuikanaal
90

2

0

0

0
0
0

0
0
0

+ 0
+ +
92* 93* 92* 76

0
0
0

+
76

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
+
81* 84* 81*

0
0
0
0
0
0
0
0
+ + 0
92* 90* 90* 81* 84*
0
0

0
0
0
0
0
81* 84*

0
0
0

0
0
0

+

+

81* 81*

in tabel 4. Voor elke variant is de invloed
gewaardeerd in +,0 of - op de beschreven
hoofdaspecten. Hierbij is 0 indifferent of gelijk
aan de eindsituatie,- is ongunstig in vergelijking
met de eindsituatie, of een geringe onderschrijding van een norm, - - is nog ongunstiger of
leidt tot een aanzienlijke onderschrijding van
een norm, + is gunstig ten opzichte van de
eindsituatie. Bij uitvoering en planning echter
zijn de waarderingen relatief, in onderlinge
vergelijking, gepresenteerd. Omwille van de
overzichtelijkheid zijn in deze slottabel de
waarderingen van de deelaspecten niet apart
weergegeven, maar per hoofdaspect verzameld
en vermeld.
Geconcludeerd kan worden, dat de alternatieven
II en III aanzienlijk goedkoper zijn dan alternatief
I. Daarnaast bieden de sluitingsmethoden II en
III verscheidene varianten, die wat betreft de

effecten op de beschouwde aspecten niet voor
die van alternatief I onderdoen.

In de schutkolk van de Volkeraksluizen

De chloridehuishouding

Waterkwaliteitskenmerken van
het Grevelingenmeer

Toen het Grevelingenestuarium in mei 1971
met de Brouwersdam werd afgesloten van de
Noordzee, vielen daar bijna van de ene op de
andere dag invloeden weg die er eeuwen
hadden geheerst. Eb en vloed dempten uit en
de dagelijkse verversing met zeewater hield
op. De stroming van het water kwam vrijwel
tot stilstand; voorzover ze er dan nog was,
werd ze voornamelijk veroorzaakt door de
wind.
Er ontstond een stagnant zoutwatermeer, het
Grevelingenmeer, dat uniek is op deze breedtegraad. Thans, 11 jaar na het ontstaan, is het
nuttig eens een overzicht te geven van de
ontwikkelingen die het Grevelingenmeer heeft
doorgemaakt, vooral wat betreft de waterkwaliteit. De waterkwaliteitsaspecten die achtereenvolgens aan de orde zullen komen, zijn:
de chloridehuishouding
de toevoer van voedingsstoffen en de
gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit
- de ontwikkeling van de visstand
- de ontwikkeling van het mossel- en oesterbestand

1.

Ais direct gevolg van het wegvallen van de
verversing met het zoute Noordzeewater werd
de verzoetende invloed van polderwater en
neerslag merkbaar. De zoetwaterlast tengevolge
hiervan bedraagt jaarlijks gemiddeld 0,6 m 3 /s,
In het relatief natte jaar 1974 bedraeg de
zoetwateriast 0,9 m 3 /s, in het drage jaar 1976
0,3 m3/s. Van deze hoeveelheid is 75% afkomstig
van neerslag op het meer, en 25% van polderwaterlozingen.
De belasting met zoet water leidt tot daling van
het zoutgehalte van het Grevelingenmeer.
Direct na de afsluiting bedroeg dat nog 17
kg/m 3, maar eind 1977 was het reeds gedaald
tot 13 kg/m3. Bij continuering van de belasting
met zoet water, zo bleek uit berekeningen, zou
het zoutgehalte zich stabiliseren rand een
niveau van 10 11 kg/m 3, Het Grevelingenmeer
zou daarmee veranderd zijn in een brakwatermeer,
Door de gesignaleerde ontwikkelingen worden
de condities voor de aan zout water aangepaste
flora en fauna verslechterd. Een aantal mariene
organismen verdween uit het Grevelingenmeer
ten gevolge van sterfte of een spaaklopende
reproduktie.
Voortgaande daling van het zoutgehalte zou
uiteindelijk de aan zout water aangepaste flora
en fauna in hun ontwikkeling remmen of zelfs
het bestaan ervan onmogelijk maken . Om dit te
voorkomen was verhoging van het zoutgehalte
gewenst. Ais streefwaarde werd gesteld een
zoutgehalte van minstens 16 kg/m 3,
Door het gereedkomen in 1978 van de Spuisluis
in de Brouwersdam werd het mogelijk zout
Noordzeewater uit te wisselen tegen Grevelingenmeerwater. Nu was er een middel waarmee

a

Fig, 1. Verloop van het
zoutgehalte op het Grevelingenmeer sedert de afsluiting

gil CHLORIDE
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Fig, 2, Toevoer van voedingsstoffen aan het Grevelingenmeer
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het zoutgehalte kon worden verhoogd tot 16
kg/m 3 en zoveel mogelijk op dit niveau gehandhaafd . De Brouwerssluis kan gemiddeld ruim
100 m 3 water per seconde in beide richtingen
doorlaten, zeewater naar het meer of meerwater
naar de Noordzee. Een bijkomend voordeel van
de invoer aan zeewater is nog dat er zoutwatero rganismen worden aangevoerd, die in het
brakke Grevelingenmeer niet meer voorkwamen . In december 1978 werd met de verversingsoperatie gestart en in april 1979 werd de
gestelde streefwaarde voor het zoutgehalte
bereikt.
In 1979 is de Brouwerssluis voortdurend open
g eweest, waardoor het Grevelingenmeer
o ngeveer vier maal ververst werd met Noordzeewater. In 1980 was de Brouwerssluis
geopend in de eerste twee en de laatste drie
maanden . Hierdoor werd het Grevelingenmeer
bijna twee keer geheel ververst met Noordzeewater.
Uit de ervaringen van '79 en '80 is gebleken dat
d oor verversing van de meerinhoud met
Noordzeewater een voldoende hoog zoutgehalte in het meer kan worden bereikt om bijvoorbeeld gunstige ontwikkelingen in zoute levensgemeenschappen mogelijk te maken .
Voedingsstoffen
Behalve wet water worden door neerslag en
polderwateriozingen ook voedingsstoffen
aangevoerd voor algen , microscopisch kleine
in het water zwevende plantjes. De belangrijkste
v oedingsstoffen zijn fosfor-, stikstof- en
siliciumverbindingen .
In de periode '72/'77, toen het Grevelingenmeer
nog niet ververst werd met Noordzeewater,
waren neerslag en polderwaterlozingen samen

91m 2 p/ i

a

verantwoordelijk voor 80 90 % van de totale
toevoer aan voedingsstoffen . Het restant werd
veroorzaakt door kwel van water via de
dammen . Ook het Oosterscheldewater dat via
de Grevelingensluis bij Bruinisse moest
worden ingelaten om het waterpeil op het
Grevelingenmeer op een niveau van N .A .P.
-0,20 m te handhaven, bracht voedingsstoffen
op het meer.
Na het openen van de Brouwerssluis in 1978
was de verversing met Noordzeewater de
belangrijkste toevoerende bron van voedingsstoffen . Ook nam toen de totale toevoer van
voedingsstoffen toe ten opzichte van de
voorgaande jaren (figuur 2) . In het jaar 1979,
toen het Grevelingenmeer het gehele jaar werd
ververst met Noordzeewater, was de toevoer
van voedingsstoffen het hoogst.
Bij verhoogde toevoer van voedingsstoffen
kunnen de algen zich massaal ontwikkelen en
de waterkwaliteit nadelig be'lnvloeden, hetgeen
zich onder andere kan uiten in een sterk
verminderde helderheid van het water.
Echter, behalve import van voedingsstoffen
vindt er ook export plaats, zodat er netto voor
de groei van algen slechts het verschil tussen
die twee overblijft (figuur 3) . De ex port yond
v66r de ingebruikneming van de Brouwerssluis
hoofdzakelijk plaats via de sluis in de Grevelingendam, en daarna via de Brouwerssluis . Zoals
blijkt is de netto toevoer van stikstof- en
siliciumverbindingen v66r en na de ingebruiknemirig van de Brouwerssluis nagenoeg gelijk
gebleven. Voor de fosforverbindingen blijkt er
na ingebruikneming van de Brouwerssluis zelfs
meer export dan import plaats te vinden . Dit is
aileen maar mogelijk als we aannemen dat er
fosforverbindingen uit het bodemsediment zijn
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vrijgekomen. Inderdaad kon lOwe I voor de
periode v66r als na de ingebruikneming van de
Brouwerssluis berekend worden, dat de bodem
van het Grevelingenmeer fosforverbindingen
nalevert, vooral in de maanden april tot
september (figuur 4). Het lijkt erop dat de
fosfornalevering vanuit de bodem tot 1979 nog
steeds stijgende was.
In de jaren voor de ingebruikneming van de
Brouwerssluis was de toevoer van fosfor uit de
bodem gedurende de maanden april tot
september 3 tot 6 maal lo groot als de toevoer
van fosforverbindingen via polderwaterlozingen
en neerslag gedurende het gehele jaar. Na de
opening van de Brouwerssluis is de nalevering
vanuit de bodem nog maar 0,5 it 1 x zo groot
als de toevoer via polderwaterlozingen,
neerslag en uitwisseling met de Noordzee.
Zelfs wanneer de fosforverbindingen uit aile
externe belastingbronnen verwijderd lOuden
worden, zou er nog altijd een aanzienlijke
toevoer van fosfor plaatsvinden vanuit de
bodem.
De toevoer van voedingsstoffen en processen
in het Grevelingenmeer zelf, zoals opname van
de voedingsstoffen in algen, leiden tot concentraties zoals weergegeven in figuur 5.
Het nitraat is jaarlijks tijdens de lOmermaanden
vrijwel op, waaruit blijkt dat de beschikbaarheid
van deze voedingsstof dan de hoeveelheid
algen beperkt.
Het ortho-fosfaat vertoont tot en met 1978 van
jaar tot jaar een stijging , hoofdzakelijk ten
gevolge van nalevering vanuit het bodemsediment. Na de opening van de Brouwerssluis
trad een demping van het concentratieniveau
op. Dit wordt veroorzaakt door het uitspoelen
van een deel van het uit de bodem vrijkomend
fosfaat via de Brouwerssluis naar de Noordzee.
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Fig. 3. Import en ex po rt van
voedingsstoffen op het Grevelingenmeer
Fig. 4. Fosfornalevering uit
de bodem van het Grevelingenmeer. Lijn 1: in de maanden
april-september. Lijn 2:
gedurende het hele jaar

Duidelijk is in ieder geval dat het fosfaat
nimmer zulke lage concentraties bereikt dat het
beperkend lOU kunnen zijn voor de omvang
van de hoeveelheid algen . Silicium vertoont
globaal hetzelfde verloop als nitraat: in het
vroege voorjaar een maximum , waarna
gedurende de lOmermaanden relatief lage
waarden worden bereikt ten gevolge van de
opname in algen ; in de wintermaanden voigt
dan weer een stijging .
De voedingsstof die bij opname in de algen het
eerst uitgeput raakt, is nitraat. Extra toevoer
van nitraat of van stikstofverbindingen in het
algemeen lOU dan ook kunnen leiden tot een
versterkte groei van algen . Alhoewel de
belasting met stikstofverbindingen na de
opening van de Brouwerssluis in 1978 is
toegenomen werden er jaarlijks ook weer zulke

hoeveelheden stikstofverbindingen uitgespoeld, dat er netto niet meer voor opname in
algen beschikbaar kwam . De verwachting is
dan ook dat de hoeveelheid algen ten gevolge
van de opening van de Brouwerssluis niet zal
toenemen . Inderdaad blijkt uit metingen (figuur
6) dat er ten gevolge van het openen van de
Brouwerssluis geen noemenswaardige veranderingen in de hoeveelheid algen zijn
opgetreden.
De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer is
goed . Het water is schoon en helder en bacteriologisch niet verontreinigd . Gemiddeld kan
men met het blote oog een wit voorwerp tot 3
11 4 meter onder de waterspiegel volgen.
Er komen in het Grevelingenmeer niet onaanzienlijke hoeveelheden mosselen en oesters
v~~r, die het water deeltjesvrij filtreren en het
daardoor helder houden. Geschat wordt dat de
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aanwezige mosselen en oesters eenmaal per
10 dagen het hele volume van het Grevelingenmeer - 560 miljoen kubieke meter - deeltjesvrij
filtreren .
Opmerkelijk is de aanwezigheid van uitgestrekte
velden zeegras, waarvan het areaal na de
afsluiting tot 1978 jaarlijks is toegenomen .
In het topjaar 1978 was een oppervlak van 4000
hectare, dat is een derde dee I van het Grevelingenmeer, bedekt met zeegras. In 1981 was dat
3500 hectare. Het zeegras geeft beschutting
aan een aantal vissen en vormt voedsel voor
veel vogels .
Vanwege de goede waterkwaliteit, het hoge
doorzicht, de zuurstofrijkheid van de oppervlaktelaag en het grote aanbod van voedsel vervult
het Grevelingenmeer een overwinteringsfunctie
voor veel pl.anten- en visetende vogels.

Visstand
Na de afsluiting van de Grevelingen liep het
aantal soorten vis geleidelijk terug van 31 naar
18. Het dieptepunt werd bereikt in 1975. In de
periode 1976 tot 1978 trad een licht herstel op
met een stabilisatie rond de 20 soorten.
Doordat in 1979 de Brouwerssluis het gehele
jaar openstond, steeg het aantal soorten met
30%. Het jaar daarop zijn deze soorten echter
weer verdwenen.
De vermindering van het aantal soorten in 1980
moet geweten worden aan het in dat jaar
gevoerde sluisbeheer. De Brouwerssluis was
toen geopend tot begin maart, waarna tot
oktober verder geen verversing met Noordzeewater meer plaatsvond. Vanaf oktober tot en
met december was de Brouwerssluis weer
geopend. Gedurende de maanden april en mei,
wanneer er sprake kan zijn van intrek van
vissen was de Brouwerssluis echter niet in
gebruik. Vis trekt meestal weg in de maand
oktober. Toen was de Brouwerssluis wei
geopend, en dus kon er ook vis wegtrekken
naar de Noordzee.
Het beheer van de Brouwerssluis in 1980 was
hoofdzakelijk gebaseerd op de ervaringen
van 1979, toen de Brouwerssluis het hele jaar
openstond. In 1979 ontstond door dichtheidsverschillen tussen het ingesloten zoute Noordzeewater en het brakke tot zoute Grevelingenmeerwater een tweelagensysteem. De zuurstofvoorziening in de onderlaag kwam daardoor in
gevaar, en zelfs kon in deze laag totale zuurstofloosheid optreden. De zuurstofarmoede
vormde op haar beurt, wanneer het om grote
gebieden ging, weer een gevaar voor de
bodemflora en -fauna. In Bericht 92 (mei 1980)
werd op dit aspect van de zuurstofhuishouding
tijdens verversing met Noordzeewater reeds
uitvoerig ingegaan.
Het beheer van de Brouwerssluis is in 1980,
gezien de ervaringen van 1979, hoofdzakelijk
gericht geweest op het voorkomen van zuurstofproblemen in de onderlaag. De gunstigste
periode voor het openstellen van de Brouwerssluis bleek de periode van 1 oktober tot 1 maart
te zijn. Om eerder vermelde redenen is dit niet
de meest gunstige periode voor de ontwikkeling
van de visstand in het Grevelingenmeer.
Direct na de afsluiting zijn koornaarvis, driedoornige stekelbaars en sprot in eerste instantie
flink in aantal toegenomen . Echter, van deze
drie heeft aileen de stekelbaars zich goed
kunnen handhaven . Tong verdween vrijwel
direct na de afsluiting. Na 1973 nam het aantal
schollen sterk af, vooral als gevolg van de
95

activiteiten van sportvissers. Die onttrokken
van 1972 tot 1977 7,5 miljoen schollen aan het
meer. Om de sterke teruggang van de scholstand te compenseren werden er in de periode
1975-1978160000 schollen uitgezet. Behalve
een geringe verjonging was het effect minimaal.
Zonder herstel van het contact met de Noordzee
en zonder de import van vis, lOU schol in 1985
feitelijk uit het Grevelingenmeer verdwenen
zijn .
Doordat eind 1978 het contact met de Noordzee
hersteld werd en de Brouwerssluis het gehele
jaar heeft opengestaan, trad er in de scholstand
een duidelijke verjonging op. In 1980, toen de
sluis reeds eind februari dichtging, werd geen
intrek van jonge schol vastgesteld, terwijl in
1981, toen de sluis een maand langer openbleef,
de intrek 'in het voorjaar slechts minimaal is
geweest. De verwachting is, dat bij voortzetting
van het huidige sluisbeheer - dus de sluis
's zomers dicht en van half oktober tot eind
februari of maart open - het aantal vissoorten
verder zal teruglopen tot het niveau van v66r
de ingebruikneming van de Brouwerssluis, en
dat de platvisstand verder zal verslechteren.

centrale en westelijke deel van het Grevelingenmeer. Hier vindt men dan ook de voor opkweek
en handel interessante mosselen,
Het is echter niet ondenkbaar dat door het
ontbreken van voldoende horizontale en
verticale menging met name in de grote
mosselbestanden tijdelijk voedselgebrek
optreedt, dat tot groeistilstand kan leiden.
Opvallend is dat oesters van aile grootteklassen
een uitstekende groei vertonen . Vermoedelijk
is dit te danken aan het feit dat oesters in staat
zijn twee- tot driemaal lOveel water te filteren
als mosselen, zodat zij meer voedsel uit het
water kunnen opnemen . Aan volwassen
oesters zijn er naar schatting 10 20 miljoen
exemplaren , De oesters komen voor op diepten
tussen 2,5 en 15 meter, de meeste tussen 4 en
9m ,
In 1979 is een intensieve broedval opgetreden

a

-'r-- -,+m9 1 I

N - N03 - + N02 -

0.6

Mossel- en oesterbestand
04

Mosselen vormden voor de afsluiting de
belangrijkste schelpdieren, mede door toedoen
van de mens. Direct na de afsluiting trad er
vooral in dieper water grote sterfte op door
zu u rstofte ko rte n.
Dankzij een goede broedval in de jaren '75 en
'76 nam de hoeveelheid mosselen weer toe.
Het mosselbestand werd in 1980 geschat op
22,5 miljoen kg . Dit bestand bevindt zich op
een diepte tussen 3--4 men 12-15 m . Het
grootste gedeelte ervan komt voor in het

0.0

J

vJ J
'73

t
'75

J ) W
'77

' 79

'8 '

BR OUWEASSlUI S GEOPEN D

mg / I Si - Si02

mg i l P - 0 - PO 4 3 1.0 , -- - , --

0 .2

-

, -- - , --+-

, -- f - - ,

2.5

2.0
0.8

1.0

0.4

0.0 ' -_ _-'---_
'73

_

-'---_
' 75

_

-'---_ _-'---_----1
'77

'79

'8 '

BR QUWE RSS lUI S GEOPEN D

96

' 73

'75

'77

'79

'8'

BROUWER SS lUI S GEOPEND

Er kan gesteld worden dat het Grevelingenmeer
zich ontwikkeld heeft tot een meer met een
zeer goede waterkwaliteit.
Het openen van de Brouwerssluis heeft de mogelijkheden voor een zout meer die in potentie
reeds aanwezig waren, verder vergroot door
het zoutgehalte op een niveau van boven de
16 kg zout per kubieke meter te brengen en te
houden, waardoor de soortendiversiteit in het
meer kon toenemen,
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Fig, 6, Verloop van de
algengroei, gemeten aan het
chlorofylgehalte in het
Grevelingenmeer
Fig. 5. Concentraties van
voedingsstoffen in het Grevelingenmeer. Linksboven
nitraat; beneden orthofosfaat
(links) en silicium

op de schalen van dode mosselen . Het bijzondere van de oesters in het Grevelingenmeer is,
dat het platte Zeeuwse oesters zijn die door de
fatale vrieswinter '62-'63 nagenoeg uitgestoryen waren. Het voordeel van deze Zeeuwse
oester is, dat ze beter bestand is tegen lage
watertemperaturen dan de in de Oosterschelde
geboren of ge'i mporteerde oester, Dit is ook
wei gebleken in de winter '78-'79 toen in het
Grevelingenmeer geen abnormale sterfte
optrad, terwijl dat op de Yersekebank wei het
geval was.
De grootste waarde van het bestand aan
oesters in het Grevelingenmeer ligt dan ook in
het feit dat ze winterhard zijn en dus geschikt
om weer de basis te vormen voor een meerjarige
oestercultuur in de Oosterschelde.

Landschappelijke vormgeving
van het Bathse Spuikanaal
Om na het gereedkomen van de compartimenteringsdammen het waterpeil en de waterkwaliteit van het Zoommeer te kunnen beheersen,
wordt door de hals van Zuid-Beveland het
Bathse Spuikanaal aangelegd. Over de keuze
van het trace, de capaciteit en de dimensionering van het kanaal is reeds eerder gerapporteerd, namelijk in Bericht 82 (november 1977),
89 (augustus 1979) en 96 (mei 1981).
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de
vormgeving, de inrichting en de landschappelijke inpassing van het kanaal.
Voorafgaand aan het ontwerp van het Bathse
Spuikanaal is in ruime mate studie verricht
naar de inpassing ervan in het bestaande
landschap . Aan deze studie werkten be halve de
bouwers van het kanaal en de kunstwerken,
oak architecten en landschaps- en recreatiedeskundigen mee. Het doel was het doen v an
voorstellen voor een samenhangende, afgewogen vormgeving , die past bij de aard en de
functies van zowel het werk zelf als van het
omringende gebied . Bovendien stelde men als
voorwaarde, dat de mogelijkheden voor
toekomstige ontwikkelingen in de omgeving
van het werk zo min mogelijk zouden worden
beperkt of in een bepaalde richting worden
gestuurd . Met andere woorden : de Rijkswaterstaat draagt er als bouwer van het werk zorg
voor dat de primaire functie - spuimiddel - zo
goed mogelijk vervuld kan worden, terwijl de
vormgeving moet passen in het bestaande
landschap, en er ook rekening wordt gehouden
met eventuele nevenfuncties die magelijk in de
toekomst planologisch gewenst worden
geacht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan
min of meer uitgebreide recreatievoorzieningen.
Daarvoor bestaan momenteel nog geen
concrete plannen, maar de huidige vormgeving
moet voldoende mogelijkheden bieden , zodat
er geen uitgebreide aanpassingen nodig zullen
zijn .
Deze studie heeft een visie op het landschap
opgeleverd die geleid heeft tot een landschapsplan voor het Spuikanaal met omgeving.
Dit landschapsplan geeft de vormgeving in
hoofdlijnen weer, waar men zich bij de
verdere detaillering van het kanaal of onderdelen daarvan zoveel mogelijk door zal laten
leiden .
Bij het opstellen van het landschapsplan heeft
voorop gestaan dat het ontwerp moet voldoen
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aan de primaire functie; tevens is er als
uitgangspunt bij de vormgeving voor gekozen
dat het Spuikanaal zoveel mogelijk zichzelf zou
zijn . Dat betekent dat zijn primaire functie, het
transport van water van het Zoommeer naar de
Westerschelde, in de uiteindelijke vorm
herkenbaar dient te blijven . En ook, dat het
functionele verschil met de naastliggende
Schelde-Rijnverbinding zichtbaar moet zijn.

_

KU5TlIJ N OMSTREEKS
19 00

Bij de studie naar de vormgeving van het
Spuikanaal zijn twee visies of optieken ontwikkeld. EEln daarvan vloeit rechtstreeks voort uit
het doel van de studie en is ook gehanteerd bij
de uitwerking van het landschapsplan . Het
uitgangspunt is hier, dat men met eenvoudige
middelen moet komen tot een vormgeving en
landschappelijke inpassing van het Spuikanaal,
zo, dat de aanwezige landschappelijke en
natuurwetenschappelijke waarden zoveel
mogelijk on aangetast blijven en zo mogelijk
worden vergroot; daarnaast moeten de
specifieke eigenschappen van het nieuwe
element, het Spuikanaal m et de kunstwerken,
zoveel mogelijk herkenbaar blijven . De inrichting
van het gebied, inclusief de mogelijkheden
voor de recreatie, vindt dan ook plaats op basis
van de aanwezige eigenschappen van het
landschap, met inbegrip van het Spuikanaal.
Men kan echter ook uitgaan van het gezichtspunt, dat men rekening dient te houden met de
mogelijkheden van een omvangrijk project
voor dagrecreatie in samenhang met het
Spuikanaal, van een dusdanige capaciteit en
kwaliteit dat het een alternatief kan zijn voor
het toekomstige Markiezaatsmeer, de Oosterschelde-oevers en de Zeeuwse stranden in het
westen. Deze tweede optiek, die eigenlijk
verder ging dan het oorspronkelijke doel
van de studie, is verwerkt in een
reeks modellen die onderling verschillen in de
mate waarin de recreatieve functie tot ontwikkeling wordt gebracht en de natuurwetenschappelijke kwaliteiten gehandhaafd of uitgebouwd
worden. Ook kiezen ze voor verschillende
situeringen van een en ander op basis van
bepaalde aan een plek gebonden kwaliteiten .

De ontwikkeling van het landschapsplan
Vooruitlopend op de planvorming is onderzoek
gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de
omgeving van het Bathse Spuikanaal , en zijn
de belangrijkste gebiedskenmerken ge'i nventariseerd. Tevens zijn van die aspecten die voor
de landschappelijke inpassing van belang zijn,
de relevante gegevens verzameld . Zo is in het
terrein onderzoek gedaan naar de natuurwaarde
van de voormalige schorren en de speciedepots.
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Daarnaast zijn gegevens verzameld over de
planologische bestemmingen, de eigendomstoestanden en de recreatieve mogelijkheden
van de terreinen. De kenmerken van het gebied
zijn vervolgens geanalyseerd , waarbij de
omgeving van het Spuikanaal wordt gekarakteriseerd als het tussengebied of de scheidingszone tussen Brabant en Zeeland . Een belangrijk
structuurbepalend element is verder de bundel
transportlijnen d ie Zeeland met Brabant
verbindt: autowegen , spoorweg en leidingenstrook. Deze bundel kan worden beschouwd
als de ruggegraat van het gebied. De zuidelijker
gelegen oost-westverbinding bij Bath is
hieraan ver ondergeschikt. Deze ruggegraat
geeft aanleiding tot het onderscheiden van nog
een kenmerkend aspect : de landschapsdifferentiatie en zonering van het tussengebied . Langs
de bundel verkeersverbindingen is namelijk
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zowel visueel, auditief, gevoelsmatig alsook
functioneel een soort van invloedssfeer te
onderscheiden, die naar beide zijden geleidelijk
afneemt. Er is een gradient van activiteiten
naar rust (figuur 2) . De dominerende en
dynamische Sch elde-Rijnverbinding neemt in
het tussengebied zijn eig en plaats in . Het
Spuikanaal zelf wordt gekarakteriseerd als een
brede watergang om langs de kortste weg
water van het Zoommeer op de Westerschelde
te lozen .
Met deze uitgangspunten en de gekozen eerste
optiek als leidraad, is vervolgen s een basisplan
opgesteld voor de omgeving van het Spuikanaal, dat uitga at v an de aanwezig e eigenschap pen van het landschap met inbegrip van het
Spuikanaal. Wil m en de versch eidenheid aan
landschapstypen behoud en, en wil men dat
zichtbaar blijft hoe het land schap zich heeft

ontwikkeld, dan moet men de specifieke
kenmerken in een zekere onderlinge samenhang
zoveel mogelijk behouden of versterken. Er zijn
verschillende manieren om dit te bewerkstelligen . Ten eerste is het van belang om de
openh eid in het tussengebied te behouden,
eventueel zelfs te vergroten. Ook kan men de
randen van de naastliggende oudere polders,
de voormalige zeedijken, accentueren. En
natuurlijk moet men zoveel mogelijk de
restanten van vroeg er zien te behouden, zoals
oude haventjes, spuikommen, geulen en
dergelijke.
AI deze overwegingen hebben geleid tot een
basisplan . We wilen nu de belangrijkste
kenmerken daa rvan bespreken. Het Spuikanaal
wordt ontworpen als een kanaal met een rustig
karakter, waar (semi)natuurlijke ontwikkeling en
overheersen in samenhang met de erlangs
gelegen natuurgebieden . De oeverzone zal voor
het grootste gedeelte ontwikkeld worden tot
een gevarieerde land- watergrens, door het
aanbrengen van onderwaterbermen m et brede
rietkrag en (figuur 4) . Het kanaal zal over vrijwel
de gehele lengte per fiets of te voet bereikbaar
zijn , terwijl het voor de auto slechts op een
beperkt aantal plaatsen toegankelijk zal worden
gemaa kt. Er zullen recreatieve voorzieningen
worden aangebracht, zoals kleine lig- en
speelweitjes langs de ter plaatse aangebrachte
oever, en enkele zwem - en vissteigers. De
omgeving v an het kanaal heeft het karakter van
een tussengebied . Om dit te accentueren
moeten beplantingen in het gebied worden
opg eruimd; ook moeten de randen van het
gebi ed duidelijk zichtbaar worden gemaakt,
bijvoorbeeld door bomen op of langs de
binnenzijde van de dijken . Belangrijk is vooral
het behoud en herstel van restanten van
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Fig. 4. Beplantingsmogelijkheden langs het Bathse
Spuikanaal
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vroeger - schorrestanten, oude zeedijken,
spuikommen, enzovoort.
Het basisplan geeft in feite een ideaalbeeld
voor de landschappelijke inrichting van het
gebied. Er zijn dan ook enkele aanbevelingen in
opgenomen die in conflict zijn met tussentijds
opgelegde randvoorwaarden . Zo zijn er van
provincie-zijde op waterstaatkundige gronden
bezwaren tegen het planten van bomenrijen in
de taluds van de begrenzende oude zeedijken .
Ook het opruimen van boombeplantingen
binnen het gebied lijkt moeilijk haalbaar,
omdat die zijn opgenomen in het totaalplan
voor de Schelde-Rijnverbinding, dat indertijd
met Selgie is overeengekomen . Seide voorstel len zijn desondanks toch in het basisplan
opgenomen, omdat ze uit landschappelijk
oogpunt van groot belang worden geacht. Ze
vloeien namelijk rechtstreeks voort uit de
uitgangspunten ten aanzien van het gebied als
geheel. Sovendien , inzichten en omstandigheden kunnen veranderen; realisering van dit
plan zou dan alsnog overwogen kunnen
worden .
Uitgaande van het basisplan en de randvoorwaarden is vervolgens het landschapsplan
voor het Spuikanaal met omgeving gepresenteerd . Het landschapsplan is dan ook in feite
een besnoeide versie van het basisplan (figuur
5).
Ten aanzien van de recreatie wordt in het
landschapsplan voor het gehele kanaal uitgegaan van activiteiten op beperkte schaal, lOals
water-, oever- en landrecreatie en sportvisserij .
Mogelijke vormen van waterrecreatie zijn
roeien, kanovaren en plankzeilen, en in de
wintermaanden ook ijssporten. Voor de oeveren landrecreatie kunnen plaatselijk langs de

oevers lig-, speel- en lOnneweitjes worden
aangelegd waar tevens gelegenheid wordt
geboden om te zwemmen, pootje te baden en
om met opblaasbootjes te water te gaan . Voor
de sportvissers kan plaatselijk een vissteigertje
worden aangelegd, dat buiten de rietkraag
uitsteekt.
De op technische eisen gebaseerde vorm
van het Spuikanaal en de ligging ten opzichte
van het Zoommeer en de Kreekraksluizen
houden ook beperkingen in voor bepaalde
vormen van recreatief gebruik. Behalve in
duidelijk gereglementeerd verband is het
gebruik van motor- en speedboten ongewenst;
zeker in het meest noordelijke kanaalgedeelte.
De kans op uitzwermen in noordelijke richting
naar de Schelde-Rijnverbinding, het Zoommeer
en het sluizencomplex lOU te groot zijn, en dat
lOU hinder opleveren voor de beroepsvaart.
Bovendien ligt dit noordelijke kanaalgedeelte
vlak naast de Oesterdam . Oeverrecreatie op de
westoever van dit kanaalgedeelte betekent dus
ook : bermrecreatie langs de hoofdverkeersweg
op die dam . Voor het gehele Spuikanaal geldt
dat de vormgeving van de oever duidelijk moet
laten zien dat het hier om een -kanaal gaat en
niet om een zwemplas; het onderwatertalud is
vrij steil, en tijdens het spuien kan ook stroming
gevaar opleveren.
Wat betreft de recreatie gelden in het landschapsplan de volgende principes: te voet en
per fiets moet in principe alles toegankelijk
zijn; sommige plaatsen zullen ook per auto
bereikbaar zijn, en er moeten enkele bescheiden
recreatieve voorzieningen komen . Daarnaast
wordt recreatieve inrichting en ontsluiting
van het bufferbekken nabij de Kreekraksluizen
wenselijk geacht. Men is dus, uitgaande van
het doel van de stud ie, de randvoorwaarden en

Fig. 5. Mogelijke aankleding
van het Bathse Spuikanaal

de landschappelijke gegevens, gekomen tot
een eenvoudige opzet van het landschapsplan .
Het kanaal verkrijgt lo een rustig karakter, waar
natuurlijke ontwikkelingen overheersen en
waarin plaats is voor enkele bescheiden
recreatieve voorzieningen.
Mocht echter te zijner tijd worden besloten tot
de aanleg van een omvangrijker recreatieproject
langs het Spuikanaal, dan kan de gepresenteerde landschapsvisie worden aangepast; misschien moet er dan wei een nieuwe visie
worden ontwikkeld. Overigens zal de realisering
van het Spuikanaal volgens het huidige
ontwerp geen belemmering vormen voor een
in de toekomst eventueel te realiseren omvangrijker recreatieproject.
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Steltlopers op het intergetijdeslik

Vogelonderzoek in het
Oeltagebied

In voorgaande Driemaandelijkse Berichten
werd reeds gerapporteerd over de grote
vogeltellingen in het Deltagebied en de
conclusies daaruit (Bericht 91, februari 1980),
en over de internationale betekenis van de
grote wateren in Nederland voor overwinterende watervogels (Bericht, 92, mei 1980).
De Deltawerken hebben grote veranderingen
teweeggebracht in de vogelstand; veel vogels
zijn verdwenen, met als gevolg weer nieuwe
ontwikkelingen. In aile afgesloten bekkens gaat
deze ontwikkeling in de vogelstand nog steeds
door. Maar het is bij diersoorten die al van
nature fluctuaties vertonen, moeilijk aan te
geven of en wanneer stabilisatie is opgetreden.
Het enige bekken dat nog sterk veranderen zal
onder invloed van de Deltawerken, is de
Oosterschelde. Voor de vogels is de belangrijkste wijziging de oppervlakte-vermindering van
het intergetijdegebied. Ongeveer 40% van het
huidige fourageergebied voor de steltlopers zal
achter de compartimenteringswerken komen te
liggen . Het gereduceerde getij verkleint het
overgebleven areaal nog eens extra; bovendien
staan het gebied nog andere veranderingen te
wachten met betrekking tot de bodem, de
bodemdieren, de visserij-activiteiten en de
recreatie.
Welke gevolgen zullen deze wijzigingen
hebben voor de vogelstand? Voordat daar een
antwoord op kan worden gegeven zullen nog
vele vragen moeten worden opgelost.
De verschillende vogeltellingen hebben ons
wei laten weten welke soorten vogels er
voorkomen, en hoeveel van elke soort, maar
het inzicht in de oorzaken hiervan is nog
onvoldoende.
De aantallen worden bepaald door een groot
aantal factoren, waaronder het aanbod aan
vogels, de ruimte en de mogelijkheden om
voedsel en rust te vinden. Momenteel bestaat
nog geen inzicht in de mate waarin elk van
deze factoren een bijdrage levert, positief of
negatief. Daarom kan ook niet of nauwelijks
worden aangegeven hoe de aantallen zullen
veranderen wanneer een of meer van deze
factoren verandert.

Leven is een voortdurende strijd om voldoende
voedsel te vergaren en om er zorg voor te
dragen zelf niet tot voedsel te worden . Dit geldt
voor de steltloper, maar evengoed voor de
krab en de worm in het slik. De steltloper
moet er zorg voor dragen voldoende calorieen
binnen te krijgen. Hoe doet hij dat?
Rond het tijdstip van hoogwater zitten de
steltlopers op een 'hoogwatervluchtplaats'.
Voor de vogels is dit de rusttijd, de tijd om het
verenkleed te verzorgen en om te slapen.
In moeilijke perioden is het zaak het energieverbruik dan zo laag mogelijk te houden. Enige
tijd na het hoogwatertijdstip vallen de eerste
slikken weer droog, en begeven de vogels zich
op weg naar de voedselgebieden. In veel
gevallen moet hiervoor een bepaalde afstand
worden afgelegd; dat kost zowel tijd als
energie. Soms lijkt de afstand tot een geschikte
hoogwatervluchtplaats een belemmering te
vormen om een voedselgebied te gebruiken;
de energiekosten van het vliegen van vogels
zijn echter nauwelijks bekend, evenmin als de
behoefte aan tijd om te rusten. In de bovenste
regionen van het slik is voor de meeste
vogelsoorten vrijwel geen voedsel te vinden. In
de lagere delen neemt de hoeveelheid toe. Hoe
de hoeveelheden bodemdieren over de hoogte
verdeeld zijn, weten we echter nog niet precies.
In figuur 1 is globaal de relatie aangegeven
tussen de dichtheid aan bodemdieren en de
maximale hoeveelheid vogels die in het gebied
kan voorkomen. Bij zeer geringe dichtheid aan
bodemdieren komen er helemaal geen vogels
v~~r. Het zoeken naar prooi zou meer energie
kosten dan het oplevert.
Anderszijds ziet men dat bij een bepaalde hoge
dichtheid aan voedsel het aantal vogels niet
toeneemt. Het lijkt erop dat de aanwezige
vogels bij een zeer hoog aanbod van bodemdieren zeer selectief hun prooi gaan zoeken,
misschien zoeken ze wei de lekkerste of de
vetste uit.
Figuur 1 kan echter niet kwantitatief worden
ingevuld, daartoe ontbreken de gegevens.
Een andere vraag is die naar het waarom van
een bepaalde dichtheid. De vogels waar we
hier het oog op hebben zijn roofdieren die
jagen op prooidieren.
Net zoals de Antilope aanpassingen heeft
ontwikkeld om te vermijden prooi te worden
van het Jachtluipaard, kunnen we verwachten
dat bijvoorbeeld het kreeftje Corophium
aanpassingen heeft ontwikkeld om te vermijden
prooi te worden van de Tureluur. Een Corophium leeft in een buisje in het slik, en is best in
staat om door zich terug te trekken buiten
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bereik te blijven van een Tureluur. Voor het
vervullen van de eigen levensbehoeften moet
hij echter af en toe naar de oppervlakte, en dan
loopt hij de kans de Tureluur niet op te merken
en te laat weer weg te duiken. De Tureluurs
doen hun best lOveel mogelijk Corophiums te
ontdekken en te vangen, waarbij ze echter
tegelijk de omgeving in de gaten moeten
houden om de roofvogel die op jacht is naar
Tureluurs op tijd te ontdekken. Uit het bovenstaande blijkt al dat niet aile aanwezige (:orophiums, maar slechts die dieren die zich aan
de opervlakte bevinden, ook werkelijk prooidier
zijn. De activiteit van de bodemdieren is
bovendien van vee I omstandigheden afhankelijk, waaronder de toestand van slik en water
onder invloed van het getij, het we,er, en ook
de aanwezigheid van veel of weinig Tureluurs.
Boven een bepaalde dichtheid aan vogels zal
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Fig. 1. Verband tussen
voedsel en vogelpopulatie

Foto: Rotganzen op slikken
buitendijks
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de effectiviteit van het fourageren gaan dalen .
Vermoedelijk dragen sociale factoren er zorg
voor dat de dichtheid niet veel hoger wordt
dan het gebied toelaat; mogelijk zijn die
socia Ie factoren er zelfs verantwoordelijk voor
dat de dichtheid veel lager is . Dit lOU verband
kunnen houden met de problemen rond de
verdeling van het voedsel over het jaar.
De prooidieren van de vogels planten zich
veelal in het voorjaar voort. De cyclus is
globaal als voigt.
Vlak na de voortplanting zijn de aantallen het
grootst, maar het gemiddelde gewicht van de
individuen is laag . Daarna nemen de aantallen
aileen nog maar af door sterfte en jacht. Het
gewicht van de individuen neemt tot in het
najaar toe, doch in de winter teren deze dieren
in . Tegen het voorjaar nemen ze sterk in gewicht toe en bereiken dan het hoogste
gemiddelde gewicht.
De vraag naar voedsel heeft een ander verloop.
Globaal gezien is het aantal vogels hoog vanaf
half augustus tot half maart, en bereikt het een
dieptepunt in juli. De voedselbehoefte van
individuele vogels is variabel. Vlak voor een
grote trektocht, gedurende de rui, en wanneer
het koud is moeten de vogels een meer dan
gemiddelde hoeveelheid voedsel bemachtigen .
Een van de grote vraagstukken is nu hoe het
aanbod met de vraag in evenwicht blijft. Dus
het aanbod, dat wil zeggen: aantal x gewicht
x gedrag, moet in evenwicht zijn met de vraag
van' de vogels; aantal x dagelijkse behoefte. Zo
zouden de vogelpopulaties en de bodemdierpopulaties en de vispopulaties in de Oosterschelde van jaar tot jaar in stand moeten
kunnen blijven.

Fig . 2. Verband tussen
fourageersucces en vogeldichtheid
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De jaarcyclus

In juni is het rustig op de Oosterscheldeslikken.
Er zijn dan slechts kleine aantallen onvolwassen
vogels, of vogels die om andere redenen niet
naar de broedgebieden zijn gegaan. Die
gebieden kunnen liggen op het aangrenzende
schor, maar ook tot 4000 km hiervandaan in
Siberie of Canada . Vooral in de meest noordelijke gebieden is de kans groot dat de sneeuw
nog niet of nauwelijks is weggesmolten, zodat
de vogels onvoldoende voedsel kunnen
bemachtigen. Zij moeten dan interen op de
reserves die ze op de Oosterschelde of de
Waddenzee hebben opgebouwd . Maar de
eieren moeten worden gelegd, er is in het
noorden geen tijd voor uitstel.
In de korte tijd van eind juni tot en met juli is er
een grote hoeveelheid voedsel op de toendra;

daarna neemt het weer af. Precies in die tijd
moeten de eieren zijn uitgekomen. De tijd is
meestal te kort om ouders met hun jongen
voedsel te bieden totdat de jongen volwassen
zijn. Daarom trekt eerst €len der beide ouders
weg, daarna de andere, waardoor twee
monden minder te voeden zijn en de jongen
het overblijvende voedsel kunnen gebruiken
om volgroeid te raken.
Voor de West-Europese slikken betekent dit dat
de eerste vogels in juli al weer terugkomen. In
de eerste weken zijn dit weliswaar geen grote
aantallen, maar het kunnen wei vrijwel aile
volwassen mannetjes - of van een angere
soort de volwassen vrouwtjes - van een noordelijke populatie zijn. Onnodig te zeggen dat een
goede bescherming van juist deze vogels voor
de populatie van belang is . De volwassen
vogels gaan na aankomst hier vrijwel allemaal

in de rui. Vooral de rui van de slagpennen en
staartpennen is hierbij van belang. De vogels
vliegen rond met grote gaten in de vleugels, of
met halve staarten, waardoor ze kwetsbaar zijn,
en zich ook zo voelen. Voor de rui worden
daarom plaatsen gekozen waar voedsel,
veiligheid en stabiliteit samengaan . Het is
bekend dat er steltlopers ruien op de Oosterschelde, maar we weten niet welke, waar en
hoeveel.
Wanneer op het eind van de lOmer de aantallen
toenemen, gebeurt dit vermoedelijk ook weer
volgens allerlei patronen. Schematisch kan
men stellen dat elk gebied een bepaald fourageersucces zal opleveren bij een bepaalde
dichtheid, en dat dit succes zal afnemen bij
toenemende dichtheid (figuur 2). Het te
verwachten succes hangt af van het aantal
bodemdieren, hun gedrag, de getijden, en de
rust. Zo zal het verstoren van de rust, door bij
voorbeeld pierenspitters, tot gevolg hebben
dat een prima fourageergebied wordt gedegradeerd tot een gebied met minder succes.
Vermoedelijk zullen eerst de gebieden met de
beste mogelijkheden worden gevuld. Ais de
dichtheid daar zo groot is geworden dat het
succes gelijk wordt aan dat van een minder
gevuld gebied van tweede kwaliteit, dan zal
ook dit gebied langzaam opgevuld raken .
Hierbij hoort echter nog een hierarchisch
systeem. De volwassen, sterke vogels trachten
de beste gebieden te bezetten, en dwingen
daardoor andere vogels uit te wijken naar
mindere gebieden.
Nu moet men echter weer rekening houden
met het feit, dat de volwassen vogels eerder
wegtrekken van de broedplaatsen.

Deze vogels zijn in staat om voor de rui in
eerste instantie de beste keus van gebieden te
maken. De jonge vogels die later komen
moeten maar zien een plaats te vinden.
Vermoedelijk zijn deze jonge vogels zeer
mobiel, en verspreiden ze zich over geheel
West-Europa. Na de rui wordt de doortrek
belangrijker; vogels komen en-vogels gaan. Op
grond van de huidige onderzoeken kunnen we
niet meer vaststellen dan dat de aantallen
veranderen, maar dat is net zoiets als tellen
hoeveel auto's op een bepaald moment op de
weg rijden; dat zegt nog niet veel over het
totale aantal auto's dat passeert, zeker als je
niet weet of ze rijden of stilstaan.
De verplaatsingen worden wei minder, maar
houden gedurende de winter niet helemaal op.
Voortdurend nog zijn er vogels die zich verplaatsen, ook zonder dat bij voorbeeld de invallende
vorst hun daar kennelijk aanleiding toe geeft.
AI in maart trekken de eerste overwinteraarS
weer naar de broedgebieden. Daarna komt een
tijd waarin de vogels die zuidelijker hebben
overwinterd, voor kortere of langere tijd in
onze gebieden verblijven.
Deze doortrek vindt plaats tot eind mei.
Wanneer de vogels op de voorjaarstrek
onvoldoende voedsel lOuden kunnen opnemen
bestaat de mogelijkheid dat het broedseizoen
mislukt, omdat de eerste weken op de toendra
nog zeer moeilijk kunnen zijn, en de eieren op
tijd moeten zijn gelegd omdat anders de
jongen niet volwassen kunnen worden.
Zullen we straks in staat zijn antwoord te geven
op de vraag wat er na 1986 is veranderd in de
functie van de Oosterschelde voor vogels?
Meer onderzoek is noodzakelijk om aan te
kunnen geven wat de gevolgen zijn van
areaalvermindering, gedempt getij, sluiting van
de kering, recreatie, visserijactiviteiten,
pierenspitterij, enzovoort.
Het is evenwel de vraag of tengevolge van de
bezuiniging dit onderzoek kan worden verricht.
Men kan nu eenmaal geen beheer voeren als
men de consequenties en gevolgen van de
uitgevoerde maatregelen niet kent. Bovendien
bestaat de mogelijkheid dat de verdergaande
vermindering van de hoeveelheid intergetijdeslik in West-Europa de wenselijkheid zal
oproepen tot een actief beheer van de vogel populaties van zowel de Waddenzee als de
Deltawateren .

Weer veilig wonen achter de
duinen bij Callantsoog

De sterkte van een keten wordt bepaald door
de zwakste schake!. De zwakke schakel in de
zeekerende duinen langs de kust van
Noord-Holland bevond zich tot voor kort ter
hoogte van Callantsoog.
Ondanks de aanwezigheid van strandhoofden
beloopt de teruggang van de duinvoet
tengevolge van golfaanval hier gemiddeld 30
cm per jaar. Daarnaast noopte vooral de
plaatselijk onvoldoende geachte hoeveelheid
zand in het duinprofiel tot onderzoek en
aanpassing.
In het begin van de jaren '70 werd een 'Richtlijn
voor de berekening van duinafslag tengevolge
van een stormvloed' uitgebracht door de
Technische Advies Commissie voor de
Waterkeringen.
Deze richtlijn heeft voor de berekeningen
model gestaan ..Het principe waarop de
afslagberekening berust, is de zandbalans in het
stormprofiel tussen vooroever en duinmassief.
Het bleek al snel, dat de duinen plaatselijk
nogal wat te laag en te smal waren om een
superstorm met een waterstand op N.A.P.

+ 5,10 m te weerstaan . Een doorbraak zou al
verwacht kunnen worden op N.A.P. + 4,30 m.
De wijze waarop de duinversterking moest
worden uitgevoerd vergde nogal wat
hoofdbrekens. Dit kwam vooral omdat de
breedte van de duinreep zeer beperkt was en
het dorp daar onmiddellijk op aansloot, met
bebouwing tot aan de duinvoet. Suiten het
dorp maakte de duinweg samen met de
aanliggende bouwgrond het ook vrijwel
onmogelijk om ruimte te creeren voor
verbreding van de duinen aan de binnenzijde,
zonder ernstige aantasting van de
eigendommen van derden.
Uiteraard moesten ook het milieu, de
landschappelijke waarde van het duingebied
en de belangen van de recreatie - de
duinovergangen en het strand - worden
afgewogen tegen de noodzaak om de
kustverdediging te verbeteren. Er kon maar een
beperkte hoeveelheid zand op de bestaande
duinen worden geborgen . Daarom werden er
nogal wat alternatieven bestudeerd, zoals een
zandsuppletie op grote schaal op de vooroever
en het strand ; deze oplossing leek op dat
moment te vragen om een te geavanceerde
techniek, en kwam daarom niet in aanmerking .
Ook is gedacht aan een 'klassieke' duinverdediging, met een steen- of asfaltglooiing, of een
dijk in de vorm van de Pettemer of Hondsbosse zeewering . Vooral wegens een mogelijk
toekomstige discontinuIteit in de kustlijn werd
deze oplossing te rigoreus en ongewenst
geacht. Een verticale damwand, verborgen in
het duinmassief, die pas dienst gaat doen bij
een superstorm, was een erg dure constructie,
evenals een al dan niet verborgen betonkist of
een L-muur. Zoiets vereist een complete
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duinontgraving tijdens de uitvoering, terwijl
dergelijke verticale wanden bij zware golfaanval
uit den boze zijn. Tenslotte werd een combinatie
gevonden, waarmee men meende dertig jaar
toe te kunnen: een kleidijk met een kruin tot
N.A.P. + 8 m en hellingen van 1 :3, afgedekt
door een laag zand tot N.A.P. + 18 m.
Het voorstel werd niet goedgekeurd. De
voorkeur van de autoriteiten ging uit naar een
oplossing waarmee men voorlopig tien jaar
toekon. Mogelijk zou na die tijd gemakkelijker
en goedkoper zand uit zee kunnen worden
opgespoten, en waarschijnlijk was er dan ook
meer bekend over het mechanisme van
duinafslag . De richtlijn zou na verder onderzoek
mogelijk veranderen op grond van andere
uitgangspunten, en men yond van economisch
standpunt gezien een zandsuppletie boven op
de duinen voor de eerste tien jaar voldoende
en daarom voordeliger dan een combinatie van
klei en zand. En zo kwam het tot een zandophoging op de bestaande duinen. In 1976 kon met
de uitvoering worden begonnen.
De duinverzwaringen in Callantsoog zijn in
twee fasen uitgevoerd. Aan de zuidzijde van
het dorp werd in de jaren 1976-1977 over een
lengte van 700 m 350000 m 3 zand 'droog' in
het werk gebracht. In de jaren 1980-1981
werden ten noorden van Callantsoog twee
vakken met een gezamenlijke lengte van 1100
m door opspuiting aangevuld met 470000 m 3
zand.
In beide gevallen werd het zand met zelfvarende
winzuigers van 500 m 3 beuninhoud op de
Waddenzee gewonnen en via Den Helder en
het Noordhollands kanaal aangevoerd. De
afstand vanaf de losplaats in het kanaal tot de
duinkust bedraagt 6 km .
Voor het werk aan de zuidzijde van start kon
gaan moesten er nogal wat problemen worden
overwonnen. De gemeente Callantsoog
draalde met het afgeven van een aanlegvergunning; de aannemer kon niet direct beginnen, en
diende een schadeclaim in.
Bewoners van de langs de transportroute
gelegen panden schreven gezamenlijk een
brief. Ze vreesden gescheurde muren door al
dat zware verkeer. Aile woningen werden
daarom vooraf opgenomen . Er werd daarna
overigens geen schade geconstateerd. Er
kwamen acties van ouders van wie de kinderen
over de smalle aanvoerwegen - zonder
fietspaden - dagelijks naar scholen in Schagen
moesten fietsen. Na overleg met de gemeentebesturen werden op bepaalde uren school bussen ingezet. De kosten daarvan zijn via het
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project betaald. De wegbeheerders wezen erop
dat de wegen slechts lichte funderingen
hadden en naderhand nog zijwaarts waren
verbreed, zodat er vrijwel geen bermen
aanwezig waren . Ook de wegen zijn opgenomen,
gewaterpast en gefotografeerd. De geringe
plaatselijk veroorzaakte schade werd later
betaald . Men wierp ook nog op, dat de grote
drukte in het vakantieseizoen moeilijkheden
lOU kunnen geven, vooral bij de aansluiting op
rijksweg 9 naast het Noordhollands kanaal. Een
verkeerslichtinstallatie bracht uitkomst. Het
zand op de duinen en in de auto's naar het
werk, werd verder gezegd, zou door verstuiving
schade kunnen veroorzaken aan gewassen.
Vooral de bollenkwekers waren hier bang voor.
Er werd later geen enkel schadegeval aangemeld . Toen deze problemen waren overwonnen,
verliep het werk verder geruisloos, mede door
goede organisatie van de aannemer.
De produktie bedroeg 10 000 m 3 zand per week.
De om de paar minuten passerende zandauto's
vielen later nauwelijks meer op in het verkeer.
Om het zand naar een hoogte van 12 14 m te
brengen, werden betonplatenbanen tegen het
duin op gelegd onder een helling van 1 :8. De
duintoppen zijn later geformeerd met bulldozers
en hydraulische kranen. Verstuiving van het
zand werd voorkomen, in eerste instantie met
rietschermen; later werd het gehele gebied
beplant met helm.

a

Voor de duinversterking ten noorden van
Callantsoog kon, zo bleek uit een kostenverge lijking, het goedkoopst zand per auto worden
aangevoerd. Een alternatieve aanbieding bij de
inschrijving op het bestek voorzag echter in
hydraulisch transport van het zand vanaf de
losplaats naar het werk, terwijl ze toch goedkoper was. Daarom kon op die aanbieding
worden ingegaan, in feite met een zucht van
verlichting, omdat de aanvoerwegen naar dit
duingebied smaller eri nog lichter van construc7
tie waren dan die aan de zuidkant.
Met zelfvarende winzuigers van 500 m 3
beuninhoud werd het zand aangevoerd naar
een bakkenzuiger in het Noordhollands kanaal.
In verband met de beperkte kanaalbreedte
moest voor de ligplaats van de zuiger een
insteek in de oever worden gemaakt. De
afstand van 6 km kon niet aileen met de 2 x 800
pk van de bakkenzuiger worden overbrugd.
Halverwege werd een tussenstation van 1000
pk geplaatst mede omdat het zand vanaf N.A.P.
- 0,50 m, het kanaalpeil, naar NAP. + 22 m
moest worden opgespoten.
Er werd een capaciteit bereikt van 20000 m 3
zand per week, het dubbele van het wegtransport. Meer dan 4 5000 m 3 zand per dag

a

verwerken in de betrekkelijk smalle stortvakken
was in verband met het afvoeren en uitzakken
van het perswater niet mogelijk. In het duingebied werden perskaden gemaakt die tegelijk
met de zandaanvoer regelmatig werden
verhoogd. Het perswater werd door een
lozingskist naar de zeezijde afgevoerd, maar er
was nogal veel water dat via het onderliggende
duinzand aan weerszijden van de duinvoet
naar bu iten trad. Aan de zeezijde leverde dit
nagenoeg geen problemen op, maar aan de
landzijde moesten greppels wo rden gegraven
en een vacuumbemaling aangebracht om
wateroverlast te voorkomen . Tenslotte zijn ook
hier duintoppen geformeerd en beplant met
helm.
Gebleken is, dat beide uitvoeringsmethoden
geschikt zijn om duinverzwaringen aan te
brengen en dat de kosten niet veel uiteen
lopen. In het eerste geval dient de verkeerssituatie nauwkeurig te worden bestudeerd, terwijl
bij hydraulisch transport grote aandacht moet
worden besteed aan de hydrologische omstandigheden.
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Samenvattingen

De verbouwing van het asfaltschip 'Jan
Heymans' tot stortapparaat

Ervaringen met het verdichten van de ondergrond in de as van de Oosterschelde-kering

Het asfaltschip 'Jan Heymans' is omgebouwd
tot steenstorter, en zal de ruimten vullen
tussen de funderingsmatten waarop de pijlers
van de Oosterscheldekering worden geplaatst.
Ook zal het schip het nodige voorbereid ingswerk
verrichten: het verwijderen van zand en van de
erosiebescherming van de matranden.
De 'Jan Heymans' is daartoe uitgerust met
twee stortpijpen, een ontzandingsinstallatie en
een spuitbalk. Het te storten materiaal wordt in
12 voorraadsilo's gestort en vandaar naar de
stortpijpen getransporteerd; de silo's zijn
geplaatst op twee aangebouwde zijkasten.
Verder zijn voorzieningen aangebracht voor het
nodige peilwerk. Op 11 december 1981 is men
begonnen met de werkbeproevingen .

In de periode april 1980 - maart 1981 is met de
'My til us' operationeel verdicht in de as van de
Oosterschelde-kering. Vanwege teleurstellende
resultaten - de effectiviteit van het bedrijf lag
gemiddeld op 50% - werd er geexperimenteerd
met de horizontale en verticale stapafstand,
met de methode van verdichten en met nog
andere parameters.
Men heeft getracht het bedrijf te optimaliseren
door na te gaan hoe men de relevante factoren
- bedrijfscoefficient, cyclustijd, horizontale
stapafstand en de zogenaamde 'naaldwaarde'lOU kunnen verbeteren . Aileen deze laatste
factor kon aanzienlijk worden verbeterd, door
de inzet van meer reserve-onderdelen. Daardoor
en door de inzet van meer-ploegendiensten
kon uiteindelijk het vereiste werktempo worden
gehaald.

Uitvoering van de drempel
Bij de aanleg van de drempel voor de Oosterschelde-kering zal ruim 5 miljoen ton steen van
verschillende soorten en formaten worden
aangebracht, in lagen van verschillende diktes.
Dat vereist verschillende stortingstechnieken.
Voor de onderste lagen zal men gebruik maken
van splijtbakken en zelfpositionerende steenstorters. Omdat de toplaag zal bestaan uit
stenen van meer dan 1000 kg, die niet vanaf de
waterlijn gestort mogen worden vanwege het
risico van beschadigingen aan pijlers en
dorpelbalken, heeft men een speciale toplaag storter ontworpen . Hiermee kan een stenen
bak met een capaciteit van 20 ton onder water
gebracht en geopend worden; een beeldscherm
laat dan zien hoe het storten verloopt.
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Voorspelling van het verticale en het horizontale getij met behulp van de harmonische
getijanalyse
Nauwkeurige voorspellingen van het verloop
van waterstand en stroomsnelheid zijn bij de
uitvoering van de Oosterschelde-werken van
het grootste belang .
De getijbeweging wordt in de eerste plaats
veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de
maan en de zen ; dit noemen we het astronomische getij . Bij rustig weer stemt het werkelijke
getij hier zeer goed mee overeen, maar
meteorologische omstandigheden kunnen
grote afwijkingen veroorzaken.
Het is mogelijk om op basis van reeksen
metingen van waterstanden en stroomsnelheden in een bepaald punt het getijverloop te

analyseren in een aantal regelmatige sinusfuncties, en de getijbeweging in de nabije toekomst
op grond daarvan te voorspellen. Tegenwoordig
wordt bij de Rijkswaterstaat hiervoor het
computerprogramma HATYAN gebruikt; men
werkt nog steeds aan verdere verfijningen,
maar het tot dusver verrichte onderzoek heeft
al uitgewezen dat de harmonische getijanalyse
een praktisch bruikbaar middel is om tot
nauwkeurige voorspellingen te komen.
Fasering en sluitingsmethode van de compartimenteringsdammen
Voor de sluiting van de compartimenteringsdam men zijn nu nog drie alternatieven over.
Het eerste alternatief werkt met stortsteen en
betonblokken; alternatief II gebruikt stortsteen
bij de Oesterdam en zand bij de Philipsdam.
Alternatief III voorziet in twee zandsluitingen. In
aile gevallen wordt gebruik gemaakt van de
getijreductie die het gevolg is van vorderingen
bij de bouw van de Oosterschelde-kering; bij
zandsluitingen moet de kering zelfs volledig
operationeel zijn: er kan een gerekt getij mee
worden veroorzaakt, dat tweemaal zo lang
duurt als een gewoon tij. Tijdelijke verlaging
van het lOutgehalte achter op de Oosterschelde
kan worden tegengegaan met een lOute
rondstroming vanuit het Grevelingenmeer.
De alternatieven zijn in een beleidsanalyse op
de relevante punten met elkaar vergeleken .
Daarbij bleek dat alternatief I het duurst is,
lOnder dat daar duidelijke voordelen tegenover
staan .
Waterkwaliteitskenmerken van het Grevelingenmeer
De Grevelingen is door de afsluiting in 1971
een stagnant lOutwatermeer geworden. Tegen
de dreigende verzoeting is de Brouwerssluis
ingezet, waardoor flora en fauna weer opleefden. Door de thans regelmatige verversing met
Noordzeewater is de overmaat aan voedingsstoffen uit het meer verdwenen . De bodem
levert overigens nog steeds fosforverbindingen
na .
Aileen nitraat kan groeibeperkend werken.
Het water van het Grevelingenmeer is thans
rijk aan zuurstof. Oesters en mosselen en
zeegrasvelden ontwikkelen er zich voorspoedig.
Ook de visstand is rijk.

legd om in de toekomst het waterpeil en de
waterkwaliteit van het Zoommeer te kunnen
beheersen, is een landschapsplan ontwikkeld .
Hierbij is men ervan uitgegaan, dat het kanaal
lOveel mogelijk in het bestaande landschap
moet passen, en dat tegelijkertijd de functie
ervan duidelijk zichtbaar moet zijn.
Het Spuikanaal zal een rustig karakter krijgen,
waar natuurlijke ontwikkelingen overheersen,
en de specifieke kenmerken van het gebied
eromheen zullen lOveel mogelijk behouden of
zelfs geaccentueerd worden. Er zullen voorzieningen worden gemaakt voor dagrecreatie op
beperkte schaal; het plan biedt echter ook
voldoende ruimte voor een in de toekomst
eventueel te realiseren omvangrijker recreatieproject.
Vogelonderzoek in het Oeltagebied
Onder invloed van de Deltawerken zijn er
allerlei veranderingen opgetreden in de
vogelstand. Wat ze te betekenen hebben komt
niet vanzelf te voorschijn uit de tellingen; er
moet onderzoek worden gedaan naar de
processen die een rol spelen in de jaarcyclus
van het vogelleven, en de invloed daarop van
voedsel en rustmogelijkheden.
In dit artikel worden de grote lijnen geschetst
van het migratiegedrag van trekvogels, en
wordt aangegeven hoeveel onderzoek nog
nodig zal zijn om een verantwoord beheer van
de Oosterschelde in de toekomst mogelijk te
maken.
Weer veilig wonen achter de duinen bij
. Callantsoog
Bij Callantsoog in Noord-Holland beyond zich,
volgens de officiele norm, te weinig zand in het
duinprofiel. Voorlopig is hier een voorziening
getroffen waarmee men tien jaar vooruit kan:
een zandophoging op de bestaande duinen.
Aan de zuidzijde van het dorp werd de verhoging
uitgevoerd in de jaren 1976 en 1977, en wei
met behulp van autotransporten; ten noorden
van Callantsoog yond de verhoging plaats in
1980 en 1981. Hier waren de wegen wei erg
smal, maar het bleek gelukkig economisch
haalbaar het zand aan te voeren met een
persleiding .

Landschappelijke vormgeving van het Bathse
Spuikanaal
Voor het gebied van het Bathse Spuikanaal, dat
door de hals van Zuid-Beveland wordt aange113

Summaries

The conversion of the vessel 'Jan Heymans'
into a dumping vessel
The asphalting vessel 'Jan Heymans' has been
converted into a stone dumping barge for the
purpose of filling in the spaces between the
foundation-mattresses on which the piers of
the Oosterschelde barrier are to be positioned.
The vessel will also perform preparatory
activities such as: the removal of sand and of
temporary scouring protection of the edges of
mattresses. The 'Jan Heymans' has been
equipped with two supply pipes, a 'dustpan'
attachment and a nozzle-beam. The dumping
material will be stored in silos and from there
transported by conveyor belts to the supply
pipes; the silos have been built on either side
of the vessel. There are also provisions for
taking any required measurements. On
December 11,1981, test trials were started.
Execution of the sill
Over 5 million tons of stone are being used for
the construction of the sill of the Oosterschelde
barrier. Each layer of dumped stones will vary
in thickness. As the stones vary in type and
size, different dumping techniques are required .
For the lowest layer split barges and
selfpositioning dumping equipment will be
used. The top layer consists of stones weighing
over 1000 kg each. To avoid possible damage
to piers and sill-beams, these will not be
dumped from the waterline but lowered with
special equipment. A kelly with a loading
capacity of 20 tons can be lowered and opened
under the watersurface; the progress of the
dumping activities can be screened on the
monitor.
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Practical experience gained in compacting the
subsoil on which the Oosterschelde barrier is
being built
From April 1980 - March 1981, the compaction
vessel 'Mytilus' was activily engaged in the
axis of the Oosterschelde barrier. As the
expected results were rather disappointing
- the effectiveness averaged only 50 percent experimental tests were made with the
horizontal and withdrawn step distances and
with the compaction-method itself. Efforts
were made to optimalize the function of the
enterprise. Thus, investigations were made
into the possibility of improving such relevant
factors as the efficiency of the enterprise, the
turnover time, the horizontal step distance and
the 'value' of the vibrating needles. It appeared
that only the efficiency of the latter item could
be improved significantly by utilizing more
spare parts. Due to this and by more shift-work,
the desired operation rate could finally be
achieved.
Prediction of the vertical and horizontal tides
by using the harmonic tide-analysis.
For the execution of the Oosterschelde works,
exact predictions on the progress of the
water-level and current-velocity are of the
greatest importance. Tidal movement is
caused, in the first place, by the power of
attraction of the moon and the sun; this is
called the astronomical tide. When weather
conditions are quiet, the actual tide will be as
predicted, but variations in meteorological
conditions can lead to deviations from the
norm . It is possible on the basis of a series of
measurements of the water-level and
current-velocities at a particular place, to

analyse the tide in a number of regular
sine-functions, and to use these findings to
predict the tidal movements in the very near
future. The Rijkswaterstaat is now using the
Hatyan computer programme for this purpose.
Constant efforts are being made to achieve
further refinements in this technique, but the
studies carried out so far have already proved
that the harmonic tide-analysis is a practical
tool with which to obtain exact predictions.
The phasing and closing-method used for the
compartment dams
There are still three different plans available for
the closure of the compartment dams. In the
first plan, rubble and concrete blocks will be
used; in the second plan, rubble will be
dumped at the Oester Dam and sand at the
Philips Dam; and, in the third plan, the two
closures will be made with sand-fill. In all cases
use will be made of the tidal reduction which
will have resulted from the progressing building
activities on the Oosterschelde barrier. With
the sand-closure method, the barrier must be
fully operational as then the tidal movement
can be slowed down artificially to half its
normal speed . A temporary decrease in salinity
at the back of the Oosterschelde can be
countered by a circular salt-flow obtained from
Lake Grevelingen .
The relevant points of the three plans have
been compared in a policy analysis, from
which it appeared that alternative I is the most
expensive without clearly offering any
additional advantages.
Water-quality properties of Lake Grevelingen
After its closure in 1971, the Grevelingen has
become a stagnant saltwater lake. In order to
combat the threat of freshwater intrusion, the
Brouwer Sluice was put into operation as a
result of which its flora and fauna were
revitalised . Due to regular flushing with North
Sea water, the excess in nutrients has
disappeared from the lake, although phosphatic
compounds are still being discharged by the
bed. Only nitrates can limit excessive growth.
The water of Lake Grevelingen is, at present,
rich in oxygen. Oysters, mussels and eel-grass
are developing there and flourishing. There is
also a good amount of fish .

to be able to manage the water-level and
water-quality in the Zoom Lake. A special plan
has been developed to landscape the area in
such a manner that, on the one hand, the canal
will blend into the landscape and, on the other
hand, its function will be clearly evident.
The discharge-canal will be given a rustic
character, in which natural developments will
dominate and the specific properties of the
surrounding area will be preserved or even
enhanced.
Day-recreation facilities will be provided on a
limited scale; the plan offers enough leeway to
implement a much larger recreational project
in the future.
Bird-studies in the Delta area
As a result of the Delta Works all sorts of
changes occurred in the bird population. One
has not been able to record all the symptoms;
investigations must still be made to detect the
processes which playa part in the annual
cyclus of bird-life and their effect on the
feeding and staging possibilities.
This article sketches, in general, the migratory
pattern of birds and indicates that many
investigations are still required to arrive at a
responsible management of the Oosterschelde
in the future.
Behind the dunes near Caliantsoog
In the Province of North-Holland, near the
village of Callantsoog, the dune cross-section
does not meet the official standard. Preliminary
provisions have been made for the next ten
years i.e. the dunes have been raised by
adding sand.
In 1976 and 1977, the dunes were raised on the'
southern side of the village and sand was
transported by lorries; on the northern side,
they were raised in 1980 and 1981. The accessroads were very narrow, fortunately, it was
economically feasible to supply the sand via
pressure pipes.

Landscaping the environs of the discharge-canal
Bath
The discharge-canal Bath has been projected in
the 'neck' of the Isle of Zuid-Beveland in order
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Vorderingen
in de periode
1 april - 1 juli
1982

werkhaven 'Plaat van de Vliet'
en de drempel voor de oostelijke voorhaven van de duwvaartsluizen, in eigendom
verkrijgt. Het werk is inmiddels
aan genoemde combinatie
opgedragen. Met de uitvoering
is op 28 juni 1982 een begin
gemaakt.
Flakkeese Spuisluis

Philipsdam
Bij de Krammersluizen werd
voortgegaan met ontgravingen en aanvullingen rondom
en ter plaatse van de kunstwerken.
Het betonwerk verliep vol gens
schema.
Bij de duwvaartsluizen is
inmiddels het merendeel van
de balken van de geperforeerde vloer gelegd.
De schuivengebouwen van
het riolenstelsel en het dienstengebouw werden verder
afgebouwd . Men is begonnen
met de voorbereidingen voor
de aanvoer en het aanbrengen
van de voorgespannen balken
voor het brugdek van de
overbrugging.
Op 18 mei 1982 heeft de
aanbesteding plaatsgevonden
van een bestek voor het
onderhouden van bestaande
werken en het maken van
teenconstructies en glooiingen
aan de Philipsdam.
Het laagst werd ingeschreven
door een combinatie van
aannemers, op grond van een
alternatieve werkwijze, en wei
voor een bed rag van
f 1751 000,-. Het alternatief is
erop gebaseerd dat de aannemer het te verwijderen zand
en de specie uit de havenmond
en toeleidingsgeul van de
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De oostelijke hevelknie is nu
gereed, inclusief voorspanning
en spuitbeton. De westelijke
hevelknie is kompleet gestort
en voor 80% ontkist, terwijl de
voorspanning vordert.
De normale stroomkokers zijn
afgebouwd en het pompengebouw is voltooid. Ook is de
uitstroomvloer met stroombrekende wand aan de Krammerzijde van de hevel gereedgekomen, en werden de betonblokken van de ontvang- en
stortebedden geplaatst.
Oesterdam
Op het zuidelijk damvak van
de Oesterdam zijn kleibekledingen aangebracht, en ingezaaid
met graszaad. Over de gehele
lengte van het damvak is een
bedieningsweg aangelegd,
bestaande uit een fundering
van fost'orslakken en een 6 cm
dikke laag grind- asfaltbeton,
voorzien van een oppervlaktebehandeling. Op 30 juni 1982
is het werk opgeleverd .
Omkading van het Markiezaat
De noodmaatregelen die
getroffen moesten worden na
de doorbraak van de westelijke
Markiezaatskade zijn nagenoeg voltooid. De hinderlijke
dwarsstroming voor de
scheepvaart is gereduceerd
door het stroomgat te vergroten met een zandzuiger, en
door een deel van de sluitkade
op te ruimen tot op het filter
op NAP. - 2 m.
Momenteel is het opruimen
van de sluitkade lOver gevor-

derd dat een sluitgatbreedte
van 600 m op N.A.P. is verkregen. De kade dient opgeruimd
te worden tot een sluitgatbreedte van 800 m.
Onderzoek heeft uitgewezen
dat de kade opnieuw gesloten
moet worden volgens het
oorspronkelijke trace. Verder
is besloten het lage noordelijke
en zuidelijke damvak te
verzwaren en te verhogen,
lOdat golfoverslag vrijwel niet
meer voor zal komen . Achter
de te maken sluitkade zal ook
een hoog damvak worden
aangelegd. De planning van
de werkzaamheden houdt in
dat in 1982 een stabiel wintersluitgat verkregen wordt, met
voor de scheepvaart op de
Schelde-Rijnverbinding
aanvaardbare dwarsstromingen. Daarvoor is, behalve het
genoemde, ook de bouw
vereist van een zuidelijke kop,
waaromheen de bodem moet
worden vastgelegd, en het
aanleggen van een drempel in
het sluitgat tot N.A.P. - 3 m.
Om tot de uitvoering van deze
werkzaamheden over te
kunnen gaan is inmiddels. een
overeenkomst opgesteld,
waarin de werkonderdelen die
het eerst moeten worden
uitgevoerd zijn opgenomen.
Met de aannemerscombinatie
wordt nu onderhandeld over
de prijs.
Een tweede overeenkomst,
met de overige werkzaamheden voor het maken van een
wintersluitgat, is in voorbereiding.
Spuikanaal Bath
De aansluiting van de noordelijke afvalwaterleiding, gelegen
in de zuidelijke zinkerbundel,
op de drukput ten oosten van
de Schelde-Rijnverbinding zal
pas omstreeks begin oktober
worden gerealiseerd. De
reden hiervan is, dat het
herstel van de drukput meer
tijd vergt dan aanvankelijk
was gepland.

In de verslagperiode werd
voortgegaan met het maken
van de kanaalinsteken voor
het toekomstige spuikanaal.
Ten zuiden van de Bathse
brug is men hiermee gereed;
bij de,.andere gedeelten
worden goede vorderingen
gemaakt. In de westelijke oprit
van de Bathse brug is men
bezig met het aanbrengen van
een duiker.
De bouw van vier verkeersbruggen en een leidingenbrug
over het toekomstige Spuikanaal verloopt geheel volgens
schema.
De brug in de Bathse weg is
op 30 juni opengesteld voor
het verkeer. Van Rijksweg A
58 is de noordelijke brug
gereedgekomen .
Inmiddels is men begonnen
met het heiwerk van de
zuidelijke brug. Het betonwerk
voor de te bouwen brug in
Rijksweg 258 is gereed . Naar
verwachting zal deze brug
omstreeks begin september
voor het verkeer worden
opengesteld. Met de bouw
van de leidingenbrug is men
begonnen.
Oosterschelde-kering

Het verdichten in de as
ondervond enige stagnatie; in
de Roompot voldeden vijf
pijlerlocaties niet aan de
eisen .
Twee ervan zijn inmiddels
herverdicht. Omdat in de
Roompot ook nog een gedeelte
van de rand van de bodembescherming moet worden
verdicht-, zal de 'Mytilus' pas
eind 1982 gereed zijn.
De fabrikage van proefmatten
voor het CARJAN-bedrijf heeft
een aantal onvolkomenheden
van de matconstructie aan het
licht gebracht. Ze waren op
eenvoudige wijze op te
lossen .
De installaties zijn nu aangepast voor de gewijzigde
matrand-omzetting. De bouw
van de tegelmatfabriek kwam

in de verslagperiode klaar. De
mattenlegponton DOS I en de
transportrol DOS II zijn nu
omgebouwd. De bouw van de
zinkbalken is in uitvoering.
Een aanvang werd gemaakt
met het vervaardigen van de
staalstrengen, kabelklemmen,
kop- en staarttegels die deel
uitmaken van de tegelmat.
Eveneens zijn de betontegels
en de daarbij benodigde
stalen bekistingen in produktie
genomen .
De uitvoeringsmethode van
de drempel met zelf-positionerende steenstorters werd
verder uitgewerkt. Men heeft
gekozen voor een 'Artemis'
plaatsbepalingssysteem.
Onderzocht wordt welk
peilsysteem gekozen moet
worden voor het controleren
van het gemaakte werk. De
methoden voor opschonen en
verdichten worden verder
uitgewerkt.
Na de winterstop is de aanvoer
van steen uit Finland weer op
gang gekomen. De aanvoer
uit Duitsland ging normaal
door.
De eerste fase van de damaanzetten Roggenplaat-Noord en
Neeltje Jans is in uitvoering.
De filteropbouw van Roggenplaat-Noord kwam gereed, en
men is begonnen met de
aansluiting van de wal.
De filteropbouw van Neeltje
Jans is in volle gang en komt
in september gereed.
Het doorbaggeren van compartiment I van de bouwput
Schaar kwam gereed . Compartiment IV is nu vrijwel geheel
ingericht; in september wordt
begonnen met de bouw van
de onderdorpels.
De pijlerbouw in de comparti menten II en III verloopt
volgens plan. Het ontwerp
voor de doorbaggering van de
compartimenten I naar II en
van II naar III is in voorbereiding.
De activiteiten rond de bouw
van de pijlers gaan duidelijk
afnemen. De eerste 19 pijlers

in compartiment I staan in het
water, de volgende 27 pijlers
in compartiment II zijn voltooid
en de laatste 20 pijlers in
compartiment III zijn in een
vergevorderd stadium van
uitvoering. De inundatie van
compartiment II zal zo laat
mogelijk worden uitgevoerd,
teneinde de hinder van
aanzanding en aangroei zo
veel mogelijk te beperken. Ais
proef heeft het hefschip
'Ostrea' een met water tot
12500 ton verzwaarde pijler
opgetild; deze proef is door
het hefschip en de pijler
glansrijk doorstaan .
De aanbesteding van het
bedieningsgebouw heeft
plaatsgevonden; men kan
begin augustus met de bouw
beginnen.
Het bouwkundige gedeelte
vergt ruim een jaar; de
definitieve oplevering met aile
installaties zal na twee jaar
plaatsvinden.
De bouw va n de Roompotsluis
nadert zijn voltooiing. Het
betonwerk is vrijwel gereed
en er wordt begonnen met de
bouw van het bedieningsgebouw. De bouw van de
buitenhaven vordert volgens
plan. In augustus zal de
westelijke doorbaggering
worden gemaakt.
Begin september worden de
roldeuren geplaatst. De
oostelijke doorbaggering zal
in oktober worden gemaakt
als de deuren voor het verkeer
berijdbaar zijn.
In de afgelopen drie maanden
is men verder gegaan met het
proevenprogramma 'CARJAN'
voor het uittesten van het
nieuwe materieel.
Een groot deel van de mechanische moeilijkheden is nu
opgelost; in de afgelopen
periode lag het accent vooral
op het uittesten van de
werkmethodieken en het
trainen van de bemanning.
Na de bouwvakvakantie zal
men zich vooral toeleggen op
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het bereiken van de gewenste
kwaliteit.
Op de proeflocaties in de
Roompot zijn cunetten gezogen, waarop twee proefmatten
zijn gelegd.
De aangepaste dustpan- en
opschooninstaliaties van de
'Cardium' functioneren goed.
Aileen het zuig- en persvermogen bleek onvoldoende; dit
wordt in de bouwvakvakantie
uitgebreid .
Ook 'Jan Heymans' heeft,
nadat de ontzandingsinstaliatie is omgebouwd en een
tweede stortpijp is aangebracht, zijn proevenprogramma hervat. De opschoon- en
stortproeven zijn voor een
dee I uitgevoerd.
De grindspuitinstallatie wordt
tijdens de bouwvakvakantie
geplaatst. De in voorgaande
rapportages vermelde moei-
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lijkheden met de onderwaterpompmotoren van de 'Cardium' zijn inmiddels afdoende
opgelost.
Voor het verwijderen van de
grondverbetering is het zuigen persvermogen van de
Cardium vergroot door
plaatsing van twee
opjaagstations. De montage
en inbedrijfstelling heeft
inmiddels plaatsgevonden. De
mattenrol 'Ensis' is in bedrijf
gesteld. De samenbouw van
de mattenrol Twensis' vordert
goed. Volgens plan zal de rol
medio juli 1982 te water
worden gelaten.
Het hefschip 'Ostrea' is op 16
april 1982 door de bouwwerf
Rijn-Schelde-Verolme overgedragen. De werfbeproevingen
zijn goed verlopen. Begol'lnen
is met het uitvoeren van vaarhefproeven, met verhaalproe-

yen in combinatie met de
afmeerponton 'Macoma' en
met het verrichten van een
aantal experimentele plaatsingen.
De bouw van de afmeer- en
opschoonponton 'Macoma'
werd in de verslagperiode
voltooid . Het schip werd op 4
juni 1982 door de werf De
Merwede overgedragen. Met
de werkbeproevingen is men
begonnen . Ze bestaan uit
zu igproeven, verhaalproeven
al dan niet gekoppeld aan het
hefschip 'Ostrea' en de
mattenlegponton 'DOS I'.
Van de 'Jan Heymans' zijn de
tweede stortpijp en de aangepaste ontzandingsinstaliatie in
bedrijf gesteld; de grindspuitinstallatie zal in juli 1982
worden aangebracht.
De werkbeproevingen zijn in
volle gang .
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'. .. die zal bij eenen dwazen man vergeleken
worden, die zijn huis op het zand gebouwd
heeft. En de slag regen is nedergevallen en de
waterstroomen zijn gekomen en de winden
hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groat. '
Dit 2000 jaar oude citaat verwoordt op onnavolgbare wijze de situatie waar iedere ontwerper
van een ' op staal' gefundeerde constructie
beducht voor is. Verlies van stabiliteit door
erosie of onvoldoende draag kracht van de
ondergrond , is een gevreesd fenomeen dat
reeds vele rampen heeft veroorzaakt.
Ook de stormvloedkering in de mond van de
Oosterschelde wordt op zand gebouwd. Hij
moet waterstromen kunnen keren en door
hevige winden veroorzaakte golven weerstaan.
Waarom dan funderen op zand? Moet de
ontwerpers onwetendheid of grenzeloze
hoogmoed verweten worden? Nee, geen van
beide.
In tegenstelling tot wat in vroeger tijden
mogelijk was, kan heden te dagen grond, en
dan met name zand, gebruikt worden als
constructiemateriaal, zij het met inachtneming
van speciale maatregelen. De v66rbehandeling
die zandgrond moet ondergaan om als betrouwbaar onderdeel van een waterbouwkundig
werk te kunnen fungeren, vereist speciaal
ontworpen en gebouwd materieel. Maar niet
aileen het materieel dat de zandbodem veran dert is kenmerkend voor de bouwwijze van de
stormvloedkering. Ais een rode draad herkent
men, door het gehele ontwerpproces, het
principe van prefabricage. Bij de uitvoering
heeft dat tot gevolg dat een keur van speciaal
voor dit doel ontworpen montagematerieel
wordt ingezet. Ook het bestaande land meters123
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Fig. 1. Het oudste uitg ew erkte
ontwerp voor de Oostersch eld ekering : Caissons, gefund eerd
op staal.

instrumentarium was niet meer toereikend om
te voldoen aan de hoge eisen van plaatsingsnauwkeurigheid die onder meer voortvloeien
uit het bouwen op zand. Daarom moest ook
geavanceerde meet- en controleapparatuur
worden ontwikkeld en ge·jnstalleerd. Een
science-fiction-achtig ogend bedrijf, met enkele
hypergevoelige onderdelen, was het gevolg .
Deze aflevering van het Driemaandelijkse
Bericht hoopt U enig inzicht te verschaffen in
de redenen die hebben geleid tot het ontwerp
zoals dat nu wordt uitgevoerd . U zult worden
rondgeleid in het magazijn van bijzonder
materieel dat nodig is om de zandgrond te
veranderen in rots, en de onderdelen van de
bouwdoos samen te voegen tot een harmonisch
bouwwerk.
Historische ontwikkeling
De stormvloedkering kan , eenvoudig gezegd,
in twee standen staan: open of dicht. Het
kunstwerk heeft dan ook een dubbele functie .
Normaliter werkt het als getijreductor, maar bij
storm als volledige afsluiter van de Oosterschelde. De ontwikkeling van het ontwerp is hoogst
curieus. De stormvloedkering heeft in de
ontwerpfase een aantal vormen gekend die
fundamenteel van elkaar verschilden .
In 1973 stelde de door de regering ingestelde
commissie-Klaasesz voor, een stormvloedkering te bouwen in een bouwput op het werkeiland Neeltje Jans; 'in den droge' dus. Dit
maakt, onder geheel beheersbare omstandigheden, een zeer nauwkeurige bouw mogelijk.
Deze wijze van bouwen kon echter helaas niet
gerealiseerd worden, omdat ze de morfologie,
en daarmee het ecologische systeem van het
westelijke gedeelte van de Oosterschelde

rigoreus zou wijzigen en daarmee veroorzaken
wat ze moest voorkomen: aantasting van het
milieu. Honderden miljoenen kubieke meters
zand zouden gebaggerd moeten worden om
deze stormvloedkering tenslotte weer aan te
doen sluiten op de bestaande stroomgeulen;
ook dit strookte niet met het beoogde milieubehoud . Na veel discussie prevaleerde de
oplossing, in de bestaande sluitgaten Roompot,
Schaar van Roggenplaat en Hammen een
afsluitbare constructie te bouwen, en de
werkeilanden als permanente, ondoorlatende
delen in de totale waterkering op te nemen.
Bouwen, vooral in het water, is een activiteit
waarvan de voortgang in hoge mate bepaald
wordt door de meerdere of mindere goedgunstigheid van de natuur. Geen wonder dat
bouwers proberen hun afhankelijkheid van de
natuur te verminderen . Een waterbouwer
probeert dan ook in water te bouwen, maar zo
min mogelijk tijd op het water te verdoen . Wat
is dan aantrekkelijker dan in een beschutte
omgeving aile belangrijke onderdelen reeds
samen te brengen in een constructie, en die
vervolgens in zijn geheel af te zinken ter
bestemder plaatse?
Een stormvloedkering bestaande uit een aantal
caissons waarin aile belangrijke onderdelen al
aanwezig zouden zijn, gooide aanvankelijk dan
ook hoge ogen . Temeer omdat men daar al
veel ervaring mee had: de Zandkreek, het
Veerse Gat, het Volkerak, het Brouwershavense Gat en de Lauwerszee waren aile met
caissons gesloten. Deze caissonsluitingen
hadden echter een zeer tijdelijke fu nctie: na
afsluiting van het gat volgde onmiddellijk een
volledige inpakking in zand . Juist het blijvende
karakter van de stormvloedkeringscaissons
introduceerde echter een onoplosbaar probleem
in het zandige milieu van de Oosterschelde. De
stortstenen drempel die moest dienen als
fundering van de caissons kon niet zo worden
gemaakt, dat het zand onder de drempel bij de
waterstandsverschillen die tijdens storm over
de stormvloedkering ontstaan, kon worden
vastgehouden . De mogelijke inzanding van de
drempel tijdens de opbouw zou, na uitspoeling
als gevolg van de grote waterstandsverschillen,
ontoelaatbare vervormingen en daarmee
desastreus grote krachten in de caissonconstructie hebben opgeroepen. Bij doorgaan op
deze weg zou het eerder aangehaalde Bijbelcitaat onvermijdelijk van toepassing zijn
geworden.
Het fundament werd toen dieper gezocht en
men begon te den ken aan caissons op putten :
grote betonnen ringen, zo diep in de grond
ingegraven dat de vaste grondslag werd
bereikt, het reeds duizenden jaren geleden
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Fig . 2. Een geheel ni euwe
opzet : Pijlers op putten.

afgezette Pleistoceen . De tijd die de bouwers
op het water lOuden moeten verblijven nam bij
dit ontwerp wei schrikbarend toe. Doorslaggevend waren echter de te hoog oplopende
kosten . Inmiddels waren ook andere mogelijkheden onderzocht die min of meer haalbaar
werden geacht.
Om een lang verhaal kort te maken: de puttenfundering bleet, maar de caissons verdwenen.
In plaats daarvan zouden de putten verbonden
worden met pijlers, waarin beweegbare
schuiven hun geleiding en betonnen balken en
verkeerskokers hun ondersteuning lOuden
vinden . De pijlers-op-putten-oplossing was
geboren . Het idee van vrijwel volledige prefa bricage werd echter verlaten . Wei lOuden de
elementen op het land gebouwd moeten
worden, maar de samenbouw zou op het water
plaats vinden. De putten lOuden, met de erop

vastgemaakte tijdelijke bouwkuipen, door een
speciaal daarvoor ontworpen hefschip verplaats worden. Het eerste stuk bijlOnder
materieel verscheen in de plannen .
In het sluitgat werd de putring in de grond
gebracht door de grond binnen de put weg te
graven; door het grote gewicht van de put
lOuden de scherpe putranden vanzelf de grond
indringen. Deze techniek is niet nieuw, en er
bestaat redelijk wat ervaring mee, ook in
Nederland, maar dan met kleinere putten, zoals
bijvoorbeeld bij de Zeelandbrug . De geprefabriceerde pijlerwand lOU na afloop van deze
operaties in de drooggepompte bouwkuip
gehesen worden, en met veel gewapend beton
aan de putring word en vastgemaakt. Uit
grondmechanische onderzoekingen kwam
echter naar voren dat weliswaar de verticale
krachten goed werden doorgegeven naar de
vaste zandlagen , maar dat het veel losser
gepakte holocene zand daarboven onvoldoende
steun gaf tegen de horizontale krachten,
afkomstig van waterstandsverschillen en
golven. De constructie liep gevaar te kantelen
en daarmee in samenhang dreigden vervormin gen van de schuiven en balken . De beste
maatregel daartegen bleek verdichting van het
holocene zand, zodat de funderingseigenschappen op die van het Pl eistoceen zouden gaan
lijken.
Ook naast de bodembescherming aan weerszijden van de stormvloedkeuring , waar het
holocene zand bloot ligt, moest het boaemma teriaal worden verdicht. Het eroderende .
geweld van het strom ende water veroorzaakt
daar anders ontgrondingen . Op zichzelf is dit
niet ernstig, maar het holocene zand is lo
losgepakt dat er zettingsvloeiingen in kunnen
optreden, die uit stabiliteitsoverwegingen tot

127

elke prijs moeten worden voorkomen . De totale
hoeveelheid verdichtingswerk werd al met al
zo groot, dat het loonde een speciale verdichtingsponton te bouwen: het tweede stuk
bijzonder materieel was geboren. Zand verdichten gaat echter niet zonder meer. Een te groot
percentage slib of de aanwezigheid van
kleilaagjes verhindert een goede verdichting.
Uitgebreid grondonderzoek toonde aan, dat het
te verdichten zand op de plaats waar de
stormvloedkering moest komen te veel verontreinigd was. Een grondverbetering moest dus
aan het verdichten voorafgaan . Het bestaande
slechte zand zou vervangen moeten worden
door schoon zand.
Nieuw materieel was hiervoor niet nodig. Een
paar aanpassingen in het zuigsysteem van de
cutterzuiger ' Sliedrecht 27' waren voldoende
om het vervuilde zand te kunnen verwijderen
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Fig. 3. Fantasiebeeld van het
werk in de sluitgaten volgens
het - inmiddels verlaten ontwerp 'pijl ers op putten ' .

Onderhoudswerkzaamheden
aan boord van de verdichtingsponton ' Mytilus'.

lOnder de daaronder liggende zandlagen te
verstoren. Wei werd daarmee de nieuwe
techniek van het 'stofzuigen' of 'dustpannen'
ge·jntroduceerd.
Na het verdichten is grondonderzoek van de
verdichtingskwaliteit onontbeerlijk. De daarvoor
ontwikkelde duikerklok is het derde stuk
speciaal gereedschap dat bij de bouw van de
stormvloedkering gebruikt wordt. Nu verdichting als kwaliteitsverbetering in het plan was
opgenomen kwam de vraag op of de putringen
nog wei lo diep in de bodem ingegraven
moesten worden . Het ontkennende antwoord
daarop leidde tot reductie van de hoogte van
de putringen .
Bezwaarlijk waren en bleven de tijdelijke
bouwkuipen bovenop de ringen . Allereerst
waren ze nogal gevaarlijk voor de mensen die
erin moesten werken. Tijdens storm zouden de
golven over de kuiprand heen kunnen slaan.
Daarvoor werden de kuipranden erg hoog
gemaakt. Er lOuden vijf kuipen gebruikt
worden, die steeds verplaatst werden, naarmate
het werk vorderde . Deze kuipen waren echter
zo groot dat er door stroming en golven
enorme krachten op lOuden worden uitgeoefend. Op zichzelf waren ze onvoldoende stabiel.
De koppelconstructies die ontworpen werden
om ze aan elkaar vast te maken, werden ook
door golven en stroom aangevallen en moesten
daardoor zo zwaar worden uitgevoerd dat ze
wei tussen twee kuipen vast te maken waren ,
maar na een storm, die de kuipen en ringen
iets verplaatsen zou, niet meer losgemaakt
zouden kunnen worden.
De kosten om ook dit probleem te ondervangen
werden lo exorbitant groot, dat van het idee
moest worden afgestapt. Dit kon ook, omdat de
inzichten over de verwachte kwaliteit van de

grondslag lo waren toegenomen dat met
vertrouwen gezegd kon worden : maak de
putringen en de pijler reeds van tevoren aan
elkaar vast en zet ze als een geheel met het
hefschip op hun plaats. Zo is het huidige
pijler-ontwerp ontstaan.
De mate van prefabricage nam weer toe, maar
het onderloopsheidprobleem, dat ook al
speelde bij de caissons, kwam weer terug. Het
was geheel in de lijn van de prefabricagegedachte om dit probleem op te lossen met
behulp van een filterconstructie, die gemaakt
zou worden op de wal en in zijn geheel op de
plaats van bestemming zou worden afgelOnken.
De filtermat deed zijn intrede in het ontwerp.
Inzanding van dit essentiele funderingsdeel
was daarmee uitgesloten . Nu kan de vraag
worden gesteld of men, op dit punt gekomen,
het caissonontwerp niet weer uit de kast had
moeten halen. Deze vraag heeft de gemoederen
korte tijd bezig gehouden. Het was echter
allerminst zeker dat de problem en die aan
caissons kleefden, minder groot waren dan
waarmee het pijlerontwerp was behept.
Doorslaggevend was de overweging dat het
overgaan op een zo geheel andere ontwerpconceptie de voortgang van het lopende ontwerpproces lOU verstoren, met als gevolg ernstige
vertragingen in het gereedkomen van het
ontwerp. Bouwen is immers aan de ene kant
techniek, maar aan de andere kant management.
De gedachte om de onderste lagen van het
filter in matvorm te prefabriceren was ingegeven
door de bodemverdediging van .blokkenmatten,
waarvan op dat moment reeds meer dan een
vierkante kilometer gelegd was. Dat deze
filtermatten netjes vlak neergelegd dienen te
worden, maakte het 'dustpanproces' tot de
aangewezen methode om de zandbodem met

minimale verstoring van de verdichte ondergrond vlak te zuigen . Het graotste speciale
werktuig, de filtermattenlegger, was daarmee
een feit geworden . Omdat vlakzuig en en
matleggen vlak na elkaar moet gebeuren
combineert deze ponton beide functies : aan de
voorzijde is hij voorzien van een dustpansysteem zoals de 'Sliedrecht 27' bij de grondverbetering gebruikte, aileen aanmerkelijk grater;
aan de achterzijde lijkt hij op de blokkenmatlegger. Nog was het onderloopsheidprobleem niet
geheel opgelost. Ind ien de matten overlappend
neergelegd worden zal er vrijwel zeker een
spleet ontstaan in de bodembedekking - de
overlappende mat kan niet lo goed aansluiten
op de bodem - , juist op een plaats waa r dit
hoogst ongewenst is.
Tussen de pijlers treden de graotste statische
drukkrachten in de fundering op. Uitspoeling
van het zand onder en tussen deze overlap zou
het gevolg zijn. De matten worden daarom
expres op enige afstand van elkaar gelegd. De
overblijvende strook zand wordt afgedekt met
een losgestort filter dat uit een mengsel van
zand en grind bestaat. Om ontmenging tijdens
het storten van dit mengsel zoveel mogelijk
tegen te gaan, is een kleine storthoogte boven
de bodem geboden . Een ponton brengt als
negatieve overlapstorter met behulp van een
speciaal ontwikkelde rolstrooier dit filtermateriaal tussen telkens twee matten aan .
De stormvloedkering moet men zich voorstellen
als een serie van 67 schuiframen, waarvan de
sponningen in de losstaande pijlers zijn
aangebracht. Dit vereist noodzakelijkerwijs een
zeer nauwkeurige plaatsing . De schuiven
mogen uiteraard niet klemlopen . Daaruit vloeit
hoge plaatsingsnauwkeurigheid voort, waarvoor zeer nauwkeurige plaatsbepalings- en
controle-apparatuur benodigd is.
Het bijzondere materieel heeft deze geavanceerde apparatuur dan ook aan boord; heel wat
ruimte wordt in beslag genomen door computers. Het aanzandingsprableem wordt met
diverse hulpgereedschappen te lijf gegaan,
terwijl voor de contrale van kritieke plaatsen
een onbemand inspectie-voertuig ontworpen
is, voorzien van televisiecamera's en zanddetectors.
Bij de montage van geprefabriceerde el ementen
hoort ook dat er een stelmogelijkheid is voor
de pijl ers . De oplossing werd gevonden in ,
alweer, matten. Matten bestaande uit betonblokken van verschillende dikte worden door het
aangepaste blokkenmatschip als onderlegplaatj es neergelegd, indien uit de opmeting van de
filtermatten blijkt, dat de pijler niet voldoende
recht zou staan zander zulke stelplaten .
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Daarvoor moest weer een speciaal vaartuig
aan de vloot worden to egevoegd . Zowel het
hefschip als deze tegelmatlegger moeten zeer
nauwkeurig boven de pijlerlocatie gemanoeuvreerd worden . Daarvoor is de hulp nodig van
een grate opschoon- en afmeerponton . Omdat
al het zand op de filtermat onaanvaardbaar is,
is ook deze ponton voorzien van een stofzuigermond. Vlak voordat de tegelmat of de pijler
wordt geplaatst, maakt de ponton de betreffende
plaats met zijn dustpanmond zandvrij . Na de
plaatsing van de pijlers moeten de betonbalken,
de verkeerskokers en de schuiven worden
gemonteerd . Voorzi en van de nodige aanpassingen, zal een al bestaande grate hefbok
gebruikt worden .
Rondom en tussen de pijlers moet een stortstenen drempel aangebracht worden, die bestand
is tegen het geweld van het door de kering
stramende water, lOwel in de dagelijkse
situatie, als in het geval dat er tijdens storm bij
het sluiten van de kering eens een schuif open
blijft staan. Voor de plaatsing van de zeer grate
stenen die hiervoor nodig zijn is een laatste
stuk bijzander materieel in ontwikkeling: de
toplaagstorter. Hij bestaat uit een hydraulische
kraan met een bijlOndere arm en een stortbak,
waarmee hij grote stenen valkbij de betonnen
pijlers en balken kan aanbrengen . De stenen
van een meer gebruikelijk formaat zullen
aangebracht worden met normale steenstorters,
die echter zelfvarend zullen zijn om een
flexibele inzet mogelijk te maken.
De volgende hoofdstukken van dit themanummer geven meer inzicht in de aspecten van het
werk die door de hier beschreven principe-oplossing van het Oosterschelde-vraagstuk
onontwijkbaar worden . Hoe het tolerantievraagstuk tegemoet wordt getreden, is onderwerp van het nu volgende artikel.
Daarna worden ontwerp en bouw van de
werkschepen behandeld, dat wil zeggen in
algemene en organisatorische zin . Een technische beschrijving van het Rijksmaterieel is
verspreid over het themanummer te vinden .
Praeven met de werkschepen worden behandeld in het vierde artikel. Daarna gaat het over
meetactiviteiten - een uiterst gevoelig onderdee I van de uitvoering - en voorspellingssystemen . Technische en financiele aspecten
volgen, en een epiloog rondt het verhaal af.

In de inleiding tot deze aflevering is uitgelegd
waarom bij het ontwerp van de stormvloedkering in de Oosterscheldemond is gekozen
voor een grote mate van prefabricage. Een zo
opgezet ontwerp stelt bijzondere eisen aan de
maatvoering. Oit geldt bij de uitvoering, maar
ook al bij de onderlinge afstemming van
uitvoering en ontwerp is het noodzakelijk de
problemen in verband met de maatvoering
systematisch te analyseren en op te lossen.

Het samenstellen van de constructie uit
geprefabriceerde onderdelen impliceert dat er
voegen komen tussen de onderdelen , bijvoorbeeld tussen de pijlers en de schuiven , en
tussen de pijlers en de andere betonelementen.
Zowel de functionele eisen die in de operationele
fase aan de constru ctie zullen worden gesteld ,
als de monteerba arh eid leggen aan deze
voegen beperkingen op: er is een ma x imale
voegtolerantie. De grootte van de voegtoleran ties wordt bepaald door de fabricage- en
plaatsingstoleranties van de samenstellende
delen. Nu dienen de in een bouwproces
onvermijdelijke onnauwkeurigheden en
maatafwijkingen kleiner of hoogstens gelijk te
blijven aan de berekende toleranties. Met
andere woorden: maatafwijking en en toleranties moeten onderling op elkaar afgestemd
worden. Bij de Oosterscheldekering heeft deze
afstemming plaatsgevonden door ten aanzien
van de tole ranties ontwerpuitgangspunten vast
te stellen, en bij de uitvoering een keuringsstrategie te ontwikkelen, dus een soort kwaliteitscontrole.
De uitwerking daarvan is tot stand gekomen in
onderling overleg tussen de ontwerp- en
uitvoeringsteams van de opdrachtgever, de
Rijkswaterstaat, en de aannemer, Dosbouw. Op
beide aspecten gaan we nu kort in .
Toleranties
Het tolerantieprobleem van de kering in het
ontwerpstadium is in hoofdlijnen als voigt
aangepakt. De oorzaken van maatafwijkingen
bij het samenbouwen van de kering werden
ge'inventariseerd. Voorts werden de uitgangspunten vastgesteld, die moesten gelden bij het
samenstellen en beoordelen van maatafwijkin-

Maatvoering

gen en toleranties . Ook is de invloed bepaald
die de meetprocedures zouden hebben tijdens
de uitvoering , en werden de maatregelen
ge'i nventariseerd die men zou kunnen nemen
bij tegenvallers in de uitvoering. In het volgende
worden deze punten breder behandeld .
Bij elk onderdeel kunnen plaatsings- en
fabricageafwijkingen optreden . Op hun beurt
worden deze afwijkingen voor een belangrijk
deel veroorzaakt door uitzet- en meetfouten.
Afwijkingen in de positie van de pijl ers kunnen
bijvoorbeeld worden veroorzaakt door afwijkin gen in de bouwfase zowel als in de eindfase . Er
kunnen fouten worden gemaakt bij de fabricage
van de pijlers in de bouwdokken, en er kunnen
onvlakheden voorkomen in de ondergrond van
de definitieve locatie.
Voordat de funderingsmatten worden gelegd,
wordt de bodem zo vlak mogelijk gezogen .
Door verschillende oorzaken , zoals mors, meeten instel-onnauwkeurigheden, is het niet
mogelijk het funderingsbed volledig vlak op te
leveren. Om de vlakheid te verbeteren wordt
een soort contramal gemaakt van twee tegel matstroken. De resterende onvlakheid wordt
dan voornamelijk bepaald door de meet-onnauwkeurigheid bij het vaststellen van de
benodigde contramal. Het is ook mogelijk dat
er fouten worden gemaakt bij het plaatsen van
de pijlers, door onnauwkeurigheden in het
plaatsbepalingssysteem en het positioneren
met het ankerdradensysteem, en door de
bewegingen van de pijler en het hefschip als
gevolg van stroom en golven .
Afwijkingen in de eindfase zullen vooral
veroorzaakt worden door zettingen als gevolg
van het uitspoelen van de zandlagen .
V66r het leggen van de tweede funderingsmat
en de tegelmat en v66r het plaatsen van de
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pijler is het noodzakelijk aile aanzandingen te
verwijderen. In werkelijkheid zal dat niet
helemaal lukken . De resterende zandlaagjes
blijven in eerste instantie achter tussen de
verschillende matten en onder de pijler. In een
later stadium, als de kering operationeel is,
kunnen deze zandlaagjes uitspoelen en zettingen veroorzaken . Maar ook los daarvan kan er
zetting optreden van de fundering, afhankelijk
van de samenstelling en de mate van verdichting
van de ondergrond en van de optredende
belastingen . Maatafwijkingen in de schuiven
worden daarentegen veroorzaakt door fabrica gefouten en door ongelijkloop van de schuiven .
ledere schuif is aan twee zijden opgehangen,
en wordt daar aangedreven door hydraulische
cilinders.
Ondanks een verfijnde meet- en regeltechniek
kan het zijn dat de bewegingen niet volledig
gesynchroniseerd worden, met als gevolg
kleine toevallige rotaties in het vlak van de
schuif.
De maatafwijkingen bij de overige betonelementen worden veroorzaakt door fabricagefouten
en plaatsingsfouten bij de montage .
Voor de funderingsmatten geldt, dat maatafwijkingen in het horizontale vlak bepaald worden
door plaatsingsfouten . Maatafwijkingen in het
verticale vlak zijn reeds genoemd bij de
bespreking van de pijler.

mogelijkheden bij de fabricage .
Indien aile onderdelen van de kering
onafhankelijk zouden worden uitgevoerd, dan
zou bij het samenstellen blijken dat er zeer
grote voegtoleranties nodig zijn, op grond van
de geschatte norm en voor de maatafwijkingen .
De breedte van de schuifgeleiding zou
bijvoorbeeld oplopen tot 2 meter.
De onderdelen worden daarom niet geheel
onafhankelijk van elkaar uitgevoerd . De
uitvoering duurt per pijlerlocatie enkele jaren .
Dit maakt het mogelijk een deel van de
afwijkingen die in het bouwproces blijken op te
treden, in te meten en te corrigeren in de
lengte van schuiven en betonelementen .
Praktisch betekent dit dat de afwijkingen die
zijn opgetreden tot en met het plaatsen van de

Bij het ontwerp is aangenomen dat aile
maatafwijkingen statistisch verdeeld zijn, met
een normale verwachtingswaarde en standaardafwijking . Maatafwijkingen met verschillende
oorzaken worden samengesteld volgens de
waarschijnlijkheidsleer; daarbij wordt gebruik
gemaakt van de foutenvoortplantingswet .
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
maatafwijkingen die tijdens de bouwfase
optreden, en andere die pas merkbaar worden
in de eindfase, wanneer de kering klaar is. Niet
aile toleranties mogen dus tijdens de bouw
worden verbruikt; een vast en van te voren
bepaald gedeelte moet in reserve worden
gehouden voor de eindfase. Ais karakteristieke
waarde voor de samengestelde toleranties
wordt de 95% betrouwbaarheidsgrens
aangehouden; dat wil zeggen dat er niet meer
dan 5% kans is dat een afwijking buiten het
keuringsinterval komt te liggen . Het
belangrijkste onderdeel van het
tolerantieprobleem vormt de benodigde
breedte van de schuifgeleidingen, omdat de
schuiven zowel in gesloten als in geopende
toestand te allen tijde moeten passen in de
geleiding . In het ontwerp is de geleiding zo
breed mogelijk gemaakt, al zijn er beperkingen,
voornamelijk ten gevolge van de technische

aanslagvlakken betonelementen

132

Onderdelen

Pijler
onderzijde billen
onderstoel schuifgeleidingen
hart schuifgeleiding.en

Betonelementen
lengte elementen
hoogte hamerstukken
hart oplegvlakken

soort fout

fabricage
meten
fabricage
meten
fabricage
meten
fabricage
meten
fabricage
meten
fabricage
meten
fabricage
meten

Lengte schuiven
fabricage
meten
Fundering
na leggen bovenmat (incl. zand)

na leggen tegelmat (incl. zand)
uitspoelen zandlaagjes
Plaatsen pijlers
meten tijdens plaatsen
meten na plaatsen

fabricage
meten
fabricage
meten
deformatie ,
fabricage
meten
meten

Tabel 1. Absolute waarden van de verwachte
maatafwijkingen.

pijler, nog geeorrigeerd kunnen worden . Bij de
sehuiven en dorpelbalken vindt de aanpassing
plaats in variabele eindstukken, bij de
bovenbalken en verkeerskokers besehikt men
over een variabele voeg tussen twee eerder
gemaakte halve elementen . Door de
sehuiflengte te baseren op de gemeten afstand
tussen twee pijlers is het mogelijk gebleken de
voor de sehuifgeleiding benodigde breedte
terug te brengen tot 90 em.
Behalve de mogelijkheid tot afkeuren van de
onderdelen en tot herhaling van deelproeessen
die tot maatafwijkingen hebben geleid, biedt
het ontwerp nog enkele mogelijkheden tot
eorreetie. Om de pijlers voldoende vlak of op
hoogte te krijgen kan een van de volgende
maatregelen worden genomen, of ook een
t ranslaties in mm
y

x

a

o

o
o
o
o
o
o

o

15
3
8
3
5
3

15
3

o

o

o

o
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3

o
o

o
O.
o
o
o
o
o
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150
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15
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z
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o
o
o
o
o
o
o
o

15
3
8
3
5
3
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3

o
o
o
o
o
o
o
o

rpv

a

fL
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5
1.5

o
o
o
o
o
o

.3
.1

1.5

o

1.5
15

.1

.2

a

a

o
o
o
o
o
o

.15

.05
.1
.1

o
o
o
o
o
o

.3
.1

.3

3

20

3

o
o

15

o
o

5

o
o
o
o

150

o
o
o

eombinatie ervan: het aanbrengen van een
extra bovenmat, plaatselijke of algehele
verdunning van de bovenmat, en het plaatselijk
verzwaren of weglaten van de tegelmat. De
toleranties in de sehuifgeleidingsbreedte
kunnen zonodig nog worden vergroot door de
aanslagen over de houtverbindingen te laten
gaan (figuur 2, 3), of door de hell ing van de
aanslagen op de sehuif evenwijdig te maken
aan de helling van de pijler. Wei zal de
eerstgenoemde maatregel lei den tot meer
onderhoud en eerdere vervanging van de
sehuifaanslagen . Ook verruiming van de
toleranties in de voegen tussen bovenbalk en
verkeerskoker enerzijds en pijler anderzijds is
mogelijk. Oat kan bereiktworden door opvijzelen
en herplaatsen van die onderdelen en eventueel
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1.5

250
250

o
o
o
o

15

o

o

5
1.5

o

o

.2

o

o
o

80

o
o

9.1
1.9

o

2.1

2

1.1

.4

.5

o
o

.1
.1

1.5
15

1.5

50

o

50

o

12

13

.8

o
o

13

o
o

o

o

3.6
1

180

150
18
11

11

.1
.1

o
o
o
o

9
5

o
o
o

2.1

7

5

1.3
.7

Verklaring der symbolen: fl : verwaehtingswaarde, oftewel de meetwaarde die met een kans van
50% wordt onder- of oversehreden . a : standaardafwijking, een maat voor de spreiding van de
waarden. x en y : eoordinaten in het horizontale vlak; x staat loodreeht op de as van de kering ;
y is er evenwijdig aan. z : eoordinaat in het vertieale vlak. lfJ : mate van seheefstand.
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2

4

door het uitwisselen van de elementen van
verschillende locaties.
Keuring

De tolerantie in de voegen tussen de onderdelen
van de stormvloedkering is gekozen op basis
van geschatte maatafwijkingen tijdens de
bouw. Voor de maatafwijkingen is een normale
statistische verdeling aangenomen, met een
gemiddelde nul en een bepaalde standaardafwijking, zoals te zien in tabel 1. De kering bevat
nu een drietal groepen van toetsen, die samen
moeten zorgen voor een optimaal verloop van
het assemblageproces.
Ten eerste wordt nagegaan of de in ieder
deelproces opgetreden maatafwijkinge.n
voldoen aan de geschatte normale verdeling.
Ten tweede worden grenzen aangegeven
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waarbinnen de maatafwijkingen zonder meer
toelaatbaar worden geacht. En ten derde is er
een econometrisch basismodel ontwikkeld, dat
een afweging maakt tussen mogelijke oplossingen bij een grotere maatafwijking.
Om de bewaking van de maatafwijkingen
mogelijk te maken worden de afwijkingen van
de ideale maten per bouwproces opgemeten
en geadministreerd . Tevens wordt met behulp
van kleine steekproeven vastgesteld, wat de
gemiddelde waarde is van de maatafwijkingen,
hoe ze zijn gespreid, en hoe deze waarden zich
verhouden tot de van tevoren gedane schattingen . Tot slot wordt bezien of de waarden van
de maatafwijkingen inderdaad een normale
verdeling volgen . De controle van de gemiddelde waarde, de spreiding en het verdelingstype
van de maatafwijking van een proces is
essentieel, omdat op deze drie gegevens de
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1

ONTWERPTOLERANTIE
SCHUIFGELEIDING

PIJLER
BREEDTE INCLUSIEF

BOUTGATEN

Fig. 2, 3. Tolerantie in de
schuifgeleiding (bovenl. met
detail.

Fig. 1. De tolerantie moet
verdeeld worden over de
verschillende bouwfasen. Wat
de pijlers betreft levert dit het
volgende beeld :
1. Fouten bij de fabricage.
2. Onvlakheid van het funderingsbed.
3. Plaatsingsfouten.
4. Zetting door uitspoeling
van zand.

gehele tolerantiebeschouwing is gebaseerd.
Een gunstig resultaat van de contrale kan
leiden tot een verruiming van de eisen, terwijl
een ongunstig resultaat noodzaakt tot nieuwe
maatregelen.
Ter ondersteuning van de hiervoor beschreven
bewakingsroutine zijn voor elke handeling
vaste goedkeurgrenzen aangegeven. Een
maatafwijking die binnen deze grenzen valt, is
altijd toelaatbaar. Over een maatafwijking die
buiten deze grenzen valt, kan eerst na enige
studie een besluit worden genomen . De vaste
goedkeuringsgrenzen zijn vastgesteld op grand
van een economische afweging. Zo wordt een
praces dat tegen geringe kosten kan worden
herhaald van strakkere grenzen voorzien dan
een kostbaar praces.
Het doel van de vaste goedkeurgrenzen is
tweeledig. Ten eerste schept men daarmee een

gebied waarbinnen de uitvoering zander
inmenging van de keurende instanties voortgang kan vinden. Ten tweede vormen deze
grenzen een beperking van de mate waarin een
tegenvallende standaardafwijking van een
proces zich voortplant in de constructie.
Ais een maatafwijking buiten de vaste goedkeurgrenzen valt, dient een afweging plaats te
vinden over de verder te volgen weg. In grate
lijnen zijn er drie mogelijkheden: men kan
normaal verder bouwen, men kan het resultaat
afkeuren en de handeling opnieuw laten
verrichten, maar ook kan men zijn toevlucht
nemen tot €len van de bijzandere maatregelen,
zoals een extra bovenmat, het weglaten van de
tegelmat, en dergelijke eerder opgesomde
maatregelen. Het econometrische beslismodel
berekent bij overschrijding van de vaste
afkeurgrens, met inachtneming van de later in
het bouwpraces nog te verwachten maatafwijkingen, de kosten van de alternatieve mogelijkheden. De prajectleiding kan dan, gesteund
door de uitkomsten van het beslismodel, zelf
de afweging maken en tot een beslissing
komen .
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Cardium

De 'Cardium' is het meest complexe van aile
werkschepen in de Oosterschelde. Aan de
voorzijde draagt het geheel andere functies
dan aan de achterkant. Aan de ene zijde lijkt de
'Cardium' wat op een baggerwerktuig, en aan
de andere kant is het schip een voortzetting
van de ponton die jarenlang blokkenmatten
heeft afgerold in de sluitgaten. De combinatie
van beide functies op een werkvaartuig heeft
allerlei nieuwe eisen gesteld, naar te begrijpen
is vooral aan de apparatuur die moet zorgen
voor de juiste positionering, voor controle op
het resultaat van hetwerk en voor de combinatie
en coi:irdinatie van enkele sterk verschillende
handelingen binnen een werkgang.
Om aile apparatuur onder te brengen is een
groot casco gebouwd, dat niet minder meet
dan 70 bij 82 m, ruim een half voetbalveld. Het
machinehuis, met daarboven de bemanningsverblijven en de commandobrug, vormt een
flatgebouw van zes verdiepingen.
Bekijken we het schip in de werkrichting , dan
zit de zuig- en opschoonapparatuur aan de
voorkant, gemonteerd op een grote beweegbare
arm, die een werkdiepte mogelijk maakt tot 32
m beneden de waterspiegel. Aan die werkarm
is een stofzuigermond vastgemaakt die over
een breedte van 44 m met gelijkmatige kracht
kan zuigen . De bedoeling is dat deze zogenaamde 'dustpan-zuigkoppen' over een lengte van
200 m dwars op de hoofdas van de kering eerst
de erosiebestendige afdekking op het zandbed
opzuigen, en daarna het zandbed egaliseren.
Vooral dit laatste is een lastig zuigkarwei,
waaraan wat betreft de vlakheid hogere eisen
worden gesteld dan ooit tevoren in de baggerindustrie. De totale ge'installeerde pompcapaciteit bedraagt dan ook niet minder dan 40000
m 3 water per uur, verdeeld over zes pompen.
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Het achtereinde van de 'Cardium' is ervoor
gemaakt om een op een gigantische klos
gerolde funderingsmat van 200 bij 42 m op te
vangen en te borgen . Deze mat wordt in
dezelfde werkgang als het vlakzuigen van de
bodem in een regelmatig tempo afgerold. Er is
dus werkelijk maar een minimale kans op
profielverstoring tussen het dustpannen en het
neerleggen van de bodemmat.
Bovenop de funderingsmat moet echter nog
een tweede, smallere mat worden neergelegd,
precies op die plaatsen waar een pijler komt te
staan; dit om de ondermat tegen beschadiging
te beschermen. Maar voordien moet de
ondermat worden opgeschoond. Daartoe
wordt de stofzuigermond in de juiste stand
gezet. Onmiddellijk na het opschonen van de
ondermat gaat de bovenmat er overheen .
Tenslotte wordt vanuit de mattenrolbeun een
verdichtingsbalk neergelaten, die bestaat uit
vier samengebouwde trilplaten, totaal een
oppervlakte van 18 m 2 . Deze trilbalk wordt
stapsgewijs over de matten bewogen, en
verdicht dan het filtermateriaal in die matten
en het direct daaronder gelegen deel van het
zandbed zodat ze een optimaal draagvlak
vormen voor de pijlers die erop komen te
staan.
De 'Cardium' heeft geen eigen voortstuwingsvermogen, maar verplaatst zich door middel
van verhaallieren . Op elk hoekpunt van het
schip staat er een van 120 ton, naast een van
80 ton. De lieren die van daaruit op de vaste
verankeringspunten staan, kunnen gecoi:irdineerd worden gehaald en gevierd. Voor de
precieze plaatsbepaling tijdens de 'vaart' zorgt
een stelsel van automatische theodolieten van
het type 'Minilir', die vanaf de wal bepaalde
bakens aan boord exact blijven volgen, en door

afstands - en hoekmeting de positie van het
sc hip vaststellen . Exacte plaatsbepaling is
voora l van belang aan het begin van de
opera ti e, in die zin althans, dat als men op de
verkeerde p laats vertrekt - in de breedterichting
is de t o lera ntie een meter! -, daarna ook alies

verkeerd is. Voor die uitgangspositie en voor
het vasthouden van de kopbalk van de funderingsmat komt de 'Jan Heymans' de 'Cardium'
te hulp. Op het werk spreekt men dan ook van
het 'CARJAN'-bedrijf.
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Het ontwerp van de werktuigen die voor de
uitvoering van de stormvloedkering zijn
gebouwd, is niet los te den ken van het ontwerp
van de kering zelf. Zij zijn het gereedschap dat
speciaal ontworpen moest worden voor de
realisering van deze ongebruikelijke constructie.

Dit is in de Nederlandse waterbouwkundige
praktijk bepaald geen nieuw verschijnsel. Men
denke aan de kraaneilanden 'Kraanvogel' en
'Lepelaar', die gebouwd en gebruikt zijn voor
de aanleg van de havendammen van IJmuiden,
en aan de blokkenschepen ' Norma' en 'Libra',
die tijdens de bouw van de nieuwe havenmond
van Rotterdam veel aandacht trokken . Zo werd
ook de hijsbok 'Ir. Snip', jarenlang de grootste
drijvende bok in Nederland, speciaal gebouwd
"oor de Zeelandbrug.
Geldt in het algemeen voor het ontwerp van
iedere civiele constructie dat er een intensief
samenspel moet zijn tussen de ontwerpers en
de bouwers, hier is dat wei in het bijzonder het
geval geweest. Zodra bij het ontwerpen van de
Oosterscheldekering varianten ten tonele
gebracht werden die nieuw gereedschap
noodzakelijk maakten, moesten onverwijld ook
de materieelontwerper en soms ook de
materieelbouwer in het overleg betrokken
worden . Deze fase kenmerkt zich dan ook door
een intensieve samenwerking tussen de
ontwerpers van de constructie en die van het
materieel, temeer daar een groot aantal
varianten in het ontwerp en/of de uitvoeringsmethode de revue passeerde.
Na een analyse van de voor- en nadelen van de
verschillende alternatieven blijft er doorgaans
een over. Is de keuze minder duidelijk, dan
worden vaak de twee meest aansprekende
varianten nog verder uitgewerkt en wordt de
keuze in een later stadium gemaakt. De
hoofdlijnen van het bouwkundige ontwerp
staan op dat ogenblik doorgaans vast. Dan kan
het programma van eisen voor het materieel
worden opgesteld, waarna de materieelontwerpers zich redelijk zelfstandig aan hun taak
kunnen wijden. Goede verslaggeving van
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Ontwerp en bouw van het
bijzondere materieel

voortgangsbesprekingen, ad-hoc-besprekingen
over knelpunten of over wijzigingen in het
programma van eisen waarborgen verder een
. optimale afstemming van het materieelontwerp
op het constructie-ontwerp en de gekozen
uitvoeringsmethode .
Ais de materieelontwerpers eenmaal volop aan
het werk zijn, dient vaak nog de beslissing
genomen te worden tussen algehele nieuwbouw of de mogelijkheid bestaand materieel
om te bouwen of om uit bestaande componenten een nieuw werktuig te realiseren .
Bij de bouw van werkschepen voor de Oosterscheldekering zijn al vele varianten voorgekomen .
Zo vereiste het ontwerp van de fundering en de
pijlers door de grote schaal ervan en het
specifieke uiterlijk grote investeringen in
nieuwbouw van materieel: de mattenlegger
'Cardium' en het hefschip 'Ostrea'.
Voor de montage van de bovenbouw van de
kering was eveneens nieuwbouw noodzakelijk
van een zeer grote drijvende hijsbok, de 'Taklift
IV', doch het ontwerp was niet nieuw: in feite
hebben we hier te maken met een extrapolatie
van bestaande hijsbokken .
Het materieel voor de opbouw van de drempel
valt voor een groot deel te beschrijven als
aangepast bestaand materieel of als een
combinatie van verbouwing van bestaand
materieel met nieuw ontwikkelde componenten,
zoals de toplaagstorter.
In fig. 1 is het materieel volgens deze onderverdeling gegroepeerd, waarbij ter illustratie
tevens de orde van grootte van de investering
is aangeduid.
Een groot gedeelte van het hier besproken .
materieel is zo uniek en specifiek, dat het voor
een zeer groot gedeelte op dit werk moet

Model van de dustpanzuiger
aan de 'Cardium' .

worden afgeschreven. Volgens de regels van
de raamovereenkomsttussen de Rijkswaterstaat
en aannemer Dosbouw wordt dit materieel
gebouwd als Rijksmaterieel, waarbij Dosbouw
dan wegens zijn bijzondere deskundigheid op
het gebied van het ontwerpen en bouwen van
aannemingsmaterieel namens het Rijk als
opdrachtgever optreedt. Tijdens het ontwerp
vervult Dosbouw derhalve de ral van voortrekker
van de ontwerpen, waaraan verder ook de
Rijkswaterstaat en een gespecialiseerd
scheepsbouwkundig ingenieursbureau deelnemen . Zo'n ontwerpgroep is een onderdeel van
de projectorganisatie, die de eindverantwoordelijkheid heeft voor het gehele ontwerp; ze
beeindigt haar werkzaamheden op het moment
dat het bestek en de tekeningen van het
ontworpen werktuig gereed zijn, en zodra ze
zijn goedgekeurd door de projectorganisatie .

139

20

10

INVESTERING
IN MlN

40

30

60

50

70

60

90

100

110

I

-&(

MACQMA

aa

OSTREA

NIEUW ONTWERP

MYTIlUS

AReA

II

~

~

TAKLIFT 4

NIEUWBOUW
OP BASIS VAN
OUD CONCEPT

CARDIUM

JAN HEIJMANS

NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
MET STANDAARD
COMPONENTEN

AANGEPAST
STANDAARD
MATERIEEl

STANDAARD
MATEAIEEL

140

(OPBOUW)

/l
~

if.

~
TOPlAAGSTORTERWERKTUIG

SlEEPBOTEN

BRABANT EN ZEELAND

STEENSTORTERS

I

~

120

Fig. 1. Overzicht van h et
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de Oasterscheldekering , m et
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Lieren ap het dek van de
'Cardium ' .

De aanbesteding wordt vervolgens eveneens
door Dosbouw behartigd, in nauw overleg met
de Rijkswaterstaat, en zoals het in de raamovereenkomst is gesteld, handelend namens het
Rijk.
Voor het rijksmaterieel de 'Mytilus', de 'Ostrea',
de 'Cardium', is de aanbesteding geschied op
basis van uitnodiging : een aantal bedrijven, die
op grand van hun ervaring en de ter beschikking
staande bouwfaciliteiten geschikt en in staat
zijn om het werktuig te bouwen, werden
uitgenodigd om een offerte voor de bouw uit te
brengen. Na beoordeling van deze offertes op
prijsniveau, levertijd en overige gestelde
condities werd vastgesteld aan welk bedrijf de
bouw zou worden gegund, waarna het bouwcontract getekend kon worden, en de bouw
daadwerkelijk een aanvang kon nemen .
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Bouw
Bij civiele bouwwerken is de rolverdeling van
opdrachtgever en bouwer duidelijk; de opdrachtgever maakt het ontwerp, of laat het
maken, en de aannemer bouwt overeenkomstig
het gedetailleerde bouwbestek. In de scheepsbouwkundige wereld beperkt de opdrachtgever
zich van oudsher tot het formuleren van de
eisen die aan het schip of werktuig gesteld
worden, en maakt een globaal ontwerp.
De bouwer aan wie de opdracht gegund wordt,
dient in eerste instantie het ontwerp uit te
werken overeenkomstig de op zijn werf
gebruikelijke bouwmethoden, en de detailbouwtekeningen te maken op basis waarvan de
bouwproduktie kan gaan starten. Het is dan
ook gebruikelijk dat de scheepsbouwer de
verantwoordelijkheid voor het ontwerp op zich
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Fig. 2. Schema van de
contractverhoudi ngen.

De 'Ostrea' in aanbouw, juli
1981.

neemt. Gedurende de eerste maanden na de
datum van opdracht vindt daarom doorgaans
zeer intensief overleg plaats tussen de technici
die de opdrachtgever vertegenwoordigen - de
directie - en de ontwerpers van de werf. Dit
impliceert tevens, dat de directie niet kan
volstaan met het houden van toezicht op de
bouw, maar zich ook moet verdiepen in de
ontwerpvoorstellen van de werf, en die moet
beoordelen en van commentaar voorzien,
alvorens tot goedkeuring over te gaan.
Bij de bouw van de werktuigen voor de
Oosterscheldekering werd het puur scheepsbouwkundige aandeel doorgaans in belang,
ingewikkeldheid en kosten overtroffen door de
omvangrijke werktuigkundige, elektrische en
hydraulische installaties, alsmede de computerinstallaties voor de procesbesturing, de
controle op de procesuitvoering en de meetsystemen.
Dosbouw heeft daarom een bouwbegeleidingsteam van niet minder dan acht technici
nodig gehad voor bijvoorbeeld de bouw van de
'Ostrea'.
De grote verscheidenheid van de aard van de
installaties aan boord betekende tevens, dat
het bouwen van een werktuig of schip behalve
aan het technisch vermogen met name hoge
eisen stelde aan de organisatorische vaardigheid van de bouwer. Hij moest niet aileen zijn
eigen aandeel produceren, maar vooral ook
zorgen, dat een groot aantal produkten tijdig
werd geleverd door toeleveranciers en onderaannemers, en dat dit heterogene geheel
tenslotte binnen de planning werd samengesteld tot een schip, dat voldeed aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever.
Tijdens de bouw was de hoofdtaak van het
bouwbegeleidingsteam om erop te letten of

werd voldaan aan de in het bestek vermelde
eisen . Dit toezicht strekte zich ook uit tot de
bouwplaatsen van toeleveranciers en onderaan nemers. Aile componenten werden doorgaans
uitvoerig getest voor ze naar de plaats van
samenbouw mochten worden getransporteerd .
Na de samenbouw op de werf werden vervolgens op de werf tests en beproevingen uitgevoerd, om na te gaan of het werktuig als
geheel goed en volgens de gestelde eisen
functioneerde. Zodra deze beproevingen naar
ieders tevredenheid waren afgerond kon het
schip naar de Oosterschelde, om daar een
laatste reeks beproevingen te ondergaan,
onder de voor het gebied specifieke omstandigheden van golf en stroom. Ook werden daar
proeven gedaan die bijzondere hulpmiddelen
vereisten. Een proefpijler van 18000 ton
optilien, dat kan nu eenmaal aileen maar in de
Oosterschelde.
Alhoewel al deze proefnemingen verricht
werden onder verantwoordelijkheid van de
bouwer, werd de toekomstige bemanning van
het schip hier reeds nauw bij betrokken .
Tijdens de laatste maanden van de bouw was
er al steeds een kernbemanning aan boord, om
met het schip en zijn installaties vertrouwd te
raken en ervaring op te doen bij de bediening.
Met de werfbeproevingen in de Oosterschelde
was de bouw afgesloten, en kon de overdracht
aan de opdrachtgever plaatsvinden .
Het werktuig werd vervolgens door het Rijk aan
Dosbouw ter beschikking gesteld . Dan kon
begonnen worden met de werkbeproeving en
zonodig de aanpassing van de gekozen
w erkmethodieken. Deze peri ode bestreek
doorgaans vele maanden en diende om de
bemanning verder in te werken.

Jan Heymans

De 'Jan Heymans' is genoemd naar een van de
aannemers van natte werken waarmee de
Deltadienst zeer lang heeft samengewerkt. Dit
schip heeft van aile bijzondere werkschepen in
de Oosterschelde-mond ongetwijfeld de
langste staat van dienst: het deed al mee bij de
afsluitingen van het Haringvliet en het Brouwershavense Gat. Herhaaldelijk werd de 'Jan
Heymans' ingrijpend verbouwd, maar toch
bleef het in wezen hetzelfde schip, namelijk een
drijvende asfaltfabriek. Was het aanvankelijk
gemaakt om warm asfalt aan te brengen op
geulbodems, met behulp van een lange
stortpijp, later werd het uitgerust om aan
boord matten te maken van steenasfalt op
filterdoek, die het kon afrollen op de bodem, en
in een nog later stadium ook op oevers. Het
schip kan dat trouwens nog, want de asfaltinstallaties zijn bij de laatste verbouwing intact
gebleven . Maar voor de bouw van de pijlerfundering in de Oosterschelde-mond werd in 1981
het een en ander aan het schip toegevoegd,
zodat de 'Jan Heymans' er dit keer een paar
functies bijkreeg die met asfalt niets te maken
hebben .
Bij het leggen van de funderingsmatten werkt
de 'Jan Heymans' samen met de 'Cardium' . Hij
helpt de mattenlegger bij het kiezen van een
juiste uitgangspositie, en doet mee aan de
mattenleggerij door de kopbalk van elke mat
die gelegd wordt met een nauwkeurig bepaalde
kracht vast te houden. Naderhand wordt de
kopbalk onder water gelost, en de 'Jan Heymans' haalt hem dan binnen voor hergebruik.
Maar dit is niet de meest gespecialiseerde
dienst die het asfaltschip na zijn verbouwing
kan verlenen. Hij is bevorderd tot 'steenstorter
negatieve overlap' . Wat dat inhoudt, wordt nu
kort uitgelegd.
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De funderingsmatten worden niet vlak naast
elkaar gelegd, omdat dat teveel risico meebrengt
dat ze gedeeltelijk op elkaar lOuden worden
gelegd . Men heeft ervoor gekozen, ze met een
tussenruimte van drie meter te leggen: dat is
de 'negatieve overlap'. Deze ruimte mag
natuurlijk niet onverdedigd blijven, anders gaat
de getijstroom op die plaatsen geulen trekken ;
er moet net lO'n filter komen als in de funderingsmatten is opgesloten . De 'Jan Heymans'
moet dat losse filter aanbrengen, met behulp
van een aantal stortpijpen . am de benodigde
nauwkeurigheid te bereiken kan het filter
namelijk niet aan de oppervlakte gelost
worden, maar moet het vlak bij de bodem
worden gestort.
Allereerst moet er een ontzandingsapparaat
gehaald worden over de matten aan weerszijden
van de 3 m brede onbeschermde strook. De
'Jan Heymans' heeft daartoe een spuitinstaliatie
van 18 m breed , die tot 50 cm aanzanding in
€len keer kan wegblazen. am de vorm van het
te ontzanden gebied goed te kunnen volgen is
de ontzandingsinstallatie opgebouwd uit vijf
scharnierende secties. Pas na de ontzanding
kan het losse filter tussen de matten worden
gestort.
Met een voortgangssnelheid van maximaal 5
m per minuut begint de 'Jan Heymans' nu een
laag grind/zand van 85 cm dik uit te spugen.
Aan de stortpijp is, om het materiaal goed te
verdelen, een doseerapparaat verbonden, een
ronddraaiende stalen rol. Op deze wijze kan de
grindstorter per uur 2200 ton materiaal aanbrengen op de bodem . am de filterlaag tegen
erosie te beschermen totdat de drempel verder
wordt opgebouwd, komt er eerst een laag
overheen van 40 cm grof grind. Dit gebeurt via
een tweede stortpijp in dezelfde werkgang. In

een volgende werkgang wordt daar dan nog
een dikke laag breuksteen overheen gebracht.
Voor elke tussenruimte tussen twee matten is
3500 ton steen nodig.
De 'Jan Heymans' is niet aileen het oudste,

maar ook het grootste schip dat in de Oosterschelde werkt. Het is 97 m lang, en door de
recente aanbouw van een aantal zijkasten voor
de voorraadsilo's is de breedte uitgedijd tot

39 m.
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Proeven met de werkschepen

De bumperconstructie van de
'Macoma' leverde tijdens de
beproevingsperiode problemen op .

Voordat de pijlers van de Oosterscheldekering
geplaatst kunnen worden, moet men een
funderingsbed aanbrengen op de bodem van
de Oosterschelde. Zoals bekend bestaat deze
fundering uit een ondermat van 200 x 42 x
0,36 m en een bovenmat van 60 x 32 x 0,36 m ;
beide worden vooraf in een fabriek vervaardigd
en daarna op de gewenste plaats in een
sluitgat aangebracht. De ondermat wordt
gevuld met drie lagen granulair materiaal: een
onderlaag van grof zand om het Oosterscheldezand vast te houden, en twee lagen van
respectievelijk fijn en grover grind. Deze
zogenaamde filterconstructie zorgt er voor, dat
er geen zand vanuit de ondergrond kan
verdwijnen . Zou dit wei gebeuren, dan zakken
de pijlers scheef. De bovenmat is gevuld met
drie lagen grof grind en dient onder andere ter
bescherming van de ondermat.

Om eventuele onvlakheden van het funderingsbed te corrigeren , maakt men gebruik van een
zogeheten 'tegelmat' : die bestaat uit twee
stroken van betontegels, waarvan men de dikte
kan varieren, zodat de rechtstand van de erop
te plaatsen pijler in elk geval binnen de toelaatbare afwijkingen valt. De ondermat en de
bovenmat worden aangebracht met de mattenlegger 'Cardium' en het stortschip ' Jan Heymans'. De 'Jan Heymans' wordt tevens ingezet
om de ruimtes tussen de ondermatten af te
storten met zeegrind en breuksteen. De
tegelmatten worden aangebracht met de
mattenlegger 'DOS I', die voor deze gelegenheid
is gekoppeld aan de afmeer- en opschoonponton 'Macoma'. Uiteindelijk worden de pijlers
geplaatst met het hefschip 'Ostrea', dat ook
samenwerkt met de 'Macoma' .
Voordat nu met de ~igenlijke uitvoering van
het funderingsbed en met het plaatsen van de
pijlers begonnen kan worden, moet men
voldoende vertrouwen hebben in de voorgestelde werkwijze. Het gaat in feite om twee
essentiele vragen: is het mogelijk het ontwerp
te verwezenlijken binnen de toelaatbare
maatafwijkingen? En : is het materieel voldoende betrouwbaar en het uitvoerende team
genoeg ervaren om op verantwoorde wijze met
de werkzaamheden in het sluitgat te beginnen?
In de proefperiode moet men daarom te weten
komen hoe betrouwbaar de uitvoeringswijze is,
en of de resultaten van de gekozen werkmethode
overeenkomen met het ontwerp .
Bij de proeven gaat men uit van de ontwerpeisen. In beginsel liggen aile ontwerpuitgangspunten vast in een zogenaamde 'ontwerpnota',
die een overzicht geeft van de achtergrond van
die eisen . Na een algemene beschrijving van
het ontwerp en van de voorgestelde uitvoering
worden de eisen gespecificeerd die men aan
het bestek stelt. Hoe gaat dit laatste nu in zijn
werk?
Omdat de wijze van uitvoering de realiseerbaarheid van het ontwerp in hoge mate be'i nvloedt,
dient men bij het vaststellen van het ontwerp
inzicht te hebben in de betrouwbaarheid van
deze methode . Hiertoe wordt een risico-analyse
uitgevoerd, waarbij men op systematische
wijze vooraf de oorzaken van eventuele
storingen probeert op te sporen en ook tracht,
de gevolgen van dergelijke storingen zoveel
mogelijk te bepalen. Dan kan reeds in de
voorbereidende fase wo rden ingespeeld op
eventuele tegenvallers ten gevolge van
storingen. Een dergelijke risico-analyse levert
dus tweeeriei inventarisaties op: ten eerste van
de gevolgen van een ongewenste gebeurtenis
- dit noemt men een gebeurtenissenboom -,
en verder van de oorzaken van zo'n ongewenste
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gebeurtenis, een foutenboom (in figuur 1
wordt hiervan een voorbeeld gegeven). Met
behulp van een statistische analyse gebaseerd
op ervaringscijfers en berekeningsuitkomsten
kan dan worden geschat, welk gevolg de
grootste kans van voorkomen heeft en de
grootste schade oplevert, en welke oorzaak de
grootste kans van voorkomen heeft. Aldus is
het mogelijk vooraf de zwakke schakels in het
bedrijf op te sporen, zodat zogenaamde
preventieve of responsieve maatregelen
genomen kunnen worden. Preventieve maatregelen betekenen een wijziging in het voorgestelde ontwerp en/of de voorgestelde methode
van uitvoeren, met als doe I de kans op het
optreden van de ongewenste gebeurtenis
drastisch te verlagen en/of de schadelijke
gevolgen ervan te minimaliseren. Responsieve
maatregelen daarentegen zijn richtlijnen voor
adequaat handelen nadat een ongewenste
gebeurtenis werkelijk is opgetreden. Een
voorbeeld van een preventieve maatregel is
het in voorraad houden van voldoende reserve-onderdelen.
Ais dit allemaal gebeurd is, zijn de ontwerpvoorbereidingen in principe dus afgerond. De
ontwerpuitgangspunten liggen vast , en de
voorgestelde methode van uitvoeren is zo
goed mogelijk vooraf geanalyseerd .
De vraag zou kunnen rijzen waarom dan nog
zo'n uitgebreide proefperiode noodzakelijk is,
als vooraf zoveel analyses zijn gemaakt.
Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen . In
de eerste plaats geschiedt de uitvoering met
nieuwe of ingrijpend verbouwde vaartuigen,
waarvan nagegaan moet worden, of aile
systemen werken volgens de eisen. Ten
tweede is er zowel bij het leggen van het
funderingsbed als bij het plaatsen van de
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pijlers sprake van een complex samenspel
tussen verschillende vaartuigen; daarom moet
men eerst ruime ervaring opdoen met het
werken in deze situatie. Tenslotte moet aangetoond kunnen worden dat men, na het opdoen
van de nodige ervaring, de in het bestek
geeiste kwaliteit ook inderdaad kan realiseren.
Op grond van het bovenstaande wordt de
proefperiode van de werkschepen 'Cardium' en
'Jan Heymans' enerzijds, en de ' Macoma',
'Ostrea' en 'DOS I' anderzijds ingedeeld in drie
fasen; eerst worden de verschillende onderdelen en system en van de vaartuigen ingeregeld,
dan voigt het opdoen van ervaringen en het
trainen van de bemanningen, en tenslotte
wordt de kwaliteit van het opgeleverde produkt
gecontroleerd. Na evaluatie van de behaalde
resultaten kan alsnog worden besloten tot
bijstelling van de ontwerpuitgangspunten of
van de uitvoeringswijze .
Het inregelen van de onderdelen en systemen
van de werkschepen houdt een controle in van
de specificaties en de betrouwbaarheid. Blijken
bepaalde elementen niet aan de gestelde eisen
te voldoen, dan is aanpassing noodzakelijk.
Een en ander kan betrekking hebben op zowel
het mechanische, maar ook op het elektronische
gedeelte. Soms gaat het om relatief eenvoudige
zaken, zoals een drukopnemer, soms om zeer
complexe systemen, bijvoorbeeld een door een
computer gestuurd verhaalsysteem . De
gevolgen van het niet goed functioneren zijn
uiteraard sterk afhankelijk van de rol van het
betreffende element.
Voldoen op zeker moment aile elementen aan
de eisen, of met andere woorden: functioneert
het materieel naar behoren, dan is de tweede
fase aangebroken, waarbij de bemanning
ervaring op gaat doen met het werken met het

materieel. Zoals gezegd is het hier heel belangrijk, dat er met verschillende schepen tegelijk
moet worden geopereerd . Bovendi en moet
meer dan een bemanning de afzonderlijke
handelingen uit kunnen voeren, omdat in de
operationele fase gewerkt wordt in meer-ploegendiensten .
Tenslotte wordt de kwaliteit van het geleverde
produkt gecontroleerd. Hiervoor is het noodzakelijk de in de voorbereiding aangehouden
kwaliteitseisen te controleren . Ten tijde van de
voorbereiding waren al vele berekeningen en
modelproeven uitgevoerd om deze kwaliteitsei sen vast te stellen . Omdat proeven en berekeningen in praktisch aile gevallen uitgaan van
geschematiseerde omstandigheden, is het niet
ondenkbaar dat bepaalde combinaties van
parameters bij de werkelijke uitvoering tot
and ere resultaten leiden dan verwacht zou .

Fig. 1. Fo utenboom bij
ong ewen ste gebeurtenis.

Fig. 2. Maatregelen bij
stag nati e in het zuigproces .
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mogen worden op basis van de bestaande
kennis. Daarom is het noodzakelijk ook een
groot aantal proeven in de werkelijkheid uit te
voeren. Maar het is nu veel moeilijker dan in
het model om de parameters die in het geding
zijn nauwkeurig te bepalen en in te stellen.
Aileen door middel van een systematische
opzet van het proevenprogramma kan worden
nagegaan in hoeverre aan de vooraf gestelde
eisen wordt voldaan. Soms blijkt het dan
inderdaad nodig bepaalde uitgangspunten aan
de hand van de uitkomsten van de proefperiode
bij te stellen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met
betrekking tot de aanzanding die optreedt vlak
voor het leggen van de bovenmat : op basis
van modelproeven was een vrij ongunstig
aanzandingsmodel ontwikkeld. Maar uit
proeven in de werkelijkheid bleek, dat aanzanding van enig belang pas optrad bij hogere
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Fig . 3. Maatregelen bij
storing in het spuitsysteem
van de 'Jan Heymans' .

DOORGAAN

stroomsnelheden dan was aangenomen . Zo
kon men, met handhaving van de eis van een
minimaal zandbezwaar, de werkwijze bij het
leggen van het funderingsbed aanpassen .
Controle of aan bepaalde kwaliteitseisen
voldaan wordt, is een onderdeel van de
procesanalyse die wordt uitgevoerd op basis
van de uitkomsten van de verschillende
proeven . Daarnaast maakt de procesanalyse
het mogelijk aanbevelingen te doen met
betrekking tot wijzigingen in de methode van
uitvoeren, ter verbetering van het op te leveren
produkt. De procesanalyse is daarom een
belangrijk dee I van de kwaliteitsbewaking in de
operationele fase .
Ten behoeve van de procesanalyse worden de
deelprocessen gesplitst in zogenaamde
functionele verbanden. Een functioneel
verband geeft de relatie aan tussen een
bepaald verschijnsel en de parameters die erop
van invloed zijn. Zo wordt in het deelproces
'baggeren' het verschijnsel 'mors' bepaald
door de parameters 'breshoogte' , 'bressamenstelling' en 'voortgangssnelheid' . Blijkt uit de
proefresultaten een eenduidig verband, dan
kan men in de werkelijkheid eenzelfde combinatie van parameters verwachten, en de
optimale instelling kiezen van de te be·invloeden
parameters, zoals in dit geval bijvoorbeeld de
verhaalsnelheid. Bepaalde verbanden zullen
echter niet volledig eenduidig blijken te zijn .
Een dergelijk geval vereist extra proeven, om
zoveel mogelijk informatie te verzamelen,
zodat in de operationele fase teruggegrepen
kan worden naar de resultaten van proeven
onder vergelijkbare condities.
Bijzondere aandachtsgebieden in de procesanalyse zijn de vlakheid van het funderingsbed en
de scheefstand van de pijler. Beide worden

be·invloed door een groot aantal processen,
zoals de mo rs van het bagg eren, en de verdichting van de matten en de ondergrond. Deze
processen kunnen vooraf niet met honderd
procent zekerheid worden ingeschat, maar ze
kunnen wei beschreven worden met behulp
van een verwachtingswaarde met een zekere
onzekerheidsband eromheen. Uit evaluatie van
de in de proefperiode behaalde resultaten kan
bijstelling van de parameters die bovengenoemde processen be·invloeden , nodig blijken te zijn.
Dit kan dan weer leiden tot verruiming of
vernauwing van de eisen voor een bepaald
deelproces. Zo kan het noodzakelijk zijn, als de
vlakheid van de ondermat tegenvalt, aanpassingen door te voeren in de daarop volgende
handelingen door bijvoorbeeld extra hoge
tegels op te nemen in de tegelmat, of de schuif
aan te passen. Het zal duidelijk zijn, dat de
procesanalyse tot en met de laatste verwerkelijking van ieder deelproces belangrijk blijft.
Wei zal, afhankelijk van de uitkomsten, de
aandacht zich soms meer concentreren op
bepaalde moeilijke deelprocessen .

In de bedieningsruimte van
de 'Cardium'

Ostrea

De 'Ostrea' is in een aantal opzichten zeker het
mooiste stuk speciaal werkmaterieel dat voor
de Oosterscheldewerken werd gebouwd .
Het ontwerp van dit hefschip heeft talrijke
fasen doorlopen, omdat het steeds moest
veranderen met de veranderende ontwerpen
van de pijlers. Zo wordt in Bericht 81 (augustus
1977) het ontwerp uit de doeken gedaan van
een hefschip dat putten, bouwkuipen en pijlers
naar de sluitgaten kon vervoeren en daar ter
plaatse behulpzaam zi jn bij het neerzetten en in
de grand laten zakken van de putringen . De
werkcyclus v~~r de plaatsing van een put/pijlercombinatie werd geschat op twee weken.
Toen dit ontwerp was verlaten, en ingeruild
voor de conceptie 'pijlers uit een stuk', veranderden ook de eisen aan het hefschip. Men
dacht een tijdlang aan een schip dat zich in de
sluitgaten als een hefeiland zou gedragen, door
vier poten op de bodem te plaatsen en de pijler
tussen die poten nauwkeurig af te lieren . Bij
het nieuwe ontwerp behoefde het hefschip per
pijlerverplaatsing nog maar ruim 40 uur in het
sluitgat te verblijven .
Een nadeel van het ontworpen hefeiland was
wei, dat de poten de bodembescherming
zouden beschadigen. Het bleek evenwel ook
mogelijk die poten achterwege te laten en de
pijler drijvend neer te zetten met voldoende
nauwkeurigheid. Kwamen er in de lengterichting
van de Oosterscheldekering maatafwijkingen
voor, dan konden die later worden gecompenseerd in de afmetingen van dorpelbalken en
schuiven.
In principe bestaat het hefschip uit een U-vormig
drijflichaam met buitenafmetingen van 87 en
47 m, dat een beun omsluit van 70 bij 22 meter.
Daaraverheen staan twee hijsportalen, een van
36 en een van 24 m bovendeks. Wie op een van
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deze torens staat ziet de beun beneden zich als
een zwembad. Vanuit de portalen lopen vier
achtentwintig keer ingeschoren takels, verbonden door een evenaarconstructie. De klauwen
die hieraan zitten passen om de hijsnokken van
de pijlers. Bij elke takel staat een continu-lier
van 315 kW. Een en ander is zo ontworpen dat
de pijlerconstructie niet kan worden overbelast,
terwijl het aftakelen ook doorgang kan vinden
bij storing in een van de lieren. Een geplaatste
pijler kan in geval van nood weer worden
opgepakt en weggesleept.
Om zelfstandig in het bouwdok te kunnen
manoeuvreren beschikt de 'Ostrea' over een
eigen voortstuwingsvermogen van 5350 kW,
verdeeld over vier beweegbare propellers. Zo
kan het schip om een pijler heenvaren, hem
optilien, de beun sluiten met een zware balk en
het dok weer uitvaren . Om deze manoeuvre te
kunnen volvoeren heeft de 'Ostrea' een zeer
nauwkeurig navigatiesysteem, dat werkt met
elektronische tachymeters. De afstand tot een
pijler die benaderd wordt kan daarmee op 5 cm
nauwkeurig worden bepaald; slingering en
scheefstand van het schip worden daarbij door
een scheepscomputer steeds verdisconteerd.
Gedurende de vaart van het bouwdok naar het
sluitgat wordt gebruik gemaakt van peilinformatie die opgeslagen is op banden, en van een
radiografisch plaatsbepalingssysteem dat zich
steeds in drie richtingen oriiinteert op walbakens. Het schip wordt tijdens deze tocht
getrokken door twee sleepboten . De pijler, die
in positie wordt gehouden door tien hydraulische buffers, sleept half door het water, wat
hem 9000 ton minder zwaar maakt. De pijlervoet
steekt nog 1m uit onder het laagste punt van
het hefschip, dat door het optillen van de pijler
al is gezakt van 6,5 tot ongeveer 10m beneden

de waterlijn. Voor dit transport zijn tussen
bouwdok en sluitgaten de vaargeulen gezogen
op een diepte van 15 m.
In h et sluitgat kiest de 'Ostrea' positie tegen de
'Macoma'. Met deze ponton wordt gekoppeld
middels zware koppelpennen en daaroverheen
passende sluitringen aan de uiteinden van het
U-vor mige drijflichaam. De 'Ostrea' is voorts
uitg erust met vier ankerlieren van 80 ton;
daa rnaast is er een stel hulplieren van 30 ton.

Bij het afvieren van de pijler ontbreken de
steun- en begeleidingsconstructies die in
oudere ontwerpen om de pijler heenstonden:
door zijn grote gewicht hangt de pij ler vrijwel
onbeweeglijk in de takels boven de afzinkpositie .
Ais de positie van de pijler na het begin van de
afzinkmanoeuvre nogmaals is gecontroleerd en
goedgekeurd, voigt volledige plaatsing . Is ook
de grindzak om de pijlervoet gelost, dan kan de
'Ostrea' ontmeren en teruggaan .
153

Voordat het uiteindelijke ontwerp van de
stormvloedkering in de Oosterschelde werd
vastgesteld, zijn jarenlang metingen verricht
om de hydraulische randvoorwaarden vast te
leggen. Deze metingen hebben een ondersteunende functie vervuld bij het modelonderzoek
voor het ontwerp van de kering. Tijdens de
bouw zullen de waterloopkundige omstandigheden sterk veranderen : de stroomsnelheden
bijvoorbeeld worden hoger en de kenteringsvensters korter. Daarom is het modelonderzoek
en het meetwerk niet afgesloten; het blijft,
ook nu het ontwerp is voltooid, nodig als
ondersteuning van de bouw.
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Meetactiviteiten

Aan de hand van een dicht net van meetpunten,
verdeeld over de drie sluitgaten - Roompot,
Schaar van Roggenplaat en Hammen - vindt
doorlopend onderzoek in de natuur plaats, om
het getij en de stroom te meten . Deze metingen
dienen om te beginnen om vanuit berekeningen
verkregen voorspellingen omtrent stroom en
getij, en wijzigingen daarin, te toetsen, te
ondersteunen en te verbeteren.
Bovendien zijn ze van belang voor de ope rationele waterloopkundige begeleiding: via
HISTOS, het Hydro-Meteo Informatie Systeem
voor de Oosterschelde, worden actuele
stroom- en kenteringsgegevens direct aan de
werkschepen die bij de uitvoering betrokken
zijn ter beschikking gesteld. Zonodig worden
deze gegevens ook op het werk zelf door een
aldaar gestationeerde meetvlet gemeten .
Tenslotte dragen de metingen bij tot de
algemene studie naar de veranderingen in het
stroombeeld tijdens de verschillende bouwfasen.
De metingen worden uitgevoerd door speciaal
uitgeruste meetvaartuigen; bovendien is er
stroommeetapparatuur opgesteld aan boord
van de werkschepen 'Jan Heijmans' en 'Macoma', en aan enkele pijlers van de hulpbrug over
de Hammen en de Schaar van Roggenplaat.
Een andere belangrijke factor in de waterbeweging is het optreden van golven: windgolven,
die lokaal worden opgewekt, en deiningsgolven,
aanlopend van de Noordzee. Kennis van de
golfhoogten en de golflengtes die in het gebied
kunnen optreden is van groot belang om uit
weersverwachtingen te kunnen voorspellen
welk golfbeeld te verwachten is. Daarnaast zijn
actuele metingen noodzakelijk in verband met
de werkbaarheidsgrenzen van de werkschepen .
De golfgegevens worden verkregen uit golfmeetboeien, die op bepaalde plaatsen gesitueerd zijn. Ook deze gegevens komen beschikbaar via HISTOS.
Naast de kennis van getij, stroom en golven,
zijn gegevens over erosie en sedimentatie van
groot belang: waar en in welke mate vinden
tijdens het bouwproces bodemverdieping en
zandafzetting plaats ten gevolge van de
getijstroom. Sinds kort is speciale meetapparatuur beschikbaar, waarmee op akoestische
wijze zandconcentraties gemeten kunnen
worden. Deze metingen worden gebruikt om
de aanzanding o(erosie tijdens de bouw te
voorspellen.

Voorbereidende metingen
Nadat definitief was vastgesteld dat de dam in
de Oosterschelde een afsluitbare stormvloedkering zou worden, moesten vele landmeetkundi-

ge taken worden vervuld. Om bouwplaatsen
voor de pijlers te creeren werden bouwdokken
aangelegd, waarin coordinatenstelsels en
hoogtepunten moesten worden aangebracht.
Dit laatste is geschied vol gens een hydrostatische waterpassing, die zeer nauwkeurig het
niveau van N.A.P. van het vasteland naar het
werkeiland Neeltje Jans heeft overgebracht.
Om het werken in de sluitgaten nauwkeurig te
kunnen relateren aan de uiteindelijke plaats
van de kering is ieder sluitgat voorzien van een
coordinatenstelsel. In elk sluitgat werd dit
stelsel zo gekozen dat een van de assen
evenwijdig loopt aan de as van de kering in dat
sluitgat; de andere as staat er loodrecht op.
Raaien en sextantpunten zijn aangebracht om
werkschepen door middel van sextantmetingen
het grove werk uit te kunnen laten voeren.
Daarnaast zijn orientatiepunten aangebracht
om de geavanceerde apparatuur die bij het
plaatsen van de elementen betrokken is, te
kunnen inregelen.
AI dit voorbereidende werk is nu verricht, maar
men moet metingen blijven doen om de
genoemde stelsels en raaien te contoleren. En,
zoals normaal bij werk in uitvoering, er is altijd
uitzet- en opneemwerk te verrichten ten
behoeve van de verrekening met de aannemer.
Het bouwen van de pijlers bracht ook veel
meetwerk met zich mee. Voor iedere pijler
afzonderlijk moesten de stelconstructies zoals
de bekisting worden gecontroleerd, zetting en
gewicht bepaald, en ook moest aan de hand
van een coordinatenstelsel binnen de pijler de
vorm ervan worden bepaald, en de referentiepunten vastgelegd die later bij het oppakken en
plaatsen zouden worden gebruikt.
Om een idee te geven van de nauwkeurigheidseisen geven we de volgende getallen: de
vlakheid van de onderkant van de pijler heeft
een tolerantie van 10 mm; de absolute nauwkeurigheid van de vormbepaling is 4 mm; de
bouw en de vormbepaling van de hijsnokken
hebben een tolerantie van 3 mm .
Om aan deze strenge eisen te kunnen voldoen
is gebruik gemaakt van speciale theodolieten,
elektronische afstandmeters, waterpassen en
optische loden.
Omdat bij het assembleren van de kering zeer
nauwkeurige metingen en berekeningen
moeten worden uitgevoerd, moeten niet aileen
van de te plaatsen onderdelen, maar ook van
de werkschepen die de plaatsing verrichten, de
vorm en de afmetingen nauwkeurig bekend
zijn. Ook hiervoor zijn en worden uitgebreide
metingen gedaan; verderop in dit artikel zal de
noodzaak ervan blijken. Niets kan hier op het
gevoel af worden gedaan, alles berust op
berekening.
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Uitvoeringsmetingen
Bij de feitelijke bouw van de Oosterscheldekering komen vier belangrijke meetactiviteiten
aan de orde: de lOrg v~~r algemene plaatsbepaling, het verstrekken van hydraulische en
peilgegevens tijdens de uitvoering, de realisering van de metingen op de werkschepen, en
de onderwaterinspectie. We wilen deze taken
nu een voor een behandelen.
am de bouwactiviteiten op het water goed te
laten verlopen heeft men een aantal plaatsbepalingsmiddelen nodig. Een oude, en indien
niet al te hoge nauwkeurigheidseisen worden
gesteld betrouwbare en beproefde methode, is
die met behulp van raai en sextant. Als een
grotere nauwkeurigheid vereist is, of als men
continu over gegevens moet beschikken, zal
gebruik gemaakt moeten worden van al dan
niet geautomatiseerde radioplaatsbepalingssystemen . Zij zijn bijvoorbeeld aan boord van de
duikvaartuigen, de peilvaartuigen, het schip
voor ankerbehandeling en bij de op het werk
aanwezige baggerschepen. Men gebruikt
vooral 'Motorola Miniranger'- en Trident 111'systemen.
Bij het uitvoeren van natte werken moet men
beschikken over algem ene gegevens omtrent
bodemtopografie en bodemveranderingen;
bovendien is het van groot belang te weten
hoe het werkgebied v66r en na de werkzaamheden er bij ligt. Deze informatie wordt verkregen aan de hand van peilkaarten. Dit zijn
dieptecijfer- en dieptelijnkaarten of bodemprofielkaarten, waarvoor de gegevens verkregen
zijn door metingen met een handlood of met
akoestische middelen lOals een echolood .
Voor men met het werk begint wordt een
inpeiling gedaan. Mede op basis hiervan
bepaalt de aannemer de werkwijze, terwijl de
opdrachtgever de inpeiling kan gebruiken als
basis voor de verrekening van het uit te voeren
werk. Tijdens bagger- en stortwerkzaamheden
worden ook peilingen verricht ter ondersteuning
van het werk.
Na de werkzaamheden wordt een uitpeiling
gedaan om het resultaat van het werk vast te
leggen . Zo kan men als dat nodig is de verwerkte
hoeveelheden bepalen, door middel van
verschilberekeningen tussen in- en uitpeiling,
ten behoeve van de afrekening van het werk.
am een indruk te geven van de hoeveelheid
peilgegevens waar het om gaat, noemen we
enige getallen. In 1981 was de topproduktie ,
met 2 peilvaartuigen, 120 km opgenomen
peilraai per dag. am met de verwerking het
opnemen bij te kunnen houden is eind 1981
een nieuw walverwerkingssysteem in bedrijf
gesteld, met een maxima Ie verwerkingscapaci-
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In de techniek van pl aatsbe paling en navigatie is in het
afgelopen decennium wei wat
veranderd.

teit van 250 km opgenomen raaien per 8 uur.
Het totaal aan opgenomen peilkilometers voor
de stormvloedkering bedroeg in 1981 18000.
Men kan dus wei zeggen, dat de bodembewegingen en de bouwactiviteiten nauwgezet
worden gevolgd .
De verstrekking van actuele hydraulische
gegevens omtrent stroom, getij, en golfhoogte
en het te verwachten weer is voor een werk in
uitvoering te allen tijde van groot belang. Elke
minuut zendt het HISTOS-meetnet nieuwe
gegevens uit, die middels een 'snelpeil-systeem'
op de werkschepen kunnen worden ontvangen,
en daar in een meet- en verwerkingssysteem
worden ingelezen en gepresenteerd. Hoe deze
gegevens worden verkregen, wordt verderop
in het volgende artikel uitvoeriger beschreven.
Aan de meetsystemen op de grote werkschepen
zullen we nu extra aandacht besteden.
Wanneer gekozen wordt voor het ter plekke
samenstellen van geprefabriceerde onderdelen ,
eist dit hoge nauwkeurigheden bijhet plaatsen
van die onderdelen. Immers, een geringe
afwijking kan enorme gevolgen hebben voor
de rest van de samenstel lende delen. Da ar
komt nog bij, dat aile werkzaamheden worden
verricht vanaf min of meer beweeglijke werkschepen, en v~~r een belangrijk deel onder
water plaats vinden. Dat betekent dat men
geen vast uitgangspunt heeft, en geen zicht op
het werk. Bovendien is het meestal niet
mogelijk een element weer op te pakken en
opnieuw te plaatsen; het moet in een keer
goed gebeuren.

Dit alles tezamen stelt zeer hoge eisen aan de
meet- en inspectietechnieken. Dit heeft geleid
tot complexe en sterk geautomatiseerde
meetsystemen.
We willen nu nagaan hoe deze meetsystemen
tot stand zijn gekomen, en over wat voor
nauwkeurigheden we eigenlijk praten.
Men heeft bij de Oosterscheldekering tijdens
de ontwerp- en bouwfase van de meetsystemen
gekozen voor een vee I nauwere samenwerking
tussen aannemer en opdrachtgever dan
algemeen gebruikelijk was; de meetproblemen
zijn immers zo complex, dat optimaal gebruik
van kennis en capaciteit van beide zijden
noodzakelijk is. Bovendien zullen aannemer en
opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden gezamenlijk gebruik maken van
een en hetzelfde meetsysteem. Daarom zijn in
het systeem ook extra controlemetingen en
controleberekeningen gebouwd, die tevens
gebruikt kunnen worden als reservemeting bij
het wegvallen van essentiiile primaire meetapparatuur. Zo wordt de tijd dat het werk stil ligt
vanwege meetproblemen tot een minimum
beperkt.
Aangezien de nauwkeurigheidseisen door het
ontwerp van de kering worden opgelegd, was
men niet altijd vrij in de keuze van apparatuur.
Diepgaande studies zijn verricht om te bepalen
uit welke instrumenten de verschillende
meetsystemen konden worden samengesteld.
Voor het bepalen van de nauwkeurigheid van
metingen is een goede kennis van de statistiek
een vereiste . Metingen van een en hetzelfde
vertonen namelijk altijd enige spreiding in

meetwaarden; dit kunt u zelf nagaan door de
lengte van deze regel 5x achtereen tot op
tienden van millimeters nauwkeurig op te
meten. Statistisch kan m'iin ondanks deze
spreiding toch de afmetingen van het object
bepalen, door de gemiddelde afmetingen te
geven plus een tolerantiegebied. Ais dan
echter samengestelde metingen worden
verricht, dus verschillende metingen die samen
leiden tot een uitkomst, dient men een goed
overzicht te hebben over de optredende fouten
- systematische en willekeurige - om statistisch
het tolerantiegebied te kunnen vaststellen.
De metingen die nodig zijn voor de totale
positiebepaling kan men verdelen in drie
soorten : metingen van de wal naar het werkschip voor de plaatsbepaling van het schip in
het sluitgat, metingen op het werkschip om de
scheepsbewegingen te bepalen, en metingen
vanaf het werkschip naar het te plaatsen
onderdeel, voor de plaatsbepalingen onder
water.
Voor de positiebepaling van het werkschip in
het sluitgat, met een maxima Ie afstand tussen
wal en schip van 2 km, staat een aantal alternatieven ter beschikking. Ten eerste een groep
radioplaatsbepalingssystemen: 'Trident III',
'Motorola Miniranger III' en 'Artemis MKR III'.
De nauwkeurigheid van deze systemen ligt
tussen 0,5 en 3 meter, maar het bepalen van de
hoogteligging van een werkschip is hiermee
niet mogelijk. Wei kunnen verschillende
gebruikers gebruik maken van dezelfde
basis-stations, het zijn zogenaamde 'multi-user'
systemen. Naast deze radiosystemen is er ook
een micro-golfsysteem in gebruik, de 'Tellurometer MRA 111'. Dit systeem heeft een nauwkeurigheid van 0,25 meter. Het is echter een
'single-user' systeem; een ander nadeel is dat
er voor een positiebepaling twee eenheden
nodig zijn .
Wanneer een hogere positie-nauwkeurigheid,
in de orde van centimeters, wordt geiiist, en als
ook nauwkeurige hoogtebepalingen nodig zijn,
wordt gebruik gemaakt van afstandsmeters,
gebaseerd op infra rood of laserlicht, van
theodolieten en van elektronische tachymeters .
Vooral de automatisch volgende theodoliet
'Minilir' kan samen met de op een volgbuis
gemonteerde afstandsmeter 'AGA 112' zeer
nauwkeurige positiebepalingen uitvoeren in
aile drie de dimensies. De combinatie is
bijvoorbeeld in staat om automatisch een
bewegende infrarood-bron met een hoeksnelheid tot 36°/s te volgen, met een nauwkeurigheid
van 4,5 boogseconde, waar elke 0,1 s informatie
vrijgegeven wordt van hetzij de horizontale,
hetzij de verticale hoekmeting . Aan deze
nauwkeurige instrumenten zijn echter ook
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enige nadelen verbonden: ze zijn duur, het zijn
'single-user' systemen, en ze zijn gevoelig voor
mist, sneeuw en breking door luchtlagen.
Verder is de bewaking en bijsturing van het
meetproces arbeidsintensief; bovendien staan
deze instrumenten aan de wal opgesteld, dus
moeten de gegevens telemetrisch naar het
werkschip worden overgezonden, en dat werkt
sterk kostenverhogend. De noodzakelijke
toepassing van zes 'Minilir'/'AGA'-combinaties,
drie bij het plaatsen van de pijlers, twee bij het
aanbrengen van de funderingsmatten en een
bij het verdichten van de bodem - de laatste is
tevens reserve - is al een totale investering van
ongeveer f4,5 miljoen. Aan boord van het
werkschip geven nauwkeurige gyrosystemen
informatie omtrent de koers; trim en slagzij
worden gemeten met versnellingsopnemers of
inclinometers. Sommige werkschepen zijn
tevens voorzien van diepgangmeters, zodat
samen met de getijgegevens van HISTOS
informatie verkregen kan worden over de
werkhoogte.
Wanneer een pijler wordt geplaatst installeert
men daarop een speciaal ontwikkelde hellingmeter, die in staat is het statische en het
dynamische gedrag gelijktijdig te meten. De
genoemde meetsystemen geven hun informatie
zo af, dat die direct door een computersysteem
is uit te lezen en te verwerken .
Voor de positiebepalingen onder water staan
ook een aantal meetsystemen ter beschikking .
Om te beginnen een groep van akoestische
meetsystemen, varierend van echoloden via
profielopnemers tot een akoestisch 'Super
Short Baseline' onderwaterplaatsbepalingssysteem.
Er zijn voor de bouw van de Oosterscheldekering profileersystemen ontwikkeld die in
staat zijn om met behulp van een nauwkeurig
te sturen nauwe akoestische bundel afstandsmetingen uit te voeren ten opzichte van een
zich onder water bevindend object. Tezamen
met een hoekmeting aan de zendbundel
kunnen op 30 m diepte objecten worden
ingemeten met een nauwkeurigheid van enkele
decimeters. Ook is speciaal voor dit project een
zandlaagdiktemeter ontwikkeld , voor de
controle onder water na het schoonzuigen van
de funderingsmatten. Hiermee zijn zandlaagdikten tot op een halve cm nauwkeurig te meten.
Behalve van akoestische system en kan men
ook van draadmeetsystemen gebruik maken,
waarbij bijvoorbeeld de positie van de schepen
wordt afgemeten aan de ankerdraadlengte ten
opzichte van de verankeringspunten . Metingen
van aileen de draadlengte zijn mogelijk, of van
de draadlengte gecombineerd met de stand
van de draad ten opzichte van de verticaal. Zo
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kan onder meer nauwkeurig gemeten worden
hoe diep de zuigkoppen onder de ponton
hangen. De toepassing is echter beperkt,
omdat draadmetingen door stroom en vuil
sterk be'i nvloed kunnen worden .
Tenslotte is er nog een groep van instrumenten
die gebruik maken van hoekmeting, cilinderstandmeting, drukdozen, tasters, enzovoort. AI
deze sensoren worden toegepast op bewegende
delen - zuigkoppen , afgezonken balken en
dergelijke - die in een rechtstreekse mechanische verbinding staan met het werkschip, en
maken dus gebruik van de vaste relaties die er
onder water bestaan tussen het ingemeten
meetpunt en het schip.
Aile genoemde meetsystemen worden in het
centrale meet-verwerkingssysteem aan boord
van de werkschepen ingelezen . Hier vinden de
nodige controles, conversies en berekeningen
plaats, waarna de berekende gegevens, via een
speciale beeldpresentatie-processor en op
plotters en printers, aan de gebruikers worden
gepresenteerd. Het meetproces wordt, tezamen
met vele procesgegevens van het werkproces
aan boord, ook nog integraal geregistreerd
voor verdere verwerking en analyse aan de
wal. Hoe deze verdere verwerking plaatsvindt,
en hoe de uitwisseling van gegevens tussen de
werkschepen onderling verloopt, komt nog ter
sprake .
Duidelijk is, dat hier metingen worden verwerkt
met voor waterbouwkundige werken zeer hoge
nauwkeurigheden: zorgvuldige ijkingen,
vormbepalingen van vaste objecten , opstel- en
richtpunten. Inclusief de bediening van de
meet- en verwerkingsapparatuur omvat de
organisatie van het meetwerk meer dan 100
medewerkers, als gezamenlijke inzet van
aannemer en opdrachtgever.
De vele gegevens die op de verschillende
schepen worden verzameld, kunnen op heel
verschillende manier worden te pas gebracht
bij het uitvoeringsproces. Allereerst zijn de
gegevens van belang voor verwerking ten
behoeve van de proces-analyses. Daartoe
worden ze in een speciaal daarvoor opgezet
walverwerkingssysteem uitgewerkt. Maar ook
is het in de verschillende stadia van de
werkzaamheden nodig om gegevens uit te
wisselen; dit kan het beste duidelijk worden
gemaakt aan de hand van een voorbeeld .
Wanneer de 'Cardium' een onder- en een
bovenmat op een pijlerlocatie heeft gelegd,
wordt na het verdichten van een
vlakheidsmeting van de gehele fundering
uitgevoerd. Deze gegevens worden naar het
walverwerkingscentrum gestuurd; daar wordt
dan berekend of er ter correcte een tegelmat

nodig is, en zo ja, van welke afmetingen .
Voordat de 'Macoma' deze correctiemat in
samenwerking met de 'DOS I' gaat leggen
moet een aantal baggerslagen worden gemaakt.
Deze kunnen aileen goed worden uitgevoerd
indien het computersysteem precieze gegevens
bevat omtrent de ligging van de ondermat, de
bovenmat en de tussenruimte tussen twee
ondermatten, en omtrent de laatste inpeiling
van het gebied . Deze gegevens zijn afkomstig
van drie verschillende bedrijven : de 'Cardium';
de 'Jan Heijmans' en het peilbedrijf. Het
walverwerkingscentrum selecteert nu al die
gegevens uit de data-bestanden van
bovengenoemde bedrijven en zet ze in het
juiste formaat, in de juiste volgorde op de
juiste drager, een geluidsband bijvoorbeeld,
zodat aan boord van de 'Macoma' slechts die
band opgezet hoeft te worden om de
uitgangsgegevens te presenteren waarmee het
werk kan worden aangevat. Dit garandeert een
hoge produktie .
Voor de inspectie onder water wordt bij de
bouw van de stormvloedkering gebruik
gemaakt van een reeks van inspectiemiddelen .
'Sonar' heeft, zeker de laatste tijd, ruime
aandacht gekregen, omdat dit systeem een
snelle controle van de uitvoeringsprocessen
mogel ijk maakt. Evaluatie zal uit moeten wijzen
waar en hoe 'sonar' als inspectiemiddel in het
produktieproces kan worden ingepast. Ook
voor duikwerk is bij de bouw van de
stormvloedkering een ruime taak weggelegd .
Er wordt gebruik gemaakt van drie speciaal
ingerichte duikvaartuigen, elk bemand met een
groep duikers. In het algemeen ondersteunen
de duikers de verschillende uitvoeringsprocessen door inspecties na het leggen van
matten, en na het oppakken en plaatsen van de
pijlers. Maar ook algemene inspectietaken,
lOals het inspecteren van ankerpalen, vallen
onder hun werkgebied. Vaak worden inspecties
uitgevoerd met speciale
onderwater-videocamera's, zodat de
opdrachtgever zelf mee kan kijken . Daarnaast
wordt er van iedere inspectie een uitgebreid
rapport opgesteld .
De tijd waarin een duike r zijn inspecties kan
voeren is echter beperkt, vooral door de
stroom; de duiktijd kan per kentering 40
minuten bedragen . Deze tijden lopen gedurende
de bouw van de kering verder terug. Duiken tot
N.A .P.- 32 m, zoals in de Oosterschelde
voorkomt, maakt dat er, afhankelijk van duiktijd
en duikdiepte, gedecompresseerd moet
worden . De duikschepen zijn daartoe aile
voorz ien van decompressietanks.
Om aan aile inspectie-eisen te kunnen voldoen

is voor een aantal gespecificeerde inspecties
de duiker vervangen door een op afstand
bestuurbare drager van inspectie-apparatuur,
de bodemkruiper 'Portunus' . Dit
inspectievoertuig kan met zijn zes
videocamera ' s, die aan de voorkant op het
voertuig zijn gemonteerd, een strook van 3,5 m
breedte in een keer op beeldschermen
presenteren en op videorecorders vastleggen.
Daarnaast is de 'Portunus' voorzien van
akoestische zandlaagdiktemeters. Voor het
inspecteren van de ruimtes tussen de matten,
de zijkanten van de funderingsmatten en de
tegelmatten is de 'Portunus' uitgerust met een
inspectie-arm van het lOgenaamde
' master/slave' -principe: de 'master'-arm op de
'Portunus' voigt exact de bewegingen die door
de bediener met zijn arm, waaraan de 'master'
is gekoppeld, worden gemaakt. Aan het
uiteinde v an de inspectie-arm is een aantal
sensoren bevestigd: een profiel-opnemer, een
tv-camera en een stroommeter. Bovendien is
het voertuig om botsingen met obstakels te
voorkomen , ook aan de voorkant voorzien van
een sonar-apparaat van een speciaal type. Het
contact tussen de bodemkruiper en het
ondersteuningsschip 'Wijker Rib' wordt via een
soort navelstreng onderhouden: een bundel
aders, waardoorheen zowel besturings- als
meetsignalen uitgewisseld worden .
Tenslotte heeft de mattenlegger 'Cardium',
voor de laatste controle op aanzanding vlak
voor het leggen van de bovenmat, de
beschikking over een inspectieslede als drager
van zanddiktesensoren. Het apparaat wordt
door de ponton zelf meegesleept tijdens het
uitrollen van de bovenmatten en wei op korte
afstand voor het zich verplaatsende raakpunt
van de bovenmat uit. De slede, de 'Asterias', is
net als de 'Portunus' met het ondersteuningsschip verbonden door een navel streng,
waardoorheen de sensorsignalen lopen .
Na dit overzicht van de meet- en inspectietaken
tijdens de bouw werpen we een blik in de
toekomst, om ons af te vragen welke taken er
na het plaatsen van de pijlers en de overige
elementen nog liggen te wachten. Het zal dan
vooral gaan om zogenaamda "
deformatie-metingen . Vanaf het..Enoment van
plaatsen zullen, in eerste instantie continu en
later met bepaalde regelmaat, metingen
moeten worden verricht om de standzekerheid
van de kering te bewaken. Maar hoe dit precies
zal plaatsvinden is nog niet bekend; studies
hiernaar zij nog maar in de beginfase. Ook
zullen zonder onderbreking de veranderingen
van de bodem v66r, achter en ter plaatse van
de stormvloedkering in de gaten gehouden
moeten worden .
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Sinds april 1982 is het Hydro-Meteo-Centrum
- na een inwerktijd van ruim een jaar volledig operation eel in bedrijf. Het centrum,
gevestigd in Zierikzee, moet zorgen dat het
werkfront op gezette tijden de beschikking
krijgt over de meest actuele prognoses van de
meteorologische en waterloopkundige omstandigheden waaronder zal moeten worden
gewerkt.

Deze informatie is nodig om minstens drie
redenen: de veiligheid, de bedrijfseconomie en
de technische uitvoering van het werk in de
sluitgaten. De veiligheid van mensen en
materieel dient zo goed mogelijk te worden
gegarandeerd. Ongelukken die een gevolg zijn
van het werken onder te ongunstige omstandigheden moeten waar mogelijk worden
voorkomen . Het gaat daarbij immers om
mensenlevens. Informatie over naderend
slecht weer is zeer belangrijk, want ze biedt de
mogelijkheid tijdig een veilig heenkomen te
lOeken in de havens. Het w erkmaterieel dient
daarnaast efficient en zo economisch mogelijk
te worden ingezet. Voorkomen moet worden
. dilt er niet wordt gewerkt terwijl dat wei
mogelijk lOU zijn, want dat leidt tot financiele
verliezen en onnodige vertraging . Anderzijds
mag het ook niet voorkomen dat er wordt
doorgewerkt onder te ongunstige omstandighe den . Er wordt gebruik gemaakt van uniek
materieel, waarvoor geen reserve beschikbaar
is; schade aan of verlies van dat materieel zou
grote vertraging in de bouw doen ontstaan .
De in vergaande mate geprefabriceerde bouw
van de stormvloedkering brengt mee dat een
groot aantal plaatsingsoperaties zal moeten
worden uitgevoerd, lOals het leggen van de
funderingsmatten en het plaatsen van pijlers,
dorpelbalken en schuiven . Deze operaties
kunnen slechts uitgevoerd worden bij geringe
stroomsnelheden rond de kentering. Maar de
voorbereidingen voor de uiteindelijke plaatsing
beginnen al enige dagen eerder. Ook in die
voorbereidingsfase zullen nauwkeurige en
betrouwbare prognoses beschikbaar moeten
zijn van de omstandigheden waaronder de
plaatsing moet worden uitgevoerd, teneinde de
operatie succesvol te laten verlopen .
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Voorspellingssystemen

Het Hydro-Meteo-Centrum
Het Hydro-Meteo-Centrum is een samenwerkingsproject van het K.N.M .I., en de Deltadienst.
Het bestaat uit een zogeheten gegevensinwinningsbedrijf en een voorspelbedrijf. Voor de
inwinning van gegevens is een werkploeg van
zeven assistent-meteorologen en zeven
assistent-waterloopkundigen in de weer. Zij
bewaken de binnenkomende informatiestromen . Na controle en eventuele correctie
worden de gegevens doorgezonden naar de
voorspellers. Gegevens die van direct belang
kunnen zijn voor de uitvoering worden bovendien rechtstreeks verstrekt aan de gebruikers,
door middel van een snelpeilsysteem: de
informatie wordt verstrekt in een radiotelegram ,
dat elke minuut wordt ververst. Aan boord van
de werk- en begeleidingsvaartuigen wordt dit
telegram ontvangen met speciale ontvangers.
Voor studiedoeleinden en advieswerk worden
de gegevens tenslotte ook doorgegeven aan
het Rekencentrum van de Meet- en Studieafdeling van de Rijkswaterstaat in Zierikzee.
In hetvoorspelbedrijf werken vier meteorologen
en vier waterloopkundigen samen . Zij interpreteren de ingewonnen informatie en stellen op
basis daarvan prognoses op, in het algemeen
met een geldigheidsduur van 24 uur. De
prognose verschijnt als een zogeheten hydrometeo-bulletin, dat dagelijks wordt verspreid
om 8, 15, en 21 uur. Op zaterdagen en 's nachts
worden normaliter geen bulletins verspreid,
terwijl op zondag aileen bulletins uitgaan om
15 en 21 uur. Op zondagen wordt bovendien
een meerdaagse prognose opgesteld, die kan
worden gebruikt voor het plannen van de
werkzaamheden in de daaropvolgende week.
Omdat de plaatsingoperaties worden verricht
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in itol-continu bedrijf, is de personeelsbezetting
van het Hydro-Meteo-Centrum erop voorbereid
dat 's nachts en in de weekends regelmatig
extra-bulletins kunnen moeten worden opgesteld, indien zulks door de uitvoering wordt
verlangd . De verschijningstijdstippen van de
bulletins zijn gerelateerd aan de tijdstippen
waarop meteorologische waarnemingen
binnenkomen van aile weerstations in WestEuropa en op de Atlantische Oceaan. Volgens
internationale afspraken gebeurt dit in een
vaste cyclus : elke 6 uur komen er uitgebreide
waarnemingen, en om de 3 uur minder
uitgebreide. Bij snel veranderende omstandigheden kunnen de verwachtingen dus tussentijds
worden bijgesteld .
De hydro-meteo-bulletins bevatten een algemene verwachting van de meteorologische en
waterloopkundige omstandigheden in de drie
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sluitgaten in de mond van de Oosterschelde .
Ongeveer twee uur na de verspreiding ervan
komen er ook extra hydrobulletins beschikbaar.
Zij bevatten verwachtingen van de waterloopkundige omstandigheden op een specifieke
locatie in een van de sluitgaten, waar op dat
moment werkzaamheden worden uitgevoerd .
Optimaal mag de dienstverlening door het
Hydro-Meteo-Centrum pas heten wanneer het
geleverde produkt precies aansluit op de
wensen van de uitvoering. De zorg hiervoor
berust bij de berichtenkamer van de Uitvoerings
Post Stormvloedkering op het werkeiland
Neeltje Jans, die als vooruitgeschoven post
van het Hydro-Meteo-Centrum fungeert. De
berichtenkamer verzorgt de verspreiding van
aile bulletins over de werk- en begeleidingsvaartuigen . Vragen naar aanleiding van de verstrekte
informatie word en zoveel mogelijk onmiddellijk
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Fig . 2, 3. Voorbe eld en van
hydro-m eteo-verwachtingen ,
gericht op bepaalde w erksc hepen.
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beantwoord; indien nodig kan daarbij teruggevallen worden op de meteorologen of waterloopkundigen. Omgekeerd is het de taak van
de berichtenkamer informatie te verzamelen
over de posities van de vaartuigen, de locaties
waar gewerkt wordt, de korte-termijnplannen
en het soort v erwachtingen waaraan behoefte
is .
Deze informatie wordt dan weer doorgegeven
aan het Hydro-Meteo-Centrum, dat de gevraagde prognoses levert. De berichtenkamer is met
het oog op deze taken volledig continu bemand .
De prognoses worden opgesteld op basis van
continu ingewonnen meetgegevens . Daartoe
werd reeds in 1977 begonnen met de opbouw
van een meetnet, dat thans bestaat uit 40
meetpunten, verspreid over het Oosterscheldebekken, de mond van de Oosterschelde en het

kustgebied voor de Zeeuwse en Zuidhollandse
eilanden. Er worden gegevens verzameld over
golven, waterstand, stroomsnelheden, zoutgehalte, watertemperatuur en wind . Met vaste
tussenpozen , die naar gelang van het soort
gegevens kunnen varieren van twee keer per
seconde tot €len kee r per 15 minuten, worden
de gegevens van aile meetpunten via telemetrische verbindingen overgeseind naar het
Verwerkingscentrum te Zierikzee, een onderdeel
van het Hydro-Meteo-Centrum . Daar worden
de gegevens verwerkt door de computer, en
direct gepresenteerd, zodat ze op juistheid
kunnen worden gecontroleerd .
Behalve over deze lo kale meetgegevens kan
men in het Verwerkingscentrum beschikken
over gegevens van een aantal boorplatforms in
het noordelijke deel van de Noordzee . Dit zijn
meetpunten die primair zijn gerealiseerd ten
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In de Uitvoeringspost Stormvloedkering op het werkeiland
Neeltje Jans.

dienste van de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Vooral informatie over de golfvelden bij
deze locaties is van belang, omdat die veelal de
oorzaak vormen voor het ontstaan van lange
deining in de mond van de Oosterschelde,
waar het bijzondere werkmaterieel zeer
gevoelig voor is. Meteorologische gegevens
worden ingewonnen via een directe verbinding
met het K.N.M.I. in De Bilt en tevens via een
aansluiting op het internationale meteonet. Zo
krijgt men te Zierikzee de beschikking over
analyses van de weersituatie die zijn opgesteld
door een aantal nationale meteorologische
instituten in West-Europa.
Uitgangspunt voor aile prognoses is de
algemene weersverwachting . De meteorologen
stellen op basis daarvan de verwachting op
van de windsnelheid en windrichting en
bepalen vervolgens de verwachte afwijking van
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de waterstanden op hoog en laag water. Met
deze gegevens gaan de waterloopkundigen
aan de slag . Allereerst wordt bepaald hoe de
waterstand zal verlopen. Met behulp van uit
onderzoek gevonden correlaties tussen het
verticale en horizontale getij wordt vervolgen s
het te verwachten verloop afgeleid van de
stroomsnelheden en stroomrichtingen . Daaruit
volgen weer de tijdstippen van kentering en de
peri odes dat de stroomsnelheid beneden een
bepaalde waarde zal zijn, de 'kenteringsvensters'. Uit de verwachting van de wind wordt
tenslotte de te verwachten hoogte en periode
van de golven berekend, gebruik makend van
de resultaten van het numerieke Golven
Noordzeemodel (GONO) en van correlaties van
de golfbeweging op verschillende locaties. De
methodieken voor de stroomverwachtingen en
de golfverwachtingen zijn eerder gedetailleerd
beschreven in Bericht 93 (augustus 1980).
waarnaar we dus kortheidshalve verwijzen .

De stormvloedkering die wordt gebouwd in de
monding van de Oosterschelde moet gerealiseerd worden onder wei zeer moeilijke
hydraulische omstandigheden. De belangrijkste
natuurlijke omstandigheden waarmee tijdens
de bouw rekening moet worden gehouden zijn
eb en vi oed, die niet aileen een getijverschil
veroorzaken van gemiddeld 3,50 m, maar ook
sterke stromingen, die bovendien van plaats
tot plaats kunnen verschillen. Verder heeft
men te maken met golven en deining, met
zandtransport over de bodem, en met de
weersgesteldheid.

De kering wordt in de stroomgeulen van de
Oosterschelde samengesteld uit geprefabriceerde onderdelen. Deze bouwwijze is gekozen om
het bestaande milieu zo weinig mogelijk te
verstoren, maar ook om de bouwtijd op open
water tot een minimum te beperken.
Voo r het assembleren van de geprefabriceerde
onderdelen zijn bijzondere werktuigen gebouwd, die elders in deze aflevering worden
beschreven : de 'Mytilus', de 'Cardium', de
'Ostrea' en de 'Macoma'.
De moeilijkheidsgraad van het assembleren
van vrij zware onderdelen wordt, behalve door
de natuurelementen, in hoge mate bepaald
door de geringe toelaatbare toleranties.
De kering wordt opgebouwd uit 66 pijlers - 16
in de Hammen, 17 in de Schaar, en 33 in de
Roompot -, en 63 schuiven. De afstand tussen
de pijlers bedraagt 45 m hart op hart. De
schuiven bewegen verticaal tussen de pijlers
en sluiten aan op een dorpel- en een bovenbalk.
De bovenbalk ligt met de onderkant op N.A.P.
+ 1,00 m . De hoogteligging van de dorpelbalken
varieert: middenin de geulen liggen de dorpels
dieper, aan de randen minder diep. Beide
balken zijn·opgelegd in de pijlers. Het onderste
dee I van de dorpelbalk is ingepakt in een
stenen drempel.
Over de kering en over de aansluitende
grondwerken is een weg geprojecteerd .
In de kering is een scheepvaartsluis opgenomen,
100 m lang en 16 m breed, en met een drempel
op NAP. - 5,70 m.
Aan weerszijden van de kering is een bod embescherming aangebracht van hoofdzakelijk
blokkenmatten, tot maximaal 650 m uit de as
van de kering . Eveneens aan weerszijden van
de kering liggen stortebedden van asfaltmastiek,

Technische uitvoering en
contractvorm

die aansluiten op de drempel met overgangsconstructie. De randen van de stortebedden
zijn vastgelegd met stortsteen .
De pijlers worden gefundeerd op een geprefabriceerde filterconstructie . In de as van de
kering is een grondverbetering aangebracht
van wisselende omvang . De grondverbetering
en een deel van het onderliggende Oosterschel dezand moesten worden verdicht om de
benodigde draagkracht te verkrijgen. Ook langs
de rand van de bodembescherming werd de
Oosterscheldebodem plaatselijk verdicht.
Langs de rand van de bodembescherming
zullen naar verwachting ontgrondingskuilen
ontstaan. Waar nodig zullen die word en
bestort. De aansluiting van de kering op de
oevers wordt gevormd door damaanzetten en
landhoofden. De overspanning tussen landhoofd en randpijler bedraagt op Schouwen 65
m; de overige overspanningen meten 80 m . De
openingen tuss en de damaanzetten en de
randpijlers worden gedicht met breukstenen
dammen .
Het bewegingswerk van elke schuif bestaat uit
twee hydraulische cilinders . De bijbehorende
hydraulische eenheden worden ondergebracht
in de verkeerskokers, evenals de elektrische
installaties en de bekabeling.
De schuiven worden langzaam gesloten en
geopend . Elk van de bewegingen duurt
maxi maal een uur.
De gehele kering wordt bediend vanuit een
centraal bedieningsgebouw, waarin tevens de
dieselcentrale, de werkplaats en voorzieningen
voor de voorlichting zijn ondergebracht.
De mogelijkheid bestaat om, indien dit gewenst
mocht zijn, maatregelen te nemen ter verbetering van de afvoercoefficient. De kosten
daarvan zijn niet begrepen in de geraamde
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Fig .. 1. De projectbureaus
onder de 8egeleidingsgroep
Oosterschelde .

Een funderingsmat verlaat de
fabriek en wordt op een
transportrol gewikkeld.

kosten voor de bouw van de Oosterscheldekering.
Organisatie

Een zo groot werk vraagt om een doordachte
en wei gestructureerde projectorganisatie. Het
project wordt geleid door een Begeleidings
Groep Oosterschelde - de B.G .O. -, die in
principe gevormd wordt door de directeuren
en hoofden van samenwerkende specialistische
diensten en directies. De B.G.O. voert een
uitsluitend superviserend beleid, als hoogste
instantie in de organisatie. De structuur van de
organisatie is verder als voigt.
Voor de eigenlijke realisering van de stormvloedkering in de Oosterschelde is een projectorganisatie in het leven geroepen, de P.G.S .,
waarbinnen aile benodigde vakdisciplines zijn
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verenigd. De P.G.S. is een samenwerkingsverband, gericht op een volledige integratie van
ontwerp en uitvoering; er is naar gestreefd te
geraken tot een zo duidelijk mogelijk management met een minimum aan lagen in de
organisatie, en dientengevolge korte beslissingslijnen.
De stormvloedkering is operationeel verdeeld
in een aantal groepen van werken, die door de
P.G.S. worden gedelegeerd aan de projectbureaus voor wat betreft het ontwerp, en aan de
projectleiders voor wat betreft de uitvoering,
althans het toezicht daarop.
De P.G.S. laat zich ondersteunen door een
aantal stafgroepen die, ieder een specifiek
takenpakket krijgen opgedragen. 20 is er de
stafgroep STOVIL, die keuzes maakt of voorstellen doet met betrekking tot de esthetische
vormgeving, de inrichting en de landschappe-

lijke inpassing van de verschillende zichtbare
onderdelen van de Oosterscheldekering en
bijbehorende werken. Een andere stafgroep is
SURVEY, die de inzet van plaatsbepalings-,
peil - en meetapparatuur coordineert. De
stafgroep KOSTPY adviseert in kostprijszaken,
terwijl UITMET, een verkorting van 'Uitvoeringsmethodieken', adviseert inzake risico-analyses
van de uitvoeringssituatie. Hier worden
risico-reducerende maatregelen bedacht, en
rekent men de gevolgen van noodmaatregelen
uit voor techniek, tijd en geld. UITMET beoordeelt tevens de uitvoeringsresultaten in het
licht van de vastgestelde toleranties. Verdere
ondersteuning wordt geleverd door PLANNI,
en wei op het gebied van de uitvoeringsplanning, SECRET voor secretariaatswerkzaamheden en voor de interne communicatie in de
ruimste zin van het woord, en tenslotte -

SOOCOO, waar onderlOeksvoorstelien worden
beoordeeld.

Contracten
Het is niet goed denkbaar dat een werk van de
omvang en de gecompliceerdheid van de
Oosterscheldekering op gewone wijze zou
worden aanbesteed : geen enkele aannemer of
combinatie van aannemers kan zich verplichten
voor een vastgestelde prijs binnen een afgesproken tijd een stormvloedkering in een zeegat op
te leveren . Daarom is een andere contractvorm
gekozen.
AI eerder werden v~~r de uitvoering van de
grote werken van het Deltaplan met combinaties
van Nederlandse aannemersbedrijven bijzon dere contracten gesloten. Men spreekt in lO'n
geval van 'raamcontracten', omdat een groot
deel ervan bestaat uit een kader, waarbinnen
de latere concrete deelcontracten nog moeten
worden ingevuld. Het is eigenlijk een stel
overeengekomen spelregels die in acht
genomen moeten worden bij het afsluiten van
deel-overeenkomsten. De algemene strekking
is, dat opdrachtgever en aannemer zullen
samenwerken tot het beoogde project is
uitgevoerd. De aannemer verplicht zich voor
elke uitvoeringsfase voldoende capaciteit ter
beschikking te houden, en de opdrachtgever
ziet af van het benutten van het marktmechanisme voor deelprestaties. Belangrijke punten
zijn de afschrijvingsnormen en de opslagpercentages die de aannemer mag hanteren in zijn
begrotingen en de regelingen bij verschillen
tussen de raming van de opdrachtgever en de
begroting van de aannemer.
Het grote voordeel van raamovereenkomsten
is wei dat ze bij een buitengewoon gecompliceerd werk als dit, ontwerpers en uitvoerders al
bijeenbrengen in een fase van het ontwerp
waarin de werkwijze nog gedefinieerd moet
worden . De aannemer aanvaardt door in een
vroeg stadium te adviseren en mee goed te
keuren een deel van de verantwoordelijkheid
voor de met het ontwerp samenhangende
werkwijze. De eindverantwoordelijkheid blijft
uiteraard bij de opdrachtgever.
Voor de afsluiting van de Oosterschelde was in
1973 een raamovereenkomst gesloten, waarvan
reeds verschillende deel-overeenkomsten in
uitvoering waren toen het besluit tot he roverweging werd genomen . In de periode van 1974
tot 1976 - de afsluitingswerken lagen toen stil
om de keus v~~r een stormvloedkeringsontwerp
te kunnen bepalen - stonden voor de studie
twee aannemerscombinaties de Rijkswaterstaat
bij, een 'droge' en een 'natte'. Later, toen de
beslissing tot uitvoering van de kering genomen
168

was, versmolten zij tot een organisatie, die zich
'Dosbouw' noemde . De voorwaarden van de
· huidige raamovereenkomst dateren dus van
1977. Veel van die voorwaarden betreffen de
wijze waarop het bijzondere materieel voor de
assemblage van de kering moest worden
ontwikkeld"en gebouwd. Gedeeltelijk is het
materieel eigendom van de aannemers,
gedeeltelljk werd het in Rijksopdracht gebouwd,
onder leiding van de aannemer. 'Mytilus',
'Cardium', 'Ostrea' en 'Macoma' werden
volgens deze laatste formule ontworpen en
aanbesteed, terwijl bijvoorbeeld de 'Jan
Heymans' en de ponton voor geologisch
onderzoek ' Johan V' werktuigen zijn in eigendom van de aannemers.
Noodzakelijke verbouwingen aan deze werkschepen voor specifieke toepassingen in het
stormvloedkeringsproject worden voor een
groot deel afgeschreven op de werkonderdel en
die ze uitvoeren.
De relaties tussen opdrachtgever en aannemer
liggen bij deze constructie op de verschillende
niveaus lOals aangegeven in figuur 2.
In het raamcontract is ook beschreven wat de
Rijkswaterstaat niet aan Dosbouw hoeft op te
dragen . De inkoop van bouwmaterialen zoals
natuursteen en bouwstaal bijvoorbeeld blijft
buiten het contract, en geschiedt rechtstreeks
via overeenkomsten met leveranciers. Deze
materialen worden vervolgens, zoals het heet,
'ter beschikking gesteld aan de aannemer', die
ze verwerkt.
Voor de constructie van de afsluitmiddelen
- schuiven, bewegingswerken en wat dies
meer zij - is een afzonderlijke raamovereenkomst gesloten met een combinatie van
constructiebedrijven onder de naam ' Ostem' .
Tenslotte zijn er dan nog overeenkomsten met
instituten en ingenieursbureaus voor het
verrichten van ondersteunende en dienstverlenende arbeid. Overeenkomsten met laboratoria
en onderzoekinstituten regelen de onderzoekswerkzaamheden ten behoeve van ontwerp,
uitvoering en beheer van de kering.
Schematisch bestaan er dus contractverhoudingen zoals weergegeven in figuur 3.
Het beheer va~ de honderdtallen overeenkomsten vindt plaats in een matrix van samenwerkende Rijkswaterstaatsdiensten, onder bestuur
van de P.G.S. In dit managementteam zitten
aile personen die namens de opdrachtgever
directie voeren over de overeenkomsten . Per
onderdeel van enige omvang worden deelovereenkomsten afgesloten, waarin uitvoering,
prijs en betaling worden geregeld. Op deze
wijze is het mogelijk opgedane ervaring te
verwerken in volgende deel-overeenkomsten .
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Fig. 2. Relaties tussen opdrachtgever en aannemer op
onderscheidene niveaus.
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SUBGROEPEN

Op dit moment zijn reeds meer dan 110
deel-overeenkomsten gesloten . Het uiteindelijke
totaal zal tegen de 200 bedragen. Het volume
van de thans aangegane verplichtingen
bedraagt ongeveer f 60 miljoen per maand.
Door de interne accountantsdienst van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt
steekproefsgewijze controle uitgeoefend op de
correcte naleving van de contracten . De
Aigemene Rekenkamer verifieert de doelmatigheid en het middelenbeheer, zowel op eigen
initiatief als op verzoek van daartoe bevoegden.
Tenslotte een en ander over de besluitvorming.
Hierbij zijn in principe twee hoofdstructuren te
onderscheiden. Er is sen procedure voor de
besluitvorming in de ontwerp- en uitvoeringsen een andere voor noodsituaties.
In een gewoon geval lOuden de procedures
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voor het ontwerp en de uitvoering gescheiden
blijven, en op elkaar volgen. De
raamovereenkomst impliceert echter een zo
vergaande samenwerking met de aannemer,
dat het niet logisch zou zijn hem buiten de
ontwerpprocedure te houden. Van stonde af
aan was bijvoorbeeld overleg nodig over de
wijze van uitvoering en het in te zetten materieel.
Dit houdt in, dat de aannemer al in de
ontwerpfase akkoord moet gaan met de
kwalitatieve, de temporele en gedeeltelijk ook
met de financiele aspecten, die de basis
vormen voor elke uitvoeringsovereenkomst,
een en ander bezien in het licht van de
technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid .
De besluitvorming tijdens de uitvoering
verloopt bij het Rijk aldus:
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Fig . 3. Rolverdeling tussen
Rijkswaterstaat, 'Dosbouw' en
leveranciers en onderzoeksinstituten bij het tot stand
brengen van de Oostersch eldewerken.

Opdrachtgever

stelt toezicht aan, blijft
verantwoordelijk

Directie

vertegenwoordigt de
opdrachtgever in aile
zaken het werk betreffende. ·

Projectleider

wordt toegevoegd aan de
directie voor
welomschreven
inspectietaken

Opzichters

controleren de uitvoering
op basis van de
uitvoeringsovereenkomst

In noodsituaties moet de besluitvorming
anders en vlugger verlopen. Er is een procedure
ontwikkeld die het mogelijk maakt om op het
vereiste moment op het juiste niveau die
beslissing te nemen, die door de
omstandigheden van dat moment wordt
gevraagd. Dat kan zijn een ongewenste doch
voorziene gebeurtenis. Wat er dan gebeurt,
hangt af van de beschikbare tijd. Is er voldoenoe
tijd, dan wordt een beslissing zonodig tot in cter'
P.G ,S. gebracht. Is er daarentegen onvoldoend~
tijd, dan zal men moeten terugvallen op het
zogenaamde rampenplan, dat vooraf reeds

goedgekeurde procedures bevat, die moeten
worden gevolgd bij voorziene ongewenste
gebeurtenissen. Bij ongewenste onvoorziene
gebeurtenissen is de directie beslissingsbevoegd. Voor elke doel-overeenkomst wordt
een directie aangewezen die te allen tijde
bereikbaar dient te zijn.
In aile voorziene gevallen is men in nauw
overleg van directievoerder en uitvoerder
gekomen tot opstelling van de procedures . De
mogelijkheden, die er waren om vooruit te
kijken en vooraf maatregelen te nemen, zijn in
elk opzicht zoveel mogelijk benut, hetgeen het
vertrouwen in 'de uitvoering moge verhogen .

.'

/1.,

Macoma

De werkschepen in de Oosterschelde hebben
namen gekregen van dieren die in dit zeegat
voorkomen. Zo is de 'Macoma' genoemd naar
het Nonnetje, een schelpdier van het zoute
estuariene milieu.
De 'Macoma' dient als afmeer- en opschoonponton, en is voornamelijk hulpschip bij de
'Ostrea' . De ponton heeft een totale lengte van
45 m '- terwijl de breedte varieert van ruim 33
tot ruim 47 m. Het dek van de ponton wordt,
behalve door het bedieningshuis, met uitgebreide gescheiden lessenaars voor de bediening
van de verschillende functies, vooral ingenomen
door lier-opstellingen. Er staan vier lieren van
100 ton trekkracht, twee van 90 ton en twee
van 60 ton. Voor de koppeling met de 'Ostrea'
heeft de 'Macoma' bovendien de beschikking
over een hydraulische koppelconstructie van
800 ton, bestaande uit vier horizontale cilinders
die de benodigde kracht overbrengen op stalen
ringen die sluiten over de pennen aan boord
van de 'Ostrea' .
De koppeling tussen deze twee werkschepen
wordt geleid met vanaf de wal op scheepsbakens gerichte 'Minilirs', die tien keer per
seconde gegevens verstrekken over de plaatsafwijkingen van die bakens; tegelijk wordt
automatisch de lineaire afstand ingemeten .
Deze informatie wordt op de 'Ostrea' opgevangen en door een computer bewerkt, zodat het
schip vrij varend de koppelpunten met de
stilliggende 'Macoma' kan opzoeken .
Aan de voorzijde van de 'Macoma' zit een beun
van 22,50 bij 9,50 m, die na de koppeling
aansluit op de beun van de 'Ostrea'. Hierin
beweegt de baggerladder van de opschooninstallatie waarmee de funderingsmat en
eventueel de tegelmat vlak voor de pijler erop ~
gaat worden neergezet, nog een keer zandvrij
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worden gemaakt. De werkbreedte van de
opschoon-apparatuur is 28,50 m, een ruimte
die voornamelijk wordt ingenomen door zes
stofzuigerkoppen van elk 4,70 m breed. Hierop
staan twee onderwaterpompen met elk een
vermogen van 800 kW, en een nominaal
zuigdebiet van 2,3 m 3 /s. Om de aangetroffen
aanzanding in suspensie te brengen zijn
bovendien krachtige spuitinstallaties aangebracht. Achter de zuigkoppen zitten zanddiktemeters gemonteerd die na het zuigen de
eventueel resterende laagdikte op de funderingsmat meten, zodat men meteen ziet of er
afdoende gezogen is. De hier gebruikte echoloden werken tot op millimeters nauwkeurig. Het
behoeft niet te verbazen dat ze ontwikkeld zijn
in de medische research, zij het in eerste
instantie voor andere doeleinden.
Bij het afzinken van de pijler worden allerlei
verplaatsingen en rotaties ingemeten, maar
ook het dynamisch gedrag van de p ijlervoetplaat. De cyclustijd van de metingen tijdens
deze kritieke bouwfase mag niet groter zijn dan
drie seconden. Het hoofdbestanddeel van het
meetbedrijf hier wordt gevormd door drie
automatische theodolieten van het type
'Minilir', die reageren op reflectoren bovenop
de pijler. Daarnaast gebruikt men zeer nauwkeurige hellingmeters. Voor de ge'integreerde
presentatie van de meetresultaten is een
computer onontbeerlijk. De computer voert ook
berekeningen uit om de verhaalschipper te
ondersteunen bij ankerdraadbewegingen,
zodat er exact 'gevaren' kan worden. De hele
combinatie wordt namelijk v66r het afzinken
nog eenmaal in zijn geheel verhaald over het
funderingsbed om het voor de laatste keer op
te schonen. Dit gebeurt tijdens hetzelfde
laagwater-kenteringsvenster waarin de plaat-

sing word t verric ht, en wei lOdra de stroom is
afge nome n tot 1 m /s .
Bij het opscho nen is de aanwezigheid van een
tege lmat ter vereffening van onvlakheden in
het funderingsbed wei een comp lica tie. De
tege lmat ka n t ot 60 cm hoogte boven de
fundering sm at uitsteken. De zuigkoppen van
de opschoo n-in stall atie zijn nu lo geplaatst, dat
ze ni ettemin lOwel de tegelmat als de fundering smat bereiken . Bove ndien zijn de eerder
verme ld e zanddetecto ren in sta at aile vlakken,
en ook de hoek tu ssen de twee matten te
in specte ren .
Is de in spectie bevredigend dan worden de

borgingen en buffers tussen de 'Ostrea' en de
pijler verwijd erd . Bij stroomsnelheden kleiner
dan 1 m/s begint daarna het afvieren; daarbij
bedraagt de toegestane fout wat betreft de
plaats in beid e richtingen 30 cm, di e voor de
scheefstand 7 mm per m. Is de pijl er voor 20%
van zijn gewicht op het funderingsbed neergelaten , dan vindt controle plaats van de positie.
Na goedkeuring wordt de pijler verder afgevierd
en wordt de grindzak om de pijlervoet gelost.
De 'Macom a' doet verder ook dienst als
afmeerponton voor de 'Dos I', bij het leggen
van tegelmatten .
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Kostenbewaking en planning

De financiele voorwaarden voor de bouw van
de stormvloedkering en de wijze waarop die
worden nageleefd, vormen het onderwerp van
dit hoofdstukje.
Toen het parlement in 1976 besloot d at de
Oosterschelde niet met een dichte dam maar
met een doorlatende constructie zou worden
afgesloten, werd daarbij onder andere een
financiele ontbindende voorwaarde gehanteerd.
Hieruit vloeide voort dat, gerekend vanaf 1
januari 1974, het gehele Oosterscheldeproject
niet meer mocht gaan kosten dan f4,B miljard
op het prijspeil van begin 1976.
De in 1976 gemaakte ramingen berustten op de
toenmalige, veelal globale inzichten in ontwerp
en uitvoeringswijze. Bij het voortschrijden van
de tijd en naarmate de kennis toenam door
studie en onderzoek, werd het ontwerp op tal
van punten fundamenteel gewijzigd en nader
gedetailleerd. Dit proces leidde aan de ene kant
tot stijgingen en aan de antJere kant tot
dalingen van de geraamde kosten . Getracht
moest worden, de stijgingen te compen seren
door dalingen. Om dit proces te kunnen
beheersen werd en wordt gebruik gemaakt van
zogenaamde taakstellende budgetten, anders
gezegd een taakstellend financieel plan dat
aangeeft hoeveel geld een organisatie mag
gebruiken voer het uitvoeren van de haar
opgedragen taken.
De verantwoordelijkheid voor de bewaking van
het budget voor de bouw van de
Oosterscheldekering berust bij de Project
Groep Stormvloedkering . Deze P.G.S. heeft de
bewaking van de onderdelen van het budget
weer gedelegeerd naar onder haar
ressorterende projectgroepen . Het budget voor
de Oosterscheldekering maakt anderzijds zelf
weer dee I uit van het totale Oosters chelde174

budget dat bewaakt wordt door de Begeleidingsgroep Oosterschelde. De verdeling van
de budgetten over de projectgroepen is erop
gericht dat in de gehele organisatie een scherp
kostenbesef wordt gestimuleerd, en dat het
zoeken naar besparingen ter dekking van
kostenstijgingen plaatsvindt op het niveau
waar de consequenties daarvan het beste
kunnen worden ingeschat. Wanneer het een
organisatie-eenheid niet lukt om binnen het
opgedragen budget te blijven, dan wordt de
budgetoverschrijding gemeld aan het naast
hogere niveau . Daar kan dan worden bezien of
het mogelijk is de budgetoverschrijding te
compenseren door budgetonderschijdingen bij
andere organisatie-eenheden binnen de hogere
eenheid, of men kan trachten binnen de eigen
bevoegdheden besparingen te zoeken door
prioriteitstelli ng .
Blijkt het niet mogelijk om de budgetoverschrijdingen te compenseren, dan wordt dit
weer gemeld aan het daarboven liggende
niveau, waar eenzelfde proces wordt doorlopen
als hierboven beschreven . Het spreekt voor
zich dat voor de beheersing van dit gehele
proces financiele informatie- en
rapportagestromen van essentieel belang zijn .
Deze financiele informatie- en rapportagestromen bestaan voornamelijk in zogenaamde
bestedingsplannen en daaraan ten grondslag
liggende financiele voortgangsrapportages.
Eens per jaar wordt door de ontwerpers het
vigerend ontwerp van de Oosterscheldekering
vastgesteld, alsmede de benodigde soorten en
hoeveelheden materialen en de toe te passen
uitvoeringsmethodieken. Aan de hand daarvan
worden door de kostprijsafdelingen nieuwe
. kostenramingen opgesteld. Het totale resultaat
van deze excercitie wordt vastgelegd in de

DEEL - PAOJECTGAOEPEN

Fig. 1. Verdeling van het
budg et over d e projectgroepen .

jaarlijkse zogenaamde P.G.S.-nota. Op basis
van de P.G .S.-nota wordt eens per twee
maanden een financiiile rapportage aan de
B.G.O . opgesteld . Deze rapportages geven de
financiiile mutaties aan die in de periode
daarvoor hebben plaatsgevonden. Bovendien
wordt eens per kwartaal aan de hand van de
financiiile rappoftages en de tijdplanning van
de stormvloedkering een bestedingsplan
opgesteld, waarin de werkelijke uitgaven in het
voorgaande jaar en de verwachtingen voor het
lopende jaar en de komende jaren worden
aangegeven .

BUDGETTEN DEELPAOJECTEN

rapportage aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Parallel met bovengenoemde informatielijnen
vindt nog de maandelijkse Financiiile
Rapportage Oosterschelde plaats. Deze
'FIRAPO' kan gezien worden als een onderdeel
van het bestedingsplan dat aileen handelt over
het betreffende begrotingsjaar. Het geeft weer
hoeveel geld er voor het lopende jaar
beschikbaar is, welke uitgaven tot en met de
vorige maand zijn gedaan, wat voor uitgaven
men verwacht in de voorliggende maand en in
de verder komende maanden, welke financiiile
verplichtingen zijn aangegaan en of er eventueel
nog te besteden vrije bedragen resteren.
Het hier beschreven systeem van budgetten,
kostenramingen, financiiile voortgangsrapportages, bestedingsplannen en 'FIRAPO'
maakt een actueel en gedifferentieerd inzicht
mogelijk in de huidige stand van zaken en de
finan ciiile gevolgen van de besluitvorming op
ieder niveau binnen de organisatie. Tevens
vormt het een instrument voor de afweging
van eventuele beleidsbijstellingen .

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de
bestedingsplannen in principe binnen de door
het budget aangegeven grenzen dienen te
blijven. Deze bestedingsplannen vormen ook
de basis voor de halfjaarlijkse voortgangs-
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Epiloog

Het aanrakingsvlak van maatschappij en
techniek onderging gedurende de looptijd van
het Deltaplan een interessante verschuiving.
Een gevolg is dat de opzet en de bedoeling van
dit plan thans ingrijpend gewijzigd zijn .
Behalve de veiligheid is nu ook de bescherming
van het natuurlijk milieu tot hoofdbedoeling
verheven, waardoor het op essentiiile punten
anders is gaan functioneren.
Het afdammen van de Oosterschelde werd in
1960 door de Deltacommissie als de moeilijkste
opgave van het Deltaplan beschouwd. Om
waardevolle ervaring op te doen werd aanbevolen deze afdamming als laatste uit te voeren,
hoewel overwegingen van veiligheid een
andere volgorde zouden gebieden .
Na de heroverweging werd in 1976 besloten
dat de bouw van een stormvloedkering in de
mond van de Oosterschelde mogelijk was,
hoewel de opbouw van ervaring hiervoor
ontbrak. Een dee I van het verworvene uit
decennia van oefening in het afsluiten van
zeegaten verloor weliswaar zijn betekenis,
maar toch was de algemene vooruitgang van
de waterbouwkundige techniek lo groot
geweest, dat de overstap van een dichte dam
naar een doorlatende constructie mogelij k
werd geacht.
Tijdens het proces van ontwerpen werd en
passant een nieuwe benadering van de
waterbouw geadopteerd . Gebruikelijk was, het
kunstwerk in een drooggemaakte bouwkuip
met bestaande hulpmiddelen te fabriceren en
vervolgens te inunderen . Zo gebruikelijk was
deze methode, dat de kosten van het maken en
verwijderen van een bouwkuip als onvermijdelijk werden beschouwd. De nieuwe benadering
bestond erin dat ge'i nvesteerd werd in te
ontwikkelen speciale hulpmiddelen in plaats
van bouwkuipen . Afgezien van de technische
voordelen brengt deze methode mee dat er een
tastbare restwaarde overblijft, de hulpmiddelen,
dat wil zeggen de speciale werktuigen zijn er
nog als het werk klaar is . Ze hebben materiiile
en immateriiile waarde.
Elk project dient beoordeeld te worden op de
drie aspecten kwaliteit, levertijd en prijs. Deze
aspecten zijn niet onafhankelijk van elkaar.
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Levertijd en kwaliteit staan in functie van het
beschikbare geld. In tenminste een van de drie
aspecten moet enige ruimte zijn om de variaties
in de andere te kunnen compenseren . Ais een
opdrachtgever aile drie aspecten minimaal stelt
moet hij zich voorbereiden op een teleurstelling:
variatie in sen van de drie aspecten zal zich dan
onverbiddelijk uiten in een van of in beide
andere. Een te krap gestelde prijs zal bij
voorbeeld resulteren in concessies aan de
kwaliteit.
Nu werd voor de stormvloedkering terecht de
grootste nadruk gelegd op het aspect kwaliteit,
wat in dit geval wilde zeggen : technische
realiseerbaarheid. Bij gebrek aan ervaring met
het bouwen van een gecompliceerd kunstwerk
op lager wal v an een ruwe zee is de spanning
in technisch opzicht hoog. Wanneer daarbij
kostprijs en bouwtijd krap gelimiteerd worden ,
is het eerder waarschijnlijk dan onwaarschijnlijk
dat deze randvoorwaard en worden overschreden . Voorspellingen van deze aard waren
destijds echter niet opportuun .
Het lot van de bouwers is nu dat ze, worstelend
met de techniek, terecht gekomen zijn in een
conjuncturele omgeving die voorn amelijk
ge'interesseerd is in de kosten. Daarbij komt dat
de techniek lo snel is gegroeid, dat een
afdamming, die twi ntig jaar geleden nog zeer
moeilijk werd gevonden, thans als een gemakkelijk alternatief wordt aangeprezen . Dat de
ontwerpen ook toen aan de rand van het
technisch haalbare opereerden, wordt dan
vergeten . Wie echter de aanvechting zou
hebben alsnog op een verandering van plan
aan te dringen dient te bedenken dat hij
daarmee en het reeds bereikte dreigt te
verliezen en de te b ehalen doelstelling van
veiligheid voor Zeeland lange tijd voor zich uit
schuift, terwijl bovendien de kans lOU worden
verzuimd om in een waarlijk grootse inspanning
een geavanceerde oplossing te geven voor
onze veiligheids- en milieuproblematiek.
Het nageslacht zal de stormvloedkering
waarderen als kenmerk van een veranderde
opvatting over de wijze waarop de mens met
zijn omgeving dient om te gaan, en als een
oefening in geavanceerde bouwtechniek.
Maar daarvoor moet de stormvloedkering dan
wei een goed bouwwerk worden en niet het
slachtoffer van een te zeer op kosten gefixeerd
oordeel. Een bondige formulering van deze
overtuiging is te vinden bij J . K. Galbraith
(Some reflections on public architecture and
public works, 1960): 'A good building should
naturally invite the question, not how much did
it cost, but who was the architect. And it is
bound to be controversial' .

Samenvatting

Themanummer Oosterscheldekering
In de Inleiding wordt de historische ontwikkeling
beschreven van het ontwerp van de Oosterscheldekering, vanaf het moment van de heroverweging in 1974 tot het definitieve ontwerp van de
pijlers, in 1979. De belangrijkste vraagstukken
die in dit verband een rol speelden, waren
enerzijds de fundering en anderzijds de
prefabricage van de pijlers die zouden dienen
als de ruggegraat van de gehele kering.
Getoond wordt in dit hoofdstuk hoe de fabricage- en plaatsingsmethodiek van de pijlers en
de wijze waarop men het funderingsbed wilde
maken, leidden tot de constructie van talrijke
speciale werkschepen: een verdichtingsponton,
een schip voor het storten van een los filter,
een hefschip en een afmeer- en opschoonponton . Deze schepen vindt de lezer gefotografeerd
en beschreven op speciale bladzijden, verstrooid
over deze uitgave .
Ais eenmaal is gekozen voor een grote mate
van prefabricage, wordt de Maatvoering tot
een afzonderlijk probleem . Daarover gaat de
tweede bijdrage. De oorzaken van maatafwijkingen worden hier ge'inventariseerd en onderscheiden in plaatsings- en fabricage-afwijkingen
enerzijds en afwijkingen ten gevolge van
zettingen in de eindfase aan de andere kant.
Aangenomen wordt dat aile maatafwijkingen
statistisch verdeeld zijn , met een normale
verwachtingswaarde en standaardafwijking .
Tijdens de bouw mag maar een gedeelte van
de toleranties worden verbruikt, maar daar
staat tegenover dat afwijkingen die optreden
tot en met de pijlerplaatsing nog kunnen
worden gecorrigeerd door aanpassing van die
onderdelen die tussen twee pijlers moeten
passen. Het belangrijkste onderdeel vormt met

betrekking tot de maattolerantie de benodigde
breedte van de schuifgeleidingen. In de praktijk
werkt het tolerantiesysteem als een aantal
samenhangende keuringscriteria, waarbij voor
elke handeling vaste goedkeuringscriteria zijn
aangegeven, en wei zo dat goedkope processen
smallere marges hebben dan dure.
In de volgende bijdrage, over On twerp en
bouw van het bijzondere materieel, wordt een .
beeld gegeven van de wijze waarop tegelijk
met het ontwerp van de stormvloedkering zelf,
zich het ontwerp ontwikkelde van het bijzondere
materieel voor de Oosterscheldekering.
Sommige werkschepen, zoals de 'Macoma' en
de 'Ostrea' zijn geheel nieuwe ontwerpen,
andere, zoals de 'Taklift IV', aileen maar grotere
exemplaren van een bekend ontwerp. In weer
andere gevallen werd bestaand materieel
aangepast of uitgebreid met nieuwe functies.
Het nieuw ontworpen materieel is zo uniek, dat
het voor een groot deel op dit werk moet
worden afgeschreven. Het werd ontworpen in
samenwerking met de aannemer, Dosbouw en
door de aannemer namens de Rijkswaterstaat
aanbesteed . Bij al deze schepen gold dat het
puur scheepsbouwkundige gedeelte in belang
werd overtroffen door het werktuigkundige,
door de elektrische installaties en door de
meetsystemen, die door onderaannemers
moesten worden aangeleverd. De bouw van
deze schepen was dan ook in de eerste plaats
organisatorisch een moeilijke opgave.
De werkschepen en de activiteiten die ze in de
sluitgaten moeten ondernemen, worden vooraf
uitvoerig beproefd. Bij die proeven gaat men
uit van de ontwerpeisen, en houdt men
rekening met systematisch geanalyseerde
risico's. Ten behoeve van de procesanalyse
worden de deelprocessen nader gesplitst in
'functionele verbanden' . Deze procedures
worden besproken in het hoofdstuk Proeven

met de werkschepen.
Een volgend hoofdstuk handelt over de
Meetactiviteiten. Jarenlang zijn metingen
verricht om de hydraulische randvoorwaarden
voor de Oosterscheldekering vast te stellen . Er
is daarvoor een dicht meetnet opgezet in de
Oosterscheldemond. Voor de bouw van de
pijlers en de nauwkeurige plaatsbepaling bij de
uitvoering van het werk is in de sluitgaten een
stelsel van coordinaten en hoogtepunten
aangebracht. Verschillende plaatsbepalingssystemen werden ge'installeerd . Tevens wordt
de bodemtopografie geregistreerd. Op de grote
werkschepen werden nauwkeurige meetsystemen opgesteld , bij voorbeeld bestaande uit
automatisch volgende theodolieten, akoestische
apparaten en draadmeetsystemen. Voor
waterbouwkundige begrippen worden thans
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zeer hoge nauwkeurigheden bereikt. Onder
water wordt veel gebruik gemaakt van sonartechnieken . Toch blijven daarnaast duikers
onmisbaar.
De Voorspellingssystemen vereisen afzonderlijke aandacht. De condities waaronder de zeer
gevoelige plaatsingsoperaties in de Oosterscheldemond kunnen plaatsvinden, zijn
. beperkt. In samenwerking met het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut is dan ook
speciaal voor dit doe I een instituut opgericht
dat op de Oosterschelde gerichte weer- en
werkbaarheidsvoorspellingen doet, en die
verspreidt in de vorm van hydro-meteo-bulletins, als routine drie keer per etmaal, maar met
aanvullingen op aanvraag . De coordinatie
tussen het werkfront en de voorspellers is
toevertrouwd aan de Uitvoerings Post Stormvloedkering op het werkeiland Neeltje Jans.
De Technische uitvoering van het werk in de
Oosterscheldemond vereist een complexe
organisatie, waarbinnen allerlei proje ctgroepen
redelijk zelfstandig kunnen optreden, met hulp
van stafgroepen, en gecoordineerd door de
projectleiding . De bijzondere wijze waarop de
stormvloedkering tot stand moet worden
gebracht, maakte een bijzondere contractvorm
noodzakelijk, het zogenaamde raamcontract,
waarbij aannemer en opdrachtgever zich
verbinden tot langdurige samenwerking
volgens vooraf overeengekomen regels . De
deelcontracten worden in een later stadium
gespecificeerd . Sommige onderdelen, zoals de
aankoop van materialen, zijn buiten dit contract
gehouden, om beter op de markt te kunnen
reageren. In dit hoofdstuk wordt voorts
ingegaan op de besluitvorming onder moeilijke
uitvoeringsomstandigheden .
Kostenbewaking en planning zijn twee cruciale
aspecten van het management achter de bouw
van de Oosterscheldekering; eens te meer
bemoeilijkt door het feit dat de financiele
voorwaarden werden vastgesteld in 1976, toen
het ontwerp van de kering nog maar globaal
bekend was. De verschillende projectgroepen
werken met taakstellende budgetten, waarbinnen financiele tegenvallers zo mogelijk moeten
worden opgevangen. Er is een informatie- en
rapportagestroom op gang gebracht, die
ervoor zorgt dat zowel de bestedingen als de
planning steeds tijdig ter kennis komen van de
hogere organisatie-eenheden .
In de Epiloog van dit themanummer wordt het
Oosterscheldeproject gerelateerd aan de
maatschappelijke veranderingen van de laatste
jaren . Tevens wordt iets gezegd over de
samenhang van tijd, geld en kwaliteit bij
projecten als het onderhavige.

Summary

Special edition on the Oosterschelde barrier
The 'Introduction' reviews the historical
development of the desig n of the Oosterschelde
barrier; starting with the reconsideration of the
plan in 1974 and ending with the final version
of the pier-design in 1979. The most important
problems that came into consideration were,
on the one hand, the foundation and, on the
other hand, the pre-fabrication of the piers
which were to form the backbone of the entire
barrier. This chapter ex plains how the adopted
methods of manufacturing and positioning of
the piers as well as the manner in which the
foundationbed would be composed resulted in
the construction of numerous purposebu ilt
working vessels . These were : a compaction
pontoon, a vessel to dump rubble and quarry
stones, a lifting rig and a mooring and cleaning
pontoon . Photographs and descriptions of
these ve sse ls can be found on special pages
throughout this issue.
As soon as it was decided that pre-fabrication
would be applied on a large scale, the question
of 'Standardisation' became an important
issue. The second article of this bulletin deals
with this subject. The causes of dimensional
deviations are inventarised in this article and
subsequently sub-divided into deviations
occurring during manufacture and positioning
on the one hand and deviations resulting from
settling during the final stage on the other. It
has been assumed statistically that all
dimensional deviations follow a normal
distribution pattern of expectancy and standard
deviation . During construction only partial use
of the tolerance rate is allowed. However, in
this case, it will be possible to correct deviations
that occur up to and including the actual
pier-positioning by adapting those components
that must fit between two piers. The most
important factor, with regard to the acceptable
rate of tolerance is the required width of the
rabbet for the gates . In practice, this tolerance
system acts as a number of interrelated
inspection criteria, whereby set criteria for
approval apply to each action in such a manner
that cheap procedures have smaller margins
than the more expensive ones.
The next article, dealing with 'Design and
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Construction of purposebuilt Equipment',
illustrates how the design of the special-purpose
equipment for the Oosterschelde barrier
developed simultaneously with the design of
the storm-surge barrier itself. Some working
vessels, such as the 'Macoma' and 'Ostrea' are
completely new designs whereas others, such
as the 'Taklift IV' are only bigger copies of a
known design . In other cases, existing
equipment was adapted or modified for new
functions. The newly developed equipment is
so unique that most of the costs involved will
have to be written off against this project. The
equipment was designed in collaboration with
the Contractors Combination 'Dosbouw' who,
on behalf of Rijkswaterstaat arranged tendering
and putting out to contract. The purely technical
side of shipbuilding, and this applied to all the
vessels, was surpassed in importance by the
technical engineering, by the electrical
installations and by advanced measuring
instruments which had to be supplied by
sub-contractors. Therefore, the organisational
side of building these ships was primarily the
most difficu It task.
The vessels, and all the activities that they
would have to perform in the closure gaps,
were subjected to a wide range of preliminary
tests. During these tests not only the
design-requirements were taken into account
but also the systematically analysed risks . For
the process-analyses, the subsidiary processes
were subdivided into 'functional interrelations'.
These procedures are discussed in the chapter
'Tests performed with working vessels'.
The next chapter describes the 'Measuring
activities'. For many years, measurements
have been taken to determine the hydraulic
terms of reference for the Oosterschelde
barrier. For this purpose a dense measuring
grid was set out in the mouth of the
Oosterschelde. For the construction of the
piers, and for the exact position-finding during
the execution of the works in the closure gaps,
a system of coordinates and contours was laid
out. Various position-finding systems were
installed . The bed topography was also
registered. All the large vessels were equipped
with precision measuring systems which
consisted of self-acting theodolites. acoustic
apparatus and wire measuring systems. Bij
hydraulic standards, extremely accurate
information is now being gathered . Sonar
techniques are being used for submarine
measurements, although it must be conceded
that the contribution of human divers is
indispensable .

The 'Forecasting systems' require special
attention . The conditions in which the very
sensitive operations for positioning can take
place in the mouth of the Oosterschelde are
limited. In collaboration with the Royal
Netherlands Meteorological Institute, a special
agency has been instituted for this purpose. It
forecasts the weather and working conditions
exclusively for the Oosterschelde estuary.
These forecasts are published regularly three
times every 24 hours via hydro-meteo-bulletins
and on request, additional information can be
furnished . Coordination between the work-force
and the forecasters has been entrusted to the
Executive Office Storm-surge Barrier
(Uitvoeringspost Stormvloedkering) on the
Neeltje Jans Construction Island .
The 'Technical implementation' of the works in
the mouth of the Oosterschelde requires a
complex organisation within which various
project groups can operate with a reasonable
degree of independence with the assistance of
staff groups and overall coordination by the
project management. The special manner in
which the barrier has to be built requires an
exeptional type of contract i.e .a 'frame contract'.
In this contract, the principal and contractor
have committed themselves to a long-term
collaboration in accordance with previously
agreed rules. The subsidiary contracts will be
specified at a later stage. Some items, such as
the acquisition of materials, have been excluded
from the contract so as to enable a better
reaction to the prevailing market conditions.
This chapter also discusses the decision-making
process under difficult organisational
ci rcu msta nces.
'Control of the cost and planning ' are two
crucial aspects of the management behind the
building of the Oosterschelde barrier. These
were made even more difficult as the financial
terms were laid down in 1976 at which time
only a rough outline of the design existed . The
various project groups are obliged to perform
their specified tasks under strict budgetary
limits, within which financial setbacks must be
absorbed as best as possible. A stream of
information and reports keeps the higher
management levels posted on all aspects and
variations in expenditure and planning .
In the 'Epilogue' of this special edition the
Oosterschelde Project is related to the social
changes which have occurred in recent years. It
also briefly describes the interrelation between
time, money and quality in projects such as
this undertaking .
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Vorderingen
in de periode
1 juli-1 oktober
1982

Flakkeese Spuisluis. Het laagst
werd ingeschreven door een
combinatie van aannemers,
voor een bed rag van
f 4291 000. Voorgesteld is het
werk aan deze combinatie te
gunnen . Met de uitvoering zal
eind oktober worden beg onnen.

sluitkade tot N.A.P. Voor de
tweede overeenkomst is door
dezelfde aannemerscombinatie werderom een prijsaanbieding gedaan; na onderhandelingen is overeengekomen dat
het werk opgedragen zal
worden voor een bed rag van
f7 945 000.

Omkading van het Markiezaat

Bathse Spuikanaal

De onderhandelingen over de
prijs voor de eerste overeenkomst tot herstel van de
westelijke Markiezaatskade
zijn afgerand; het werk is
opgedragen voor een bed rag
van f 5 635 000. De werkzaamheden die volgen uit deze
overeenkomst zijn inmiddels
in uitvoering genomen .
De voormalige sluitkade is
gedeeltelijk opgeruimd tot
N.A.P. - 2 m, zodat weer een
sluitgat van 800 m is verkregen.
De bodem rondom de zuidelijke kop is vastgelegd met
zinkstukken; bovendien wordt
de kop verzwaard met een 2
m dikke laag stortsteen
300/1000 kg . De bodem in het
sluitgat is, waar hij niet
beneden NAP. -10 m ligt,
vastgelegd met een laag
fosforslakken. Daarna is met
behulp van splijtbakken een
drempel van mijnsteen
aangebracht tot N.A.P. - 5 m .
Deze drempel wordt nu
afgedekt met een laag fosforslakken en vervolgens nog
met een laag stortsteen .
De tweede overeenkomst is
inmiddels ook opgesteld; hij
omvat de volgende werkzaamheden: verzwaring van het
lage noordelijke en zuidelijke
damvak, bouw van een
damvak achter het resterende
deel van de sluitkade inclusief
een noordelijke kop, en van
een ringdijk voor het te
bouwen doorlaatmiddel in de
westelijke Markiezaatskade,
verhoging van een gedeelte
van de oostelijke havendam
van de Kreekraksluizen, en
tenslotte het verhogen van de

De aansluiting van de noordelijke afvalwaterleiding - die
overigens deel uitmaakt van
de zuidelijke zinkerbundel op de drukput ten oosten van
de Schelde-Rijnverbinding is
nog steeds niet gerealiseerd.
Inmiddels is het herstel van de
drukput zover gevorderd dat
de aansluiting van de afvalwaterleiding in de tweede helft
van oktober kan worden
uitgevoerd. De oplevering van
het hele werk kan daar dan
onmiddellijk op aansluiten.
In de verslagperiode werd
voortgegaan met het maken
van kanaalinsteken voor het
toekomstige Spuikanaal. De
insteken tussen de bouwput
van de spuisluis en de Kreekrakbruggen zijn gereed. Ten
noorden daarvan worden
goede vorderingen gemaakt.
De in de westelijke oprit van
de Bathse brug aan te brengen
duiker is nagenoeg gereed.
De werkzaamheden aan de
bouw van de vier verkeersbruggen en de leidingenbrug
over het toekomstige Spuikanaal verlopen geheel volgens
schema. De brug in de Bathseweg is opengesteld voor het
verkeer. De noordelijke brug
in de autosnelweg A58 is
gereed, terwijl de werkzaamheden aan de zuidelijke brug
goed vorderen: men is daar
begonnen met het monteren
van de voorgespannen
liggers . De Brug in Rijksweg
258 is bijna gereed; begin
oktober zal hij voor het
verkeer kunnen worden
opengesteld. Ook de bouw
van de leidingenbrug vordert

Philipsdam
Bij de Krammersluizen werden
de ontgravingen en aanvullingen rondom en ter plaatse
van de kunstwerken voortgezet. Het betonwerk verloopt
volgens schema .
Bij de duwvaartsluizen zijn nu
aile geprefabriceerde balken
van de geperforeerde vloer
gelegd . Een begin is gemaakt
met het aanbrengen van de
hardhouten geleidedammen;
in de tweede sluis is men
hiermee inmiddels gereed .
Tevens is voortgegaan met
het afbouwen van de schuivengebouwen van het riolenstelsel en is begonnen aan de
voltooiing van de gebouwen
van de jachtensluizen.
Het heiwerk voor de damwanden random de jachtensluizen
is geheel gereedgekomen.
De geprefabriceerde liggers
van de Zoommeerbruggen
zijn aile gelegd; men is
begonnen met de brugdekken.
De voorgespannen balken
voor 13 velden van de overbrugging zijn gelegd. Thans
worden de voegen aangestort
en de dwarsvoorspanning
aangebracht.

Flakkeese Spuisluis
De Flakkeese Spuisluis is in de
verslagperiode vrijwel gereedgekomen; op 1 november zal
hij worden opgeleverd .
Op 14 september 1982 heeft
de openbare aanbesteding
plaatsgevonden van een
bestek voor het maken van
toeleidingsgeulen naar en het
verleggen van wegen nabij de
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goed . Eind oktober zal een
gedeelte van het dek worden
gestort.
Op 10 september 1982 heeft
de open bare aanbesteding
plaatsgevonden van het
bestek voor het betonwerk
van de spuisluis en de sifon.
De laagste inschrijving beliep
f6639000 . Met de uitvoering
zal begin oktober worden
aangevangen.
Oosterschelde-kering
Het verdichtingswerk in de as
van de stormvloedkering is
gereed, behalve ter plekke van
een pijler in de Roompot. Ook
de damaanzet Noord-Beveland
werd met de 'Mytilus' verdicht.
Resteert nog de verdichting
aan de rand van de bodembescherming in de Roompot en
de Schaar. De 'Mytilus' zal
eind 1982 gereed zijn met het
verdichti ngswerk.
In de afgelopen drie maanden
werd het proevenprogramma
van de 'Cardium' en de 'Jan
Heymans' verder afgewerkt.
Het accent lag op training van
de bemanning en het bereiken
van de gewenste kwaliteit. De
spuitinstallatie van de dustpankoppen op de 'Cardium' is
aangepast, zodat nu gebaggerd kan worden met de
gewenste voortgangssnelheid
en capaciteit. Tevens is op de
'Cardium' een geavanceerder
besturings- en verhaalsysteem
gernstalleerd, waarmee
nauwkeuriger dan met het
vorige systeem en ruim
binnen de vereiste nauwkeurigheden .kan worden gemanoeuvreerd.
Bij het verdichten van de
matten met de verdichtingsplaat bleek dat dit instrument
de matten tijdens het verdichten beschadigde. De verdichtingsplaat is inmiddels aangepast en geherinstalleerd op de
'Cardium'. Nogmaals werd
een proefmat gelegd met
afmetingen overeenkomstig
aan die in het sluitgat; nog-

maals werd de hele uitvoeringscyclus gesimuleerd . Het
storten van materiaal tussen
de ondermatten gaf de 'Jan
Heymans' aanvankelijk enige
problemen, die inmiddels zijn
opgelost. Enige aanpassingen
aan de opschooninstallatie
zullen wellicht in oktober nog
noodzakelijk zijn .
Bij de fabricage van proefmatten werd de gewenste produ ktie-snelheid nog niet helemaal
gehaald.
De steenstorters voor de
opbouw van de drempel zijn
in aanbouw. Het plaatsbepalingssysteem voor deze
schepen wordt en detail
uitgewerkt. Ook de toplaagstorter is nog in aanbouw;
deze kraan wordt medio '83
op het werk verwacht.
Er wordt verder gewerkt aan
de ontwikkeling van een
nauwkeurig peilsysteem om
het gemaakte werk te controleren.
De instrumentatie van de
trilplaat voor het verdichten
van de ruimtes tussen de
ondermatten werd aanbesteed
en de ponton voor dit bedrijf
gekozen. De ontzandingsinstallatie is verder ontwikkeld; het
ontwerp zal in modelproeven
worden getest. De aanvoer
van breuksteen uit Duitsland
en Finland yond goede
voortgang .
De eerste fase, dat wil zeggen
de opbouw tot N.A.P. - 3,5 m,
van de damaanzetten Roggenplaat-Zuid en -Noord is
gereed. De laatste werkzaamheden bestonden uit het
maken en aanbrengen van
zinkstukken en bestortingen,
het aanbrengen van een
betonblokkenglooiing, teenschot en damwandplanken.
Met de uitvoering van de
damaanzet Neeltje Jans werd
15 juni 1982 begonnen . De
werkzaamheden naderen hun
einde. Ook de bouw van de
rollenbaan is praktisch gereed.
Onderhoud werd in de beschreven periode verricht aan

werkwegen, haveninrichtingen, loswallen en aan de
hulpbrug . Onderhoudsbaggerwerk werd verricht in de
irwaart naar de buitenhaven
Neeltje Jans .
De Roompotsluis is gereed;
de bouwput kon worden
ge·inundeerd. De deuren zijn
geplaatst. Het bedieningsgebouw is in aanbouw. De
elektrische installaties van de
deuren komen voorjaar 1983
gereed, evenals de geleidewerken . De buitenhaven nadert
zijn voltooiing, evenals de
doorbaggering van de oostelijke ringdijk .
Ook over de werkschepen is
een en ander te melden .
Bij de 'Cardium' werd, zoals
gezegd, de capaciteit van de
spuit-installatie vergroot. Dit
was noodzakelijk om de
gewenste produktie te kunnen
halen . Het semi -automatische
verhaalsysteem van dit schip
is gereedgekomen en in
bedrijf gesteld. Behoudens
wat kleine zaken , en afgezien
van het inspectie-systeem, is
de 'Cardium' gereed.
De tweede mattenrol, de
'Twensis', werd te water
gelaten en in bedrijf gesteld.
De verbouwing van de 'Jan
Heymans' is in principe
gereed . Nog lopende proeven
moeten uitsluitsel geven over
eventuele verdere aanpassingen. Het storten van grindzand
1-32 mm gaf nog problemen.
De werkbeproevingen van de
'Ostrea' zijn grotendeels
succesvol verlopen. Thans ligt
het accent op het trainen van
de bemanning en het beproeyen van de werkmethoden .
Met de 'Macoma' zijn zuig-,
verhaal- en koppelproeven
uitgevoerd. De bumperconstructie geeft nog problem en .
De verbouwing van de tegelmatponton ' DOS I' is 1 juli
gereedgekomen . Een serie
beproevingen werd met
succes uitgevoerd, daaronder
het afrollen van een stuk
tegelmat en het koppelen met
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de 'Macoma'. De tegelmatfabriek bevindt zich in de fase
van inbedrijfstelling . De
installaties hebben proefgedraaid. De eerste mat is
gemaakt, en opgerold op de
ro!.
In voorbereiding is het doorbaggeren van de dijken tussen
de compartimenten I en II, en
II en III van het bouwdok
Schaar. De uitvoering vindt
plaats in het voorjaar van
1983.
Van 56 pijlers is thans het
betonwerk gereed; er resteren
dus nog 10 pijlers, waarvan de
werkzaamheden al in een
vergevorderd stadium zijn. Er
wordt overwogen om de
compartimenten II en III
gelijktijdig te inunderen,
hetgeen uitvoeringstechnische
en financiele voordelen heeft,
maar of een en ander qua
planning haalbaar is, zal mede
afhankelijk zijn van de voortgang van andere werkzaamheden.
In compartiment IV is begin
augustus begonnen met de
produktie van de dorpelbalken .
De werkzaamheden lopen
volgens plan; de eerste
vloeren zijn reeds gestort.
Werkterreinen worden ingericht, portaalkranen verzwaard,
en funderingen gestort voor
de produktie van betonelementen op het werkterrein te Kats.
Op 1 januari 1983 moet de
produktie daar beginnen .
Op 2 augustus werd begonnen
met werkzaamheden aan het
dienstengebouw. Het grondwerk is inmiddels gereed, en
de eerste betonproeven voor
defunderiogvandehoogbouw
worden gestort.
In de verslagperiode werden
ten behoeve van de uitvoering
van de Oosterscheldekering
verscheidene praktijkproeven
verricht.
Te Schelphoek werd met
behulp van een 100-tons
trekbank nagegaan wat de
invloed is van smering,
vervuiling en roestvorming op
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de grootte van het aandraai moment van de klembouten
voor de bevestiging van de
tegels aan de staalstrengen
van de tegelmat.
Tijdens de proefperiode van
de 'Jan Heymans' is gebleken
dat de grindstorter op ontoelaatbare wijze in trilling
geraakt. Daarom zijn en
worden er proeven uitgevoerd
aan een schaalmodel van de
installatie, met als doel,
mogelijke maatregelen tegen
dit verschijnsel op hun waarde
te testen .
Verder is in het bassin te
Schelphoek onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de
schade die is toegebracht aan
het bovendoek van een
proefmat in het sluitgat, toen
hij verdicht werd met de
'Cardium' . Verwacht mag
worden dat de voorgestelde
wijzigingen aan de vormgeving van de trilplaten tot
gevolg hebben dat in het
vervolg geen schade meer zal
voorkomen.
In de stroomgoot in Lith wordt
momenteel de stabiliteit
onderzocht van het grind
30/60 mm ter plaatste van de
aansluiting op de filtermat.
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Matten op maat, een
verzekeringspremie

Een van de principes die telkens terugkeren in
het ontwerp en de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde is dat van de prefabricage . Dit principe is niet aileen toegepast bij de
pijlers, maar het geldt ook voor het funderingsbed, dat zanddicht maar waterdoorlatend moet
zijn. Geprefabriceerde filtermatten worden
daartoe door de 'Cardium' afgerold en neergelegd op de vooraf vlakgemaakte Oosterscheldebodem. Het vlakken en leggen geschiedt
gelijktijdig tijdens de laagwater-kentering.
Mocht echter bij de controle na het leggen
blijken dat de bodem in het pijlergebied toch te
onvlak is gebleven, dan moet alsnog een
correctie kunnen worden aangebracht. Daartoe
werden zogenoemde tegelmatten ontwikkeld,
elk bestaande uit twee matstroken, die naar
behoefte en op maat samengesteld worden uit
geprefabriceerde betontegels. Deze matstroken

moeten exact daar worden gelegd waar de
billen van de pijler de filtermatten zullen raken.
Deze plaatsen worden na het leggen van de
filtermatten uitermate nauwkeurig ingemeten.
In principe kan de geconstateerde onvlakheid
worden weggewerkt door op de plaatsen met
holtes dikkere en op de plaatsen met bulten
dunnere tegels in de tegelmat te verwerken; de
tegels werken dan als een rij contramallen. De
mogelijkheden tot correctie zijn evenwel
beperkt. Zo varieert de dikte van de beschikbare
tegels in stappen van 5 cm tussen minimaal 15
en maximaal 60 cm. Voor het beoogde doel
moet deze variatie groot genoeg zijn.
Per pijler wordt een mat gelegd, bestaande uit
twee afzonderlijke stroken . Gezien de grote
ervaring die men al heeft met het leggen van
blokkenmatten en steenasfaltmatten en
binnenkort ook met funderingsmatten krijgt,
lag het voor de hand hetzelfde uitvoeringsprincipe voor de tegelmat te kiezen . De matten
worden onder min of meer idea Ie omstandigheden op de wal geprefabriceerd, op een
transportrol gewikkeld en getransporteerd en
afgewikkeld met behulp van een leg ponton . De
bodembescherming van blokkenmatten was
inmiddels geheel voltooid, dus de fabriek en de
afzinkapparatuur van de blokkenmatten kon de
basis vormen voor het tegelmatbedrijf. De
matten worden dan ook gemaakt ter plaatse
van de voormalige blokkenmatfabriek aan de
Sophia haven bij Wissekerke op Noord-Beveland.
Om de mat op te wikkelen en te transporteren
wordt weer gebruik gemaakt van de mattentrommel 'Dos II', inmiddels omgedoopt tot
'Donax 11'. De voormalige 'Dos I', nu Donax I',
functioneert als legponton .
Tijdens het leggen is de 'Donax I' gekoppeld
aan de 'Macoma', die vlak v66r het eigenlijke
leggen van de tegelmat de bodem heeft
opgeschoond met zijn 27 m brede zuigmond.
Een nauwkeurig karwei, want zand onder de
tegelmat is niet toelaatbaar.
Het zal duidelijk zijn, gezien het verschil tussen
een blokken- en een tegelmat, dat zowel fabriek
en loswal als mattenrol en legponton ingrijpend
verbouwd moesten worden .
Een tegelmat bestaat uit twee stroken, elk met
een lengte van ruim 48 m en een breedte van
5,65 m, passend onder de billen van de pijler.
Elke matstrook bestaat uit honderdachtendertig
betontegels in halfsteens verband gelegd en in
langsrichting onderling gekoppeld door
staaldraden. Er is een groot aantal verschillende
typen betontegels. Bepalend voor de vorm zijn
onder andere geweest de noodzaak om de mat
op de transportrol te rollen, en om hem weer af
te rollen en te leggen; verder het toelaatbaar
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stukgewicht en de afmetingen, de noodzaak
zandinsluitingen en piping tegen te gaan en
de behoefte aan afsteuning van de zuigmond
van de 'Macoma'.
De betontegels hebben een horizontaal
bovenvlak. Elke hoogtemaat kent als gevolg
van het halfsteensverband drie typen : een
middentegel, een grote randtegel en een kleine
randtegel.
De tegels zijn bevestigd aan stalen draagkabels,
die de krachten tijdens het oprollen en afzinken.
moeten overbrengen naar de mattenrol. In de
breedte gezien zitten ze paarsgewijs op
afstanden van 50 cm. De matstrook begint en
eindigt met stalen eindtegels, dunne wigvormige tegels, die het oplopen van de 'Macoma'wielen mogelijk moeten maken; hun hoge
gewicht maakt ze ook voldoende stroombestendig. Het beschrevene vormt de eigenlijke
tegelmat. Om de matstroken op te rollen en
daarna weer af te zinken zijn nog een paar
componenten nodig, lOals de staart- en
kopstukken, maar daarover spreken we straks.
.De eigenlijke fabricage van de matten omvat
het tot een geheel samenstellen van de
aflOnderlijke constructiedelen van de beide
stroken. Per matstrook is dat dus een staartstuk, een staarttegel - die in de praktijk
bestaat uit een aantal gietijzeren delen -,
honderdachtendertig betontegels, een stalen
koptegel - een stalen doos gevuld met beton
- en een kopstuk, alles bevestigd aan veertien
paar staalstrengen. In het ontwerp is gerekend
met de aanmaak en verwerking van 66 tegelmatten.
Uitgangspunt bij het bepalen van het fabricageproces was dat het natte bedrijf bij een
norma Ie produktie nooit mag hoeven te
wachten op de fabriek . Ergo: de fabricage
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Fig. 1. Fabriek voor de geprefabriceerde tegelmatten
A = lieren voor transport
tegelmat
B = haspels voor de kabels
van de tegelmat
C = ruimte voor verbinding
van beugels en kabels
D = lieren voor wente len
transportcilinder
E = opslag van blokken
F = inspectiekelder
G = rollenbaan
H = rol
J = kraan voor kop- en
staartbalken

moest onafhankelijk zijn van het legbedrijf. In
principe kan dit op twee manieren worden
bereikt. Allereerst door het gebruik van twee
mattenrollen. Terwijl de ene rol bezig is met
het leggen van een mat, is de andere rol
beschikbaar bij het fabricageproces. Zo werkte
men bij de aanmaak en het leggen van de
blokkenmatten en de funderingsmatten. De
tweede mattenrol vangt dan de produktieverschillen op.
Is er maar een mattenrol dan dient lo snel bij
de mattenfabriek geladen te kunnen worden,
dat de natte cyclus niet in gevaar komt. De mat
moet dan dus geheel op de wal klaar gemaakt
kunnen worden . Nu vormt de loswal de buffer
in het proces.
Aile belangrijke factoren in aanmerking
genomen, is bij de tegelmat gekozen voor
gebruik van maar een rol. Vooral qua investe-

De mat op de ral

ringen bleek deze oplossing aantrekkelijk. De
matstroken worden met behulp van hulp-houdlieren en ingeschoren draden stapsgewijs over
de montageplaats getrokken en van achteren
naar voren bewerkt tot tegelmatten, in die zin
dat het eigenlijke begin van de mat wordt
gevormd door het staartstuk.
Men heeft ervan afgezien de staarttegel zo uit
te voeren dat de mat daaraan vooruit getrokken
kon worden. De staarttegels zouden dan
aanzienlijk gecompliceerder en duurder
geworden zijn. Beter leek het om een bij elke
mat opnieuw bruikbare extra-balk toe te
passen : het staartstuk.
Aan dit staartstuk worden paarsgewijs de
staaldraadstrengen bevestigd, en met behulp
van een eenvoudige spaninrichting op ongeveer
gelijke spanning strak gehouden. Na het
monteren van de staarttegels moeten de

betontegels worden aangebracht. Een vorkheftruck haalt de benodigde tegels uit het depot
en zet ze in de juiste volgorde onder de
railbaan van de tegelplaatser. Dit is een
hydraulisch aangedreven en nauwkeurig
positioneerbare loopkat, voorzien van een
speciale klem, waarmee hij de betontegels met
hun gecompliceerde vorm zander beschadiging
kan oppakken en vervolgens op de staaldraden
plaatsen. Ais de tegels volgens het voor elke
strook verschillende patroon nauwkeurig zijn
gepositioneerd, worden ze aan het staalstrengenpaar bevestigd. Dit moet van onderaf
gebeuren . In de montagekelder staat daartoe
een luchtgedreven moeraanzetter opgesteld, of
liever aan volledig gebalanceerde zwenkarmen
opgehangen, waarmee de bevestiging op
nauwkeurige en betrekkelijk gemakkelijke wijze
kan worden verricht . Ondanks de hoge werknauwkeurigheid vindt regelmatig controle
plaats.
Om het vooruittrekken van de matstroken
gemakkelijker te laten verlopen, zijn achter de
matstroken rollenbanen voorzien, lang genoeg
om een complete matstrook te kunnen opnemen. Aan het eind van de mat worden de
koptegel en vervolgens het kopstuk gemonteerd . De mat is dan klaar om opgerold te
worden.
De fabriek werkt in een enkele ploeg. Met acht
man kan in drie werkdagen een gehele tegelmat
geproduceerd en opgerold worden. Het
plaatsingstempo van de pijlers vereist dat er
gemiddeld elke week een tegelmat gelegd kan
worden. Omdat de constructie van de mat
betrekkelijk eenvoudig is, en de cyclustijd niet
extreem kort is, kon met de geschetste betrekkelijk eenvoudig produktie-opzet worden
volstaan. Mocht het door bijzondere omstandig-

187

heden nodig zijn, twee matten vlak achter elkaar
te leggen, dan kan er altijd-nog overgewerkt
worden. De kwaliteit van het werk staat
voorop. In de inspectiekuil kan de tegelmat
tijdens het oprollen aan de onderzijde ge"inspecteerd worden en eventueel worden gerepareerd .
Wanneer beide matstroken geheel gemonteerd
zijn en op de rollenbaan gereed liggen, begint
wat we noemen de loswalprocedure. Op de
loswal gebeurt dan het volgende.
Eerst wordt de mattenrol voor de loswal
afgemeerd . Daarna koppelt men de twee
wenteldraden en de twee beladingsdraden aan .
De mattenrol wordt gewenteld door de wenteldraden met behulp van de wentellieren in te
hal en. Tegelijkertijd vieren de beladingslieren
de beladingsdraden, die daardoor op de
mattenrol worden gespoeld. Wanneer de
beladingsdraden volledig zijn opgespoeld kan
de staartbalk met behulp van de hulphandlieren
aan de wal worden getrokken. Vervolgens
worden de staartstukken aan de staartbalk
gekoppeld . Voor de eigenlijke belading van de
mattenrol kan beginnen moet eerst de elektrische bediening van het ontgrendelmechanisme
worden beproefd .
De elektrische installatie voor het ontgrendelen
van de kop- en de staartbalk nadat de mat op
de zeebodem gepositioneerd is, wordt namelijk
in dit stadium al aangebracht.
Men wilde bij de tegelmatten strook voor
strook afzonderlijk kunnen positioneren en
ontgrendelen. Door de veelheid van functies
die moesten kunnen worden uitgevoerd leek
het onmogelijk de ontgrendeling te bedienen
door middel van een trekdraad die door een
sleepboot losgetrokken wordt. Er zouden in dit
geval verscheidene draden noodzakelijk zijn,
met het risi co dat de draden tijdens het
afzinken verward zouden raken . Er is daarom
voor een geheel andere oplossing gekozen . In
de kop- en staartbalk zijn hydraulische accumulatoren ge·i nstalleerd, die de energie leveren
voor de bediening van de twee ontgrendelcilinders. De voor de bediening van de ontgrendeling benodig·de ventielen worden elektrisch
bekrachtigd. De bediening kan geschieden
door een druk op de knop aan boord
van de 'Donax I'.
Is de elektrische installatie in orde bevonden,
dan worden de houdlierdraden aangekoppeld.
Om te voorkomen dat de matstroken ongecontroleerd kunnen vooruitschieten - zij liggen
immers op rollenbanen met minimale wrijvingmoeten ze tijdens het opwikkelen worden
tegengehouden . Hiertoe worden aan beide
kopstukken de hulphoudlieren gekoppeld, die
tijdens het opwikkelen de matstroken tegenhouden .
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Wanneer het opwikkelen voltooid is, dienen de
matstroken nog te worden geborgd, en moet
de mattenrol in een stabiele transportpositie
worden gebracht.
Tot slot worden de beladingsdraden, die zich
dan weer helemaal op de wal en de wenteldraden, die zich weer helemaal op de mattenrol
bevinden, losgekoppeld : de mattenrol is
gereed voor het transport naar de leg ponton
'Donax I'.
Het omschreven proces is in principe gelijk aan
dat wat bij andere matten in de Oosterschelde
gebruikt is.
Gezien de betrekkelijk geringe lengte van de
tegelmat kon bij het oprollen een aanzienlijke
vereenvoudiging worden bereikt door de
wentel- en de beladingslier te combineren tot
een lier : de zogenaamde kattreklier. In principe
vormen beladings- en wenteldraden immers
een rondlopende draad, die heen en weer kan
worden gehaald. Omdat de belading van de
mattenrol en de waterstand voortdurend
kunnen varieren, moet ook de draadlengte van
de rondlopende draad aangepast kunnen
worden . Daartoe zijn deiningscompensatoren
in het systeem opgenomen .
De gehele loswalprocedure vraagt theoretisch
slechts een tweetal uren; in de praktijk blijkt ze
vlot en goed te werken. Omdat voor het
tegelmatbedrijf een bestaand systeem binnen
korte tijd moest worden aangepast, kon het
niet geoptimaliseerd worden zoals bij het
Oosterscheldeproject gebruikelijk. Er moest zo
min mogelijk veranderen aan de 'Donax I' en
' Donax 11'. De problemen werden derhalve
zoveel mogelijk opgelost in de fabriek. Deze
keuze had een aantal consequenties .
Allereerst vroeg de resterende rol-onbalans om
zware wentellieren . Door de keuze van de
rollenbaan vie I de beladingslier maar weinig
zwaarder uit. Gekozen is voor een reeptrek van
70 ton, waarbij een kattreklier heel aantrekkelijk
is . Ten tweede diende de kopbalk om redenen
van legtechnische aard zeer zwaar te zijn. Om
de wentellierkrachten als gevolg daarvan niet
te hoog te laten oplopen, is daarom besloten
om de kopbalk aan boord van de 'Dona x I' te
houden .
De hulphoudlieren, twee trommellieren die
destijds in gebruik waren als beladings- en
wentellieren voor de blokkenmat, zijn geheel
gereviseerd en voorzien van een hydraulische
aandrijving . De bediening van het liersysteem
vindt plaats vanaf een centrale lessenaar. De
bedienaar heeft een goed zicht op het werk,
terwijl hij op zijn lessenaar informatie krijgt
over de trekkracht in de verschillende draden.
Overbelasting kan op deze wijze voorkomen
worden . Om de grote opwikkelkrachten te

3" RIJ TEGELS

DETAIL

Fig . 2. De tegels en hun
bevestigi ng aan de mat

kunnen halen waren ingrijpende wijzigingen
aan de loswal van de blokkenmatfabriek
noodzakelijk.
Wanneer de tegelmat is opgerold, kan on middellijk begonnen worden met de fabricage van
de volgende mat. Met behulp van de loswalkraan worden daartoe de staartstukken in de
startpositie gebracht. Vervolgens worden de
lierdraden van de hulplieren aangebracht,
waarna de matstroken zich weer laten samenstellen.
Het leggen van de mat

De tegelmatten worden gelegd door de 'Donax
I' die hiertoe gekoppeld is aan de 'Macoma' .
Het leggen geschiedt vlak voor de pijlerplaatsing . We gaan uit van een situatie waarin de
'Donax I' al gekoppeld ligt aan de 'Macoma' en
de mattenrol is ingevaren. De beide matstroken

moeten uitermate nauwkeurig gelegd worden,
zo nauwkeurig mogelijk. Bovendien mag onder
geen voorwaarde het bovendoek van de
bovenmat tijdens het matleggen beschadigd
worden, bijvoorbeeld als gevolg van bewegingen tijdens het leggen tussen matstroken en
bovenmat.
De enige mogelijkheid om deze kwaliteit te
realiseren, bleek het gebruik van een zware
kopbalk, die geplaatst wordt voordat het
eigenlijke leggen begint. De kopbalk fungeert
dan als ankerpunt tijdens het afrollen van de
beide matstroken. De positie van de kopbalk
kan nauwkeurig worden ingemeten en zonodig
kan hij zelfs opnieuw geplaatst worden . Uit
berekeningen volgde een minimaal gewicht
van 60 ton, maar ook gold : hoe zwaarder hoe
beter.
Gekozen is voor een balkgewicht van 100 ton .
Het meenemen van zo'n zware kopbalk op de
mattenrol heeft grote gevolgen voor de
rol-on-balans en de behandeling van de balk
op de rol. Het meest aantrekkelijk was, de
kopbalk aan boord van de 'Donax I' te houden.
Dit kon gelukkig ook, hoewel het woekeren was
met de ruimte. De 100 ton kon nog juist
gehanteerd worden met behulp van de vier
voormalige verhaallieren van de 'Donax I'. Na
het invaren en vergrendelen van de 'Donax II'
binnen de 'Donax I', worden allereerst de
afzink- en wenteldraden gekoppeld . Daarna is
het mogelijk de rol enigzins te draaien, zodat
het mateinde met de kopstukken aan de
kopbalk gekoppeld kan worden. De elektrische
verbinding met de kopbalk wordt aangebracht,
en vervolgens kan de kopbalk aan de beide
matstroken hangen. Dit gebeurt om te voorkomen dat de matstroken na het losmaken van de
borgen als gevolg van het hoge tegelgewicht
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aan de achterzijde van de rol over de rolkop
heen getrokken worden. De borgstroppen
worden nu losgemaakt, en het eigenlijke
afzinken kan beginnen. De mat wordt met
behulp van de afzinklieren gevierd, de wentellieren volgen. Na 1 meter kan het kopbalkgewicht worden overgenomen in de kopbalkhijslieren . Mat en kopbalk worden nu verder
synchroon gevierd. Via draadlengtemeters in
het bedieningshuis kan dit gecontroleerd
worden. Het afvieren wordt daarnaast met
profiel-opnemers gevolgd.
De kopbalk wordt gepositioneerd en ingemeten
voordat de matstroken krachten op de kopbalk
uitoefenen. Het positioneren gebeurt vrijwel
uitsluitend door de combinatie 'Donax 1''Macoma' te verhalen: de stuurdraden ondersteunen de actie. Het grote gewicht van de
balk is hier een voordeel.
Aishet nodig blijkt kan een laatste correctie in
de breedte-richting aangebracht worden
zonder dat de kopbalk opnieuw wordt geplaatst,
namelijk door de koppelpunten van de kopstukken binnen de kopbalk nog 50 cm naar links of
rechts te verplaatsen. Ais de kopbalkpositie
accoord is bevonden kan het eigenlijke matleggen beginnen. De combinatie 'Donax I'-'Macoma' begint te verhalen.
Op een bepaald moment beginnen de matstroken kracht uit te oefenen op de kopbalk. Omdat
de dikte en dus het gewicht van de beide
matstroken verschillend kan zij n, is de uitgeoefende kracht en daarmee de kromtestraal voor
beide stroken verschillend. De kopbalk blijft
door zijn hoge gewicht echter liggen en wil niet
schuiven of draaien. Door nu verhaal- en
viersnelheid zo goed mogelijk op elkaar aan te
passen kunnen de matstroken toch gelegd
worden .
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Fig . 3. De combinatie
'Macoma', 'Donax I' en
'Donax II'

Ais de kromtestraal te klein wordt, raken de
tegels elkaar en kunnen ze elkaar beschadigen,
waardoor de spleet tussen de tegels te groot
wordt. Ais de kromtestraal te groot wordt,
worden de krachten te groot en gaat de
kopbalk schuiven, met name in het begin. De
optimale kromtestraal is 4 a 5 meter. Uiteindelijk
komt ook de staartbalk aan de grond. Ook die
wordt uitermate nauwkeurig ingemeten.
Omdat de mat met voldoende spanning wordt
gelegd, mag worden aangenomen dat hij in
een rechte lijn ligt tussen kopbalk en staartbalk.
Ais de staartbalk dus binnen de gestelde
toleranties ligt, is alles goed. Zo niet, dan moet
de mat teruggewikkeld worden en het gehele
proces nogmaals uitgevoerd worden. Via een
uitgebreide instrumentatie kan het legproces
gevolgd worden.
Wanneer op grond van de metingen geconclu-

Fig. 4. De werkschepen en
hun werk onder water

deerd wordt dat de mat op de juiste plek ligt,
ku nnen de matstroken een voor een ontgrendeld
worden. Begonnen wordt aan de kopbalkzijde;
zo blijft het tot op het laatste moment mogelijk
de mat terug te wikkelen; als laatst voigt de
ontgrendeling van de staartstukken. De
ontgrendelmechanismen van de kop- en
staartstukken worden bediend vanaf de
bedieningslessenaar van de 'Donax I'.
Het vrijkomen van de ontgrendeling wordt
gesignaleerd via lampjes. Mocht de ontgrendeling langs elektro-hydraulische weg vanaf de
lessenaar op de 'Donax I' niet lukken, dan
kunnen duikers de nood-bediening ter plaatse
bedienen . Vervolgens wordt begonnen met het
ophalen van de staartbalk met de beide
staartstukken. Tegelijkertijd wordt de 'Donax I'
- 'Macoma'-combinatie terugverhaald. De
kabel die langs de mat aan de tegels met

breukverbindingen is bevestigd en van staartstuk naar kopstuk loopt, wordt losgetrokken en
opgewikkeld op de mattenrol. Is hij boven de
kopbalk aangekomen, dan wordt de kopbalk
tezamen met de beide kopstukken met de
kopbalkhijslieren opgehesen. Zodra de kopbalk
boven water komt moeten de kopstukken weer
aan de rol gekoppeld en vervolgens geborgd
worden: de kopbalk zelf blijft aan boord van de
'Donax I'. Hierna kan de mattenrol worden
uitgevaren . De 'Donax I' wordt losgekoppeld
van de 'Macoma', waarna de weg vrij is voor
de pijlerplaatsing.
De gehele procedure is in uitgebreide draaiboeken vastgelegd. Elk mat is weer anders,
immers niet aileen de samenstelling, ook de
waterdiepte en de stroming varieren van plaats
tot plaats. De ervaring met de inmiddels
gelegde proefmatten toont aan dat het gekozen
principe goed functioneert. De nodig gebleken
aanpassingen waren aile van ondergeschikt
belang.
Tot slot de vraag wat het nu allemaal gekost
heeft. Het is zoals men begrijpt geen gemakkelijke zaak een systeem te ontwikkelen waarbij
tegelmatten binnen de zeer nauwe tolerantie
van 30 cm gelegd moeten kunnen worden op
40 m diepte onder water.
Het gebruik van bestaand materieel legde een
aantal beperkingen op, die eveneens in kosten
moesten worden vertaald . Afgezien van de
materialen kostten de ontwikkeling van de mat,
de aanpassing en verbouwing van de 'Donax I'
en de ' Donax II' alsmede de verbouwing van de
blokkenmatfabriek zeventien en een half
miljoen gulden. Dit bed rag kan men beschouwen als de verzekeringspremie voor het geval
de nauwkeurigheid waarmee de 'Cardium' zijn
taak verricht, mocht tegenvallen.
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De werken aan de Oosterscheldekering
verkeren thans volop in de uitvoeringsfase.
Met behulp van de 'Cardium' en de 'Jan
Heymans' wordt het funderingsbed aangebracht, terwijl medio dit jaar kan begonnen
worden met het plaatsen van pijlers door de
'Ostrea' en de 'Macoma'.

Kort na het plaatsen van de pijlers zal men de
inmiddels aanzienlijke voorraden steen beginnen te verwerken in de drempel ; daarna vindt
de verdere afbouw of montage plaats van de
overige constructie-onderdelen van de kering
lOals dorpelbalken, brugdelen, schuiven en
bewegingswerken.
Naarmate er meer bedrijfsonderdelen van start
gaan, wordt de coiirdinatie tussen de werkzaamheden ingewikkelder, en neemt het belang
ervan toe.
Ais centraal punt binnen de werken aan de
stormvloedkering is op het damvak Neeltje
Jans de zogenaamde Uitvoeringspost Stormvloedkering - ko rtweg de U.P.S . - ingericht. De
plaats is gekozen aan de Roompothaven, op
het zuidelijk deel van het damvak nabij de
Roompotsluis, en dus ook nabij de Roompot.
De U.P.S. verricht een aantal voor de uitvoering
onmisbare hulpdiensten, lOa Is de verstrekking
van weer- en werkbaarheidsverwachtingen, en
de coiirdinatie van ankerhandelingen en
scheepsposities. In de eerste plaats omvat de
U.P.S. een berichtenkamer, die gevoed wordt
door het Hydro-Meteo-Centrum te Zierikzee
met aile voor de uitvoering relevante informatie
met betrekking tot de weersverwachting en de
getij-, golf- en deiningsverwachting . De
berichtenkamer verspreidt deze informatie
door middel van radioberichten om de twee
uur. De algemene berichtgeving wordt drie
keer per etmaal ververst, en wei om 9, 15 en 21
uur. Anderzijds krijgt de berichtenkamer over
voorgenomen en in uitvoering zijnde operaties
vrijwel voortdurend informatie binnen doordat
wordt meegeluisterd via de verschillende in
gebruik zijnde radiokanalen en de gesloten
netten van de uitvoering en de meetdiensten.
Daardoor kan tevens snel worden ingespeeld

De Uitvoeringspost Stormvloedkering

op vragen met betrekking tot ontwikkeling van
de actie op een werkonderdeel in uitvoering.
De berichtenkamer is volcontinu bezet en kan
derhalve ook steeds door aile betrakkenen
worden geraadpleegd.
In de U.P.S. zijn ook de uitvoeringsbureaus
ondergebracht van het bedrijf met de grate
werkschepen, evenals die van de aannemer en
een bijbehorende ondersteuningsafdeling voor
planning en technische dienst. Het uitvoeringsapparaat wordt verder ondersteund door een
omvangrijke inspectie- en meetafdeling, die
middels zeer geavanceerde technieken onder
meer de plaatsbepaling van de werkschepen
stuurt dan wei voigt. Vergeten we niet daarnaast
ook de computerruimte te vermelden, waarin
onder meer een simulator is opgebouwd voor
de training van bemanningen op de werkschepen.
Ankerbehandeling
In de Uitvoeringspost is ook een ge'integreerd
ankerbehandelingsbureau geformeerd. Hier
worden de uitvoeringsbesluiten van de bedrijfs'Ieiding vertaald in acties van de verschillende
ankerbehandelings- en ondersteuningsvaartuigen . Voor de uitvoering van dit werkonderdeel
staat een aantal bijlOndere schepen ter beschikking . De 'Acra' voor behandeling van zwaardere
ankers, de 'Joker' voor de lichtere ankers, de
bok ' Ursus' en een groot aantal boegbakken
met bijzondere voorzieningen . Tot de vaste
uitrusting behoren verder twee sleepboten
voorzien van bijzondere uitrusting voor
ankerdraadbehandelingen en sleepwerk onder
moeilijke stromingsomstandigheden, een
kraan en een anker- en afvierponton voor de
zwaarste ankers tot 30 ton . Hoe al dat materieel
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zal worden ingezet wordt bepaald in dagelijks
overleg tussen de groep uitvoering van de
aannemer en de directie van het ankermaterieel.
Aan de uitvoeringszijde wordt gewerkt met de
volledige bezetting: EEln hoofduitvoerder, twee
coordinerende uitvoerders in 7-dagen-dienst
en vier uitvoerders in volcontinudienst.
De Rijkswaterstaat verricht, behalve het
normale besteksbeheer veel inspecties van de
verankeringsconstructies en de ankerdraden ;
daarnaast voert hij het nautische beheer van
het werkgebied, van de werkhavens en van de
te bevaren geulen .
Vanuit het sleepbotenbestand wordt ondersteuning verleend aan die werkonderdelen die dat
nodig hebben .
Een deel van de inspanningen van het ankerbe. handelingsbureau betreft het voorbereiden en
maken van parkeerplaatsen voor het grote
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100

300 m

STROOMMEETPUNT

werkmaterieel. Ankers van verschillende
zwaarten werden gehuurd op de offshore
markt; enige zware ankers moesten nieuw
worden gebouwd, vier ankers met een gewicht
van 30 ton - de zwaarste tot nu toe gebruikte
ankers - en een paar andere van 20 a 25 ton.
Ze worden - buiten de bodembescherming!
- gebruikt als eb- en vloedankers voor de
'Cardium' en de 'Jan Heymans' .
Een andere taak van het ankerbehandelingsbureau is de zorg voor de veiligheid van de
scheepvaart, zowel van de aanvoerschepen
met steen uit Finland en Zweden als van de
aanvoer uit 8elgie en Duitsland.
De scheepvaart uit zee meldt zich geruime tijd
voor de verwachte aankomst en krijgt dan
scheepvaartbegeleiding door een zware
sleepboot, vanaf het binnenlopen van het
zeegat tot het afmeren in de Roompothaven .
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Voor de aanvoer uit het binnenland is een
scheepvaartbegeleidi ngsdienst gestationeerd
in de buitenhaven van Neeltje Jans aan de
Schaar.
Aile voor het werk bestemde scheepvaart van
die kant meldt zich na het passeren van de
Zeelandbrug radiografisch en verkrijgt scheepvaartbegeleiding bij het binnenlopen van het
gebied waar verankeringen uitstaan. Hiervoor
is in de buitenhaven Neeltje Jans permanent
sleepbootcapaciteit beschikbaar. De havendienst kan ook aanwijzingen geven voor het
aanlopen van andere werkhavens.
Tegenover de berichtenkamer ligt, als onderdeel
van het ankerbehandelingsbureau, de plotkamer. Daar worden op een groGt paneel op
schaal 1 :1000 aile markante bijzonderheden
met betrekking tot de verankering bijgehouden.
De ondergrond geeft de drie stroomgeulen

KEVLAR

WAVE RJD!=R

o1

10_
0

_
400

m

Fig. 1 (links). Situatie in de
Roompot, met scheepvaartcorridor
Fig. 2. Verankeringssituatie in
de Hammen op 22 januari 1983

Hammen, Schaar en Roompot nauwkeurig
weer met aile daarin en omheen aangebrachte
ankerpunten . Door middel van een transparante
schuifwand kan elke gewenste ankerfiguratie in
beeld worden gebracht tegen de actuele
situatie. Meermalen moet een ankerpatroon na
afweging worden gewijzigd omdat kruisende
ankerdraden de uitvoering in bepaalde gevallen
belemmeren.
De plotkamer geeft in overleg met de planningsafdeling wekelijks op donderdag een bulletin
uit betreffende de posities van de werkschepen
en de uitstaande verankeringen in de komende
week.
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Opgemaakt, 20 januari 1983

De Peil- en Meetdienst
De U.P.S. omvat tenslotte een peildienst voor
controle op de uitvoering en het bewaken van
de ontwikkeling van het bodemprofiel. De
peildienst heeft voorts een ondersteunende
taak in de bewaking van de diepte van havens
en vaarwegen, en in een latere fase de begeleiding van de opbouw van de drempel.
De meetdienst vormt een afzonderlijke eenheid,
belast met de zorg voor de plaatsbepaling op
het werk. Zij verleent tevens ondersteuning aan ,
de ontwerpafdeling en de scheepvaartbegeleiding .
Aan deze afdeling is ook een verwerkingsafdeling gekoppeld zodat men op het werk steeds
kan beschikken over de meest recente gegevens.
De Peil- en Meetdienst verzorgt ook de organisatie van stroommetingen voor de begeleiding
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Fig. 3. Algemene opgave van
de scheepsposities in de derde
week van januari 1983

van grote transporten door de geulen en de
begeleiding van bijzondere acties tijdens de
u itvoeri ng.
De uitkomsten van deze ondersteuningsgroep
worden tevens gerapporteerd aan een eenheid
die specifiek gericht is op de verkenning van
morfologische veranderingen .
De inspecties met de 'Portunus', het voertuig
voor onderwaterinspectie dat is uitgerust met
T.V.-camera's, worden ook vanuit de U.P.S.
gedirigeerd.
Het grote aantal uitvoerings- en ondersteunings- ,
eenheden binnen een locatie is een belangrijke
voorwaarde voor het oplossen van de technische en organisatorische problemen rond de
bouw van de stormvloedkering.

Bouwfasenonderzoek met
wiskundige getijmodellen

Tijdens de opeenvolgende bouwfasen van de
stormvloedkering in de Oosterschelde zullen
de stroombeelden aanhoudend aan wijziging
onderheving zijn. Kennis van de veranderende
stroomomstandigheden is voor de bouwers
van de kering vanzelfsprekend van het grootste
belang.
Om hiernaar onderzoek te verrichten, maakt
men gebruik van de hydraulische modellen
M 1000 en M 1001 in het Waterloopkundig
Laboratorium te De Voorst. Model M 1000, dat
het gehele Oosterscheldegebied voorstelt, is
een 'vertrokken' model: de verticale schaal
ervan is groter dan de horizontale. Dit is
bewust zo gedaan, om te zorgen dat de dikte
van de waterlaagjes in het model niet te klein
wordt; daardoor zou het karakter van de
stroom namelijk veranderen. Vanwege deze
schaalvertrekking is M 1000 ongeschikt voor
gedetailleerde stroombeeldinformatie. Dit vindt
plaats in M 1001, een model van aileen het
mondingsgebied van de Oosterschelde. De
schaal van dit model is groter dan die van M
1000, en bovendien niet vertrokken. Er kunnen
echter aileen permanente stroomsituaties in
worden onderzocht, zoals bij voorbeeld
maximale vloed of maximale eb. Voor allerlei
operaties tijdens de bouw van de stormvloedkering is echter gedetailleerde stroominformatie
nodig over het gehele getijverloop. Met name
de situatie rond de kenteringen is van het
grootste belang. Deze informatie kan worden
geleverd door twee-dimensionale wiskundige
modellen met een fijnmazig rooster.
AI jaren maakt men van dit soort modellen
gebruik bij de bestudering van de getijbeweging
in het Deltagebied.
Het te onderzoeken gebied wordt in deze
modellen bedekt met een rooster van vierkan-

ten. Van ieder vak is de gemiddelde diepte
bekend . Het wiskundig model berekent voor
ieder vak de waterstanden en de over de
verticaal gemiddelde stroomsnelheden in twee
richtingen, en indien nodig ook de concentraties
van in het water opgeloste stoffen.
Voor de Ooster- en de Westerschelde met
aangrenzend zeegebied bestaan al twee
van zulke modellen. Ze werden besproken in
Bericht 72 (mei 1975). Het eerste model van
deze twee heet Randdelta II en is een overzichtsmodel met een maaswijdte van 800 m. Het
levert de randvoorwaarden voor het tweede
model, dat Scheldes heet, een kleiner dee I van
het zeegebied bestrijkt, en een maaswijdte
heeft van 400 m (figuur 1).
Om Randdelta II te ijken heeft in september
1975 een omvangrijke meting plaatsgevonden
in het gebied dat door het model wordt
voorgesteld. Een verslag van die meting is te
vinden in Bericht 74 (november 1975), terwijl
de afregeling van Randdelta II is beschreven in
Bericht 90 (november 1979). Ook het Scheldesmodel is inmiddels voor een belangrijk deel
afgeregeld. Voor verdere afregeling en gebruik
is het gesplitst in twee delen, Oost II en West II
geheten . Het Oost-II-gedeelte omvat de
Oosterschelde. Daar hebben we dus in het
verband van dit artikel het meest mee te
maken (figuur 2) .
Oost II, met zijn maaswijdte van 400 m, is voor
gedetailleerde stroombeeldinformatie zoals die
wordt verlangd bij de bouw van de Oosterscheldekering, toch nog te grof. Er moest, speciaal
voor dit doel, een serie detailmodellen worden
opgezet, die voldeden aan de volgende eisen:
het rooster moest dezelfde orientatie hebben
als het trace van de kering; dit was nodig om
de doorstroomo~ningen goed te kunnen
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modelleren. Bovendien moest de maaswijdte
45 m bedragen, zodat elke doorstroomopening
afzonderlijk kon worden weergegeven (figuur 3).
Een probleem vormde de overdracht van
randvoorwaarden van Oost II naar deze
afzonderlijke modellen voor Hammen, Schaar
en Roompot: de stap van een maaswijdte van
400 m naar een van 45 m bleek te groot.
Daarom zijn er twee tussenmodellen met een
maaswijdte van 90 m gebouwd, respectievelijk
Moos N en Moos Z genoemd, omdat ze de
Mond van de Oosterschelde voorstellen. Via
deze modellen konden de randvoo iwaarden
worden overgedragen. De hele serie modellen
is thans gereed, en de eerste ijkberekeningen
zijn uitgevoerd. De resultaten die tot nu toe zijn
bereikt tonen nog onvolkomenheden, maar het
vertrouwen bestaat dat die bij verdere afregeling
grotendeels zullen verdwijnen.
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In eerste instantie werden de modellen geijkt
op de situatie met 'kale' sluitgaten, die konden
worden vergeleken met metingen in de natuur.
Oaarna zijn enkele bouwfasen van de stormvloedkering in de modellen ingebracht. Oe
resultaten daarvan kunnen worden vergeleken
met de resultaten van het hydraulisch model M
1001, waarin dezelfde bouwfasen zijn aangebracht.
Het model Moos N is geijkt op het getij van 4
september 1975; vergelijking vond plaats met de
waterstanden en snelheden die berekend
worden door Oost II, dat ook geijkt is aan dat
getij . Verder worden berekende en gemeten
debieten in de sluitgaten Hammen en Schaar
met elkaar vergeleken.
Figuur 6 laat een berekend stroombeeld zien
van het Moos Z-model rand maximum-vloed .
Oit model wordt geijkt op het getij van 11
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januari 1982, waarvoor met Oost II een verificatieberekening is uitgevoerd . Van dit getij zijn
dus resultaten beschikbaar die kunnen worden
gebruikt voor de ijking van de detailmodellen.
In het berekende stroombeeld komen langs de
oever van NOQrd-Beveland enkele neren voor,
die ook in de natuur zijn waargenomen .
Figuur 8 toont ter illustratie enkele resultaten
van het detail model Hammen, dat geijkt werd
op het getij van 4 september 1975. Met uitzondering van de meest noordelijke locatie is de
overeenstemming met de snelheden in de
natuur redelijk.
Omdat de stroomsituatie rond de kenteringen
van zo groot belang is bij verscheidene operaties
in verband met de bouw van de Oosterscheldekering, is er vooral op gelet of de modellen de
kenteringssituatie goed weergeven . Het
stroombeeld is op zulke momenten erg
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Fig. 8. Het Hammen-model;
straombeeld rand maximum
eb. en positie der meetschepen
op 4 september 1975

202

20

60

70

ingewikkeld, met vele strikt plaatselijke variaties
in de stroomrichting, en sterk uiteenlopende
kenteringstijdstippen: aileen al in de Hammen
komen verschillen' voor van drie kwartier (figuur 10). In het Hammenmodel zijn ook enkele
bouwfasen gesimuleerd, bij voorbeeld de fase
waarin aile pijlers zijn geplaatst en de drempels
zijn voltooid (figuur 7 en 11). Er is zo gewerkt
dat een directe vergelijking mogelijk werd met
metingen van dezelfde situatie in het hydraulisch model M 1001, zij het dat het ene model
een niet-permanente stroomsituatie weergeeft
en het andere weI. In beide situaties gaat het
evenwel om de maximale eb, die van 4 september 1975 in het ene geval. die van 11
september 1968 in het andere.
De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op de eerste ijkberekeningen van de
wiskundige detailmodellen. De overeen-
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Fig. 9. Vergelijking van
berekende en gemeten
snelheden - gemiddeld over
de verticaal - in de Hammen
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komsten met de natuurmetingen zijn nog voor
verbetering vatbaar. Thans wordt gewerkt aan
verdere ijking en verificatie, en zodra deze
werkzaamheden zijn afgerond wilen de
modellen worden ingezet bij de stroombeeldvoorspelling voor de opeenvolgende fasen van
de uitvoering van de Oosterscheldekering.
Uit de tot nu toe bereikte resultaten is duidelijk
geworden dat gedetailleerd stroombeeldonderzoek met dit soort modellen goed mogelijk is. Ze
kunnen op tal van plaatsen worden ingezet, in de
Oosterschelde en daarbuiten.
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In Bericht 92 (mei 1980) werd geschreven over
mosselaangroei in de Krammersluizen. In dit
artikel komt aan de orde wat de gevolgen
zouden kunnen zijn van een soortgelijke
aangroei voor de Oosterscheldekering .

Aangroei van mariene
organismen in en om de
stormvloedkering

Ook vroeger heeft men bij de waterbouw in
Nederland wei last gehad van mariene organ ismen: in de achttiende eeuw werden de zeedijken
aangetast door de paalworm, Teredo navalis.
Deze nieuwkomer richtte lOveel schade aan in
de met takken verstevigde dijken, dat men van
hout moest overschakelen op hardere materialen, lOals steen . Voor de stormvloedkering in
de Oosterscheldemond kan aangroei van
mariene organismen ook onaangename
gevolgen hebben, met name bij de pijlerfundering, die bestaat uit verschillende funderingsmatten onder de pijlervoet en bij de poreuze
drempelconstructie.
Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende
funderingsmatten en de onderkant van de
pijler. Aaneengesloten lagen van mossels op of
tussen de matten zijn ongewenst, omdat dat de
schuifweerstand kan doen verminderen : de
matten en de onderkant van de pijler lOuden
dan gemakkelijker langs elkaar heen kunnen
gaan schuiven, vooral bij storm. Maar allereerst
dient men zich af te vragen of mosselaangroei
van enige omvang waarschijnlijk is. Na het
leggen van de ondermat wordt binnen enkele
weken de bovenmat gelegd . Deze periode is lo
kort dat aangroei van enige betekenis tussen
boven en ondermat uitgesloten is . De bovenmat
echter blijft een it twee groeiseizoenen geexposeerd liggen, voordat de tegelmat gelegd
wordt. Aangroei is dan in principe wei mogelijk.
De tegelmat blijft maar enkele weken blootgesteld; daar zal dus wei nauwelijks van aangroei
sprake zijn .
De omstandigheden ter plaatse van de matten
in de geulen zijn echter ongunstig voor de
groei van mossels, en mossels zijn de enige
organismen die relatief dikke aaneengesloten
lagen vormen. De stroomsnelheden ter plaatse
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zijn lo hoog, bij vloed enkele meters per
seconde, dat de bodem nooit tot rust komt
en er over de matten voortdurend zandtransport
plaats vindt.
Onderz oek gedaan door duikers langs het
damtrace heeft bevestigd, dat de mosselgroei
hier over het algemeen beperkt blijft en
voornamelijk optreedt in enkele beschutte
plaatsen. De mosselaangroei op de matten zal
dus in het algemeen niet veel voorstelien, maar
is plaatselijk toch niet uit te sluiten.
Men kan nu twee dingen doen: eventuele
aangroei trachten te voorkomen, of achteraf
verwijderen. Een preventieve maatregel is
bijvoorbeeld het behandelen van de bovenmatten met een lOgenaamde 'antifouling', een
stof, die zeer giftig is voor mossels en andere
organismen. Deze maatregel zou echter een
niet onaanzienlijke belasting van het milieu
met toxische stoffen meebrengen, en is
daarom niet wenselijk. Verwijdering achteraf
van mosseliagen, die zowel aan elkaar als aan
de bovenmat gehecht zijn met door de mossels
gemaakte byssusdraden, op een die pte van
tientalien meters in de Oosterscheldemond, is
achter geen eenvoudig karwei. De mogelijkheden hiertoe zijn onderzocht; het blijkt wei
uitvoerbaar, maar duur te zijn. Maar omdat de
kans op mosselaangroei op de bovenmat lo
klein is, wordt een dergelijke werkwijze toch
acceptabel gevonden.
De drempel in de stormvloedkering is
een poreuze constructie opgebouwd uit
verschillende steenlagen . Bij storm en gesloten
kering kan er een verval van 5 a 10 meter
optreden over de kering, en dus ook over de
drempel. Dit verval genereert aanzienlijke
hydrodynamische krachten, die verdeeld
worden over de stenen en steenlagen van de

Fig . 4. Voorspelde verdeling
van de maximale
mosselaangroei over de
dwarsdoorsnede van de
drempel. De getallen geven de
laagdikte in centimeters

drempel. De drempel is zo ontworpen, dat hij
ook tijdens storm voldoende stabiel blijft ;
daartoe zijn de bovenste lagen uit zeer zware
stenen opgebouwd.
De drempel biedt echter ook een aantrekkelijk
milieu voor mossels om in te groeien : de
stenen bieden een geschikt oppervlak waarop
mossels kunnen hechten en de stromingscondities binnen de drempel zijn gunstig en zorgen
voor een voldoende aanvoer van voedsel.
Een gelijkmatige opvulling van de drempel met
mossels lOU geen problemen opleveren . Is de
mosselaangroei echter ongelijkmatig verdeeld,
dan kan de verdeling van hydrodynamische
krachten binnen de drempel daar tijdens storm
nadelig door worden be'invloed, lo zelfs dat de
stabiliteit van de constructie in gevaar lOU
kunnen komen.
Om de verdeling van mosselaangroei door de
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drempel te voorspellen is een biologisch
model gemaakt waarmee de groei van mossels
in de drempel gesimuleerd kan worden . In het
model zijn de relevante literatuurgegevens
verwerkt over de groei van mossels als functie
van zuurstof- en voedselgehalte. Het model
werd gekoppeld aan een bestaand computerprogramma, waarmee de stroming door de
drempel gesimuleerd kan worden.
Aangezien zuurstof- en voedselgehalten in het
Oosterscheldewater bekend zijn, kon men op
deze wijze een kwalitatief beeld krijgen van de
toekomstige verspreiding van mosselaangroei
in de drempel. In figuur 4 ziet men de door het
model voorspelde verdeling bij maximale
aangroei. De mossels blijken vooral geconcentreerd te zijn in de buitenste drempeilagen .
Immers, bij toenemende aangroei onttrekken
de mossels steeds meer voedsel aan het
voorbijstromende water, totdat er te weinig
voedsel overblijft voor verdere groei; de
mossels in de buitenste lagen krijgen dan het
meeste voedsel en groeien dus het langst door.
De invloed van een dergelijke verdeling van
mossels op de hydrodynamische krachten in
de drempel wordt geHlustreerd door de figuren
5 en 6. In figuur 5 wordt de verdeling van de
vervalkrachten gegeven voor de drempel
zander aangroei ; figuur 6 geeft de verdeling
weer voor de drempel, nadat maximale
aangroei plaats heeft gevonden. Duidelijk is,
dat de vervalkrachten bij maxima Ie aangroei
veel meer geconcentreerd worden in de
buitenste steenlagen . Hierdoor worden deze
lagen veel zwaarder belast dan in de uitgangssituatie zonder aangroei, en kan de stabiliteit in
gevaar komen .
Met behulp van het aangroei-model werden de
aangroei en de drempelstabiliteit geschat,
zowel voor het oorspronkelijke ontwerp, als
voor een aantal gemodificeerde ontwerpen .
Hieruit bleek, dat de aangepaste ontwerpen
een grotere mate van veiligheid bieden, maar
ook dat het oorspronkelijke ontwerp voldoende
veilig is .

In Bericht 93 (augustus 1980) is het ontwerp
van de Oesterdam behandeld. Bericht 96 (mei
1981) bevat een beschrijving van het eerste
onderdeel van de dam, het werkeiland. Het
tweede onderdeel is nu ook klaar: het damvak
Zuid, dat over een lengte van ruim 3 km is
uitgebouwd vanaf de Zuidbevelandse oever.
Oit artikel handelt over de ervaringen die zijn
opgedaan bij de uitvoering daarvan.

Het zuidelijk damvak van de
Oesterdam
Ontwerp, uitvoering en
evaluatie

Het damvak ZUi.d ligt 130 m ten westen van en
evenwijdig aan de westelijke hoogwaterkering
en de westelijke havendam van het Kreekraksluizencomplex. Hierdoor blijft ruimte beschikbaar voor het Bathse Spuikanaal. Ten noorden
van de havendam wordt de afstand van de as
van de dam tot de as van de Schelde-Rijnverbinding 300 m.
De dwarsprofielen van het damvak worden
bepaald door de kruinhoogte, die ligt op NAP.
+ 5,60 m, de taludhellingen, met een buitenbeloop van 1 : 4 en een binnenbeloop van 1 : 3,
de buitenberm op NAP. + 4 m, die 7,5 a 11 m
breed is, en de kruinbreedte van 11,5 19 m.
De verschillen in breedte van kruin en berm
zijn een gevolg van de eis, dat over de dam een
hoofdrijbaan en een parallelweg moeten
kunnen worden aangelegd; dit is in Bericht 90
(november 1979) reeds ter sprake gekomen.
Daarbij is de as van de hoofrijbaan ontworpen
in een vloeiende lijn met ruime bogen met een
straal van minimaal 600 m; dit is als uitgangspunt voor de detaillering gehanteerd.
Bij het ontwerp van het damvak Zuid heeft men
in hoge mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden werk met werk te maken. Daarbij
gaat het in de eerste plaats om het gebruik van
zanderige specie uit het trace van het Bathse
Spuikanaal; daarmee is het damlichaam van
het damvak uitgebouwd. De klei die in vee I
gevallen boven de bruikbare specie aanwezig
was, werd gebruikt ter bekleding van de dam.
Een belangrijk dee I ervan is voor toekomstige
damvakken in depot gezet. De bruikbaarheid en
de beschikbare hoeveelheden zand en klei zijn
bepaald met behulp van grondmechanisch en
geologisch onderzoek. Uit praktische overwegingen zijn bij het ontgraven van specie en klei
zoveel mogelijk in den droge al definitieve

onderdelen van het kanaal gemaakt. Besloten
is om een tijdelijke dwarsdam aan te leggen
tussen de kop van de westelijke havendam en
de Oesterdam . Zo ontstond een van het getij
afgeslote(J kom, waarin meteen de definitieve
taludvoorzieningen aan de oostzijde van de
dam konden worden aangebracht. Bovendien
verloor de taludbekleding van de havendam en
de hoogwaterkering daardoor zijn functie. De
koperslakblokken waaruit hij bestond, konden
dus worden opgebroken en opnieuw verwerkt,
waardoor een aanzienlijke financiele besparing
werd bereikt.
De ontgravingen in het trace van het spuikanaal
werden laagsgewijs met behulp van hydraulische kranen uitgevoerd. Daarbij bleek dat de
werkelijke bodemsamenstelling niet altijd
overeenkwam met de geschematiseerde
weergave in het geologisch lengteprofiel. De
ontgravingen werden in die gevallen aangepast.
De zanderige specie en de klei werden door
vrachtwagens vervoerd. De transportcapaciteit
bleek sterk afhankelijk te zijn van de weersgesteldheid ; tijdens natte perioden moest het
transport zelfs gedurende een aantal weken
geheel worden gestaakt, omdat de rijbaan
onbegaanbaar was geworden . In droge perioden
kon een capaciteit van maximaal 20000 m3 per
week worden bereikt. Bij het uitbouwen van de
dam bleek over de eerste 1200 m een slappe
sliblaag van gemiddeld 0,5 m dikte geheel opzij
te worden geperst. Dit had tot gevolg dat de
benodigde hoeveelheid zand flink toenam, en
dat het maken van de teenconstructie werd
bemoeilijkt: op veel plaatsen moest namelijk
eerst het opzij gedrukte slib worden weggegraven.
Toen de dam over een lengte 'van bijna 1,5 km
was uitgebouwd, werd de stroming voor de
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damkop zo sterk, dat hier een aanzienlijk
zandverlies ontstond. Door een dwarsdammetje
tussen de Oesterdam en de hoogwaterkering
aan te leggen werd dit probleem opgelost. Om
te voorkomen dat opnieuw kopeffecten zouden
ontstaan bij het verder uitbouwen van de dam,
werd na ongeveer 500 m weer een hulpdam
gelegd; de eerste hulpdam kon toen weer
worden opgeruimd. Door in zo'n verbindingsdam een stalen pijp op te nemen met een doorsnede van 1 m en voorzien van een terugslagklep, kon de waterstand in het getijvrije gebied
verlaagd worden tot ongeveer N.A.P. - 0,5 m.
Dit vergemakktelijkte het aanbrengen van de
definitieve oeverbescherming aan de kanaalzijde. De laatste verbindingsdam, 2,6 km vanaf
het begin van de dam, was in het bestek
opgenomen, en moest aan het eind van het
werk worden gehandhaafd.
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Fig. 1. Situatie van het
zuidelijke damvak van de
Oesterdam
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Fig. 3. Afwerking van het talud
met koperslakblokken en
betonblokken

Het hergebruik van de koperslakblokken heeft
minder moeite gekost dan aanvankelijk werd
voorzien. De blokken werden door de aannemer
z6 uit de bestaande glooiing verwijderd dat
slechts weinig handkracht behoefde te worden
verricht. Daartoe was een speciale hydraulische
blokkentang ontwikkeld, die in een later
stadium nog werd voorzien van tanden om de
blokken los te maken. Voor het vervoer van de
koperslakblokken werd een platte wagen
ingericht, en wei zo dat de blokken mechanisch
zowel gel aden als gelost konden worden
(figuur 4, 5) . Nadat de teenconstructie was
gemaakt, werd de kreukelberm bestort. Het
onderste deel van het talud werd van een laag
mijnsteen voorzien. Daarop werd een dun
laagje gebroken grind vlak afgewerkt, en
vervolgens werden de koperslakblokken in
rijen aangebracht, tot N.A.P. + 1,80 m. De

mijnsteenlaag werd tot iets boven de lijn van
gemiddeld hoogwater doorgetrokken . De
bovenrand van de koperslakblokken werd
rechtgetrokken met behulp van betonbanden.
Hierboven werden betonblokken met inkassingen gelegd. Op hogere delen van het talud
werden de betonblokken direct op de klei
gezet, overeenkomstig het voorstel van de
aannemer. Op 22 maart 1981 werd de betonblokkenglooiing over een lengte van 600 m
beschadigd, tijdens een storm waarbij een
maximale hoogwaterstand van N.A.P. + 3,40 m
en een significante golfhoogte van 0,6 a 0,7 m
optraden . Enkele tientallen blokken werden uit
de glooiing gelicht. Op vee I plaatsen bleken
grote holten te zijn uitgespoeld tot 0,4 m diepte
in de kleilaag onder de blokken . Deze holten,
die zich over vele vierkante meters uitstrekten,
veroorzaakten veelal verzakking van de blok211
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Fig . 4. Het werken met de
hydraulische blokkentang
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BETONBAND 0.lOxO.20

kenglooiing . Naderhandis vastgesteld dat de
beschadiging een gevolg moest zijn van de
toepassing van relatief Iichte klei, die ook
gedeeltelijk tijdens een periode met lichte vorst
was verwerkt. Bovendien zal de aanwezighe id
van een geul boven de blokkenglooiing, die
gedurende lange tijd met water was gevuld, de
uitspoeling van klei onder de blokkenglooiing
hebben bevorderd.
Bij het herstel is de helft van de klei verwijderd
en vervangen door zware klei, met ten minste
35% afslibbare delen kleiner dan 0,016 mm.
Het ontwerp is enigszins gewijzigd: op de
overgang van klei naar mijnsteen met een
grindlaagje is een betonband toegvoegd om
uitspoeling van de klei in het filter tegen te
gaan. Op een aantal plaatsen bleek bij het
ontgraven onder een bovenlaag van gerijpte
.klei een aanzienlijke hoeveelheid blauwe,

ongerijpte klei aanwezig, die erg slap en sterk
waterhoudend was. Dit pakket werd in
verband met de slechte berijdbaarheid in een
laag ontgraven .
De blauwe klei werd vrijwel geheel in depot
gezet, waar de rijping al spoedig op gang
kwam. Een deel van de ongerijpte klei is
meteen op het talud verwerkt. Na enig onderzoek bleek dat er 20% meer ongerijpte klei
moest worden aangebracht dan de theoretische
hoeveelheid vanwege de te verwachten krimp
bij uitdroging. Verdichting en afwerking van
deze klei kon enkele maanden na het aanbrengen ervan worden uitgevoerd. Ook het aanbrengen geschiedde, in tegenstelling tot de gebruikelijke werkwijze, niet in twee lagen, maar in
een laag .
Bij de uitvoering van het damvak Zuid en het
ontgraven van delen van het Bathse Spuikanaal
zijn belangrijke ervaringen opgedaan .
Bij het opbreken van bestaande glooiingen van
koperslakblokken bleek de daaronder aanwezige
mijnsteen nauwelijks te verschillen van nieuwe
mijnsteen: er was geen sprake van vergruizing
of verkleiing . Bij het hergebruik van koperslakblokken kon de breuk beperkt blijven tot
minder dan 1% . Omdat het breken van eeh
blok de voortgang zal stagneren , zal men dit bij
de uitvoering zoveel mogelijk trachten te
voorkomen .
De zanderige specie waarmee het damlichaam
werd uitgebouwd , werd vanaf vra chtwagens
los gestort, en nam daarbij een natuurlijk talud
aan van 1 : 1 11 1 : 1,5. Ais gevolg van getij en
golven trad daarbij al spoedig een verflauwing
op . Aan de westzijde, waar de golfinvloed het
sterkst is, bleek een taludhelling van 1 : 10
nagenoeg stabiel. Aan de oostzijde werd 1 : 8
gevonden. Aangezien het zand nogal slibhou-

Het zuidelijk damvak van de
Oesterdam gereed

dend was rees de vraag of de kleinere fracties
onder invloed van getij en golfslag zouden
uitspoelen . Daartoe werden series monsters
van de oppervlakte en van 15 cm onder de
oppervlakte onderzocht. Gedurende een
maand werd geen significante uitspoeling
aangetoond.
Onderzoek naar de dichtheid van de specie in
het damlichaam heeft aangetoond dat die hier
10% hoger lag dan in de ontgravingsputten . Dit
heeft er mede toe geleid dat er een 200000 m 3
specie meer in de dam is verwerkt dan in het
bestek was voorzien .
Een laatste evaluatiepunt betreft het gebruik
van houten perkoenpalen en planken in de
teenconstructie . Uit keuring van enkele series
monsters van dit hout bleek dat de vereiste
hoeveelheid kreosootolie van 275 kg/m 3
gemiddeld flink werd onderschreden . In enkele
palen zat niet meer dan 50 kg/m 3. Geconcludeerd
kan worden dat enige scepsis ten aanzien van
de certificaten die bij dit materiaal geleverd
worden, niet geheel ongerechtvaardigd is .
Het bestek werd aanbesteed voor 14,5 miljoen
gulden . De eindafrekening inclusief wijzigingen
en meer en minder werk sluit op zesti en
miljoen .
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De bruggen over het Bathse
Spuikanaal

In Zuid-Beveland is, op korte afstand ten
westen van het Schelde-Rijnkanaal, het Bathse
Spuikanaal geprojecteerd. Dit kanaal, dat
dienst moet gaan doen als afwateringskanaal
voor het zoete Zoommeer, kruist, naast een
aantal leidingbundels, een afwateringskanaal
en de hoogwatering langs de Westerschelde,
ook nog de spoorlijn Bergen op Zoom-Goes en
een aantal wegen, namelijk de Bathseweg, de
Rijksweg A58, de Rijksweg 258, en de toegangsweg naar de westelijke werkweg langs het
Schelde-Rijnkanaal, waarlangs ook de westzijde
van het Kreekraksluizencomplex bereikbaar is,
en tenslotte een strook grond ter breedte van
100 m, gereserveerd voor leidingen (fig. 1).
Voor al deze kruisingen zijn kunstwerken
nodig.
Na zorgvuldige afweging van de voor- en
nadelen van de mogelijke alternatieven, in
combinatie met het kanaalprofiel en de doorstroomopening van de spuisluis, zijn bruggen
het meest aantrekkelijk gebleken. De leidingen
en de toegangsweg naar de landtong tussen de
kana len respectievelijk de Kreekraksluizen
zullen over een brug worden geleid .
De meeste kruisingen liggen op korte afstand
van elkaar. Ter plaatse van de hier te bouwen
bruggen wordt het kanaal daarom met 35 m
versmald, zodat er kortere bruggen nodig zijn.
Daarmee wordt een aanzienlijke kostenbesparing verkregen , ondanks de meerkosten die uit
deze versmalling voortvloeien voor de spuisluis,
die dan een grotere doorstroomopening moet
hebben en voor de bodem- en taludbescherming
ter plaatse van de versmalling , vanwege de
hogere stroomsnelheid. Bij de Bathse brug
bleken de kosten van een kortere brug niet op
te wegen tegen die voor een kanaalversmalling
met bodem- en taludbescherming.
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Fig . 1. Situatie van het Bathse
spuikanaal en de overbruggingen

Fig. 2, 3 Dwarsdoorsnede
door de brug in de Bathseweg
(boven) en de brug in RW A58
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Bij het bepalen van het dwarsprofiel van de
bruggen in de Bathseweg, Rijksweg A58 en
Rijksweg 258 is men in eerst€; instantie uitgegaan van een wegindeling gelijk aan die van de
corresponderende brug over het Schelde-Rijnkanaal. De brug in de Bathseweg zou d'an
voorzien zijn van een hoofdrijbaan en een
parallelweg. Echter, de breedte van de bestaande brug, gebouwd in 1972, is afgestemd op de
nodige infrastructuur voor het plan 'Reimerswaal', dat de vestiging van industrie op het oog
had. Van dit plan is tot op heden niet veel
terecht gekomen, met als gevolg dat momenteel
aileen de parallelweg in gebruik is. Daarom kan
in de Bathseweg op dit moment worden
volstaan met een smalle brug, waar later als
het nodig mocht zijn een tweede brug naast
kan worden gelegd .
De weg is ingedeeld in twee rijstroken voor
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auto's, elk met een breedte van 2,70 m, en
twee fietspaden van 1,55 m breed (figuur 2).
Daar de breedte tussen de geleiderailconstructies op de nieuwe brug groter is dan bij de
parallelweg op de bestaande, zal de geleiderail
daar aan een zijde worden verplaatst, om
dezelfde wegindeling te verkrijgen .
De bruggen in Rijksweg A58 over het ScheldeRijnkanaal lOuden drie rijstroken en een
vluchtstrook krijgen . De Rijksweg heeft momenteel echter slechts 2 x 2 rijstroken en vluchtstroken, en op korte termijn is niet te verwachten
dat hij zal worden verbreed. Daarom is besloten
om de breedte van de nieuwe bruggen hierop
af te stemmen (figuur 3). Indien het aantal
rijstroken later wordt gebracht op 2 x 3, dan
zullen op de bruggen over het spuikanaal de
vluchtstroken ontbreken .
De breedte van de brug in Rijksweg 258 is een
tijd lang afhankelijk gesteld van de vraag of de
westzijde van het Kreekraksluizencomplex via
een afrit vanaf Rijksweg 258 bereikbaar moest
zijn voor gemotoriseerd verkeer. Daarvoor lOU
lien fietspad verbreed moeten worden tot
parallelweg. Uiteindelijk bleken er andere
mogelijkheden te zijn, lOdat het dwarsprofiel
op de brug beperk1 kon blijven tot lien hoofdrijbaan met twee vrijliggende fietspaden (figuur 4).
Constructie

De bruggen worden gebouwd als het kanaal
nog niet is gegraven. Daardoor zal het steigerwerk voor een ter plaatse te storten dek
eenvoudiger en dus ook goedkoper zijn dan in
andere situaties ; toch is meteen gekozen voor
een bovenbouw die samengesteld is uit
geprefabriceerde voorgespannen -betonbalken,
in combinatie met een ter plaatse ie storten

De lengte van de bruggen in het Kreekraktraee
bedraagt 5 x 30 = 150 m; die van de brug in
de Bathseweg bedraagt 6 x 30 = 180 m.
Balken van het type ZIP met een versmalde
onderflens en een hoogte van 1,40 m bleken
het voordeligst. De hart op hart afstand van de
balken bedraagt 2,10 m, waarbij de druklaag
1,30 m overkraagt. In plaats van een houten
bekisting zijn tussen de balken 6 em dikke
gewapend-betonnen bekistingsplaten toegepast, die ook eonstruetief meewerken. De
overstekken worden op de norma Ie wijze
bekist.
De dekken worden verder afgewerkt met
sehampranden, leuning- en geleideraileonstrueties, een laag asfaltbeton met een minimale
dikte van 50 mm en waterdiehte kunststofvoegovergangen. De sehampranden langs de
buitenzijde van de dekken zijn gedeeltelijk
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druklaag en dwarsdragers.
De hoogteligging boven het kanaal bedraagt
gemiddeld 12 m, ruimsehoots voldoende voor
het passeren van baggermaterieel, nodig om
het kanaal te maken en te onderhouden; ook
ter plaatse van de werkwegen is voldoende
doorrijhoogte besehikbaar. Daarom hoefden er
aan de eonstruetiehoogten geen eisen te
worden gesteld . De hart op hart afstand van de
balken kon nu groter worden dan minimaal
nodig zou zijn bij de gekozen overspanning, en
het aantal balken kon worden geredueeerd . Zo
werd een eeonomiseh gunstige oplossing
verkregen.
Bij de bepaling van de grootte van de overspanningen moest een eeonomiseh eompromis
gesloten worden tussen balklengte en aantal
pijlers in het kanaal. Men is bij aile bruggen
uitgeKomen op overspanningen van 30 m.

geprefabrieeerd en voorzien van een uitgewassen oppervlak. Omdat de bruggen zoals gezegd
worden gebouwd als het kanaal nog niet is
gegraven, is een eonventionele pijlereonstruetie
bestaande uit palen, sloof, wanden of kolommen
en een oplegbalk, moeilijk uitvoerbaar. Men
heeft nu gekozen voor een eonstruetie die
bestaat uit twee stalen palen en een betonnen
oplegbalk. Bij deze keuze heeft men zieh zowel
door eeonomisehe als door esthetisehe
overwegingen laten leiden, en dit laatste met
name bij de bruggen in het Kreekraktraee, waar
op korte afstand van elkaar vier bruggen
moesten worden gebouwd . Immers het zal
iedereen duidelijk zijn dat enkele grote palen
fraaier ogen dan een mastbos van veel kleintjes.
De diameter van de palen bedraagt 1,40 m
voor de bruggen in de Rijkswegtln A58 en 258
en 1,10 m voor de brug in de Bathseweg. De
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Fig. 4, 5, 6. Dwarsdoorsnede
van de brug in RW 258, van de
leidingenbrug en van de
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wanddikte varieert over de hoogte. Bij de
bepaling van de wanddikte is de te verwachten
'aantasting door corrosie mede maatgevend;
daarom is de wand ter plaatse van de water- en
windlijn 10 mm dikker gemaakt dan constructief
wordt vereist. Eronder en erboven bedraagt de
extra dikte 5 mm . De palen worden bovendien
nog in- en uitwendig geconserveerd met
epoxy-koolteer.
De verbinding tussen de paal en de oplegbalk
wordt verkregen door aan de paal gelaste
ankers op te nemen in de balk; de bovenste
0,5 m van de paal wordt gevuld met beton, om
corrosie van ankers en laswerk te voorkomen .
De stalen palen zijn niet voorzien van een
bodem. Het draagvermogen wordt geleverd
door wrijving langs de buiten- en binnenkant
van de paal en de puntweerstand van de
grondkolom in de paai. De landhoofden zijn

van het zogenaamde hooggefundeerde type en
bestaan uit een oplegsloof, een front en
vleugelwanden.
De landhoofden worden eveneens gefundeerd
op stalen palen, echter met een diameter van
0,8 m, die wei voorzien zijn van een bodemplaat.
Na het heien worden de palen gevuld met
zand, terwijl de verbinding met de sloof op
dezelfde wijze tot stand wordt gebracht als bij
de pijlers.
Leidingen- en verkeersbrug

De functie van de leidingen- en verkeersbrug is
drieledig. Er worden een aantalleidingen over
geleid, via deze brug is de westzijde van het
Kreekraksluizencomplex in noodgevallen snel
te bereiken voor brandweer en ambulance en
zij vormt voor recreanten de toegang tot de
landtong tussen de beide kana len.
In de leidingenstraat ligt momenteel nog maar
een leiding: een olieleiding met een diameter
van 600 mm. Voor de constructie van de
bovenbouw is een kostenvergelijking gemaakt
tussen een ter plaatse te storten trogligger in
voorgespannen beton en een constructie
samengesteld uit voorgespannen balken. Een
verschil in kosten tussen deze varianten was
nauwelijks aantoonbaar lOdat de keuze mede
uit esthetisch oogpunt is gevallen op de ter
plaatse te storten trogligger. De leidingen- en
verkeersbrug ligt niet in bestaande aansluitingen, lOals dit bij de overige verkeersbruggen
het geval is. De hoogteligging kon ook lager
gekozen worden, en wei lo dat baggermaterieel
voor het onderhoud van het kanaal er nog net
onderdoor kan. Om ter plaatse van de werkwegen voldoende doorrijhoogte te verkrijgen

moeten de wegen hier enigszins lager worden
aangelegd.
De brug is 134 m lang; hij is onderverdeeld in
twee eindvelden van 22 men 3 tussenvelden
van 30 m, dus zoals bij de overspanningen van
de overige verkeersbruggen. De totale hoogte
van de brug bedraagt 1,56 m en de breedte 8
m. De weg is 4 m breed, terwijl voor de
leidingen een ruimte van 2,20 x 1,20 m beschikbaar is. De bovenbouw is samengesteld uit drie
wanden met een dikte van respectievelijk 0,55,
0,70 en 0,55 m, met daartussen vloeren die in
het verkeersgedeelte 0,25 m dik zijn, en in het
leidingengedeelte 0,20 m.
Om een economisch gebruik van de bekisting
te verkrijgen zal de brug in drie gedeelten
worden gestort. Ter plaatse van de stortvoegen
worden de voorspankabels afgespannen en
doorgekoppeld .
Het leidingengedeelte wordt afgedekt met
betonnen platen. In een aantal van deze platen
worden stalen luiken aangebracht ten behoeve
van de periodieke inspectie van de leidingen.
De lengteverandering van de leidingen als
gevolg van temperatuurwisselingen kan
worden opgenomen door vervorming van de
leiding in de grond, zodat expansieruimten in
de brug niet nodig zijn .
De olieleiding wordt opgelegd op glij-opleggingen, hart op hart 10 meter van elkaar.
Vorm en constructie van de pijlers en landhoofden zijn nagenoeg gelijk aan die van de overige
verkeersbruggen, met dit verschil, dat de
landhoofden op betonnen palen worden
gefundeerd. De diameter van de stalen palen
bedraagt 0,80 m.
De leidingen komen boven de grond uit de
brug en verdwijnen dan in de grond. Ais er
laterleldTng-en wordenaangelegd zal hiervoor
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vlak naast de weg moeten worden gegraven,
zodat een grondkering nodig is om de weg in
stand te houden. Reeds bij de aanleg van de
brug worden hiertoe aan weerszijden damwandschermen geheid.
De plaats waar de leidingen uit de brug komen
en de grond ingaan wordt afgesloten met een
afrastering, 2,50 m hoog.
Het uiterlijk aanzien van de spoorbrug komt om
plantechnische en esthetische redenen vrijwel
met dat van de rijkswegen overeen (figuur
6) . De dwingende exploitatie-eis en de onmogelijkheid de spoorbaan tijdens de uitvoeringsperiode tijdelijk om te leggen, vergt een andere
uitvoeringsmethodiek dan bij bruggen in
rijkswegen veelal gebruikelijk.
Vooraf worden de sporen opgevangen door
twee series van hulpbruggen van verschillende
lengten , in totaal 340 m . De steunpunten van
deze bruggen bestaan uit achttien stalen
jukken; de stalen palen, 3 stuks per juk, worden
's nachts in de spoorbaan geheid. Ook de
hulpbruggen worden's nachts gelegd. Eerst
daarna kan de spoorbaan worden ingegraven
voor het heiwerk van de betonpalen en het
betonwerk aan de pijlers . De betonpalen van
de landhoofden worden eveneens 's nachts
ingeheid.
Op onderheide hulpsteunpunten in het verlengde van de definitieve, en beide voorzien van
glij-opleggingen, worden aan de noordzijde
naast de spoorbaan de brugdekken gemaakt,
compleet met ballastbed en sporen . Zodra alles
gereed is verwijdert men, wederom 's nachts,
de hulpbruggen, terwijl gelijktijdig het tijdelijk
tot 150 m lengte gekoppelde dek wordt ingeschoven.
Na aansluiting van de sporen is de spoorkruising
gereed , op het afwerken en opruimen van de
onderdelen na .
De constructie van de brug bestaat uit een
gewapend-betonnen brugplaat, die ondersteund
wordt door vier tussensteunpunten en twee
eindopleggingen , gefundeerd op betonnen
palen met een diameter van 0,45 m .
Uitvoering
Bij het verrichtun van het grondonderzoek in de
voorbereidingsfase kon een aantal sonderingen
niet tot op de gewenste riiepte worden uitgevoerd . Na bestudering van oude tekeningen
bleek waarom : ter plaatse van deze sonderingen
heeft vroeger een dijk gelegen . Het leek
mogelijk dat achtergebleven resten van de
bekleding de oorzaak zouden kunnen zijn van
het blijven steken van de sondeerconus. Een
andere oorzaak zou kunnen zijn dat de conus
op een bom uit de tweede wereldoorlog was
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gestoten ; tijdens de bouw van de bruggen over
het Schelde-Rijnkanaal en bij de aanleg van de
aansluitende wegen was namelijk ook een
aantal bommen gevonden. V66r het heien van
de palen ter plaatse van de mislukte sonderingen
heeft men een kunststofbuis in de grond
gebracht, en in deze buis een metaaldetector
neergelaten. Die heeft wei de aanwezigheid
van enig metaal aangetoond, maar volgens de
experts was de massa daarvan zo gering dat
het geen bom kon zijn.
Het heien van de stalen palen heeft echter nog
de nodige moeite gekost, met name bij de
palen met een diameter van 1,40 m. Daar uit
ervaring bekend was dat het heien van grote
palen door een zandophoging met hoge
sondeerwaarde heen een moeizaam karwei kan
zijn is men als voigt te werk gegaan : eerst
werd een stalen buis met een diameter van
1,70 m en een lengte van 9 m met een trilblok
in de grond gebracht. Dan werd de grond uit
de buis verwijderd, waarna men de eigenlijke
paal erin kon plaatsen, en met het trilblok zo
ver mogelijk, 12 11 15 m, de grond in trillen .
Voor de laatste meters is een dieselblok
toegepast. Een aantal palen zijn met dit blok
niet op diepte gekomen ; ze bleven steken op 1
11 1,5 m boven het vereiste niveau . Met behulp
van een zwaarder blok is geprobeerd om ze
alsnog op diepte te krijgen, maar niet bij aile
palen lukte dat. Na overleg met het laboratorium
voor Grondmechanica is besloten om ze hoger
te laten staan.
Een buis is 5 m te hoog blijven staan; gevreesd
werd dat hij of opengespleten Of dichtgeknepen
zou zijn. Echter, nadat de grond er uit was
verwijderd bleek er niets aan de hand te zijn en
is hij verder geheid. Even voordat deze paal op
diepte was is hij gevuld met zand en daarna
geheid tot het vereiste niveau .
Door deze werkwijze is het zand verdicht,
waardoor voldoende wrijving langs de binnenwand werd gemobiliseerd en daarmee voldoende draagvermogen. Overigens is tot hiertoe de
uitvoering van het werk probleemloos verlopen .
Tijdens de bouw van de bruggen moest
uiteraard het verkeer door kunnen gaan.
Hiertoe zijn bij de bruggen in de Bathseweg en
rijksweg 258 naast de te bouwen bruggen
tijdelijke wegen aangelegd, terwijl het verkeer
op rijksweg A58 tijdens de bouw van de noordelijke brug over de zuidelijke rijbaan wordt
geleid, en andersom .

Samenvattingen

Post als centraal punt voor de meet- en
peildiensten, en wordt van hieruit de onderwaterinspectie gedirigeerd.
Bouwfasenonderzoek met wiskundige getijmodellen

Matten op maat, een verzekeringspremie

Ais er oneffenheden blijken voor te komen in
de bovenste funderingsmatten in de Oosterschelde, kan alsnog correctie worden aangebracht met behulp van twee stroken tegelmatten, die zijn uitgevoerd als een contra-mal van
de nauwkeurig ingemeten onvlakheden. Deze
voorziening kost, exclusief materialen, zeventien
en een half miljoen gulden, hetgeen te beschouwen valt als een verzekeringspremie. De tegels
zijn met de draagkabels verbonden aan
de mat.
Er zijn behalve rechte ook schuinoplopende
tegels, om de opschoonkop van de 'Macoma'
het oplopen te vergemakkelijken.
De plaatsbepaling geschiedt in hoofdzaak door
nauwkeurige positionering van de 100 ton
zware kopbalk.
Voor dit werk werd bestaand materieel verbouwd: niet aileen het schip dat de matten aan
de grond moet brengen en de mattenrol, ook
de fabriek waar de mat wordt samengesteld.
De Uitvoeringspost Stormvloedkering

De coordinatie van het werk wordt naarmate
het Oosterschelde-project vordert, steeds
ingewikkelder en belangrijker. De Uitvoeringspost Stormvloedkering, gevestigd op het
werkeiland Neeltje Jans, verleent in dit opzicht
veel diensten.
VailUit de berichtenkamerworden Hydro-Meteogegevens verstrekt in verband met de werkbaarheidsverwachting. Hier worden ook berichten
verzameld over acties in uitvoering. Daarnaast
coordineert de U.P.S. de ankerbehandeling in
de sluitgaten en het scheepvaartverkeer van en
naar de werkhavens . Tenslott e fungeert de

Om de stroombeelden tijdens de opeenvolgende bouwfasen van de Oosterscheldekering
onder aile getij-omstandigheden nauwkeurig te
leren kennen is onderzoek nodig in kleinschalige
tweedimensionele wiskundige modellen. De
randvoorwaarden voor deze modellen kunnen
niet zonder meer worden afgeleid uit die van
de grote wiskundige modellen 'Randdelta II' en
'Scheldes'. Tussenmodellen met een maaswijdte van 90 m bleken daartoe onmisbaar.
Er zijn thans afzonderlijke modellen voor elk
van de drie sluitgaten, met een zodanige
maaswijdte dat elke sluisopening er afzonderlijk
in kan worden voorgesteld. De eerste ijkberekeningen geven aan dat de overeenkomst met
metingen in de natuur voldoende groot is om
er mee te kunnen werken .
Aangroei van mariene organismen in en om de
stormvloedkering

Nagegaan wordt welke invloed de aangroei
van mariene organismen - vooral mosselen voor belemmerende werking zal hebben op
onderdelen van de stormvloedkering in de
Oosterschelde .
Aangroei op de bovenste funderingsmatten
lOU ongunstig zijn, maar het is onwaarschijnlijk
dat die optreedt, vanwege het vele zand dat
hier voortdurend in beweging is . De drempel
van de stormvloedkering biedt echter een
aantrekkelijk milieu voor mosselen: goede
hechtplaatsen en voldoende stroming . De
mosselen zullen zich vooral concentreren in de
buitenste drempellagen. Hoewel ongelijkmatige
mosselaangroei ongunstig kan zijn voor de
stabiliteit van de drempel, blijkt uit proeven in
een biologisch model dat de drempel bij aile
mogelijk te verwachten aangroeipatronen
stabiel blijft.
Het zuidelijke damvak van de Oesterdam
Ontwerp, uitvoering en evaluatie

Het zuidelijke damvak van de Oesterdam loopt
vanaf Zuid -Beveland 3 km noordwaarts dicht
langs de Schelde/Rijn-verbinding . Door
tijdelijke dwarsverbindingen tussen het nieuwe
damlichaam en de westelijke havendam van de
Kreekraksluizen kon de taludverdediging
·eenvoud iger worden aangebracht; bovendien
konden koperslakblokken van de voormalige
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hoogwaterkering worden opgebroken en
opnieuw gebruikt.
De bodem onder het nieuwe damlichaam bleek
hier en daar slapper dan was verwacht,
hetgeen extra werk meebracht en extra zand
vereiste. Op hogere delen van het talud werden
betonblokken rechtstreeks op klei gezet,
overeenkomstig een kostenbesparend pl an van
de aannemer. In het algemeen heeft deze
werkwijze voldaan, al spoelde kwalitatief
mindere klei wei eens uit.
De bruggen over het Bathse Spuikanaal
Het Bathse Spuikanaal, dat dienen moet als
afwateringskanaal voor het toekomstige
Zoommeer, kruist een groot aantal leidingen
en wegen, en ook nog de spoorweg naar
Vlissingen. Besloten is al deze kruisingen uit te
voeren als bruggen. De overspanningen
konden voor sommige verbindingen worden
verkleind door het kanaal plaatselijk te vernauwen . Uit esthetische overwegingen krijgen
dicht bij elkaar gelegen bruggen zoveel
mogelijk een gelijk aanzien. Uit verkeerstechnisch oogpunt is het nodig de dwarsprofielen
van de wegen in een lijn te brengen met de
overeenkomstige overbruggingen van de
Schelde/Rijn-verbinding . De constructie van de
bruggen en de voorgenomen wijze van
uitvoering worden besproken .

Summaries

Mattresses made to measure, an insurance
premium
If it appears that the top foundation mattresses
in the Oosterschelde are not level , this can be
corrected with the aid of two strips of mattresses
fashioned with small concrete blocks, which
have been made as negative impressions of
the carefully-measured uneven sections. This
provision, ex cluding materials, costs seventeen
and a half million guilders, and must be _
regarded as an insurance premium. The blocks
are fixed to the mattress with cables. In
addition to straight blocks there are also
slanting blocks, which facilitate the running of
the 'Macoma's vacuum-cleaning head.
Positioning instruments indicate where the 100
tons headbeam must be placed exactly on the
sea-bed; subsequently the strips are lowered
from the drum and rolled out. Existing equipment has been modified for this work; not only
the vessel that places the mattresses, but also
the drum on which the strips are rolled and the
factory in which the strips are made.
The Executive Centre Storm-surge Barrier
As the Oosterschelde-project progresses, the
coordination of the works becomes more and
more complicated and important. The Executive
Office on the workisland ' Neeltje Jans' serves
many purposes. The information centre
provides the Hydro-Meteo data regarding the
prospects of working in the area and data on
the ongoing activities are also gathered here.
The Centre also coordinates the anchoring in
the closure gaps and the shipping traffic to and
from the work-harbours. Finally, it also functions
as a nerve centre for the measuring and
sounding services and directs underwater
inspections.
Research into construction-phases with the aid
of mathematical models
To obtain exact information on current-patterns
in all tidal conditions during the consequ"entive
construction-phases, large scale
two-dimensional mathematical models are
being used. The boundary conditions for these
models cannot easily be derived from such
models as the 'Randdelta II' and the 'Scheldes'.
Therefore, intermediate models with a grid of
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90 meters have proved to be indispensable.
Presently, there are three separate models, one
for each closure gap. Each model possesses a
grid, the size of one sluice opening, in which all
details are registered. The first calibrations
show sufficient similarity with the physical
measurements to justify further use.
Growth of marine organisms in and on the
storm-surge barrier
Studies are being made to assess how the
growth of marine organisms - particularly
mussels - will impede the functioning of the
Oosterschelde barrier or its components.
Growth on the top-layer of the upper foundation
mattresses would be unfavourable, but it is
improbable that this will occur as the sand on
them moves continuously. The sill of the
storm-surge barrier, however, offers an
attractive environment for mussels as there are
ideal spots to which they can attach themselves
and also because there is sufficient current.
The mussels will concentrate particularly on
the outer layers of the sill. Although it could be
possible that an unbalanced mussel-growth
would adversely affect the stability of the sill,
tests already taken in a biological model , have
shown that the sill will remain stable under all
anticipated patterns of growth.

Bridges over the Bath Discharge Canal
The Bath Discharge Canal, which will serve as
a discharge canal for the future Zoommeer,
crosses a great number of mains and roads
and also the railway to Vlissingen. It has been
decided to build all these crossings as bridges.
In some cases, the length of the crossings
could be reduced by narrowing the Canal
locally. For aesthetic reasons, all adjacent
bridges will, as far as possible, look alike. For
traffic-technical reasons, the cross-sections of
the roads will be aligned with similar crossings
over the Scheidt/Rhine connection. The article
also deals with the actual construction of the
bridges and the planned execution methods.

The southern dam-section of the Oester Dam
Design, implementation and evaluation
The southemdam-section of the Oester Dam
runs from the Isle of South-Beveland three
kilometers northwards along the Scheidt-Rhine
connection . As a result of the transverse
connections built between the new dam-body
and the western harbour-dam of the Kreekrak
Sluices, the slope-protection could be made in
a simpler manner; moreover, copper slag-blocks
were reclaime'd from a former high-water dam
and re-used .
In some places, the bottom under the dam-body
proved to have less consistency than anticipated
and, consequently, required not only extra
sand but also additional work. On the higher
sections of the slope, the concrete blocks were
placed directly on to the clay, as the contractor
had proposed in his cost-saving plan . In
general this work-method proved satisfactory
even though sometimes the lower quality clay
was washed out.
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Vorderingen
in de periode
1 oktober 1982 - 1 januari
1983

A. De werken van het Deltaplan
Philipsdam
In de verslagperiode is bij de
bouw van de Krammersluizen
voortgegaan met ontgravingen en aanvullingen rondom
en ter plaatse van de kunstwerken . Een begin werd gemaakt
met de aanleg van taludbeschermingen en stortebedden
aansluitend aan de kunstwerken. De hardhouten geleideramen voor de beide duwvaartsluizen kwamen in de verslagperiode gereed .
Tevens is voortgegaan met
het afbouwen van de schuivengebouwen en de gemalen
voor de duwvaart- en jachten-

sluizen. De afbouw van de
Zoommeerbruggen werd
voortgezet. Van de brugdekken
van de overbrugging is het
aanbrengen van de dwarsvoorspanning gereed; aile voegen
zijn aangestort. Het resterende
betonwerk verloopt vol gens
schema, evenals de onderhoudswerken .
Flakkeese Spuish,lis
De nieuwe parallelweg en de
hoofdrijbaan over de Flakkeese
Spuisluis zijn gereed, en
inmiddels opengesteld voor
het openbaar verkeer.
Ten oosten van de sluis is een
tijdelijke aansluiting tussen de
hoofdrijbaan en de parallelweg
gemaakt, die zal dienst doen,
totdat de op - en afritten van
de ongelijkvloerse kruising
gereed zijn.
Het recreatieterrein blijft tot 1
maart aanstaande gesloten.
Begonnen is met het opruimen
van de stortsteenkade die een
onderdeel heeft gevormd van
de afsluiting van de Grevelingen.

Oesterdam en Markiezaatskade
De werkzaamheden tot herstel
van de westelijke Markiezaatskade hebben in de verslagpe riode bestaan in het afstorten
van de mijnsteendrempel in
het diepe gedeelte van het
sluitgat met een een meter
dikke laag fosforslakken. Op
de kruin en gedeeltelijk op de
taluds van de drempel werd
met steenstorters stortsteen
10/300 kg aangebracht.
Een voorbelasting van stortsteen 60/300 kg en 300/1000
kg werd aangebracht voor de
zuidelijke kop en geprofileerd
op de taluds. Op 8 december
was de eerste fase voltooid.
Nadat overeenstemming was
bereikt betreffende de kosten,
werd ook de tweede fase van
het werk opgedragen en in
uitvoering genomen. De
bovenste laag stortsteen

De Krammersluizen gereed
voor inundatie. Foto april 1983

60/300 kg en 300/1000 kg
werd met steenstorters
aangebracht op de drempel in
het diepe gedeelte van het
sluitgat. Het sluitgat ligt nu
weer over de gehele lengte op
NAP. -2 m . De derde fase
van het werk, bestaande in de
verzwaring van het lage
noordelijke damvak en de
aanleg van een kop, is in
voorbereiding. Reeds werden
mijnsteenperskaden uitgereden en maakte men een begin
met het ontmantelen van het
oostelijke talud van het lage
damvak en het inrichten van
een spuitstort. Daarna is de
benodigde zandhoeveelheid
in het werk gebracht met een
winzuiger, zelfvarende zandbakken en een perszuiger. Bij
het spuiten van het zand in
het damvak achter het resterende deel van de sluitkade
hebben omvangrijke doorpersingen van de ondergrond
plaatsgevonden. Hierdoor is
de benodigde hoeveelheid
zand aanzienlijk vergroot.
Momenteel wordt het zand
geprofileerd en van een
verdediging voorzien . Voor de
ringdijk van de bouwput voor
het doorlaatmiddel is in een
ingericht depot de benodigde
hoeveelheid zand gespoten .
Ook voor het verzwaren van
het zuidelijk damvak zijn
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd of nog in
uitvoering, lOals het opnemen
van de betonblokkenglooiing
inclusief teenvoorziening van
een gedeelte van de oostelijke
havendam van de Kreekraksluizen, de ontmanteling van
het oostelijke talud van het
lage damvak en de inrichting
van een spuitstort.
Bathse Spuikanaal
In de verslagperiode is voortgegaan met het maken van
kanaalinsteken in het toekomstige Spuikanaal.
De wegen langs het kanaal
zijn inmiddels voorzien van

een asfaltverharding . Op 22
december heeft de oplevering
plaatsgevonden.
In de onderhoudsperiode zal
de aannemer nog een oppervlaktebehandeling moeten
aanbrengen, rietbermen
inplanten en bermen en taluds
inzaaien .
De werkzaamheden aan de
bouw van de vier verkeersbruggen en aan de verkeersen leidingenbrug verlopen
geheel vol gens schema.
De brug in de Bathseweg en
in de RW 258 zijn voor het
verkeer opengesteld . Van de
autosnelweg A 58 is de
noordelijke brug gereed, van
de zuidelijke brug is het
betonwerk gereed . Ook de
bouw van de verkeers- en
leidingenbrug vordert goed.
Bij de aansluiting van de
noordelijke en zuidelijke
afvalwaterleiding op de
bestaande leidingen in de
zuidelijke zinkerbundel zijn, in
het gedeelte tussen de Schelde-Rijnverbinding en het
Spuikanaal, lekkages geconstateerd. Oorzaak hiervan is
waarschijnlijk, dat de toegepaste rubberen afdichtingsringen niet de juiste afmetingen
hebben . Het herstel van de
lekkages zal waarschijnlijk drie
maanden duren.
De bronbemaling voor de
verlaging van de grondwaterstand voor de bouw van de
Spuisluis en de Sifon is in
werking gesteld. Het ontgraven'
van de bouwputten vordert
goed .
Oosterscheldekering
De verdichting in de as van de
stormvloedkering is voltooid.
Het werk in de Hammen is
geevalueerd en goedgekeurd .
Na het verdichten in de as
diende de 'Mytilus' plaatselijk
nog de rand van de bodembescherming te verstevigen . In
de Roompot is dit werk
gereed, in de Schaar komt het
medio januari 1983 klaar.

De 'Mytilus' wordt daarna
opgelegd in een werkhaven.
De randen van de bodembescherming worden volgens
een vast plan bewaakt. Bij
ongewenste verdiepingen kan
tijdig worden ingegrepen . Dit
is al eens gebeurd aan de
zuidzijde van de Roompot. In
het begin van 1983 zullen de
ontgrondingskuilen bestort
worden .
De eerste fase van de damaanzet Neeltje Jans is klaar.
Deelovereenkomsten zijn
voorbereid voor de eerste fase
van de damaanzet Noord-Beveland en voor de tweede fase
van de damaanzet Roggenplaat-Noord .
Onderhoud werd gepleegd
aan onder meer haveninrichtingen, loswallen en de
hulpbrug . Om ongewenste
ontgrondingen te voorkomen
bij een aantal pijlers van de
hulpbrug, hebben bestortingen plaatsgevonden . Onderhoudsbaggerwerk werd
uitgevoerd in de Roompothaven en in de toeqang~geul.
In de haven van de damaanzet Noord-Beveland zal het
onderhoudsbaggerwerk in
februari 1983 gereedkomen .
De elektrische installaties voor
de Roompotsluis worden
aangelegd. De bouw van het
bedieningsgebouw is nage.noeg gereed . De buitenhaven
en de aansluiting met de
binnenhaven zijn gerealiseerd.
In het voorjaar van 1983 zullen
de geleidewerken worden
geplaatst.
Begin 1983 zal de delingsdijk
tussen de compartimenten 2
en 3 van het bouwdok Schaar
gedeeltelijk worden verwijderd . In de lOmer wordt
begonnen met het inunderen
van deze bouwputten . Aansluitend zal de dijk tussen de
compartimenten 1 en 2
worden doorgebaggerd.
Het ontwerp van het funderingsbed is nagenoeg afgerond .
Voor de problemen met de
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stabiliteit van de afdeklaag
van de ruimte tussen de
funderingsmatten gedurende
een korte periode in de
bouwfase is na de verslagperiode een oplossing gevonden.
Begin 1983vindthierafrondende besluitvorming over plaats.
De proefperiode van het
bedrijf met de 'Cardium' en de
'Jan Heymans' is medio
november afgerond. In totaal
werden drie onder- en twee
bovenmatten gelegd. De
vereiste nauwkeurigheid werd
ruimschoots gehaald. Op 23
november is de eerste mat
gelegd. Tijdens het opschonen
voor het verdichten werd hij
evenwel beschadigd. Maatregelen in de vorm van aanpassingen aan de opschoonkoppen zijn genomen, om dit in de
toekomst te voorkomen.
Tot nu toe kon de gewenste
voortgangssnelheid nog niet
gehaald worden. Naast
algemene aanloopproblemen
zijn als belangrijkste oorzaken
aan te merken beschadiging
van de eerste mat, het stormachtige weer, mechanische
storingen en problemen met
stortsteen aan de voet van de
damaanzet RoggenplaatNoord.
Ook het ontwerp van de
drempel is nagenoeg gereed .
De steenstorters zijn in aanbouw. Voor het in te zetten
peilsysteem wordt een keuze
voorbereid . De bewerktuiging
van de trilplaat voor het
verdichten van de ruimte
tussen de funderingsmatten
wordt aanbesteed. De hierbij
behorende ontzandingsinstallatie is verder ontwikkeld. Het
ontwerp zal in modelproeven
worden getest.
Een keus is gemaakt voor
ponton en lieren van de
toplaagstorter. De kraan is
besteld . Het transportsysteem
van stenen van het depot naar
de kraan wordt verder uitgewerkt. De toplaagstorter wordt
medio 1983 op het werk
verwacht. De aanvoer van
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breuksteen uit Duitsland en
Finland yond goede voortgang . Tot eind 1982 werd in
totaal bijna een kwart miljoen
ton aangevoerd.
De proefperioden van de
'Ostrea', de 'Macoma' en de
'DOS I' verlopen voorspoedig.
Met de 'Ostrea' is tijdens
vaarproeven onderzoek
gedaan naar de gewenste
vaargeulbreedte van de Grote
Vuilbaard. Tijdens de beproevingen is gebleken dat de
blikken zool van de pijlers
plaatselijk losraakt. Er zijn
maatregelen genomen om de
pijlers aile van dit blik te
kunnen ontdoen.
De 'Macoma' heeft te kampen
met scheurende buffers.
Binnenkort wordt de constructie aangepast. De koppelproeyen met de 'Ostrea' en de
'Donax I' kunnen dan worden
voortgezet. De 'Donax I' heeft
met goed gevolg afrolproeven
met corrigerende tegelmatten
gedaan op het asfaltmastiek in
de Schaar.
Eind december heeft het
laatste stort van de 66e pijler
plaatsgevonden. De afwerking
duurt tot Pasen. Daarna
kunnen de compartimenten 2
en 3 gelijktijdig ge'inundeerd
worden .
Het betonwerk van het bedieningsgebouw, het 'Ir. J. W.
Topshuis', verloopt volgens
plan . Het keldergedeelte is
gereed en in juni wordt
begonnen met de afbouwwerkzaamheden.
In Kats wordt op 1 januari
begonnen met de produktie
van verkeerskokers. De bouw
van hamerstukken en bovenbalken is in voorbereiding. In
compartiment 4 vordert de
bouw van onderbalken
volgens plan.
De meetsystemen van het
bijzondere materieel voldoen
goed. De nauwkeurigheden,
die gehaald worden, zijn
hoog.
Op de 'Cardium' is vlak voor
het einde van het jaar overge-

schakeld op het definitieve
plaatsbepalingssysteem .
Bagger- en matlegspecialisten
beschikken nu over optimale
informatie.
De meetsystemen voor de
toplaagstorter, de stortschepen en de verdichtingsponton
zijn in ontwikkeling.
Voor het peilen van de drempel
wordt een zeer nauwkeurig
werkend systeem ontworpen.
Dit zal worden aangebracht op
de 'Scholekster'. Medio 1983
zal het operationeel zijn.
De 'Portunus' heeft zijn nut
reeds in de praktijk bewezen.
Rond de jaarwisseling is dit
onderwatervoertuig uitgerust
met een inspectie-arm.
Hiermee kunnen ook plaatsen
ge'inspecteerd worden, waar
het voertuig slechts op afstand
bij kan.
Voor het opslaan en verwerken
van de stroom van meetgegeyens is het computercentrum
Com meet opgericht.
In het proefbassin in Schelphoek is onderzoek gedaan met
de onderwaterwerkkamer. De
proeven worden voortgezet
onder natuurlijke omstandigheden. Tevensisnagegaan
welke reparatiemogelijkheden
er zijn voor schade aan de
grindzakken van de pijlers.
Gebleken is dat de gevolgen
ku nnen worden bestreden
met een stapeling van kleine
grindzakken.
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Kwaliteitszorg voor de
materialen voor de
Oosterscheldekering

De hoge eisen die worden gesteld aan ontwerp
en uitvoering van de werken in de Oosterschelde, leiden vanzelfsprekend ook tot bijzondere
zorg voor de kwaliteit van de materialen
waaruit de verschillende constructies worden
opgebouwd. Sedert 1976 zijn dan ook steeds
meer werkgroepen opgericht, die zich gingen
bezighouden met de problematiek van de
keuring van bouwstoffen. De leuze werd
immers dat 'van elke kubel asfalt die in de
Oosterschelde wordt verwerkt, de kwaliteit
bekend moet zijn'.
Dit bleek een omvangrijk karwei, dat zelfs nu
nog niet ten einde is. Kwaliteitszorg gaat
namelijk veel verder dan het keuren van een
lading steen of het onderzoek van een boorkern .
De eigenschappen die bouwstoffen dienen te
bezitten hangen samen met de eisen die aan
een constructie met die bouwstoffen worden
gesteld. Het niveau van die eigenschappen is in
meerdere of mindere mate te be'invloeden bij
de produktie en de verwerking ervan.
Wil men dus dat een materiaal een zekere
kwaliteit heeft, dat wil zeggen in bepaalde mate
voldoet aan de eisen die het gebruiksdoel stelt,
dan zijn inzicht in ontwerpkundige overwegingen even belangrijk als kennis van eigenschappen en gedrag van het materiaal, van onderzoeks- en beproevingsmethoden van produktiewijze en uitvoeringsmogelijkheden.
Regelmatig overleg tussen de betrokkenen bij
ontwerp, uitvoering, produktie, materiaalonderzoek en keuring is dan ook noodzakelijk om te
komen tot een realistisch pakket van normen,
eisen, voorschriften en bestekbepalingen, en
tot een juiste toepassing daarvan.
Traditioneel waren eisen die aan bekende
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Fig . 1. Verband tussen
geluidssnelheid en
druksterkte bij de blokken van
de blokkenmat
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waterbouw-materialen werden gesteld, voor
een groot deel gebaseerd op in het verleden
opgedane praktische ervaring. Na de tweede
wereldoorlog bleken ze al snel aanvulling en
wijziging te behoeven. Oat had een groot
aantal oorzaken, maar de belangrijkste
daarvan waren wei de toepassing van nieuwe
ontwerpmethoden met behulp van fysisch
modeionderzoek en rekenmodellen, de veelheid
aan nieuwe materialen en uitvoeringswijzen,
en de grote hoeveelheden die in korte tijd
moesten worden verwerkt; tenslotte ook het
feit dat herstel of vervanging achteraf vrijwel
niet meer mogelijk is bij waterbouwkundige
constructies.
De nieuwe procedure omvat globaal de
volgende fasen: inventarisatie en aanvullend
onderzoek, vergelijking en toetsing van
resultaten, keuze van eisen en keuringsprocedure, invoering en - zeer wezenlijk - evaluatie.
Vooral het lo nauwkeurig mogelijk vaststellen
van uitvoerbare keuringsprocedures, waarbij
komt vast te staan welke eigenschappen
worden onderzocht, op welke wijze en hoe
vaak en wat de consequenties kunnen zijn, en
de uitvoering daarvan, bleken nieuwigheden
waar wei enige gewenning voor nodig was.
Aan de hand van een aantal waterbouw-materialen zal in het hierna volgende een en ander
breder worden behandeld . De grote lijn is
daarbij de ontwikkeling of aanpassing van
kwaliteitssystemen als gevolg van het feit dat
de materialen of nieuw zijn of aan hoge eisen
zijn onderworpen, of in een nieuwe toepassing
voorkomen.
Door keuze van een half-open Oosterschelde
kreeg de blokkenmat in de sluitgaten opeens
een andere functie: niet langer lOU hij tijdelijk
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Proefstukje
achtersabelingsmateriaa I:
verhard harsmengsel met
vulmateriaal

bodembescherming zijn, maar voorgoed.
Terstond ook werden aan het beton veel
hogere eisen gesteld, en wei dat een constant
kwaliteitsniveau moest worden gegarandeerd,
gezien de gewenste duurzaamheid in zeewater.
Uit de in Nederland bestaande norm, de
'Voorschriften 8eton 1974 (NEN 3861 )', die bij
vrijwel ieder werk wordt toegepast, werd toen
een keuze gemaakt voor betonklasse II-kwaliteit
830. Hiermee lag de keuringsmethode vast,
zowel voor het onderzoek naar de geschiktheid
van grondstoffen en mengsels als voor wat
betreft de aanwezigheid en de uitrusting van
een controlelaboratorium en de aanstelling van
een betontechnoloog. .
Regelmatig lOU onderzoek plaatsvinden naar
de eigenschappen van cement, zand, grind en
betonspecie. Verzekerd van constante goede
grondstoffen kon men dan verder maatregelen
nemen voor een zo gelijkmatig mogelijke
produktie, die leidde tot een makkelijker te
verdichten mengsel en een meer constant
produkt. Van de betonspecie werden kubussen
vervaardigd, die na 28 dagen verharding
werden onderzocht op dichtheid en druksterkte .
Voor kwaliteit 830 dient de statistisch berekende
karakteristieke druksterkte dan minimaal 3
kg/mm2 te bedragen. Tot lOver is sprake van
de toepassing van bestaande eisen en normen
voor het materiaal, waarbij de producent zijn
produkt onder bedrijfscontrole vervaardigt.
Doordat het afzinken van de blokkenmat
onmiddellijk aansloot op de vervaardiging - de
blokken werden immers in enen door op de
kunststoffen filtermat gestort, verdicht en met
stoom verhard, waarbij het geheel op een
grote drijvende rol werd gerold, die meteen
naar de plaats van afzinken werd versleept - is
de termijn van 28 dagen te lang om bij te

Bedrijfscontrole van
breuksteen 5/40 kg door
groevepersoneel bij Partek
(Finland)

sturen in de produktie of om de druksterktes te
gebruiken voor zogeheten afname-controle.
Daarom werd aanvullend een niet-destructieve
onderzoeksmethode toegepast, die in de
voorschriften van 1974 wei is beschreven, doch
niet in een genormaliseerde procedure vastgelegd.
Het komt erop neer dat na de stoomverharding
de voortplantingssnelheid bepaald wordt van
pulsen in de betonblokken. De snelheid zegt
iets over de druksterkte van de blokken. Zo' n
meting bleek wei in het produktieproces
inpasbaar. Door dit minimumniveau van
druksterkte vast te leggen, werd een vorm van
opleveringscontrole verkregen; tevens kon
deze meting dienen als signaleringssysteem.
Overigens bleken de vereiste druksterktes en
poriengehaltes bij deze samenstelling dank
zij de ingevoerde bewaking van de kwaliteit
van grondstoffen en specie in he! algemeen
goed te realiseren . De aanvullende metingen
van de afgeleide druksterkte hoefden dan ook,
gezien de berekende kleine kans van optreden
van afwijkingen, niet met grote frequentie en
omvang te worden uitgevoerd .
In sterke tegenstelling tot de bovenomschreven
situatie, waarin wei aanvullend onderzoek
nodig was, maar toch ondanks de ongewone
produktiewijze van bestaande normen en
voorschriften kon worden gebruik gemaakt,
staat de kwaliteitszorg bij toepassingen van
kunststof in de Oosterschelde. Het gaat hier om
kunstharsen als bijvoorbeeld achtersabelingsmateriaal, kunststofpennen voor de verbinding
van betonblokken en kunststoffilterweefsel, en
deze kunststoffilterweefsels zelf. De hiervoor
benodigde eisen, voorschriften, keuringsmethoden en procedures zijn in hoofdzaak tijdens het
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Tabel1 . Standaardafwijkingen van de gemiddelde samenstelling van waterbouwasfaltbeton
Asfaltmengsel
jaar

steen

zand

vulstof

bitumen

holle ruimte

% mlm

% mlm

% mlm

% mlm

%

laagdikte
cm

2,46
2,39
1,18

2,30
2,22
1,02

9,67
0,53
0,43

0,32
0,31
0,23

0,87
0,82
0,40

3,74
3,34
2,73

waterbouwasfaltbeton

1978-1979
1979
1980

werk aan de stormvloedkering ontwikkeld,
aangezien deze materialen in feite nieuw
waren. Kunststofweefsels werden als onderdeel
van filterconstructies al wei eerder toegepast,
maar nog niet op een lo grote schaal en niet in
bijlOndere constructies als blokkenmatten en
fi Itermatten.
Bij de toepassing van epoxyhars als basis voor
de achtersabeling van de schuifgeleiders op de
pijlers was gezien de werkomstandigheden
regelmatig intensief overleg noodzakelijk. Er
waren geen geformuleerde eisen, lOdat die in
overleg met de directie moesten worden
vastgelegd in bestekbepalingen; wei konden
daarbij bestaande keuringsmethodieken
worden gebruikt.
Aan de hand daarvan werd een aantal produkten
in het laboratorium en op praktijkschaal getest,
en werd een keuze gemaakt. Afgezien van het
peil van verschillende fysische en mechanische
eigenschappen is homogeniteit waarschijnlijk
de belangrijkste voorwaarde, lOwel bij de
bereiding als ten aanzien van het eindproduk!.
In dit geval worden vloeibare componenten en
loskorrelig vulmateriaal gemengd, waarna de
verharding van het mengsel begin!. Variaties in
de dosering van de harscomponenten, in de
menging en ook in de temperatuur in de
omgeving - zeg maar de seizoenen - zijn van
onmiddellijke invloed op het eindprodukt;
problemen op dit vlak moesten bij de uitvoering
opgelost worden.
Tekortkomingen konden worden geconstateerd
aan de hand van praktijkcontrole van monsters
harsmengsel en proefbalkjes gereed produkt;
op grond van onvoldoende verharding werd
besloten tot nader onderlOek; uiteindelijk kon
een en ander tot tevredenheid worden opgelos!.
De kwaliteitslOrg moest hier dus vooral
voorzien in ad hoc-oplossingen bij gerezen
moeilijkheden; tegelijk was het een intensieve
controle van de werkuitvoering, meer dan
keuring van een gereed produkt.
De toepassing van kunststofweefsels heeft in
de Oosterschelde een hoge vlucht genomen .
Het materiaal wordt onder andere verwerkt in
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zink- en kraagstukken met al dan niet vaste
ballast, in lOolstukken, blokkenmatten en
steenasfaltmatten. Bepaalde onderdelen van
de stormvloedkering lOuden lOnder kunststofweefsel misschien helemaal niet uitvoerbaar
zijn geweest. Denk aan de grindzak om de
pijlervoet, en uiteraard aan de funderingsmatten . De weefsels voor blokkenmat en steenasfaltmat hebben een filterfunctie, en dienen dus,
vooral bij de blokkenmat, een zekere zanddichtheid en waterdoorlatendheid te bezitten, naast
de voor het aanbrengen en functioneren
nodige sterkte. De keuze voor half-open
Oosterschelde verzwaarde bovendien de eis
van duurzaamheid, vanwege de nu permanente
functie van de bodembeschermingen .
Voor het bepalen van zanddichtheid en waterdoorlatendheid van deze weefsels bestonden
nauwelijks proefmethoden; die moesten eerst
nog worden ontwikkeld, en vervolgens gestandaardiseerd. De vereiste karakteristieke
waterdoorlatendheid en zanddichtheid werden
vastgelegd op grond van modelonderzoek en
ontwerpberekeningen. Om zicht te krijgen op
de duurzaamheid was onderzoek nodig naar de
wijze en vooral de snelheid van aantasting van
het materiaal waaruit de kunststoffilters zijn
opgebouwd. Dit zijn garens van polypropeen,
waarvan bekend is dat de samenhang in de
kunststof door reactie met zuurstof geleidelijk
verloren gaat. Om dit tegen te gaan worden
door het polyp rope en bepaalde stabilisatoren
gemengd. De achteruitgang door oxydatie
bleek bepalend voor de duurzaamheid van het
materiaal; de gegeven belastingsomstandigheden leiden tot een langere levensduurverwachting dan de aantasting door oxydatie.
Door garens van polypropeen, die enkele
dagen in zeewater waren gekookt, in een oven
kunstmatig te verhitten, wordt het oxydatieproces versneld. Deze methode is gebruikt bij het
onderlOek, en vervolgens gestandaardiseerd
voor kwaliteitscontrole op de garens waaruit
de kunststofweefsels werden geweven .
Vastgesteld werd tevens, dat een nieuw
stabilisator-systeem nodig was om voldoende
levensduur te verzekeren . De opgedane kennis

Monsterneming van zand op
een baggerinstallatie aan de
Maas

is op een bijlOndere manier verwerkt tot een
kwaliteitscontrolesysteem. Uitgangspunt was,
dat de keuring op de plaats van fabricage van
garens en weefsels moest plaatsvinden, omdat
contrale bij aflevering een complexe organisatie
lOU vereis'en. Bovendien lOU het weefsel, als
tot afkeuring zou moeten worden overgegaan,
moeten worden geretourneerd, met als gevolg
stagnatie in de voortgang van de werken:
zowel de blokkenmat als de steenasfaltmat
werden in continu-pracessen vervaardigd en
aangebracht.
Daarom is voor de garens tot een systeem van
certificering overgegaan, waarvoor als basis
lOgenaamde K-bladen zijn opgesteld , Die
beschrijven de aan de garens gestelde eisen,
de monsterneming en de beproeving. Bedrijven
die op basis van een dergelijk certificaat willen
leveren, dienen een interne kwaliteitsbewaking
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op te zetten, bestaande in een aantoonbare
contrale op grandstoffen, verwerking en
produkt; door een externe instantie wordt de
uitvoering daarvan middels steekproeven
getoetst.
Voor de vervaardiging van weefsels werd het
gebruik van gecertificeerde garens voorgeschre yen. De eisen voor zanddi chtheid en waterdoorlatendheid, te bepalen via inmiddels gestandaardiseerde methoden en keuringsprocedures,
werden verder bij overeenkomst geregeld .
Door vruchtbare samenwerking tussen ontwerpers, onderzoekers op uiteenlopende terreinen,
lOals waterloopkunde, weefseltechniek en
materiaalkunde, producenten en keuringsinstanties is een in kwaliteit voldoende gewaarborgd produkt bereikt. De opgedane ervaringen
zijn ook gebruikt bij de kwaliteitslOrg voor
andere toepassingen van kunststofweefsels,
lOals de grindbak en de funderingsmat. In dit
laatste geval waren overigens weer andere
eisen aan de orde, in het bijlOnder wat betreft
sterkte en vervorming.
Een volgende veel toegepaste groep materialen
omvat een aantal soorten waterbouwasfalt,
mengsels van vulstof, zand, grind of steenslag
en bitumen.
Door variatie in de samenstelling zijn grote
verschillen in eigenschappen en gedrag te
realiseren . Men kan bij verwerking vloeibare,
en overigens waterondoorlatende mastiek
maken, maar ook waterdoorlatend zandasfalt.
Taludbekleding met waterbouwasfaltbeton is
overigens al sinds de jaren vijftig een zeer
gebruikelijke constructie. Asfalt wordt in de
wegenbouw al decennia lang frequent toegepast, en dus is daar ook geleidelijk een pakket
van eisen en voorschriften ontstaan . Aan
grandstoffen en mengsels worden eisen
gesteld, die middels omschreven praeven
worden gecontroleerd ; de voorschriften voor
uitvoering en contrale liggen vast. Vereist
wordt vooronderlOek, waarbij wordt nagegaan
of met de aanwezige bouwstoffen een produkt
kan worden gemaakt dat aan de wensen
voldoet, bedrijfscontrale door de aannemer bij
uitvoering, en opleveringscontrole door de
directie. Indien niet aan de eisen wordt voldaan,
kan dat verschillende maatregelen tot gevolg
hebben: kortingen, verrekening, verbeteringsmaatregelen of vervanging.
Het leek voor de hand te liggen, dat systeem
voor de waterbouw over te nemen. Enige
aanpassing bleek echter om een aantal redenen
noodzakelijk. De belangrijkste hangen samen
met de praktische onmogelijkheid tot maatregelen achteraf, na het gereedkomen van een
asfaltconstructie, lOals bijvoorbeeld bij de
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stortebedden van mastiek, en de moeilijker
werkorganisatie die ontstaat door de samenhang met andere bouwactiviteiten; allerlei
regelingen rand de kwaliteitscontrole blijken
herhaaldelijk doorkruist te worden, lOdat
constante produktie moeilijk haalbaar is . Een
en ander heeft geleid tot een veel grotere
nadruk op de kwaliteitsbegeleid ing tijdens de
bereiding en verwerking van asfalt, om lOveel
mogelijk te voorkomen, dat achteraf afwijkingen
lOuden worden geconstateerd; correctie
achteraf is onmogelijk of althans zeer moeilijk.
Daarom werd op het werkei land Neeltje Jans
een veldlaboratorium ingericht, waar ter
ondersteuning van de directie verschillende
onderzoeken konden worden uitgevoerd, als
duplo, of ter contrale van onderzoek door de
aannemer, of bij opgetreden problemen ; dit
laboratorium bewijst nog steeds zijn goede
diensten, ook bij de kwaliteitslOrg voor granulaire materialen.
Overigens is het vrij moeilijk de eisen die men
moet stellen aan verschillende waterbouwasfaltsoorten af te leiden uit de functies van de
ermee opgebouwde constructies. Dit komt
doordat de belastingen , golfklappen bijvoorbeeld, vaak nog onvoldoende zijn te kwantificeren en doordat asfalt in zekere mate een
visceus gedrag vertoont , wat modeionderzoek
op schaal zeer moeilijk interpreteerbaar maakt.

materiaal

toepassing

grind 30/60 mm

cunet

grind 8/40 mm
kif 2/8 mm

fundering
fundering

grind-zand 0/32 mm

damaanzet

LD-slak 40/250 mm

open filter

Koperslak 40/250 mm

open filter

Basalt 40/250 mm

open filter

D-slak 40/160 mm

divers

Er wordt daarom veelal gewerkt met ervaringsgegevens, maar door de verschillende inschatting daarvan door de deskundigen ontstond
wei eens discussie . Belangrijk is dan in ieder
geval het realiseren van een constant produkt.
De stortebedden voor en achter de stormvloedkering zijn uitgevoerd in asfaltmastiek, een
mengsel van zand, vulstof en bitumen; dit
produkt is bij hoge temperatuur vloeibaar en
wordt dan met het asfaltschip 'Jan Heymans'
via een pijp en een verdeelmond op de bodem
onder water aangebracht, waar het tot een
baan uitvloeit en afkoelt. In afgekoelde vorm
bezit het nog voldoende flexibilteit om bepaalde
ontgrondingen te volgen. Wezenlijk is in dit
geval dus de eis van viscositeit bij de verwerkingstemperatuuren bij de omgevingstemperatuur na het aanbrengen; de verwerking is
maatgevend . Opleveringscontrole heeft hier
hoogstens zin voor verrekening van eventueel
te veel toegevoegde bitumen; correctie van de
aangebrachte lagen is hooguit mogelijk door er
een nieuwe laag overheen te leggen.
De in het bestek beschreven laagdikte moest
worden opgebouwd uit drie elkaar dakpansgewijs overlappende banen; de mastiek diende
hiertoe in voldoende mate te kunnen uit- en
samenvloeien.
Geleidelijk werd duidelijk dat aan de verschil lende voorwaarden niet voldaan kon worden

door aileen een hoge kwaliteit van de mastiek ;
een ongestoord verloop van het totale aanbrengproces bleek doorslaggevend . De
plaatsbepaling, de verhaalsnelheid, de samen stelling en temperatuur van de mastiek en de
stroming in de aanbrengpijp werden tenslotte
voortdurend gevolgd en vastgelegd; ingrepen
vonden slechts plaats bij bepaalde combinaties
van afwijkingen onder verschillende omstandigheden. Zonodig volgde dan onderzoek onder
water, als dat op grond van de bedrijfsgegevens
nodig leek. Van de mastiek werd verder de
samenstelling en de viscositeit gecontroleerd,
evenals de grondstoffen . Zodra het belang van
de viscositeit duidelijk was, kon overigens op
een ander mengsel worden overgegaan met
besparing op de dure component bitumen .
Zoals reeds vermeld is bekleding van dijken en
dam men met waterbouwasfaltbeton allang
gebruikelijk. Men werkt in de water- en in de
wegenbouw in principe met hetzelfde produkt,
een mengsel van vulstof, zand, steenslag en
bitumen; ook de wijze van verwerking en de
mogelijkheden tot controle en correctie

Tabel 2. Kenmerken van het keuringssysteem voor
een aantal ong ebonden materialen voor de
Oosterscheldekering

onderzochte eigenschappen

frequentie

plaats

uitvoering

korrelverdeling

elk schip

bij produktie (Limburg)

namens directie

korrelverdeling
korrelverdeling

elk schip
elk schip

bij produktie (Beneden-Maas)
bij produktie (Boven-Rijn)

namens directie
door producent

korrelverdeling

elk schip

bij produktie (Beneden-Rijn)

namens directie

korrelverdeling
menging 2 sorteringen
dichtheid, sterkte
kalk- en ij'zerbestendigheid

min. eens
per maand

bij produktie (Luik)

namens directie

korrelverdeling
menging 2 sorteringen
bestendigheid
dichtheid, sterkte

elke dag

bij produktie (Hamburg)

door producent

bij afvoer

bij produktie (Hamburg)

namens directie

korrelverdeling
korrelvorm
voorkomen ·zonnebrand
dichtheid, sterkte

elke dag

bij produktie (Eifel)

door producent

min. eens
per maand

bij produktie (Eifel)

namens directie

eens per kw.
elke lading

bij produktie (staalbedrijf)
bij aanvoer visueel

namens directie
namens directie

als LD-slak 40/250 mm
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achteraf vertonen grote overeenkomsten.
In verwerkte toestand dient asfaltbeton een
laag te vormen van een zekere dikte, waarvan
de holle ruimte beperkt is in verband met de
duurzaamheid, en de samenstelling constant,
ter vermijding van afwijkende en mogelijk
zwakkere plekken. Om aan de holle ruimte-eis
te voldoen, dient een mengsel te worden
ontworpen dat zich in warme toestand op het
talud makkelijk laat verdichten, maar dat ook
zo stabiel is, dat het tijdens het walsen niet kan
afschuiven . Ook dit stelt eisen aan de gelijkmatigheid van samenstelling en temperatuur.
Verder speelt de afwerking van de ondergrond
mee en vooral de laagdikte. De kwaliteitszorg
omvat vooronderzoek naar het mengselontwerp, bedrijfscontrole van de bouwstoffen, het
mengproces, de mengselsamenstelling, de
verwerking, en opleveringscontrole. In de
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Vooronderzoek naar basalt
40/160 mm in een groeve in
Duitsland

praktijk van de begeleiding ging het vooral om
intensief schaduwonderlOek, aandacht voor
uitvoeringsdetails en ondersteuning bij
problemen: het resultaat van de opleveringscontrole mocht geen verrassing zijn. Dat dit tot
een aanzienlijke inspanning leidt, wordt
wellicht ge'illustreerd door het feit dat voor de
asfaltwerken aan de havendammen van
Noordland niet minder dan 1000 monsters
werden onderzocht. Maar zulke inspanningen
worden wei beloond. De actieve ondersteuning
binnen lO'n systeem van kwaliteitslOrg leidt tot
kwaliteitsverbetering, lOals afgeleid kan
worden uit de verminderde spreiding in
verschillende eigenschappen van de verwerkte
waterbouwasfaltmengsels, tot zelfs het niveau
dat wordt bereikt in de asfaltwegenbouw.
Ais laatste waterbouwmaterialen waarvan de
lOrg voor de kwaliteit een interessante ontwikkeling te zien geeft in de Oosterschelde,
bespreken we de ongebonden materialen:
zand, grind, breuksteen, mijnsteen en slakken.
'Voor de relevarite eigenschappen lOals
korrelverdeling, massaverdeling, dichtheid en
sterkte, waren wei enkele beproevingsmethoden bekend, maar ze bleken in het algemeen
onvoldoende en ontoereikend . Eisen en
keuringssystemen waren niet of nauwelijks
ontwikkeld en sloten totaal niet meer aan bij
wat vanuit het ontwerp van verscheidene
onderdelen van de stormvloedkering werd en
wordt geeist. De nieuwe benadering verliep
langs de volgende hoofdlijnen. Onderzoek
werd uitgevoerd bij de produktie van de
materialen, teneinde na te gaan welke eigenschappen dat waren, hoe die varieerden en in
welke mate ze te be'i nvloeden lOuden zijn.
De resultaten van dit onderzoek werden
vergeleken met de uit het ontwerp voortvloeien de eisen; dit leidde in het algemeen tot
aanpassing van produktie en ontwerp. Bij de
uiteindelijk aan de materialen te stellen eisen
werden keuringsprocedures opgesteld op basis
van bestaande of ontwikkelde proefmethoden,
werd de wijze en plaats van monsterneming
vastgelegd, alsmede de gevolgen bij het niet
voldoen aan de eisen. Een en ander werd in
bestekbepalingen opgenomen. Vanwege de
grote hoeveelheden en het belang van ongestoorde aanvoer lag de plaats van keuring
veelal bij de produktie. Dit kon op verschillende
manieren worden uitgewerkt: als bedrijfscontroIe door de produce nt, met steekproefsgewijze
controle door hetzij de directie hetzij een
keuringsinstantie, keuring door of vanwege de
directie bij de producent of bij aanvoer,
controle per scheepslading of per periodieke
controle over langere perioden . De keuze van
het kwaliteitslOrgsysteem voor een bepaald

materiaal hangt dan samen met de striktheid
van de eisen, maar ook met herstelmogelijkheden, bijsturing, keuringsinspanning, maatgevende hoeveelheid, omvang van de levering,
enlOvoort.
Breuksteen voor de drempel is eerder behandeld
in Bericht 98, november 1981, zodat het hier
wellicht voldoende is enkele ervaringen met
betrekking tot de kwaliteitscontrole nog even
aan te stippen.
Bij gebrek aan realiseerbare, dat is in de
praktijk haalbare en controleerbare eisen
moest in overleg met ontwerpers en producenten een nieuwe opzet worden ontwikkeld:
vastgelegd werden eisen voor de sorteringen,
de dichtheid, de dynamische sterkte, en de
toegestane verontreinigingen; verder de
omvang, plaats en wijze van monsterneming
en het onderzoek daarvan. Ook al gezien de
benodigde grote hoeveelheden en de afstanden
tussen groeve en werk viel de keus op een
certificeringssysteem, gebaseerd op eigen
controle door de groeve, waarvan door een
externe keuringsinstantie de effectiviteit en
lOrgvuldigheid wordt nagegaan . Afwijkingen
over een zekere periode hebben gevolgen,
lOals bijsturing of kortingen. De directie heeft
bovendien de mogelijkheid bij aankomst
twijfelachtige ladingen te laten keuren. Het
speciale certificaat waaraan aanvankelijk werd
gedacht, bleek niet realiseerbaar: het stuitte op
lOwe I formele als produktie-technische bezwaren, lOals bijvoorbeeld de invloed van transport
en overslag. Wei is gebleken dat de opgestelde
eisen bij voldoende inzet goed te realiseren
zijn. Interne kwaliteitsbewaking is daarvoor van
de grootste betekenis. Dit was duidelijk een
nieuwigheid, die gewenning vereiste.
Bij het zand voor de grondverbetering was de
situatie weer geheel anders; dit werd in een
continuproces door hoppers gelOgen en
meteen in het cunet gelost. Uiteraard werden
wei zekere eisen aan de korrelverdeling gesteld
in verband met de latere verdichting, maar in
de tijd die verliep tussen de bemonstering van
de hopperlading en de uitslag van het korrelverdelingsonderzoek was de lading inmiddels
allang gelost. Aileen in geval van extreme
afwijkingen, lOals verontreiniging, zou correctie
verantwoord zijn geweest, bijvoorbeeld door
verwijdering van reeds gelost zand.
Het belang van het onderzoek lag dan ook in de
mogelijkheid tot bijsturen van het verdichtingsproces bij variatie in het zand, en tot eventuele
keuze van een ander wingebied. Om die reden
zijn dan ook aile hopperladingen bemonsterd,
en werden de korrelverdelingen aan de
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projectleiding gerapporteerd.
Grind en grind/zand-mengsels worden bij de
stormvloedkering eveneens in grote hoeveelheden toegepast: voor de afdekking van het
cunet, voor damaanzetten, de funderingsmat
en de opstorting van de ruimtes er tussen.
Voor dit soort materialen bestonden slechts
eisen in verband met verwerking in beton of
asfalt; ze sloten in het algemeen niet aan bij
wat op grond van ontwerpoverwegingen en
modelonderzoek nodig was, met name voor
wat betreft de korrelverdeling . Dit betekende
dat het gewenste materiaal met de bestaande
installaties niet zonder meer kon worden
geproduceerd, lOdat ook hier veel geschiktheidsonderzoek en proefproduktie nodig was. Aan
de gewenste zorgvuldigheid om binnen de
vaak nauwe zeefbanden te blijven was het wei
even wennen . Voor de meeste sorteringen in
deze groep vindt nu keuring per scheepslading
plaats bij de producent. De monsterneming
van de lopende band op een baggerinstallatie
maakt bij deze vaak ontmengingsgevoelige
materialen een betere beoordeling mogelijk.
Wordt er een afwijking van de eisen geconstateerd dan vindt onmiddellijk terugkoppeling
plaats naar de betreffende directie. Deze
werkwijze werd bijvoorbeeld gevolgd bij het
grind voor de cunetafdekking, het grindzand
voor de damaanzetten en de afstorting tussen
de funderingsmatten, en het zand en grind van
de funderingsmat. Voor het grind 2/8 mm van
de funderingsmat bleek een combinatie van
bedrijfscontrole en keuring bij aanvoer goed te
voldoen. Overigens is bij de verwerking nog
regelmatig onderzoek nodig, om de verwerkingsprocessen waar mogelijk te verbeteren.
Zo voerde men bij het opstorten van de ruimte
tussen twee funderingsmatten een lange
stortpijp in voor zandgrond; ook bij de vervaardiging van de funderingsmat werden verbeteringen aangebracht in de verwerking; dit leidde
dan weer tot aanpassing van de gewenste
zeefbanden.
Voor de damaanzetten en het losse filter
tussen de funderingsmatten bleken enkele
sorteringen fijne breuksteen tot 250 mm
zeefmaat ontwikkeld te moeten worden. De
produktie daarvan vindt in de groeven in het
algemeen plaats via redelijk betrouwbare en
reproduceerbare breek/zeefprocessen, lOdat de
kwaliteitszorg hier kon worden opgezet op
basis van een frequente, in de aanloopfase zo
nodig dagelijkse bedrijfscontrole door de
producent zelf die van directiewege regelmatig
werd gecontroleerd .
In de overeenkomsten is dan wei de mogelijkheid opgenomen tot keuring bij aanvoer.
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Afhankelijk van het belang van de sortering in
de constructie vindt wei samenstelling van de
uiteindelijke sortering uit verschillende fracties
plaats, onder toezicht van een keurmeester,
meestal voorafgaand aan de verlading; dit
geldt voor enkele typen slakken die worden
toegepast in het open filter.
Ais laatste van deze voorbeelden een korte
indruk van de kwaliteitszorg voor materialen
voor algemene toepassing, zoals LD-slak,
mijnsteen en fosforslak. In het algemeen
worden hier lagere eisen gesteld, gezien de
wijze van gebruik. Fosforslak wordt geleverd
tout-vena nt, dus zonder sortering .
Voor mijnsteen zijn twee sorteringen ontwikkeld, te weten ongesorteerd en gesorteerd;
maar ook dan gelden ruime eisen ten aanzien
van de korrelverdeling. Er worden minimale
hoeveelheden of percentages gecontroleerd,
en soms gebeurt het aileen bij twijfel. Een
opmerkelijk gevolg was het veel gelijkmatiger
karakter van het produkt, waardoor bijvoorbeeld
verliezen beperkt bleven . LD-slak komt vrij bij
een bepaald staalprocede, en is er een altijd
gelijkmatig bijprodukt van.
Periodieke controle enkele malen per jaar bij de
staalfabrieken en aandacht voor de aanvoer is
voldoende gebleken om aan de gestelde eisen
te voldoen. Behalve om de korrelverdeling en
de dichtheid gaat het bijvoorbeeld ook om de
zeewaterbestendigheid van het materiaal, die
wordt bepaald volgens een daartoe opgestelde
methode.
In het voorgaande is globaal een groot aantal
voorbeelden behandeld, om een indruk te
geven van de kwaliteitszorg voor specifieke
waterbouwmaterialen en de daarvoor nodig
gebleken ontwikkelingen in de Oosterschelde.
Behandeling in detail van het kwaliteitssysteem
voor bepaalde materialen lOU in dit bestek te
ver gaan . Deze kwaliteitslOrg speelt zich
begrijpelijkerwijze voor velen van de bij de
uitvoering betrokkenen af aan de rand van hun
gezichtsveld, of zelfs daarbuiten, en wordt
daardoor vaak niet of nauwelijks opgemerkt.
Wellicht ligt hier een oorzaak dat vooral in het
begin de invoering van kwaliteitszorg niet voor
aile materialen even soepel verliep. Toch is
door de inzet van deskundigen uit verscheidene
organisaties en van diverse herkomst nogal
wat bereikt. Kwaliteitszorg voor materialen is
dan ook een onmisbaar element bij de verantwoorde realisering van waterbouwkundige
werken .
De inmiddels opgedane ervaring zal zeer goed
bruikbaar zijn bij andere werken, zeker ook bij
kleinschalige.

Peilingen verschaffen inzicht in de bodemligging
en de bodemvorming v.an wateren, waaronder
rivieren en zeearmen. Ze geven een beeld van
de geulvorming, de onderzeese belopen, de
ligging van platen en slikken en van
aangrenzende oevers en kusten . Dit alles ten
dienste van de scheepvaart, het beheer, studie
en onderzoek, en niet in de laatste plaats de
uitvoering van werken.

In gebieden waar door hydrodynamische
omstandigheden of door erosie en sedimentatie
natuurlijke veranderingen plaats vinden, zullen
regelmatig peilingen plaats vinden uit het
oogpunt van doelmatig beheer; indien in
dergelijke gebieden evenwel naast natuurlijke
ook kunstmatige veranderingen plaats vinden,
door de aanleg van grote waterbouwkundige
werken lOals de stormvloedkering in de
Oosterscheldemonding, ontstaat de noodzaak
van een continu peilbedrijf. In een dergelijke
situatie is sprake van een 'breed werkveld' voor
de peilingen: er moet dan informatie worden
verschaft omtrent de stand van het werk, de
omgeving van het werk moet worden bewaakt,
terwijl de natuurlijke en kunstmatige morfologische veranderingen moeten worden gesignaleerd .
Bij de oprichting van de Deltadienst werd de
Hoofdafdeling Waterloopkunde belast met de
lOrg en de uitvoering van metingen, waaronder
ook peilingen. Daartoe werd destijds in het hart
van het Deltagebied de Meet- en Studieafdeling
Zierikzee opgericht. De hoeveelheid peilwerk
ten behoeve van de Oosterscheldekering nam
aan het eind van de zeventiger jaren zo sterk
toe, dat daarvoor een aparte onderafdeling
binnen de organisatie van het Oosterscheldeproject werd opgericht. Eerst gehuisvest te
Burghsluis, werd deze onderafdeling in 1981
overgebracht in het gebouw van de Uitvoeringspost Stormvloedkering op het damvak
Geul, waar ondermeer een compleet nieuw
verw.erkingscentrum en een lichtdrukkamer in
gebruik werden genomen, terwijl de peilvaartuigen een ligplaats kregen in de nabij gelegen
werkhavens. Bij de onderafdeling werken
momenteel ongeveer 20 person en.
In Bericht 91 (februari 1980) werd reeds een

Peilingen ten behoeve van de
stormvloedkering

eerste artikel gewijd aan peilingen rond de
stormvloedkering. Toen werd een globaal
inzicht gegeven in het soort werk. Dit artikel
gaat wat dieper in op een aantal andere
facetten. Achtereenvolgens zal aandacht
worden besteed aan eisen en apparatuur,
verwerking, produktiviteit vanaf 1979 en aan
een toekomstig perspectief.
De nauwkeurigheid van peilingen hangt samen
met het doel waarvoor ze worden gebruikt en
welke criteria eraan worden gesteld. Bij de
stormvloedkering ligt het accent op de uitvoering van dagelijks terugkerende werkpeilingen
en op controle- en bewakingspeilingen over
het gemaakte werk. De bouwwijze van de
kering, waarbij uiterst nauwkeurige handelingen
onder water moeten worden verricht, houdt in
dat aan de peilingen de uiterste lOrg moet
worden tiesteed. Enige voorbeelden van zulke
handelingen zijn: het graven van cunetten in
de stroomgeulen, de grondverbetering en
afdekking daarvan, de damaanzetten, het
mattenleggen, het pijlers plaatsen en het
opbouwen van de drempelconstructie; dit alles
in diep en snel stromend water, in de monding
van een aan zee grenzende getijrivier, waar
wind en golfslag hun invloed dagelijks uitoefenen.
Naast nauwkeurigheid speelt de produktiviteit
een belangrijke ro!. Gedurende een aantal jaren
achtereen zal hier sprake zijn van een veelheid
van uitvoeringshandelingen onder water, in
drie omvangrijke geulen met aangrenzende
oevers en werkeilanden. De snelheid van
opname en verwerking zal lo hoog moeten zijn
dat een continue stroom van peilgegevens
ontstaat. Uit nauwkeurig overleg tussen
directie en aannemer volgen de voornaamste
eisen: plaatsbepalingsnauwkeurigheid tot 1
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meter; dieptenauwkeurigheid kleiner dan 1%
van de waterdiepte; compensatie van scheepsbeweging en golfbeweging; automatische
inwinning en verwerking, zodat 250 km
opname per dag in 8 uur kan worden verwerkt
tot profieltekeningen en overzichten; berekening van hoeveelheden gemaakt werk en nog te
maken werk; geen 'blinde' vlekken op kaartprodukten, en een zo nauwkeurig mogelijke
planning en voortgang van het meetwerk.
Achtereenvolgens worden hierna de eisen
besproken en de apparatuur die men gebruikt
om ze te verwerkelijken.

Fig. 1. De walstations van het
Tride nt' -plaatsbepali ngssysteem, met de hoogten van de
zendmasten

Plaatsbepaling

Bij de Oosterscheldekering maakt een groot
aantal schepen gebruik van het plaatsbepalingssysteem: Ilaast peilvaartuigen ook du ikschepen,
onderzoeksvaartuigen en werkmaterieel van de
aannemers.ln zo'n situatie geniet radiografische
plaatsbepaling de voorkeur. Aanvankelijk
werkte men met de Motorola Mini Ranger III.
Dit systeem had een relatieve nauwkeurigheid
van 0-3 m per gemeten afstand en een beperkte
mogelijkheid tot meervoudig gebruik. Later
werd, na een langdurige proefperiode, gekozen
voor het Franse Trident III-systeem, dat de
volgende pluspunten had: een nauwkeuriger
plaatsbepaling door gelijktijdige afstandsmeting
van 4 afstanden naar vaste walstations: de
onnauwkeurigheid kan daardoor worden
verkleind tot 1 meter; voorts de mogelijkheid
om gelijktijdig verscheidene schepen van
gegevens te voorzien door de signalen te
coderen, en een geringer reflectiegevoeligheid
voor obstakels zoals bruggen, drijvend werkmaterieel en gebouwen.
Dit laatste vereist enige toelichting.
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Elk radiografisch systeem ondervindt op
enigerlei wijze last van reflecties, het ene
systeem wat meer dan het andere. Reflecties
treden op wanneer uitgezonden radiogolven
weerkaatsen tegen obstakels. In dit opzicht is
een kaal terrein te prefereren boven een
werkgebied zoals de omgeving van de Oosterscheldekering - 3 x 9 km ruwweg - waar,
naarmate de uitvoeringshandelingen toenemen,
het aantal obstakels in de vorm van drijvend
werkmaterieel, stalen of betonnen bruggen en
pijlers en hoog opgestapelde werkmaterialen
zoals steen- en zanddepots, belangrijk toenemen . Een extra handicap hierbij is de betrekkelijk
geringe omvang van de peilvaartuigen waardoor ook schaduweffecten optreden. Toch
wordt bij bepaalde bouwfasen het uiterste van
de goede werking gevraagd; ondersteuning
met andere, bijvoorbeeld optische middelen
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moet daarom niet geheel worden uitgesloten
in een dergelijke omgeving.
Om toch een goede werking van het plaatsbepalingssysteem te garanderen is een aantal
technische ingrepen verricht. Zo werden de
walstations zo hoog mogelijk opgesteld in een
obstakelvrije omgeving en op enige afstand
van het werkgebied; tevens werd voorzien in
kalibratiemogelijkheden in iedere stroomgeul,
in het belang van een goede werking van de
boordapparatuur van de vaartuigen; ook werd
permanent een ontvangststation opgesteld ter
bewaking en controle van de goede werking
van de zenders vanaf de wal.
De boordantennes voor ontvangst werden zo
hoog mogelijk geplaatst, veelal op uitschuifbare
masten op de vaartuigen . Met behulp van
rand- en rekenapparatuur werden bovendien
'vensters' gevormd ter bewaking van de goede
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Fig. 2,3. Walsysteem (links)
en boordsysteem behorend bij
het'lnterplot'-systeem
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posities. Bij een grotere afwijking dan de
toegestane wordt de peiling automatisch
onderbroken. Momenteel zijn acht walstations
permanent in de lucht, ook het aantal gebruikers
is acht'waaronder drie peilvaartuigen.
Dieptenauwkeurigheid

Het hydrografisch echolood is het middel bij
uitstek om informatie in te winnen over de
diepte. Een verticale geluidsbundel met een
bepaalde tophoek en frequentie vanuit het
vaartuig weerkaatst tegen de bodem . Het
weerkaatste signaal wordt weer aan boord
opgevangen . Uit het tijdsverschil tussen uitgezonden en terugontvangen signaal wordt de
diepte afgeleid. De keuze van de frequentie is
ondermeer afhankelijk van de bodemgesteldheid . In slibachtige gebieden zal met lage

frequenties - bijvoorbeeld 30 KHz - een beter
resultaat worden bereikt, terwijl op zanderige
bodem, lOals bij de Oosterscheldekering, met
een hogere frequentie wordt gewerkt, bijvoorbeeld 200 KHz.
De tophoekbundel bedraagt norma liter go,
waardoor op taluds vertekening optreedt. Bij
de stormvloedkering zijn daarom smalbundige
'echoloden in gebruik waarvan de tophoekbundel 3° is ; een kalibratiemethode, die hier verder
niet ter sprake komt, maakt het mogelijk in diep
water te ijken waardoor de gevolgen van
afwijkingen in de voortplantingssnelheid van
het signaal als gevolg van temperatuurverschillen in het water tot een minimum wordt
teruggebracht. Verder is er aan boord, naast de
hoge uitschuifbare antennemast, voor gezorgd
dat plaatsbepaling, diepteregistratie en besturing samen komen in een verticaal, zodat geen
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onderlinge correcties behoeven te worden
toegepast.
Een moeilijkheid voor de nauwkeurigheid
vormt de invloed van scheepsbewegingen op
de diepteregistratie. Gedurende meer dan
anderhalf jaar is op twee peilvaartuigen
golfcompensatie-apparatuur beproefd, lOnder
noemenswaardig resultaat. Het golfbeeld
rondom de Oosterscheldekering is daarvoor te
onregelmatig, de vaartuigen te beweeglijk en
de raaiafstanden te kort.
Door veelvuldig in hetzelfde gebied te peilen
wordt de fout van de weersinvloed lo goed
mogelijk geelimineerd. De totale gemiddelde
fout is mede daardoor kleiner dan 1%.
Verwerking
Het peilbedrijf is geautoma'tiseerd, de inwinning
en controle van gegevens geschiedt vooral ten
aanzien van diepte en plaats automatisch. Ook
de besturing van de vaartuigen in de gewenste
richting geschiedt met automatische randapparatuur, terwijl de gevaren raai en de theoretisch
opgegeven raai op een plotter te zien zijn. Aile
inwinningsgegevens worden op 'Floppy discs'
weggeschreven, waarna ze regelrecht per auto
naar het computergestuurde walverwerkingssysteem worden gebracht. Vanwege de
toenemende produktie werd het oude walsysteem Interplot in 1981 vervangen door een
nieuw RSX-Interplot systeem op de nieuwe
locatie Damvak Geul.
Het systeem is in staat om 250 km raailengte
per dag aan ingewonnen gegevens te verwerken
in acht uur. Deze opname staat gelijk aan de
piekproduktie van drie vaartuigen; aangezien
in 1981 een topproduktie is voorgekomen van
120 km met 2 vaartuigen moet het systeem
toereikend zijn, ook voor toekomstige vragen .
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Fig . 4. Weekproduktie van het
peilbedrijf

Er zijn twee snelle plotmachines voor het
tekenwerk. De voornaamste verwerkingsvormen zijn profielen en overzichten; ook worden
dagelijks de hoeveelheden gestorte en nog aan
te brengen materialen berekend. Indien de
walverwerking lOU stagneren is beperkte
verwerking aan boord mogelijk.
Voor de verwerking zijn drie waloperators
werkzaam in het Computer Centrum. Goede
afstemming tussen de opnames van de
vaartuigen en de verwerkingsafdeling heeft
ertoe geleid dat de klanten - directie en
aannemer - lOnder noemenswaardige overschrijding van de 8-urige werkdag hun produkten op tijd in huis hebben .
Om in de toekomst de in te zetten vaartuigcapaciteit en het personeelsbestand te kunnen
plannen, is onderzocht welke mogelijkheden er
zijn om de produktie op te voeren. Allereerst
werd vanaf medio 1979 aan de hand van
gegevens lOwe I aan boord als aan de wal, de
opnameproduktie gevolgd. Aan de hand van
de resultaten zijn maatregelen genomen om
het aantal improduktieve uren lOveel mogelijk
te beperken .
Zo werden de vaartuigen waar mogelijk in de
directe omgeving van het werk gestationeerd,
en werd er voor gelOrgd dat reparatiehellingen
en werkplaatsen van de Technische Dienst ter
beschikking stonden. Eveneens streefde men
naar zo kort mogelijke werfbeurten. Met
betrekking tot de personeelsinzet werd gelet op

spreiding van vakanties en bijscholing in
De improduktiviteit kon verder worden teruggedrongen door
aan boord van de schepen air-conditioning te
installeren, door de snelhejd van de verbindingen op te voeren, en door dagelijks overleg
met de klanten en een goede werkplanning,
ook op lange termijn. Tot de verhoging van de
produktie droeg natuurlijk ook bij dat er zoveel
werk was, en dat het werkgebied klein is, en
men niet veel vaartijd verliest. Tenslotte is de
volledige automatisering zeer tijdbesparend
gebleken.
Tot het vierde kwartaal van 1981 is het mogelijk
gebleken de vraag bij te houden met twee
opnamevaartuigen. Een derde vaartuig is vanaf
dat tijdstip toegevoegd.
Vergelijkbare cijfers van andere diensten
binnen de Rijkswaterstaat tonen overduidelijk
aan dat, als het gaat om opnameproduktie en
percentage" effectieve peiltijd per vaartuig, hier
van uitzonderlijk hoge prestaties kan worden
gesproken . Uit tabel 1 blijkt met name dat
de effectieve peiltijd gegroeid is van 30% naar
50%; dat de verhouding produktief - improduktief vrijwel constant ligt op 80% tegen 20%; en
dat het aantal kilometers opname van 9000 in
1979 is toegenomen tot 18000 in 1981. Gezien
het betrekkelijk kleine werkgebied kunnen we
zegger dat dit het meest frequent gepeilde
gebied is in Nederland.
automatis~ringsvraagstukken.

Een nog grotere hoeveelheid peilwerk wordt
verwacht in 1983 en 1984, wanneer de Oosterscheldekering volop in uitvoering is . Naarmate
er meer onderdelen gereed komen zal een
verschuiving plaatsvinden van werk- naar
controle- en bewakingspeilingen. Meer dan
drie opnemingsvaartuigen bemand met in
totaal twaalf man personeel zullen naar
verwachting niet behoeven te worden ingezet.
Hoeveel inspanning de totale bewaking van de
voltooide stormvloedkering zal vragen, is nog
niet concreet te zeggen.
Door de dan gewijzigde stroomsituatie, waarbij
tussen de pijleropeningen zeer hoge snelheden
zullen voorkomen - van 4 tot 5 m/sec - kan
minder per dag worden opgenomen dan nu.
Dit betekent echter niet dat de vraag naar
peilingen zal verminderen; integendeel, in
korte tijd moet dan vermoedelijk juist op een
toenemende vraag worden gerekend, zeker de
eerste jaren na realisering. Ook het bewakingsgebied zal groter zijn dan nu, omdat achter de
uitgebreide bezinkingsvelden aan weerszijden
van de kering ontgrondingskuilen kunnen
ontstaan; in samenhang daarmee is een
frequente oeverbewaking langs de Schouwse
en Noordbevelandse oever te voorzien. Naast
dit peilwerk zal door andere vaartuigen onderwaterinspectie aan de kering worden uitgevoerd
in het belang van de conditiebewaking van het
kunstwerk.

Produktiecijfers peilboten per halfjaar

1979
II

1980
I

II

I

II

1982
I

84
2500
31

85
2951
36

85
3613
40

83
4165
42

81
4563
48

78
4285
50

72
1946
31

80
2713
38

77
2434
32

83
3870
42

77
4387
50

74
3734
46

46
808
43

41
2104
49

1981

Vaartuig 1

a) Produktief (%)
b) Opname (km)
c) Effectieve peiltijd (%)
Vaartuig 2

a) Produktief (%)
b) Opname (km)
c) Effectieve peiltijd (%)
Vaartuig 3*

a) Produktief ('Yo)
b) Opname (km)
c) Effectieve peiltijd (%)

* 50%

inzet peilwerk
De effectieve peiltijd is in procenten van de produktieve uren (8-urige werkdag)
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Het getijverschil te Yerseke na
de voltooiing van de
Oosterscheldewerken

De stormvloedkering in de mond van de
Oosterschelde wordt gebouwd met een
tweeledig doe I : enerzijds beperking en beheersing van de getij-invloed vanuit zee, anderzijds
behoud van het getij om de natuurlijke omstandigheden zaveel mogelijk intact te laten. Ais
criterium voor de aanvaardbare vermindering
van de getijbeweging wordt het gemiddeld
getijverschil gehanteerd dat optreedt bij
Yerseke, in het midden van het Oosterscheldebekken . Onder getijverschil verstaan we het
verschil tussen hoog en laag water.
Nu is dit getij geen twee dagen achtereen
gelijk. De dagelijkse ongelijkheid wordt veroorzaakt door astronomische factoren, met name
de stand van zan en maan, maar ook door
meteorologische omstandigheden, vooral
kracht en richting van de wind, zowel op de
Noordzee als op de Oosterschelde zelf. Het getijverschil kan veie waarden aannemen. Het is,
in statistische termen, een stochastische
grootheid, die bij benadering voldoet aan de
normale verdeling . Zo'n verdeling wordt
gekenmerkt door een gemiddelde en een
standaardafwijking. Het gemiddelde is de som
van allewaarden, gedeeld door hun aantal; de
standaardafwijking is een maat voor de
spreiding van de waarden.
In de oude toestand, zander Oosterscheldewerken, heeft het getijverschil te Yerseke gemiddeld
een waarde van 3,53 m, en een standaardafwijking van 0,51 m. Dit betekent dat ongeveer 5%
van de getijverschillen groter is dan 4,35 m, en
5% lager dan 2,70 m. In een jaar komen bij
benadering 706 getijden voor; 5% is derhalve
35 getijden per jaar.
Door de bouw van de stormvloedkering en de
compartimenteringsdammen ondergaat dit
getijverschil verandering . De doorstroomopening werd gekozen op grond van de in 1977

uitgebrachte nota 'Analyse varianten doorstroomopening stormvloedkering'. Een
samenvatting van die nota vindt men in Bericht
81 (augustus 1977). De regering koos in
september 1977 voor een netto effectieve
doorstroomopening van 14000 m 2. Daarmee
werd beoogd dat onder vrijwel aile omstandigheden te Yerseke een gemiddeld getijverschil
zou kunnen worden gerealiseerd van 2,70 m .
Om dit inderdaad onder vrijwel aile omstandigheden te kunnen garanderen is de netto
doorstroomopening nog vergroot met een
aantal reserves, in verband met het onderhoud
van de stormvloedkering, mogelijke correcties
in de weerstandsverdeling over de sluitgaten,
onzekerheid omtrent de afvoercoefficient van
de stormvloedkering en mogelijke onnauwkeurigheden in de gebruikte getijmodellen (figuur
1). Hierover is een uitvoerig artikel verschenen
in Bericht 86 (november 1978). Een en ander
leidde in 1978 tot de vaststelling van een
bruto-doorstroomopening van 18 .000 m2.
Inmiddels is er meer bekend over de doorstroomopening van de stormvloedkering. De
bruto-doorstroomopening van de kering die nu
wordt gebouwd, bedraagt 17913 m 2. De
gemiddelde afvoercoefficient is volgens
modelproeven 0,92. De gemiddelde netto
effectieve doorstroomopening, het product van
de twee waarden, bedraagt 16480 m 2.
De invloed van onderhoudssluitingen op het
gemiddelde getijverschil wordt bepaald door
de duur van die sluitingen en het aantal
gesloten schuiven. Beperking van het getijverschil tijdens een onderhoudssluiting gedurende
een relatief korte periode van het jaar heeft een
geringe invloed op de waarde van het gemiddelde getijverschil over een heel jaar. Daarom
kan worden gesteld dat het invoeren van een
extra doorstroomopening voor onderhoud
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gemiddeld een positieve invloed zal hebben op
de grootte van het gemiddelde getijverschil. Bij
onze verdere beschouwingen over de te
verwachten ,getijverschillen te Yerseke na
voltooiing van de Oosterscheldewerken zal de
gemiddelde netto effectieve doorstroomopening van 16480 m 2 dan ook niet verrninderd
behoeven te worden met de 1000 m 2 die is
bepaald voor onderhoudssluitingen .
Voor correcties in de weerstandsverdeling over
de sluitgaten wordt 690 m 2effectief doorstroomprofiel gereserveerd. Het is niet zeker of deze
reserve al dan niet zal worden gebruikt, en dus
ook niet, of hij in mindering moet worden
gebracht op de gemiddelde netto effectieve
doorstroomopening van 16480 m 2. In verband
met onzekerheid aangaande de afvoercoafficiant en mogelijke onnauwkeurigheden in de
gebruikte getijmodellen moet voor de netto
effectieve doorstroomopening een standaardafwijking worden aangehouden van 1350 m 2.
Rekening houdend met de bovengenoemde
voorwaarden kunnen we nu afleiden hoe de
verdeling van de getijverschillen te Yerseke zal
zijn na de voltooiing van de Oosterschelde-werken. Hierbij gaan we uit van de getijverschillen
aan de buitenzijde van de stormvloedkering,
waarvan het gemiddelde en de standaardafwijking bekend zijn. Uit berekeningen is namelijk
bekend hoe de relatie zal zijn tussen het
getijverschil aldaar en dat bij Yerseke, gegeven
verschillende netto effectieve doorstroomopeningen van de kering . De verdeling van de
getijverschillen aan de buitenzijde van de
stormvloedkering kan hiermee dus worden
'vertaald' naar waarden die gelden voor
Yerseke. Het gaat bij deze berekeningen om
verdelingen die zullen optreden in een nog niet
bestaande situatie. De gegevens die men
gebruikt zijn afkomstig van modelproeven;
verder wordt een aantal veronderstellingen
gehanteerd. De voorspelling van de verdelingen
bevat daardoor een element van onzekerheid;
het is echter de beste schatting die op dit
moment voor de toekomstige situatie te geven is.
Enerzijds hebben we te maken met het stochastische karakter van de verdeling der getijverschillen aan de buitenzijde van de stormvloedkering, en anderzijds met onzekerheden
aangaande de netto effectieve doorstroomopening van de kering zelf. Bij overbrenging van
de verdeling van de getijverschillen aan de
buitenzijde van een stormvloedkering met een
effectieve doorstroomopening van 16480 m2
naar de binnenzijde ter hoogte van Yerseke,
blijkt op deze laatste plaats een gemiddeld
getijverschil aanwezig van 3,10 m, en een
standaardafwijking van 0,42 m.
Brengen we voor correctie van de weerstands-
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verdeling over de sluitgaten een reductie aan
van 690 m 2 effectieve doorstroomopening, dan
resteert een netto effectieve doorstroomopening van 15790 m 2. De verdeling van de
getijverschillen aan de buitenkant van de
stormvloedkering levert, overgebracht naar
Yerseke, daar dan een gemiddeld getijverschil
op van 3,04 m, en een standaardafwijking van
0,39 m.
Ais gevolg van de onzekerheid over de effectieve
grootte van de doorstroomopening en onnauwkeurigheden in de gebruikte getijmodellen
bestaat de kans dat het effectieve doorstroomprofiel niet 16480 m2 bedraagt, maar een
andere waarde aanneemt. Daarom zijn ook
verdelingen afgeleid die behoren bij enkele
andere waarden van de netto effectieve
doorstroomopening: 14000 m2 en 12500 m 2. In
de tabellen 1 en 2 zijn de resultaten van de
verschillende berekeningen samengevat,
respectievelijk voor het geval dat niet en dat
wei rekening wordt gehouden met een correctie
van de weerstandsverdeling over de sluitgaten.
label 1 geeft volledigheidshalve ook de
gegevens die betrekking hebben op de situatie
zander stormvloedkering, en die al eerder in dit
artikel werden genoemd. Men vindt in de
tabellen de doorstroomopening, het daarbij
behorende gemiddelde getijverschil te Yerseke
en het aantal getijden dat bij een bepaalde
doorstroomopening kleiner is dan 2,70 m. In de
laatste kolom is de kans aangegeven die er
bestaat dat de genoemde doorstroomopening
na voltooiing van de Oosterscheldewerken
inderdaad de werkelijke zal zijn, en daarmee
het bijbehorende gemiddelde getijverschil.
Een gemiddeld getijverschil te Yerseke van
2,70 m blijkt te behoren bij een netto effectieve
doorstroomopening van 12500 m 2. Waarom
hoort dit gemiddeld getijverschil niet bij 14000
m2, zal men zich afvragen. Dat werd immers
verondersteld toen de politieke keuze werd
gemaakt. De berekeningen die ten grondslag
lagen aan de beslissing een doorstroomopening
te kiezen van 14000 m2, wijken op een aantal
punten af van de gegevens die in dit artikel
worden gehanteerd: de modellering van de
stormvloedkering in het wiskundig model dat
getijverschillen te Yerseke berekent, is inmiddels
aangepast aan de meest recente gegevens.
Ook wordt in dit artikel rekening gehouden met
het feit dat de getijverschillen langs de kust
van Zuidwest-Nederland de laatste tien jaren
een stijgende tendentie vertonen. Ook is onze
uitdrukking 'gemiddeld getijverschil' niet
helemaal gelijk aim het eerder gehanteerde
'getijverschil van het gemiddelde getij'.
De intentie om onder vrijwel aile omstandigheden te Yerseke een gemiddeld getijverschil van

14.000 m

2

10% VERLIES

1.500 m

2

ONDERHOUD

1.000 m2

NETTO OPENING

RESERVE

model-onnauwkeurigheid

18.000 m 2

BRUTO OPENING

Fig. 1. Samensteiling van het
bruto-doorstroomprofiel

YERSEKE

+2.00 , - - - - - - , - - - - - r - --,--- -,---

Q;

4.. + tOO f-+--!-----+'\-:i

---,.--- - - ,

- I - - --I--I-I-M\-----+-----1

~

"
E
!!;

0

c

z

~
ffi

....

-1.00

f----f---'\-+---,f!-+- -f - ---\-t":---j'i-j

~

12

Fig. 2. Verandering van het
verticaal getij te Yerseke als
gevolg van de stormvloedkering en de compartimenteri ngsdammen

16

20

2'
UUR

ZONDER STORMVLOEDKER IN G
MET STORMVLOEDKERING

249

Netto doorstroomopening

Gemiddeld getijverschil te Yerseke

Aantal getijverschillen
kleiner dan 2,70 m
per jaar

Kans dat deze situatie
na 1986 werkelijkheid
zal zijn

situatie thans
(80.000 m2)
16.480 m2
14.000 m2
12.500 m 2

3,53
3,10
2,86
2,70

35
120
226
353

50%
3,4%
0,16%

m
m
m
m

( 5%)
(17%)
(32%)
(50%)

Tabel 1. Kans dat de stormvloedkering de aangegeven invloed op het getij op de Oosterschelde
heeft indien de correctie op de weerstandsverdeling over de sluitgaten nietwordt toegepast (dus
aile schuiven open) .

Netto doorstroomopening

Gemiddeld getijverschil te Yerseke

Aantal getijverschillen
kleiner dan 2,70 m
per jaar

Kans dat deze situatie
na 1986 werkelijkheid
zal zijn

15.790m2
14.000 m 2
12.500 m 2

3,04m
2,86 m
2,70 m

134(19%)
226 (32%)
353 (50%)

50%
8,7%
0,64%

Tabel2. Kans dat de stormvloedkering de aangegeven invloed heeft op het getij op de Oosterschelde
indien de correctie op de weerstandsverdeling over de sluitgaten weI wordt toegepast (690 m 2
of we I 4 schuiven aan de oevers permanent gesloten).

2,70 m te realiseren, is in het verleden niet
gekoppeld aan bij voorbeeld een toelaatbare
kans op onderschrijding van die waarde, dan
wei een geeiste kans op haalbaarheid. De
Tweede Kamer heeft zich uitgesproken over
een 'minimum gemiddeld getijverschil van 2,70
m te Yerseke', zonder aan te geven wat
daarmee precies bedoeld werd; een 'minimum
gemiddelde' bestaat niet. In de Kameruitspraak
kan worden aangevoeld dat de kans klein moet
zijn dat het gemiddelde getijverschil te Yerseke
straks kleiner is dan 2,70 m. Deze kans is nu, op
basis van toegenomen kennis aangaande de
doorstroomopening en aangaande onzekerheden in de afvoercoefficient, nader gekwantificeerd. De kans dat het gemiddelde getijverschil
te Yerseke de 2,70 m niet haalt, wordt thans
geschat op minder dan 1%, in feite, zoals uit de
tabellen blijkt, op respectievelijk 0,16% en
0,64%, afhankelijk van de vraag hoe men de
correctie van de weerstandsverdeling inschat.
De kans dat het gemiddelde getijverschil te
Yerseke groter is dan 2,70 m, is dus erg groot.
250

Het meest waarschijnlijk is dat de netto
effectieve doorstroomopening straks 16480 m 2
zal blijken te zijn, en daarbij behoort een
gemiddeld getijverschil van 3,10 m.
Tabel 1 geeft verder te verstaan dat het na
voltooiing van de Oosterscheldewerken drie
tot vier keer zo vaak als thans zal voorkomen
dat het getijverschil te Yerseke kleiner uitvalt
dan 2,70 m: bij 120 getijden, tegenover 35 nu .
De gegevens waarmee in dit artikel werd
gewerkt, zijn gebaseerd op modeluitkomsten.
Het zijn, zoals gezegd, de beste schattingen die
op dit moment voorhanden zijn. Nadat de
stormvloedkering is voltooid, zal blijken hoe
groot de netto effectieve doorstroomopening
in werkelijkheid is. Enkele jaren na het gereedkomen van de Oosterschelde-werken zal de
werkelijke verdeling van de getijverschillen te
Yerseke uit metingen kunnen worden vastgesteld. Pas dan zal, door vergelijking met de hier
gepresenteerde prognose, komen vast te staan
in hoeverre deze voorspellingen juist zijn
geweest.

De grond onder de peilers van de stormvloedkeuring moet aan vrij hoge eisen voldoen. De
pijlers mogen niet verzakken. De oorspronkelijke
aanwezige grond was daar niet geschikt voor.

Daarom is een grondverbetering toegepast : tot
5 a 10 m onder de toekomstige pijlervoet is de
grond vervangen door homogeen zand. Het
zand is verdicht met de 'Mytilus' (Bericht 94,
november 1980, en 102, november 1982).
Dit werk is nu reeds geruime tijd voltooid .
Maar de funderingsmatten, die deze grondverbetering uiteindelijk volledig zullen afdekken,
moeten voor het grootste deer nog gelegd
worden. Daarom moest de grondverbetering
tijdelijk worden afgedekt om te voorkomen dat
het zand lOU eroderen (figuur 1). De tijdelijke
afdekking moest aan twee eisen voldoen : hij
moest voldoende stroombestendig zijn en hij
moest makkelijk verwijderd kunnen worden
vlak v66r het leggen van een funderingsmat.
Daarom lag een afdekking van grind
voor de hand : de 'Cardium' zou die laag
kunnen opzuigen tijdens de eerste opschoonslag ter afvlakking van het bed voor de funderingsmat.
Hoe fijner het grind, des te plezieriger voor de
'Cardium'. In ieder geval mocht geen korrel van
grind of breuksteen grover zijn dan ongeveer
60 mm, om door de zuigmond van de 'Cardium'
opgelOgen te kunnen worden. Maar lOuden
korrels van die afmetingen wei voldoende
stroombestendig zijn? Op grond van de
aanwezige kennis kon men daar niet zeker van
zijn. Daarom werd de stroombestendigheid van
grind of breuksteen van 30 tot 60 mm diameter
als afdekking van de grondverbetering nader
onderzocht.
Het onderzoek bestond uit twee delen: berekeningen en metingen in de natuur. Het uitvoeren
van berekeningen betekent in feite het toepassen van bestaande kennis op een specifiek
geval. Voor een eenvoudig geval , lOals een
recht kanaal met permanente stroom, kan men
daar veelal mee volstaan . Maar berekeningen

Onderzoek naar de
stroombestendigheid van de
tijdelijke afdekking van de
grondverbetering onder de
pijlers van de
Oosterscheldekering

voor een gecompliceerd geval lOals dit, geven
de stabiliteitsgrens slechts bij benadering aan .
Met metingen in de natuur kan men echter de
berekeningen steekproefsgewijs controleren
en, lOnodig, bijstellen.
Oat is hier gedaan . Aanvankelijk wezen de
berekeningen op een vee I hogere stabiliteit dan
de metingen. Een verbeterde rekenmethode,
maar ook een betere interpretatie van de
meetresultaten leidde uiteindelijk tot een
bevredigende overeenkomst.
De metingen zijn bedoeld om de relatie vast te
leggen tussen stroomsnelheid en de beweging
van het grind . Daartoe werd een statief geconstrueerd dat op de bodem van de Oosterschelde
kon worden gezet (figuur 2) . Op het statief
werden stroomsnelheidsmeters gemonteerd;
een op 0,5 m boven de bodem en een op 1,0 m
boven de bodem. Voorts werd een videocamera
geYnstalleerd waarmee een stukje van de
bodem kon worden waargenomen . Tenslotte
werd een vangnet voor grindkorrels bevestigd.
Daarmee kon het grindtransport worden
gemeten. Ruim vijftig keer werd het instrument
neergezet op plaatsen in de as van de kering
waar grof grind was aangebracht. Daar werd
dan telkens gedurende enige uren rondom het
tijdstip van maximale stroom gemeten.
Berekening 'begin van beweging'

Ais grens tussen stabiliteit en instabiliteit nam
men aanvankelijk het ' begin van beweging',
dat kon worden berekend met traditionele
formules. Daarbij werd gebruik gemaakt van
uitgebreid onderlOek, verricht door het Waterloopkundig Laboratorium, naar de empirische
constanten die in deze formules moeten
worden ingevoerd. Een zeer belangrijke
constante is de kritische bodemschuifspanning,
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een grootheid die aangeeft hoe hard het water
over de bodem schuurt. De grootte van deze
constante hangt echter weer af van wat men
onder 'begin van beweging' verstaat.
Volgens een nadere beschrijving van het 'begin
van beweging' hoort bij 'het zich verplaatsen
van de korrels af en toe' een lagere kritische
schuifspanning dan bij 'korrels aan de wandel,
hier en daar'. Maar daarbij hoort weer een
lagere kritische schuifspanning dan bij 'korrels
aan de wandel, op vrij veel plaatsen'. En zo
worden er nog vier kritische en telkens hogere
schuifspanningen onderscheiden.
Volgens de eerste berekeningen zouden zich bij
de gemeten stroomsnelheden zelfs niet af en
toe korrels mogen 'verplaatsen', laat staan dat
ze 'aan de wandel' zouden mogen gaan. Uit de
videobeelden en grindvangsten kreeg men
echter de indruk dat er bij sommige metingen
op vrij veel plaatsen korrels aan de wandel
waren, en niet aileen maar af en toe. Er was
dus een groot verschil tussen de meetgegevens
en de rekenresultaten. Uiteindelijk bleek het
verschil te verklaren door twee factoren. Een
daarvan was de interpretatie van de video bee 1den en grindvangsten in termen als 'korrels
aan de wandel, hier en daar'. am deze vrij vage
termen te vermijden werd afgestapt van de
berekening van 'het begin van beweging';
voortaan berekende men het transport, de
hoeveelheid verplaatst materiaalloodrecht op
een doorsnede.
Ais het mogelijk zou zijn om het begin van
bewegen te kwantificeren in getransporteerde
hoeveelheden, hoe klein ook, dan zou een
duidelijke vergelijking tussen berekeningen en
metingen mogelijk worden.
Van oudsher bestaan er formules voor het
transport van zand en grind. In principe zijn die
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Fig. 1. De tijdelijke en de
definitieve afdekking van de
grondverbetering

ook toepasbaar voor grof grind en breuksteen,
maar het toepassingsgebied ligt bij fijn grind
en vooral bij zand bij zeer grote transporten,
gemeten in aantallen korrels per tijdseenheid.
Daardoor zijn deze formules niet geijkt voor de
lage transporten waar het hier om gaat. Men
heeft nu een traditionele, betrouwbare formule
geextrapoleerd tot aan een 'kritische bodemschuifspanning' waarbeneden geen transport
zou plaats vinden. Er is bij lage bodemschuifspanningen echter wel 1degelijk enig transport,
en dat transport is sinds kort goed in een
formule te vangen. Op basis van de nieuwe
formule werd nu een programma ontwikkeld
waarmee het transport wordt berekend op elk
moment van de getijcyclus. Over de tijd
ge'integreerd levert dit het transport op gedurende een getij. Afhankelijk van de ingevoerde
parameters kan dat een gemiddeld getij zijn of

een springtij. Ook kan men op eenvoudige
2
wijze hele reeksen van getijden invoeren,
waardoor het transport gedurende bijvoorbeeld
een jaar berekend kan worden.
Een bijzonderheid van het programma is
bovendien dat het de onzekerheden die men
heeft omtrent de invoerparameters, vertaalt in
de kans dat een bepaald transport optreedt.
De vergelijking van gemeten en berekende
transporten leverde hierna een veel bevredigender resultaat. Zelfs de grootste gemeten transporten bleken nog erg laag te zijn, wellicht overeenkomend met 'het zich verplaatsen van de
korrels af en toe ' dat destijds als eerste begin
van beweging werd beschouwd . Het rekenprogramma blijkt echter een vee I ruimer toe passingsgebied te hebben dan aileen het vergelijken
GRONDVER BE TERIN G
van berekeningen en metingen. Met kennis
inzake de variatie van het transport in de
stroomrichting, kan men nu ook de erosie van
, -------------------------------, 3
een laag grind of breuksteen berekenen. Het
was al lang bekend dat de grens tussen stabiel
en niet stabiel niet zo scherp is : het gaat om
AFDEK l AAG
minder of meer schade. En dat kan nu berekend
worden als functie van de tijd waarin de
constructie aan erosie blootstaat. Uit het
volgende moge blijken dat het in gevallen als
deze wei degelijk van belang is onderscheid te
maken tussen veel en weinig schade.
Erosie van ribbeltoppen

Zoals boven gemeld waren er twee factoren
verantwoordelijk voor de aanvankelijke
discrepantie tussen berekeningen en metingen .
De eerste factor betrof de definitie van de
kritische bodemschuifspanning in relatie tot
het criterium 'begin van beweging' . De tweede
factor was de berekening van de bodemschuifspanning uit de stroomsnelheden . Nu moet
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Fig. 2. Beeld van mogelijke
erosie op grote schaal
Fig. 3. Erosie van ribbeltoppen
Fig. 4. Bij grote laagdikte van
de afdekking blijft erosie van
het zand uit
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men weten dat de bodem, ook bovenop de
grondverbetering, bedekt is met natuurlijk
gevormde zandribbels van ongeveer 0,5 m
hoog en 10 20 m lang. Analyse van de
stroomsnelheidsmetingen en literatuuronderzoek wees uit dat de bodemschuifspanning op
de ribbeltoppen waarschijnlijk hoger was dan
oorspronkelijk aangenomen. De aanname
betrof in feite de over een groot gebied
gemiddelde schuifspanning, althans het
gedeelte daarvan dat bijdraagt aan het transport.
Die gemiddelde schuifspanning is verantwoordelijk voor eventuele erosie op grote schaal,
bijvoorbeeld over een strook van 50 ni breed
(figuur 3). Mede gezien de betrekkelijk lage
waarde van die schuifspanning, is het zo goed
als zeker dat zulke erosie niet op zal treden.
Veel eerder is er kans dat de laag grof grind op
de ribbeltoppen erodeert (figuur 4). Het is de
vraag of dit direct tot falen van de afdekking
leidt. Waar zekerheid vereist is dat dit niet
gebeurt, kan de laagdikte vergroot worden. Het
wegslijten van de ribbeltoppen zorgt dan voor
een vlakker bed met lagere bodemschuifspanning, zander dat de ondergrond ook maar
ergens bloot komt te liggen .

a

Een dunne laag van grind of breuksteen van 30
tot 60 mm diameter bleek als afdekking van de
grondverbetering op de meeste locaties
voldoende stroombestendig. Op enkele
locaties met hoge stroomsnelheid is de
zekerheid omtrent de stroombestendigheid te
klein. Maar het materiaal is ook daar voldoende
stroombestendig als men het in een dikkere laag
aanbrengt. Met de hier ontwikkelde rekenmethode kan de schade aan de constructie als
functie van de expositieduur worden berekend.
Daardoor wordt het mogelijk de invloed van
factoren als laagdikte en expositieduur op de
uiteindelijke veiligheid van een constructie te
kwantificeren .
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Vallende stenen

Een van de randvoorwaarden voor het ontwerp
van de pijlers en dorpelbalken van de Oosterscheldekering is dat de stortsteen voor de
drempel die eromheen wordt opgebouwd, zal
worden aangebracht vanaf de waterlijn. De
stenen zullen dus onder water vrij vallende de
betonconstructie treffen. Het gaat om uiteenlopende massa's, van 10 tot 10000 kg. Er moet
rekening mee gehouden worden dat de stenen
een zekere mate van beschadiging zullen
toebrengen aan de constructies die ze treffen.
Die beschadiging kan optreden in twee vormen:
verbrijzeling van het betonoppervlak en
overbelasting van de beton-doorsnede.
Om inzicht te krijgen in de grootte van de
stootkrachten en de mate van beschadiging is
een onderzoek uitgevoerd naar deze vallende
stenen . De theoretische, rekenkundige benadering leverde, mede door de vele aannamen,
zulke onzekere en onwaarschijnlijke resultaten
op, dat besloten werd het onderzoek proefondervindelijk voort te zetten, op ware grootte.
Het theoretisch onderzoek was erop gericht,
voorspellingen te doen van de te verwachten
beschadigingen . Hiervoor moest eerst de
trefsnelheid worden bepaald. Daar de bedreigde
constructiedelen zich op grote diepte onder
water bevinden, kan worden uitgegaan van de
evenwichtssnelheid (figuur 1). AI naar gelang
van de respons van de constructie op een
stootvormige belasting is er sprake van een
elastische of van een 'starre' stoot. Eerst zijn
stootkrachten berekend volgens het elastische
model. De resultaten zijn vermeld in tabel 1.
Voor schuine vlakken 18 : 10 is een reductiefactor toegepast van 0,3. Benaderingen volgens
de formule van de starre stoot leidden tot nog
hogere stootkrachten. De berekende stootkrachten zijn zo groot dat stenen van 3000 kg de
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constructiedelen van de pijlers zouden doen
bezwijken, terwijl stenen van 500 kg aanzienlijke
oppervlaktebeschadigingen teweeg zouden
brengen. Op grond van praktische ervaring
leken deze rekenresultaten ongeloofwaardig.
Het grote aantal factoren waarvoor aannamen
moesten worden gedaan, zoals veerstijfheid,
trefoppervlak, meewerkende massa en stootkarakter, was oorzaak van ondoorzichtigheid.
Daarom werd besloten tot het verrichten van
proefondervindelijk onderzoek.
Om een juiste indruk te krijgen van aspecten

als de verbrijzeling van het beton, de trefsnelheid en het starre karakter van de stoot, is
besloten de proef op ware' grootte te doen ; dat
verruimde ook de praktische mogelijkheden
van de stootregistratie. Om een starre stoot te
imiteren en daarbij de invloed van de ondergrond te kunnen verwaarlozen, moest worden
gekozen voor een proefopstelling met een
massa van 200000 kg, met horizontale en
schuine trefvlakken (figuur 4). De benodigde
trefsnelheid van de stenen onder water werd
bereikt door een zekere valhoogte door de

Tabel 1 Berekende stootkrachten

trefplaats

1. wand, horizontaal
2. veld, horizontaal
3. wand, schuin
4. veld, schuin

reductiefactor

0,3
0,3

stootkrachten (ton)

stenen 3000 kg

stenen 500 kg

8900
5200
2600
1200

2700
1600
800
300

Tabel 2 Gemeten stootkrachten

stootkrachten (ton)
steengewicht

3000 kg
500 kg
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horizontaal vlak

schuin vlak (18 : 10)

gemiddeld

5%

gemiddeld

5%

370
100

740
180

60
15

105
30

Fig . 1. Opbouwvandedrempel
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lucht. Grootte en tijdsduur van de stoot werden
geregistreerd met ingelijmde versnellingsopnemers in de stenen. Er zijn ook metingen
verricht met onder de te beproeven plaat
gesitueerde drukdozen. De twee methoden
gaven overeenkomende resultaten te zien. De
gemeten tijdsduren van de stoten, die varieerden van 4 tot 10 milliseconden, bevestigden
dat het karakter van de starre stoot goed was
ge'lmiteerd .
Na enig verkennend onderzoek is een groot
aantal valproeven uitgevoerd om tot een
statistische bewerking van de gemeten stootkrachten en beschadigingen te kunnen komen
(tabel 2). Aan de hand van de gemeten stootkrachten is vervolgens voor verschillende
steengewichten een 5%-overschrijdingslijn
samengesteld (figuur 5) .
De gemeten stootkrachten bleken wei 10 maal

1- 2

'-J

zo laag te zijn als de theoretische, berekende
waarden . Bij dezelfde steengewichten kwam
een grate variatie voor in stootkrachten:
sommige waren wei 4 keer zo groot als andere.
Van grote invloed op de stootkrachten bleek de
positie van het trefpunt ten opzichte van het
zwaartepunt van de steen. Ook de vorm van
het trefvlak was van belang . Een klein trefvlak
veroorzaakt een kortdurende stoot met een
hoge stootkracht, terwijl een groter trefvlak de
stoot langer doet duren, maar ook minder
krachtig maakt. In figuur 6 is te zien dat de
grafische voorstelling van het verloop van de
stootkracht er in beide gevallen zeer verschillend
uitziet, maareen ongeveer even groot oppervlak
begrenst.
Stootkrachtmetingen voor betonkubussen van
2500 kg leverden stootkrachten op die een
factor 2 a 3 zo laag lagen als die met basaltste257
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diepte blijkt. Toch bevat ook deze benadering
onnauwkeurigheden: ze leidt tot te hoge
waarden voor de stootduur en te lage waarden
voor de stootkracht.

nen. De mate van verbrijzeling van de kubussen,
die verschilt al naar gelang ze vallen op een
vlak, een rand of een punt, is van belangrijke
invloed gebleken op stootduur en stootkracht.
De gemeten beschadigingen zijn samengevat
in tabel 3. Ook hier zijn voor de verschillende
steengewichten 5%-overschrijdingslijnen
samengesteld (figuur 7). Bij de geconstateerde
beschadigingen kan nog worden opgemerkt
dat verdergaande beschadiging dan de zichtbare, in de vorm van haarscheuren, aan de hand
van vriesproeven op geboorde kernen, niet is
geconstateerd. Bovendien bleek dat het
vergroten van de dekking op de wapening niet
leidde tot diepere beschadigingen . De randen
van de betonvlakken zijn zeer kwetsbaar
gebleken, terwijl de beschadiging van verticale
vlakken gering was: 5 tot 10 mm diep.
Een theoretische verklaring van de gemeten
stootkrachten en beschadigingen is niet of
nauwelijks aanwezig, en ook niet van de relatie
tussen die twee. De voorspelling van de
beschadigingsdiepte wordt enigszins benaderd
in een na het onderzoek gepubliceerde studie.
Daarin bleek het mogelijk voor verschillende
vormen van het trefvlak van het vallende object
een formule te geven waaruit de beschadigings-

Beschermingsmogelijkheden

Aansluitend op het onderzoek naar stootkrachten en beschadigingen zijn tal van beschermingsmogelijkheden onderzocht en beoordeeld
op hu n effectiviteit. Het onderzoek richtte zich
lOwel op reductie van de stootkrachten als op
hetvoorkomen van beschadigingen. Aanvullend
werd onderzocht of de stootkrachten konden
worden verminderd door in plaats van stenen
zakken met zand of betonmortel of asfaltpakketten toe te passen. Dat gold met name voor
stenen zwaarder dan 3000 kg, waarvan in de
loop van het onderzoek was komen vast te
staan dat ze per se niet op de pijlers lOuden
mogen vallen.
Om de pijlers te beschermen zijn verscheidene
middelen beproefd: grindmatten, houten
schotten, platen van kunststof en spuitbeton.
Een verdediging van grindmatten - grind
verpakt in een kunststofweefsel - was bedoeld
om de stootkrachten van 10 ton zware stenen

Tabel 3 Gemeten beschadigingen

beschadiging (mm)
steengewicht

3000 kg
500 kg
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horizontaal vlak

schuin vlak (18 : 10)

gemiddeld

5%

gemiddeld

5%

36
29

56
29

29
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Fig. 4. Schema van de
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Verloopvande
5%-grens van stootkrachten

Fig. 6. Stootdiagrammen
Fig . 7. 5%-grens van de
beschadigingsdiepte van
beton

te reduceren tot 30 a 40 ton. Deze reductie
bleek mogelijk met grindmatten van 50 cm dik.
Met houten schotten bleek het mogelijk de
stootkrachten tot 50% terug te brengen, zodat
het onderliggende beton geen beschadiging
ondervond. De bevestiging van zulke schotten
met behulp van bouten op vooral de schuine
betonvlakken was echter nauwelijks uitvoerbaar. Kunststofplaten, waarvan de bevestiging
ook moeilijkheden opleverde, voldeden al niet
aan de primaire vereiste van stootkrachtvermindering, omdat de scherpe basaltstenen er
doorheen sneden. Pas bij dikten in de buurt
van 1 meter werd dit materiaal effectief.
Spuitbeton bood betere vooruitzichten . De
beschadiging van spuitbeton in een laag van 7
cm was ongeveer 1 cm minder diep dan de in
eerder onderzoek geconstateerde beschadiging
van gewoon beton. Een wapening van staalvezel
voldeed echter niet als bescherming, in het
bijzonder niet bij de randen van schuine
vlakken: het spuitbeton brokkelde af, en nam
daarbij het onderliggende, te beschermen
beton mee. Wapening met een fijnmazig

wapeningsnet bleek wei te voldoen.
Daarnaast is onderzoek gedaan naar mogelijke
vervanging van stortsteen door andere materialen. Proeven zijn genomen met zakken gevuld
metzand en met betonmortel, en met steenasfalt
in zakken. De eerste twee materialen vielen af
door het grote percentage scheuren in de
verpakking. Bij steenasfalt kwam dat ook voor,
maar daar hoefde het geen bezwaar te zijn
wegens de verkitting van het materiaal. De
stootkrachten worden bij gebruik van steenasfalt
aanzienlijk gereduceerd: in verpakkingen van
20 ton geeft steenasfalt maar stootkrachten van
0,5 tot 1 ton, bij een stootduur van 150 tot 250
milliseconde.
Op grond van het beschreven onderzoek zijn
maatregelen genomen ten aanzien van het
ontwerp'en de uitvoering van de drempel. Het
drempelontwerp is aangepast: stenen zwaarder
dan 3000 kg worden in een strook van 5 m
breed rondom de pijlers vervangen door
steenasfalt in verpakkingen van 20 tot 30 ton,
die de pijlers vrij vallend mogen treffen. Bij de
uitvoering is overigens als randvoorwaarde
gesteld dat de valhoogte van steen in de
gewichtsklasse 1 tot 3 ton de 2 m niet mag
overschrijden, hetgeen resulteert in 50%
reductie van de maximale stootkracht. Om
deze uitvoering mogelijk te maken is speciaal
materieelontworpen.
Ter bescherming van de pijlers is een combinatie
van maatregelen getroffen: de betondekking
wordt tot 100 mm uitgebreid, zodat beschadiging door vrij vallende steen van 300 tot 1000
kg toelaatbaar wordt. Verder worden op aile
randen grote vellingkanten aangebracht, en
langs de randen van schuine vlakken bovendien
een beschermlaag van 7 cm spuitbeton, en van
vulbeton langs de randen van horizontale
vlakken, beide met een fijnmazig wapeningsnet.
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Integratie van ecologische
aspecten in waterbouwkundige
projecten in kustgebieden

Nederland heeft een lange traditie in het
uitvoeren van waterbouwkundige werken.
Reeds in de zeventiende eeuw verwierf Leeghwater zich internationale faam op dit gebied. In
de negentiende eeuw werd de droogmaking
van de Haarlemmermeer voltooid, en vervolgens zijn in onze eeuw zeer grote waterbouwkundige werken aimgepakt, zoals de Zuiderzeewerken en het Deltaplan. Tot in vrij recente tijd
waren beveiligingtegen overstromingen en
landaanwinning de hoofddoelen van zulke
werken. Later is het terugdringen van de
verzilting ook een belangrijke rol gaan spelen .
Bij de Deltawerken was dat laatste duidelijk het
geval.
Er werd uitgegaan van een civieltechnische en
later - in verband met de verzilting - een
waterhuishoudkundige benadering van de
problemen. In de zestiger en zeventiger jaren
trad er echter een toenemende belangstelling
voor milieuproblemen op, en groeide het
inzicht dat bij het uitvoeren van waterbouwkundige werken ook met de gevolgen voor het
milieu rekening ,gehouden moest worden, en
dat derhalve de inbreng van 'm ilieukundigen
wenselijk was.
Ook elders op de wereld zijn grote waterbouw:kundige werken aan de orde. In kustzones gaat
het daarbij om bescherming tegen overstromingen, of om landaanwinning, om havenwerken
en om de afdamming van estuaria om daarmee
zoet water te sparen . Maarook rivierregulatie
stroomopwaarts kan grote gevolgen hebben
voor een estuarium en de kust. In al deze
gevallen zijn er effecten op het milieu te
verwachten. De mate waarin ecologische
aspecten in de planning worden betrokken is
echter duidelijk verschillend.

Grote waterbouwkundige werken veroorzaken
grootschalige veranderingen in het milieu . Tot
op zekere hoogte is het de mens zelf die
regulerend op kan treden . Gedachteloos
ingrijpen of onoordeelkundig gebruik van
ecosystemen veroorzaakt moeilijkheden. De
oplossingen voor problemen met het milieu
moeten gezocht worden in de wijze waarop de
mens ingrijpt in ecosystemen . Daarom moet
nagegaan worden hoeveel en welk soort
kennis moet worden verzameld, hoe risico's
kunnen worden verminderd, en hoe beslissingen moeten worden genomen.
Onze kennis van het functioneren van ecosystemen en het effect van ingrepen bij grootschalige
werken is nog steeds gebrekkig, en dit maakt
het noodzakelijk hier voortdurend verder aan te
werken .
De uitvoering van een waterbouwkundig
project, bijvoorbeeld een dam, be'invloedt niet
aileen het gebied dat er onmiddellijk aan
grenst, maar ook een veel groter gebied
eromheen . Ais bijvoorbeeld een baai afgedamd
wordt, zal het afgesloten gebied beheersbaar
worden, en kan het daardoor ook beheerd
worden. Voordat het gebied werd afgedamd
bestond er slechts beperkte belangstelling
v~~r. Na het afdammen moet het gebied
beheerd worden, maar er bestaan nog niet
meteen bestuursconstructies die het beheer
kunnen uitvoeren. Het gevolg is dat er een
nieuwe vorm van bestuur in het leven moet
worden geroepen . Omdat de uitvoering van
grote waterbouwkundige werken zulke vergaande consequenties heeft, zowel voor het ecosysteem als voor het bestuur van een heel gebied,
is een zorgvuldige begeleiding nodig in de
vorm van een planningsproces, waarbij van het
261

BAY OF FUNDY
SEVERN

ESTUARY

ZUIDER ZEE
DELTA Z. W. NEDERLAND
LAG UNE VAN VEN ETIE
NAKDONG RIVIER
NAKA NOUMI LAGUNE
•

ENER Gl EOPWE KKING

...

LANDA ANWINNING EN BESC HERMIN G TEGEN OVE RSTROMING

•

OPSL AG VAN ZOET WATER , LANDAANWINNIN G EN TEGEN GAAN VAN ZOUTINDRI NG ING

begin af aan civiele technici, milieukundigen en
beleidsmensen in nauw contact met elkaar zijn
betrokken,
Voor het beleid en het beheer van zo'n gebied
dienen in de eerste plaats de functies te
worden vastgesteld ; pas daarna kan vervolgens
de optimale realisering van die functies
worden nagestreefd, door waterbouwkundige
planning, water- en landbeheer. Het vooraf
vaststellen van functies is volstrekt essentieel;
zij omvatten zowel de mogelijkheden van het
ecosysteem als het menselijk gebruik : landgebruik, verkeer, recreatie en visserij,
Niet aile potentiele functies van een te veranderen gebied kunnen gerealiseerd worden
zander elkaar te be'i nvloeden, en zelfs kunnen
twee of meer functies tegenstrijdig zijn, In
nieuw gevormde ecosystemen is het de eerste
taak van de beheerders om de mogelijkheden
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Grote waterbouwkundige
werken in de wereld

van het nieuwe systeem te onderzoeken met
betrekking tot de ecosysteemontwikkeling en
menselijk gebruik, en alternatieven aan te
geven aan de beleidsbeslissers. Men kan
bijvoorbeeld een aantal alternatieven aangeven
voor beveiliging tegen overstromingen, die
milieukundig gezien niet aile even wenselijk
zijn.
In de tweede fase van de uitvoering kan ruimte
gemaakt worden voor milieukundige begeleiding . De derde fase van de uitvoering wordt
dan gevormd door het beheer. De planvorming
houdt een hervorming in van het bestuur,
zodat beheer van dat gebied mogelijk wordt
volgens een op de verzamelde informatie
gebaseerd plan . Het totale planningsproces kan
niet in een keer worden voltooid, maar er is
sprake van voortdurende aanpassing aan de
waargenomen veranderingen in het gebied,
aan nieuwe inzichten en veranderende publieke
en politieke meningen . Een brede socia Ie basis
voor het proces van beleidsbeslissingen en
algemene publieke aanvaarding ervan is
noodzakelijk voor de uitvoering van de plannen.
De beschreven integratie tussen civieltechnische, milieukundige en bestuurlijke aspecten
van grote waterbouwkundige werken is bij
projecten in verschillende delen van de wereld
in zeer verschillende mate ontwikkeld . Bij de
uitvoering van het Deltaplan in Nederland zien
we een ontwikkeling van het eerste deel van de
uitvoering af, de afsluiting van het Haringvliet,
waar civieltechnische uitgangspunten de
grondslag vormden, via het beheer van het
Grevelingenmeer, naar een nieuwe beheers- en
bestuursvorm van het Oosterscheldegebied.
To en in het begin van de zeventiger jaren de
opvattingen over natuurbehoud en recreatie
veranderd waren, leidde dit in 1975 tot een
nieuw beheersplan voor het Grevelingenmeer,
waarin de uitgangspunten voor de planning
van land- en watergebruik werden omschreven
en waarin die uitgangspunten vervolgens
werden omgezet in definitieve, gekwantificeerde
voorstelien, en een daaruit afgeleid beheersen inrichtingsplan. In dit plan werd rekening
gehouden met de ecologische mogelijkheden.
Bestuurlijk had het echter geen wettelijke basis,
omdat het door de staat en niet door de
provincies en de gemeenten was opgezet.
Voor het beheer van het Oosterscheldegebied
is een bestuurseenheid opgericht waarin de
staat, de provincie Zeeland, de gemeenten en
de waterbeheerders zijn vertegenwoordigd,
hetgeen een ge'i ntegreerd beheer mogelijk
maakt.
Bij de plannen voor de bouw van een stormvloedkering in de toegangen van de Lagune

van Venetie is in de besluitvorming sprake van
een evenwichtige afweging van verschillende,
soms tegenstrijdige aspecten, waaronder het
milieu . De besluitvorming vindt plaats in nauw
overleg tussen de staat, de provincie, de stad
Venetie en andere belanghebbenden uit de
sfeer van scheepvaart, visserij en toerisme.
De plannen voor de bquw van getijcentrales in
de Bay of Fundy in Canada en in het Engelse
Severn-estuarium zijn opgezet met een zuiver
economisch doe!. Pas in een latere fase van de
plannen werden onderzoekingen uitgevoerd
naar het ecosysteem en naar mogelijke
milieu-effecten. Bij het project in de Bay of
Fundy werd in het begin van de zeventiger
jaren een voorlopig milieu-onderzoek uitgevoerd
door de regering van Canada en de staten New
Brunswick en Nova Scotia, en van 1978 af door
de Fundy Environmental Studies Committee,
een lichaam daf opgericht werd op initiatief
van een groot aantal onderzoekers en managers
van twintig universiteiten en regeringslaborato ria. Aan de hand van modellen wordt getracht
voorspellingen te doen inzake het effect van de
werken op de aanwezige ecosystemen . Een
grote invloed zal natuurlijk uitgaan van de
plaats, de afmetingen en de technische uitvoering van het project, die nog niet vaststaan. Dat
hier een goede wisselwerking bestaat tussen
civiele technici en milieukundigen, is van groot
belang.
De mogelijkheden voor het opwekken van
getij-energie in het Severn-estuarium kregen
hernieuwde belangstelling in het begin van de
zeventiger jaren, als gevolg van de stijging van
de energieprijzen. Door de Universiteit van
Bristol en door de Natural Environment Council
werden de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit, de vervuiling en de hydrografie
onderzocht, en werden er modelien gemaakt
van het lOutgehalte en de koolstofcyclus. In
1978 stelde de Engelse regering het Severn
Barrage Comittee in voor een breed onderzoek,
waarin tenslotte vrij veel aandacht aan de
ecologische aspecten werd besteed . De
ecologische effecten zullen afhangen van de
wijze van uitvoering; de mogelijkheden die het
afgedamde estuarium zal bieden voor recreatie
en natuurbehoud zullen op hun beurt afhangen
van de waterkwaliteit. Omdat het lOwel in het
Severn-project als in het Bay-of-Fundy-project
aileen nog over plannen gaat, is de bestuurlijke
kant ervan nog niet of nauwelijks aan de orde.
Het Nakanoumi-Iandaanwinningsproject in
Japan werd aanvankelijk uitsluitend opgezet
om land in te polderen voor de rijstteelt en om
een meer te verzoeten, teneinde water te
verkrijgen voor irrigatie. Met andere aspecten
werd geen rekening gehouden. Maar omdat in
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Japan al enige tijd een rijstproduktieoverschot
bestaat en in de zeventiger jaren het inzicht
groeide dat het natuurlijk milieu van grote
betekenis voor het menselijk leven is, werd er
in toenemende mate op aangedrongen dit
project, dat al gedeeltelijk uitgevoerd is en zijn
oospronkelijke betekenis verloren heeft, te
herzien. De visserij en de schelpdiercultuur
zouden grotendeels of geheel verdwijnen als
de verzoeting van het meer doorgang zou
vinden. Bovendien wordt verwacht dat de
waterkwaliteit achteruit zal gaan, omdat bij
andere meren die zoet werden gemaakt - de
Kojimabaai en de Hachiro-gata-Iagune - een
sterke eutrophiering en bloei van blauwgroene
algen is opgetreden . Er wordt nu onderzoek
verricht naar het effect op het milieu van het al
dan niet van zee afsluiten van het meer. Bij dit
project blijkt dat de methodologie die een

nauwe samenwerking verzekert tussen technici
en ecologen, hier nog niet is ontwikkeld, en dat
moeilijkheden worden ondervonden bij de
inter-disciplinaire benadering van het vaststellen van de grootte van de be'lnvloeding. Het
bestuur miste de flexibiliteit om in te gaan op
de veranderingen in de socio-economische
verhoudingen na de start van het project.
Het plan om de Nakdong-getijderivier in
Zuid-Korea afte dammen is opgesteld met
steun van de Wereldbank. Doel was, de
zoutindringing tegen te gaan door opslag van
zoet water en daarnaast landaanwinning en
verbetering van de verkeerssituatie. Vanwege
het ontbreken van riolering komt veel, ook
industrieel afvalwater via open watergangen in
het bekken terecht, waardoor bij uitvoering van
het plan eutrophiering en vervuiling kan
optreden. Er is een begin van een milieubeweging in Korea, maar feitelijke informatie over
het ecosysteem in het estuarium ontbreekt. Bij
het bestuur staan de coordinatie en wetgeving
op een laag peil: de autoriteiten die plannen
maken voor industrievestiging bijvoorbeeld
trekken zich niets aan van de waterbeherende
instanties. Het is opvallend dat bij de locatiekeuze van het project de afweging van de
aspecten door de Koreanen anders uitvalt dan
bij de Wereldbank, die bijvoorbeeld de ecologische kant zwaarder laat wegen.
Vijftig jaar geleden werd begonnen met het
Zuiderzeeproject en thans is het in zijn laatste
fase . Bij de opzet werd uitsluitend van civieltechnische en waterhuishoudkundige uitgangspunten uitgegaan; later speelden ook ecologische overwegingen een rol. Het laatste onderdeel, inpoldering van de Markerwaard, wordt
nu heroverwogen als gevolg van economische
veranderingen en veranderde opvattingen in
de samenleving. Andere in uitvoering zijnde
projecten met een lange looptijd - het Deltaplan
dat nu ongeveer 30 jaar loopt, en het Nakanoumi-Iandaanwinningsproject waaraan al15 jaar
wordt gewerkt - geven eveneens heroverwegingen te zien. 'Een goede begeleiding ook na het
voltooien van de waterbouwkundige werken
blijft nodig om na te gaan in hoeverre de
voorspellingen aangaande de ecologische
veranderingen bevestigd worden en de nieuwe
mogelijkheden ook inderdaad tot ontwikkeling
komen.

om de gewenste ontwikkelingen te stimuleren.
Voorbeelden van deze maatregelen zijn
beheersing van het waterpeil, van het zoutgehalte en van de verblijftijd van het water. Deze
maatregelen geven de bovenste en onderste
grensvoorwaarden aan waartussen een
spontane ontwikkeling plaats kan vinden.
Men kan zich een nieuwe discipline voorstellen,
de ecotechnologie, die aspecten van de civiele
technologie, milieukunde en bestuurskunde
in zich verenigt, en die een nieuwe interdisciplinaire benadering van de kustwaterbouwkunde
mogelijk maakt.

Het is een vrij recente ontwikkeling, dat het nu
mogelijk is het milieu in estuaria te reguleren,
zowel met technische als met administratieve
middelen. Men kan daar nu over denken in
termen van natuurtechniek of van geleide
ecologie, met andere woorden in termen van
een beheersproces, dat de middelen verschaft
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Schorrenonderzoek in de
Oosterschelde

Een aanzienlijk deel van de randgebieden van
de Oosterschelde wordt gevormd door schorren: begroeide en hooggelegen del en van het
buitendijkse gebied dat droogvalt tijdens laag
water. Na het gereedkomen van de compartimenteringswerken blijft er van de tegenwoordige 1500 ha nog slechts 600 ha schor over,
omdat het gebied achter de compartimenteringsdammen getijloos en zoet wordt. Het
resterende schorgebied wordt dan bovendien
blootgesteld aan veranderingen in de waterstand, de stroomsnelheid van het water en de
golfbeweging. Immers, door de getijreductie
op de Oosterschelde nemen de overspoelingsfrequentie en de stroomsnelheid af, terwijl de
intensiteit van de golfwerking beneden gemiddeld hoogwater toeneemt. Deze veranderingen
hebben consequenties voor de morfologische
ontwikkeling van het schor als geheel, maar in
het bijzonder ook van de schorrand.
Voor de schorrand geldt met name de vraag of
de huidige schorkliferosie zal doorzetten, of dat
er juist uitbreiding van het schorren-areaal te
verwachten is.
Om de morfologische ontwikkeling van het
schor en de schorrand in de toekomst te
kunnen volgen, moeten de processen die van
belang zijn voor de huidige morfologische
ontwikkeling , worden onderkend.
Inzicht in de mechanismen die de huidige
morfologische ontwikkeling van het schor
bepalen , heeft men allereerst trachten te
verkrijgen door het opstellen van een sedimentbalans voor een bepaald schorgebied. Hiertoe
is in de zomer van 1980 een meting uitgevoerd
met behulp van een 40 m lange meetbrug,
waarop in vier verticalen de stroomsnelheid en
de sedimentconcentratie werden bepaald (zie
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figuur 1). Daarnaast werden op het slik v66r
het schor de waterstand en de maximale
golfhoogte gemeten. Uit de meetresultaten
(figuur 2) blijkt dat het netto watertransport van
elke vloed/eb-cyclus gedurende de meetperiode
varieerde rond nul. Het netto materiaal-transport
daarentegen toonde twee significante importpieken op 16 en 21 juli. Deze importpieken zijn
niet gerelateerd aan vloed/eb-cycli waarbij
grote stroomsnelheden optraden, maar ze
vallen samen met vloed/eb-cycli waarin het
relatief hard woei uit een richting waarbij de
strijklengte maximaal was, zodat er zich golven
van enige betekenis konden ontwikkelen. Op 10
juli was er ook sprake van gunstige omstandigheden voor import, maar omdat op die dag
slechts in een en niet in vier verticalen werd
gemeten, kon de totale import voor die dag
niet worden berekend. De import is niet
regelmatig verdeeld over de gehele vloedperiode, maar vindt voornamelijk plaats gedurende
het begin van de vloed. De gemiddelde
concentratie neemt namelijk ondanks de
groeiende golven bij toenemende waterdiepte
af. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de
golven bij geringe waterdiepte nog breken,
waardoor de snelheid aan de bodem en
daardoor ook de slibconcentratie sterk toeneemt, maar later niet meer. Kwalitatief
gesproken is een krachtige wind uit de richting
van de maximale strijklengte, gezien de dan
optredende import, maatgevend voor de
morfologische ontwikkeling van een schor. We
noemen dat dan ook de 'effectieve windsituatie' .
Omdat het schor in de tegenwoordige toestand
bij elke effectieve windsituatie mede als gevolg
van opwaaiing overspoeld wordt, komt een
belangrijk deel van de import ten goede aan de
268
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Fig. 1. Meetbrug met
instrumentatie

Foto : de meetbrug

ophoging van het schor. Na het gereedkomen
van de Oosterscheldekering neemt de overspoelingsfrequentie afhankelijkvan de hoogteligging
van het schor af met minimaal 50% en maximaal
bijna 100% . Periodes met een effectieve
windsituatie zijn er gedurende een groter
gedeelte van het jaar dan periodes waarin het
schor wordt overspoeld; de algehele ophoging
van de schorren zal dan ook met minimaal 25%
afnemen . Gevolg van de verminderde sedimentatie op het schor is, dat het reliefverschil
tussen oeverwal en kom gaat vervagen. De
schorkreken zullen daarentegen aan versnelde
sedimentatie blootstaan, omdat hun profiel in
verhouding tot het afgenomen debiet te ruim
is, en omdat het op het slik opgewervelde
materiaal in periodes met een effectieve
windsituatie niet altijd op het schor kan
sedimenteren. Het schor wordt immers niet

meer overspoeld, terwijl het opgewoelde
materiaal wei in de kreken kan neerslaan.

De schorrand
Om de uitgangssituatie van de schorrand vast
te leggen is vanaf begin 1980 tot op heden op
verscheidene plaatsen langs de schorrand
onderzoek verricht. Enerzijds bestond dit
onderzoek uit een ruimtelijke inventarisatie van
aile schorranden in de Oosterschelde, waarbij
gekeken is naar de parameters die het verloop
van aangroei of afslag kunnen be'invloeden .
Anderzijds is er een proces-onderzoek uitgevoerd. Dit hield onderzoek in naar de wisselwerking tussen het hydrodynamische milieu
- stroming, golven, waterhoogte -, en grondmechanische en bodemkundige parameters
lOals kritische sterkte, beworteling, dichtheid
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NETTO WATERTRANSPORT
NETTO SLlBTRANSPORT
NETTO ZANDTRANSPORT
NETTO TOTAAL MATERIAALTRANSPORT

Fig . 3. Netto-watertransport,
netto-zandtransport en
netto-totaa I materia aItra nsport
over de meetperiode

en profielopbouw, in relatie tot erosie van of
sedimentatie aan de schorranden. Vooral op dit
procesonderzoek gaan we nu verder in. Het
onderzoek is uitgevoerd op vier meetlocaties in
de Krabbekreek en bij Rattekaai-West nabij
Rilland: twee daar waar het schor afslaat en
een schorklif is ontstaan en twee waar het
schor zich de laatste jaren enigszins heeft
uitgebreid, zodat ersprake is van een geleidelijke
overgang (figuur 5). Op deze meetlocaties zijn
in de periode februari-juni 1981 en januarimaart 1983 intensief de golfkarakteristieken,
stroomsnelheden en concentraties gemeten,
als ook de hoeveelheden sedimentatie/erosie
en schorklifafslag, de erosieweerstand van
het schor met aangrenzend slik, de bewortelingsdichtheid, de profielopbouw en de
bodemsamenstelling. De opzet van het procesonderzoek is gebaseerd op de gedachte dat
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wanneer de relaties die de wisselwerking
tussen de erosieve krachten en de weerstandsfactoren bepalen, bekend zijn in de huidige
situatie, het mogelijk moet zijn langs statistische
weg, rekening houdend met de gewijzigde
randvoorwaarden, de situatie na voltooiing van
de Oosterscheldekering te voorspellen. Daar
het onderzoek nog in volle gang is, dragen de
hier vermelde resultaten een voorlopig karakter.
In het hydrodynamische onderzoek is de
nadruk gelegd op de golfwerking, omdat die,
gezien de hoge stroomsnelheden: bij schorkliffen maximaal 20 cm/sec, en bij geleidelijke
overgangen 10 cm/sec, nu en zeker na voltooiing
van de stormvloedkering de belangrijkste
procesparameter is. Golven zijn enerzijds van
belang door de krachten die zij uitoefenen op
de schorkliffen en anderzijds door de snelheidsfluctuaties die zij aan de bodem opwekken.
Deze snelheidsfluctuaties vlak boven de bodem
kunnen worden uitgedrukt als de standaarddeviatie van de gemeten snelheid op 5 cm van de
bodem.
Grote snelheidsfluctuaties lei den tot ondergraving en tenslotte opruiming van het schorklif
(figuur 7). maar zorgen ook voor een grotere
opwerveling van materiaal (figuur 6). We
mogen ervan uitgaan dat toeneming van de
sedimentconcentratie duidt op grotere omwerking van de toplaag van de bodem. Ais er
gedurende het kiemseizoen van de pionierschorvegetatie - vooral Spartina townsendii - een
stormperiode voorkomt, bestaat er een grote
kans dat het schor zich dat jaar niet meer
uitbreidt, omdat de kiemplanten zijn uitgespoeld. Ais er geen storm peri ode zou zijn
voorgekomen, was de uitbreiding waarschijnlijk
wei doorgegaan.
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GOLFHOOGTE GEDURENDE EEN VLOED - EBCVCLUS
MAXIMAlE GOLFHQOGTE PER VLOEO-EBCVCLUS
GEMIDDElDE WINDVECTOR BEHORENDE BIJ HET HOOGWATER WAARVAN GOLVEN GEREGISTREERD ZIJN

Bij het grondmechanisch onderzoek is naar
voren gekomen dat er een duidelijk verschil
bestaat in afschuifweerstand tussen de geleidelijke overgang en het schorklif. Bovendien
bleek dat de afschuifweerstand correleerbaar
was met de aanwezigheid van begroeiing
(tabeI1).
In dit stadium van het onderroek kan nog geen
kwantitatieve voorspelling worden gegeven
van de ontwikkeling van de verschillende
schorranden na het gereedkomen van de

Fig. 4. Verloop van de
golfhoogte en de
windvectorwaarde

Tabel1. Verschil in afschuifweerstand, bepaald met
een rotatie-viscosimeter, tussen begroeide en onbegroeide delen van de schor-slikovergang

Geleidelijke overgang
Schorklif
Slik voor schorklif

Begroeid

Onbegroeid

200/700 kg/m 2
2000/3700 kg/m2

20/140 kg/m2
200/1600 kg/m2
0/60 kg/m2

De erosiesnelheid van de schorkliffen is
behalve van de golfwerking en de bodemsterkte
afhankelijk van het type begroeiing op de
schorrand, en daarmee van het bewortelingsprofiel en de wortelsterkte. Op grond van
begroeiing en klifprofiel kan een rangorde
worden aangegeven in de weerstand tegen
erosie:
weerstand neemt af

)
Spartina townsendii
op
zandig klifprofiel

Spartina townsendii
op
zandige klei op zandprofiel
erosiesnelheid neemt toe

Limonium vulgare
op
afwisselend zand- en
kleilaagjes

)
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Fig . 6. Verband tussen de
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Overzicht over het meetgebied,
met meetbrug

stormvloedkering. Over de huidige situatie kan
worden opgemerkt dat het schorklif - en dat is
70% van de overgang schor/slik - in de
Oosterschelde in ieder geval sinds het begin
van 1980 gemiddeld met 1 meter per jaar is
teruggeweken. Het voornaamste proces dat
hierbij werkzaam is, is de uitholling van de
relatief zandige lagen in het klifprofiel. Tevens
werd geconstateerd dat op de g'eleidelijke
overgang sedimentatie optreedt, maar dat
gezien de mobiliteit van de toplaag op het slik
grenzend aan het schor geen uitbreiding van
Spartina townsendii plaatsvindt.
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In Bericht 82 (november 1977) en 99 (augustus
1981) zijn de plannen voor de verbetering van
het Kanaal door Zuid-Beveland aan de orde
geweest. Het gaat in hoofdzaak om verbreding
van het kanaal, opheffing van de sluizen bij
Wemeldinge en vervanging van het sluizencomplex bij Hansweert door een nieuw complex
ten oosten van het bestaande.

De sluizen bij Hansweert en
het Kanaal door Zuid-Beveland

/

Toen binnen het Oosterscheldeproject compenserende bezuinigingen moesten worden
gevonden, IS de uitvoering van een dee I van de
werken, namelijk de verbreding ten noorden
van de Vlaketunnel - de kruising met RW 58 - en
de opheffing van de sluizen bij Wemeldinge,
opgeschoven naar de periode na 1986. Blijven
over de werken die noodzakelijk zijn ter
vervanging van de sluizen bij Hansweert. Ook
de uitvoering van dit complex is zo sterk
getemporiseerd, dat de tweede sluis pas
omstreeks 1990 zal gereedkomen.
Dit artikel gaat in op de noodzaak van de
vervanging van de sluizen bij Hansweert.

VLUCHTHAVEN

WESTERSCHELDE

o

50

150m

Naast het feit dat de tegenwoordige sluiskolken
te klein zijn om in de toekomst tegelijkertijd en
het bestaande scheepvaartverkeer en vierbaksduwvaart te kunnen verwerken, is er nog een
geheel andere reden die vervanging nodig
maakt.
Ten opzichte van de Westerschelde, een
zeearm die in open verbinding staat - en blijft
staan - met de zee, maakt het sluizencomplex
Hansweert deel uit van de primaire zeewering.
Ingevolge de Deltawet moet elk onderdeel van
deze zeewering aan zware veiligheidseisen
voldoen. Onder andere is vastgesteld wat de
hoogst toelaatbare kans is, dat een onderdeel
van de kering niet meer kan voldoen aan de
eraan toegedachte kerende taak. Deze kans
bestaat uit een 'verstandige optelsom' van
allerlei kleinere kwade kansen. Een van die
- kleinere - kwade kansen is de mogelijkheid
dat het water een zekere hoogte overschrijdt,
waardoor een deel van de zeewering zou
overlopen. Daarbij geldt: hoe hoger de waterstand, hoe kleiner de kans dat hij optreedt. Een
andere kwade kans bestaat daarin dat een
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combinatie van golven en hoge waterstand
optreedt, zodat de dynamische beiasting te
hoog kan worden, en er iets breekt of op een
andere manier stuk gaat. Het probleem met het
complex Hansweert is nu dat lOwel de kans op
overlopen als die op beschadiging te hoog
wordt geacht. Hoeveel te hoog is niet exact te
zeggen, het blijft een spel van risico's en
schattingen.
De hoogste waterstand waarbij het complex
nog net niet overloopt, de lOgenaamde
kerende hoogte, is NAP. + 6,50 m . Gemiddeld
hoogwater komt tot N.A.P. + 2,80 m. De
hoogste waterstand tot nu toe waargenomen is
NAP. + 5,07 m, terwijl het tot op heden
gehanteerde stormvloedpeil NAP. + 5,90 m
bedraagt. Vol gens de Deltawet lOU de kerende
hoogte van een dijk, behorend bij de in diezelfde
wet aangenomen kans op v66rkomen van
hoge waterstand en golfhoogte, op die plaats
NAP. + 7,50 m moeten bedragen. Voor
kunstwerken, die veel minder gevoelig zijn
voor beschadiging door overspoelend water
dan dijken, is dit getal gesteld op NAP. + 7,00
m als het een enkele kering betreft, lOals, in dit
geval, een stel sluisdeuren aan de Westerscheldekant. Wanneer het gaat om een dubbele
kering, buitendeuren en binnendeuren, dan is
NAP. + 6,50 m voldoende. In het geval van de
sluizen bij Hansweert bedraagt de kerende
hoogte van de enkele kering slechts N.A.P. +
6,50 m, terwijl de binnendeuren niet hoger
reiken dan NAP. + 4,00 m .
Daarnaast bestaat er lOrg over de constructieve
veiligheid van het geheel, hoewel uiteraard de
ernst van die lOrg niet te meten is; zij is
nauwelijks in kansen op bezwijken uit te
drukken.
Het complex bestaat uit drie kolken; de Midden276

Fi.g. 1. Gebied achter de dijken
langs het Kllnaal door
Zuid-Beveland dat eventueel
bedreigd wordt met inundatie

Fig. 2. Lengteprofiel van het
Kanaal door Zuid-Beveland,
met de hoogten der dijkkniinen
OO$ TER SC HELDE
OOSTSLUIS WEMELDINGE

- l
BUITENHDOFD + 5.50

BONZIJBAUG
I
BINNENHOOFD +4.00

POS TS

sluis dateert van 1866, de Westsluis van 1872 en
de Oostsluis van 1916. Dat de twee oudste niet
meer in goede constructieve conditie zijn is
niet zo verwonderlijk gezien hun leeftijd van
ruim 1,.0 jaar. De jongste sluis is echter
eveneens een zorgenkind gebleken. Indertijd
heeft men de fundering wat aan de lichte kant
ontworpen, met als gevolg dat de krachten die
op de constructie werken, niet voldoende via
de fundering naar de draagkrachtige ondergrond kunnen worden overgebracht. Ten
gevolge daarvan zijn er scheuren ontstaan en
treedt er onderloopsheid op, dat wil zeggen,
het water sijpelt onder de constructie door.
Heeft het water eenmaal een weg onder of
langs de sluis gevonden, dan is het dichten van
zo'n lek vrijwel onmogelijk. Vooral de aansluiting van 'het binnenhoofd van de Oostsluis
aan de kolk zelf is, wat dit betreft, een zwakke
plek. Hoge waterstanden en hoge golven
zouden :het complex als geheel dus kunnen
beschadigen ..
Maar oak 6nder ,normale omstandigheden is er
reden tot.zcirg , Het Kanaal door Zuid-Beveland
wordt vrij druk bevaren. Van de 40000 schepen
die per jaarhet kanaal passeren, gebruikt
ongeveer de helft de Oostsluis, en de rest de
andere twee kolke'n. De sluisconstructies staan
daardoor aan telkens wisselende belastingen
bloot. De kans dat een ervan tot bezwijkens toe
wordt belas(fs daardoor groter dan wanneer
aileen de getii.den met hun relatief langzame
waterstandfluctuaties gekeerd zouden moeten
worden . Bij het schutten wordt ook het binnenhoofd belast, eli dat is nu juist het zwakste
onderdeel vim de Oostsluis.
Gelukkig staat'daar tegenover dat de sluizen bij
een erg hoge buitenwaterstand, zeg meer dan
N.A.P. + 3,75 m;niet meer gebruikt kunnen

worden, omdat dan de binnendeuren overlopen .
Het binnenhoofd van de Oostsluis krijgt
daardoor nooit hogere waterstanden te
verwerken dan N.A.P. + 3,75 m . Opnieuw,
afgewogen zijn de risico's niet, maar veilig is
de situatie evenmin .
Ook het normale gebruik van de sluizen door
de scheepvaart houdt, zoals bij elke sluis, een
kans op ongelukken in. Het kan gebeuren dat
een schip dat de sluis binnenvaart, een deur
ramt. Ook hierbij geldt weer een redenering die
begint met 'als'. Ais een schip de binnendeur
ramt en als de buitendeur nog open staat en
als de buitenwaterstand hoger is dan de
waterstand op het kanaal, dan kan het kanaal
meer of minder snel vollopen . Indien dan de
buitendeur, door het naar binnen stromende
zeewater, niet meer gesloten kan worden, zou
men moeten wachten tot buiten- en binnenwaterstand weer gelijk zijn. Is dat erg? Dat is
afhankelijk van het tijdstip in de getijcyclus, de
grootte van het gat in de deur, de mate waarin
water geloosd kan worden via Wemeldinge, en
zo meer.
Een ana loge redenering geldt voor het geval de
buitenwaterstand lager is dan die in het kanaal.
De andere mogelijkheid is dat een schip de
buitendeur ramt. De ernst van de situatie die
dan intreedt, is opnieuw afhankelijk van een
aantal mogelijkheden. Die zullen we niet
allemaal beschrijven: het aantal combinaties
van die mogelijkheden is zeer groot, maar ook
blijft de toestand op de Westerschelde een
belangrijke rol spelen: hoe hoger de vloedstand
- maar de kans dat die optreedt wordt dan wei
steeds klei ner -, hoe ernstiger de gevolgen.
Uiteraard speelt bij dit alles behalve de veiligheid ook een rol,dat in geval van ongelukken
het scheepvaartverkeer voor kortere of langere
WESTERSCHELDE

VLAKEBRUGGEN

DOSTStUIS HANSWEERT

NOODZA'K ELlJKE HOOGTE+4.S0

WESTElIJKE KANAALDIJK

+10.00
+ B,OO

+ 6 .00
+ 4 .00
+ 2.00

N.A. P.

KANAAlBOOEM -6.24

VLAKETUNNEL

SlUISHOOFOEN INSTABIEl
SlECHTE FUNDERINGSCONSTAUCTIE.

- 2 .00
-

4.00

-
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8egrenzing van de toekomstige
voorhaven . Hansweert-Oost,
binnen de stippels, is ontruimd
en op twee pan den na gesloopt

tijd stilligt, wat een niet erg aantrekkelijke
schade post oplevert.
Tenslotte nog een laatste aandachtspunt. We
hebben gezien dat het Kanaal door welke
oorzaak dan ook plotseling kan vollopen of kan
leeglopen, bijvoorbeeld bij schadevaring of
wanneer de buitendeur bezwijkt bij een
buitenwaterstand die lager is dan het kanaalpeil.
In beide gevallen wordt de ernst van de
gevolgen mede bepaald door wat er op het
kanaal achter de sluis kan gebeuren. De dijken
langs het Kanaal zijn theoretisch NAP. + 4,00
m hoog, maar in feite halen ze op sommige
plaatsen de N.A.P. + 3,00 m niet. Vollopen van
het Kanaal tot aan het gemiddeld hoogwaterpeil
kan dus al bijna een overstroming van het
naast liggend polderland tot gevolg hebben.
Behalve aan de lage kant zijn de dijken ook niet
za sterk als men eigenlijk zou willen. Overstro-
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men ervan, of een snelle waterstandsdaling in
het kanaal, zou beschadiging van de dijken tot
gevolg kunnen hebben. De ernst van de dan
ontstane situatie is weer afhankelijk van de
mate waarin de buitenwaterstand tot op het
kanaal kan doordringen, en van de hoogte van
die waterstand.
In het voorgaande is vrij uitvoerig ingegaan
op de problemen rond het Kanaal door ZuidBeveland en de rol die het sluizencomplex bij
Hansweert daarin speelt. Een aantal zaken
hebben we buiten beschouwing gelaten,
bijvoorbeeld dat voorlopig ook de sluizen bij
Wemeldinge nog een prima ire kering vormen.
Getracht is duidelijk te maken dat, wanneer
men zich gaat verd iepen in de veiligheidsmarges
die men hier nog heeft, zich een breed veld van
mogelijkheden voordoet, en van combinaties
daarvan. Door een aantal niet-kwantitatieve
risico's te beschrijven is duidelijk gemaakt dat
de situatie zargen baart, zander dat kan
worden aangegeven hoe groot de risico's
precies zijn. Evenmin is nagegaan in hoeverre
het indertijd achterwege gelaten onderhoud
- het kanaal zou immers toch verbreed wordende situatie verergerd heeft. Oat dit alles niet
bijgedragen heeft tot een optimale situatie is
duidelijk.lnmiddels wordt nagegaan in hoeverre
maatregelen te treffen zijn om, ingeval er iets
ernstigs gebeurt, de gevolgen daarvan zoveel
mogelijk te beperken.

Samenvattingen

De verwerking is volledig geautomatiseerd,
lOdat thans 250 km meetraai per dag kan
worden verwerkt. Door op allerlei manieren de
effectiviteit van het peilbedrijf te verhogen
heeft men tot diep in 1981 kunnen volstaan
met twee peilschepen. Thans zijn er drie in
gebruik, en dat is het maximum, ook voor de
komende zeer drukke jaren.
Het getijverschil te Yerseke na de voltooiing
van de Oosterscheldewerken

Kwaliteitszorg voor de materialen voor de
Oosterscheldekering

Vanaf 1976 wordt in verband met de werken in
de Oosterschelde gewerkt aan systematische
keuring van de materialen waarmee de stormvloedkering en de daarmee verbonden werken
moeten worden uitgevoerd. De praktische
ervaring van voorheen bleek niet meer voldoende voor adequate procedures. Vooral de
keuringsprocedures stuitten aanvankelijk wei
eens op verzet, omdat het werk erdoor
gehinderd scheen te worden. De keuring heeft
in sommige gevallen ook meer het karakter van
een begeleiding die signaleert wanneer de
gelijkmatigheid van het produkt achteruitgaat,
dan van een selectie-mechanisme. Voor
verschillende materialen, lOals beton, kunstvezels, asfalt, asfaltbeton en de ongebonden
materialen zoals grind, zand en slakken,
worden het onderzoek, de keuringsmethode en
de resultaten daarvan geevalueerd. In veel
gevallen had men steun aan de ervaringen die
al met deze materialen waren opgedaan in de
wegenbouw.
Peilingen ten behoeve van de stormvloedkering

De stormvloedkering komt tot stand door
samenbouw van geprefabriceerde elementen,
en in zo'n geval zijn nauwkeurige en frequente
peilingen in het operatiegebied van het
grootste belang . Een en ander staat of valt met
de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling. Men
werkt in de Oosterschelde met een meervoudig
bruikbaar radiografisch plaatsbepalingssysteem. Voor de dieptemeting worden hydrografische echoloden gebruikt met een smalle
tophoekbu ndel.

Om onder vrijwel aile omstandigheden te
Yerseke een gemiddeld getijverschil te kunnen
realiseren van 2,70 m, is destijds een doorstroomopening voor de stormvloedkering
gekozen van 14000 m2, vermeerderd met
toeslagen voor onderhoud en bepaalde hydrau lische onzekerheden. Het netto effectieve
.doorstroomprofiel kwam daardoor op 16480 m 2.
Het blijkt nu dat daarmee waarschijnlijk een
gemiddeld getijverschil te Yerseke kan worden
verkregen van 3,10 m. De kans dat het vereiste
gemiddelde getijverschil van 2,70 m niet wordt
gehaald, is kleiner geworden dan 1%. Wei
zullen er 120 getijden per jaar kunnen voorkomen, waarin het actuele getijverschil kleiner is
dan 2,70 m.
Onderzoek naar de stroombestendigheid van
de tijdelijke afdekking van de grondverbetering
onder de pijlers van de Oosterscheldekering

Er verstrijkt geruime tijd voor de grondverbetering in de as van de Oosterscheldekering kan
worden afgedekt met funderingsmatten. In die
tussentijd maakt men gebruik van een tijdelijke
grindafdekking, die door de 'Cardium' later
weer moet worden opgezogen, maar die ook
voldoende stroombestendig dient te zijn. Juist
de stabiliteit van de grindafdekking moest
nader worden onderzocht. Hiertoe berekende
en mat men hoeveel materiaal van de grindafdekking bij een bepaalde stroomsnelheid werd
verplaatst, ook beneden de zogenaamde
' kritische bodemschuifspanning', wanneer er
eigenlijk, volgens de oudere theorie, helemaal
geen transport kan plaatsvinden.
De grens tussen stabiel en instabiel blijkt niet
lo duidelijk te zijn, en de duur van de expositie
is hierbij wei degelijk van invloed . Dit kon
worden gedemonstreerd aan de zandribbels
die zich op de grindafdekking hadden gevormd .
Hier en daar moest de laagdikte van de grindafdekking enigszins worden vergroot.
Vallende stenen

Bij de opbouw van de drempel van de Ooster-
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scheldekering worden stenen gebruikt van 10
tot 10000 kg . Vooral van de grotere soorten
steen is te verwachten dat ze, vrij vallend vanaf
de waterlijn , de pijlers kunnen beschadigen .
Hiernaar is theoretisch en praktisch nader
onderzoek gedaan. De berekeningen leidden
aanvankelijk tot sterk overdreven resultaten.
Het praktisch onderzoek wees uit dat stenen
van meer dan 3000 kg in de nabijheid van de
pijlers moeten worden vervangen door pakken
steenasfalt, die de pijlers vrij vallend mogen
treffen. Er is verder speciaal materieel ontwikkeld waarmee de valhoogte van steen tussen 1
en 3 ton gereduceerd kan worden tot maximaal
2 m. Voorts worden de pijlers beschermd met
een vergrote betondekking en met btE'!de
vellingkanten op aile randen .
•
Integratie van ecologische aspecten in waterbouwkundige projecten in kustgebieden
Beveiliging tegen overstromingen en landaanwinning waren lange tijdde enige doelen van
waterbouwkundige projecten in kustgebieden.
Later kwam daar de strijd tegen de verzilting
bij. Pas in de zestiger jaren ontstond interesse
voor de milieukundige aspecten. Deze invalshoek heeft de planning en vooral het latere
beheer van gebieden waarin zulke projecten
werden gerealiseerd, evenwel ingrijpend
beYnvloed. In verschillende gebieden in de
wereld waar kustwerken worden uitgevoerd,
blijkt een volstrekt verschillende mate van
integratie aanwezig van de milieukunde in de
civieltechnische planning.
De Deltawerken zelf hebben in de loop van hun
uitvoering een merkwaardige ontwikkeling
doorgemaakt: van een zuiver civieltechnische
eerste fase via een overgangsfase naar een
eindfase waarin het ge'i ntegreerd beheer ook in
bestuurlijke zin tqt realiteit kan worden gebracht.
Schorrenonderzoek in de Oosterschelde
Na de gedeeltelijke afsluiting van de Oosterschelde en de aanleg van de compartimenteringsdammen wordt een groot deel van het
bekken getijloos en zoet, terwijl voor het
overige de primaire voorwaarden ingrijpend
veranderen . Wat zullen de consequenties zijn
voor het schorrenareaal? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden moet men inzicht
verkrijgen in de tegenwoordige morfologische
ontwikkelingen. Daartoe zijn langdurig metingen verricht op een aantal proeflocaties; de
resultaten worden hier geYnterpreteerd. In het
bijzonder blijkt het belang van de golfbeweging
ten gevolge van lange windvelden. De ontwikkeling van schorranden is afhankelijk van de
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wisselwerking tussen het hydrodynamische
milieu en grondmechanische en bodemkundige
parameters lOals kritische sterkte, beworteling ,
dichtheid en profielopbouw.
De sluizen bij Hansweert en het Kanaal door
Zuid-Beveland
De sluizen in het Kanaal door Zuid-Beveland bij
Hansweert vormen onder meer een primaire
waterkering . Ze voldoen echter niet aan de
Deltanorm voor zulke constructies. Ook de
meest gebruikte en jongste van de drie sluizen,
de Oostsluis, van 1916, is een lOrgenkind. Hoge
waterstanden, maar ook de krachten die bij het
schutten werken op het binnenhoofd, of een
toevallige aanvaring, lOuden de sluis in gevaar
kunnen brengen. Afhankelijk van de hydraulische
omstandigheden ten tijde van de aanvaring
kunnen er dan meer of minder ernstige situaties
ontstaan op het kanaal, waarvan de dijken
overigens ook niet voldoen aan de eisen .
In afwachting van vervanging van de oude
sluizen wordt onderzocht met welke maatregelen
de risico's kunnen worden verkleind.

Summaries
Quality guarantee for hydraulic engineering
materials used for the Oosterschelde barrier
Since 1976, efforts have been made to set up a
systematic quality control of the materials to
be used for the barrier and its subsidiary
works. Previously this was inadequate. In
particular, the quality control procedures
initially met with some resistance as these
seemed to hamper the progress of the works.
In fact, in some cases, the control is more a
guidance signal in case the quality of the
material deteriorates, than a selection mechanism . The investigation is aimed at an evaluation
of the quality control method and its results for
such materials as concrete, synthetic fibres,
asphalt, stone-asphalt and loose materials such
as gravel, sand and slags. In many cases,
experience with these materials in road-con struction proved to be helpful.
Soundings made for the storm-surge barrier
The storm-surge barrier is being constructed
from pre-fabricated elements; accurate and
frequent soundings in the operational area are,
therefore, of major importance. Success or
failure depends on the accuracy of the positionfinding. In the Oosterschelde, a multi-user
radiographic position-finding system is being
used. To measure the depth, hydrographic
echo soundings with increased accuracy are
being used.
The procedure is completely automated as
result of which a 250 km long sounding line
can be processed. By increasing the efficiency
of the sounding activities in all kinds of ways,
only two sounding vessels were required to do
the job well into 1981. At present, three vessels
are in use, which will be the maximum, even in
the very active future period.
Tidal amplitude at Yerseke after the implementation of the works on the Oosterschelde
In order to ensure an average tidal amplitude of

2,70 m at Yerseke under almost all conditions a
wet cross-section of 14,000 m 2 was chosen for
the storm surge barrier, with additional allowance for maintenance and certain hydraulic
uncertainties. Thus the net effective wet
cross-section came to 16,480 m2. Now it
appears that an average tidal amplitude of 3,10

can be reached at Yerseke using this wet
cross-section .
The chance that the required average tidal
amplitude of 2,70 m will not be reached has
been reduced to less than 1%. On the other
hand 120 tides per year may occur in which the
actual tidal amplitude is less than 2,70 m.
Investigation into the current resistance of the
temporary protection of the soil improvement
under the piers of the Oosterschelde barrier
Some time will elapse before the soil improvement in the axis of the Oosterschelde barrier
can be covered by foundation mattresses.
During the interim period, a temporary layer of
gravel is dumped, which will later be removed
by suction by the 'Cardium', but, in the meantime, will have to be adequately current
resistant. In fact, the stability of this gravel
protection needs to be further investigated.
Calculations were made and measurements
taken to investigate how much of the gravel
protection was displaced at certain current
velocities; also below the so-called 'critical bed
shear stress', where, according to the existing
theory, no transport could take place.
It appears that the margin between stability
and instability is unclear and that the duration
of the exposure has indeed some effect. This
could be demonstrated by the sand corrugations
which had developed on the gravel protection.
In some places, the thickness of the gravel
layers had to be somewhat increased.
Falling stones
For the construction of the barrier-sill stones
are being used that weigh from 10 ups to 10000
kg . It is to be expected that the piers will suffer
some damage particularly by the larger stones
if they fall freely from the water surface. This
has been theoretically and practically investigated. Initially, the results of these calculations
were highly exaggerated . Practical investigations proved that, around the piers, stones
weighing over 3000 kg, would have to be
replaced by slabs of stone-asphalt which would
not damage the piers even in free fall. Additional
equipment has been developed which reduces
the fall of the stones, weighing between 1 and
3 tons, to 2 metres maximum. Moreover, the
piers will be protected by a thicker concrete layer
and by wide protection aprons along the edges.
Integration of ecological aspects in coastal
hydraulic engineering projects
For centuries, flood -defences and land reclama-
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tion have been the sole aims of hydraulic
engineering projects. The combat against
salinity began later. It was only in the Sixties
that interest in environmental aspects was
awakened. This awareness has drastically
influenced the planning and, particularly, the
subsequent management, of the areas in which
these projects were realised. Throughout the
world, where coastal defences are being built,
it appears that a completely different measure
of integration prevails with regard to ecology
in civil engineering planning. In the course of
their execution, the Delta Works themselves
have undergone a remarkable development;
from a purely civil engineering first stage via a
transitional phase to a final stage of integration
of several authorities.
Investigation of salt marshes in the Oosterschelde estuary
After partial closure of the Oosterschelde and
the construction of the compartment dams, a
large section of the basin will be tidefree and
fresh whereas, in the remaining area, the
primary conditions will change considerably.
How will this affect the salt marshes? To
answer this question, insight into the prevailing
morphological developments is necessary. For
this purpose, many measurements have been
taken at a number of test sites over a long
period of time. In particular, the wave movement, caused by long windfields, proved to be
of vast importance. The development of the
edges of the salt marshes depends on the
interaction between the hydrodynamic environment and the soil mechanical and soil scientific
parameters e.g. critical strength, roots, density
and composition .
The Hansweert locks and the canal through
Zuid Beveland
The locks at Hansweert in the canal running
through Zuid-Beveland serve also as a primary
coastal defence. They do not however meet the
Delta requirements for such constructions. Even
the East lock from 1916, the newest and most
frequently used of the three, is a source of
some anxiety. Not only high water levels, but
also the water pressure effecting the inner head
with ships passing through or else an accidental
collision could endanger the lock. Depending
on hydraulic conditions at that moment a
collision could be critical on this canal whose
dikes also do not meet the requirements.
While awaiting replacement of the old locks
measures to diminish the risks are being
investigated.
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Vorderingen
in de periode
1 januari-1 april 1983

Voortgegaan werd met het
maken van de bedieningsgebouwen voor de duwvaart- en
de jachtensluizen, en het
monteren van staalconstructies, zoals leningen, trappen
en bordessen.
Intussen wordt aan de
gereedgekomen werken
onderhoud gepleegd.

Philipsdam

Flakkeese Spuisluis

Voortgegaan werd met
ontgravingen en aanvullingen
rondom en ter plaatse van de
Krammersluizen, en ook met
het maken van
taludbeschermingen en
stortebedden. De hardhouten
geleideramen voor de
jachtensluizen zijn gereed. De
schuivengebouwen en de
gemalen voor de duwvaarten jachtensluizen werden
verder afgewerkt; datzelfde
geldt voor de
betonconstructies, waaronder
de Zoommeerbruggen.

Een gedeelte van de
stortsteenkade die onderdeel
is geweest van de afsluiting
van de Grevelingen, is
inmiddels nagenoeg
opgeruimd. Ter plaatse van de
noordelijke toeleidingsgeul
naar de Flakkeese Spuisluis
zijn aile bestaande materialen
opgeruimd. Momenteel wordt
gewerkt aan het ontmantelen
van de hoogwaterkering ter
plaatse van de zuidelijke
toeleidingsgeul. Aanpassingen
in het ontwerp van de te
maken hoogwaterkeringen

noodzaakten tot enige
wijzigingen in het bestek.
De weg naar het
recreatieterrein is gereed.
Omkading van het Markiezaat

De werkzaamheden tot herstel
van de westelijke Markiezaatskade hebben in de verslagperiode bestaan uit het .
verzwaren van het noordelijke
lage damvak, de aanleg van
een ringdijk voor het
doorlaatmiddel in de westelijke
kade, de verzwaring van het
zuidelijk damvak en de
oostelijke havendam van het
Kreekraksluizencomplex,
en het opwerpen van een
sluitkade, vanaf NAP. - 2 m
tot NAP. + 0,35 m.

De Flakkeese Spuisluis in de
Grevelingendam
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Over elk van deze onderdelen
volgen nu wat nadere
bijlOnderheden.
Bij het noordelijk damvak is
het opgespoten zand
geprofileerd en vervolgens
van een verdediging voorzien.
Deze verdediging bestaat op
het westelijke talud vanaf het
maaiveld tot NAP. + 4,5 m
uit mijnsteen, kunststofweefsel
met rietmat en stortsteen, met
daarboven tot en met de kruin
een kleibekleding . Op het
oostelijke talud is vanaf de
steunberm tot NAP. + 3 m
een verdediging van fosforslakken aangebracht, en
boven N.A.P. + 3 m tot aan de
kruin eveneens een
kleibekleding . De verwerkte
klei werd gewonnen op de
Molenplaat.
Het benodigde zand voor de
ringdijk van het
ontwateringsmiddel is vanuit
het opgespoten zand-depot
per auto in het werk gebracht.
Gelijktijdig met het uitrijden
werd het westelijke talud tot
NAP. + 4,5 m geprofileerd en
verdedigd met mijnsteen,
kunststofweefsel met rietmat
en stortsteen. Vervolgens is
het verdere zandprofiel tot
NAP. + 7 m voltooid, en aan
de buitenkant van een
kleibekleding voorzien.
Na het gereedkomen van de
ringdijk is het noordelijke lage
damvak bij de bouwput
ontgraven, en is aan de
Markiezaatszijde een gedeelte
van de toeleidingsgeul
ontgraven en van een
verdediging van
kunststofweefsel met rietmat
en stortsteen voorzien.
De zandhoeveelheid die nodig
was voor de verzwaring van
het zuidelijke damvak is in het
werk gebracht met een
winzuiger, zelfvarende
zandbakken en een perszuiger.
In totaal werd 575000 m 3 zand
in het werk gespoten. Om
doorpersing van de
ondergrond te voorkomen is
het profiel over de noordelijke
284

700 m van het damvak aan de
Markiezaatszijde gewijzigd: er
werd een steunberm
aangebracht van 15 m breed .
Ondanks deze profielwijziging
is op een plaats toch nog
enige doorpersing opgetreden.
Na het profileren zijn de
betonblokken die vrijkwamen
bij de verzwaring van de
havendam opnieuw verwerkt
op het talud aan de
Markiezaatszijde.
Verder is het aamvak daar
waar geen steunberm werd
aangebracht aan de oostzijde
tot N.A.P. + 3 m van een
verdediging voorzien,
bestaande uit mijnsteen,
kunststofweefsel met rietmat
en stortsteen. Op de plaatsen
waar de steunberm wei
aanwezig is wordt tot NAP.
+ 3 m een verdediging van
fosforslakken aangebracht. De
kleibekleding op het
zandprofiel boven NAP. + 3
m wordt thans aangebracht.
Op 28 februari werd een
aanvang gemaakt met de
opbouw van de sluitkade.
Allereerst werd een laag
stortsteen aangebracht vanaf
NAP.- 2 m tot NAP.- 0,50 in.
Deze laag werd zowel vanaf
de zuid- als de noordzijde
uitgereden met dumpers en
steenauto's. Op 17 maart bleef
er in deze laag nog een
opening over van 120 m. Het
lag in de bedoeling dit laatste
gedeelte lOwe I met auto's als
met gebruik van een
steenstorter te vullen. Echter,
op vrijdag 18 maart
ontwikkelde zich in een hoog
tempo een ontgrondingskuil
vanaf het voorland tussen de
te maken sluitkade en de
Schelde/Rijnverbinding. Ten
gevolge hiervan is het
aanwezige filter in het trace
van de sluitkade over een
breedte van 35 m
weggespoeld; er ontstond een
verdieping tot NAP.- 9 m.
Onmiddellijk werd extra
materieel en materiaal
aangevoerd, om het bedreigde

gedeelte en de directe
omgeving ervan te
consolideren. Daarna is het
voorland van de
Schelde/Rijnverbinding, om
verdere ontgronding tegen te
gaan, verdedigd met
zinkstukken en losgestorte
filters. Vervolgens werd de
ontstane verdieping opgevuld
met steenachtige materialen.
Op 29 maart was de gehele
laag weer aangevuld tot
NAP.- 0,50 m. Daarna is een
begin gemaakt met het
optrekken van een eerste laag
stortsteen 300/1000 kg, tot een
niveau van NAP. + 0,35 m.
Op 18 februari heeft de
aanbesteding plaatsgevonden
van een bestek voor het
maken van een doorlaatmiddel
in de westelijke
Markiezaatskade.
Het werk is opgedragen aan
Meeuwissen en Van Bragt
B.V. te Made, voor een bed rag
van f 433000. Met de
werkzaamheden is op 11
maart aangevangen.
Bathse Spuikanaal

De kanaalinsteken en de
werkwegen van het
toekomstige spuikanaal zijn
gereed . In de
onderhoudsperiode moet nog
een gedeelte van de
asfaltverharding en de
oppervlaktebehandeling
worden aangebracht, en
moeten bermen en taluds
worden ingezaaid en beplant.
De werkzaamheden aan de
bouw van de verkeersbruggen
en de leidingenbrug verlopen
geheel volgens schema. De
brug in de Bathseweg, in RW
258 en de noordelijke brug in
de autosnelweg A 58 zijn voor
het verkeer opengesteld.
De zuidelijke brug in de A 58
is nagenoeg gereed, en zal
eind april voor het verkeer
worden opengesteld . De
leidingenbrug komt omstreeks
half mei gereed. De eerder
vermelde lekkages in de

Roompothaven, de
toegangsgeul en de haven
van damaanzet
Noord-Beveland kwam het
baggerwerk gereed .
Onderhoudsbaggerwerk is
verder noodzakelijk geweest
tussen de pijlers in
compartiment I van het
bouwdok Schaar en in de
toegangsgeul naarde
werkhaven Sophia.
De bouw van het
bedieningsgebouw van de
Roompotsluis is gereed . De
elektrische en hydraulische
installaties zullen begin juni
operationeel zijn. De
reservedeur is gearriveerd, en
geplaatst op de bergplaats in
Oosterscheldekering
de werkhaven op
Noord-Beveland.
De plaatselijke verdichting van
Begin januari is begonnen
de rand van de
met de bouw van de
bodembescherming is medio
geleidewerken. In april worden
januari gereedgekomen . De
de palen geheid. In de loop
'Mytilus' ligt nu opgelegd in
van de maand mei komen de
de betonhaven. De vitale
geleidewerken gereed .
onderdelen zowel onder- als
bovendeks zijn hermetisch
In de compartimenten I, II en
afgesloten van de buitenlucht.
III van het bouwdok Schaar
zijn aile pijlers inmiddels
Een atmosfeerbeheersingsgereed. De delingsdijk tussen
systeem zorgt voor de juiste
de compartimenten II en III
luchtvochtigheid.'Het 'schip
wordt al gedeeltelijk
kan, als dat nodig is, binnen
verwijderd . Eind mei wordt
zes weken opnieuw worden
gestart met het inunderen. Dit
ingezet.
duurt zeven weken . Na de
In maart is een begin gemaakt
bouwvakvakantie wordt de dijk
met de uitvoering van de
tussen de compartimenten I
eerste fase van de damaanzet
en II doorgebaggerd. In
Noord-Beveland. Er moest, tot
compartiment IV verloopt de
N.A.P.- 3,50 m, een filter
produktie van de rompen van
worden opgebouwd , en voor
de dorpelbalken volgens
het verankeren van de
planning.
werkschepen op het
De ruwbouw van het
walankerpunt een rollenbaan
bedieningsgebouw vordert
worden aangelegd.
gestaag. Van het
De uitvoering van de tweede
hoogbouwgedeelte verrijzen
fase van de damaanzet
de eerste kolommen, en ook
Roggenplaat-Noord start eind
van de kern van het gebouw
mei. Op de eerder uitgevoerde
beginnen de contouren zich
filteropbouw worden dan
reeds af te tekenen. De kern
betonnen landhoofdelementen
omvat leidingschachten, het
geplaatst, die vervolgens
trappenhuis en een
worden gevuld met beton .
liftinstallatie, die geheel is
Onderhoud was nodig aan
verscheidene haveninrichtingen, omgeven door glaspuien .
Aan de Veerhaven te Kats op
aan de hulpbrug en aan duinNoord-Beveland zijn
tjes die waren ontstaan langs
werkterreinen ingericht. Twee
het damvak Geul. In de
aansluiting van de noordelijke
en de zuidelijke
afvalwaterleiding op de
bestaande leidingen in de
zuidelijke zinkerbundel, zijn
thans hersteld. Het gehele
werk is op 18 maart
opgeleverd . De bouw van de
sifon en de spuisluis verloopt
geheel volgens schema. De
aannemer streeft ernaar de
sifon eind juni van dit jaar
gereed te hebben; dat is dan
drie maanden eerder dan was
gepland . Van de spuisluis is
het heiwerk gereed. Begonnen
is met het stellen van de
bekisting voor de vloeren.

aanwezige traversekranen zijn
van 300 ton tot 740 ton
verzwaard.
In januari is de produktie van
de verkeerskokers begonnen .
Medio januari werd de eerste
halve moot gestort.
De aanvoer van breuksteen uit
Duitsland en Finland vond
goede voortgang. Om de
aanvoer van de Finse
leveranties ook in de
wintermaanden te kunnen
laten doorgaan, wordt een
deel betrokken uit een groeve
aan de westkust van Zweden.
In het eerste halfjaar van 1983
werd 260000 ton aangevoerd .
Aanvullend onderzoek heeft
aangetoond dat de stabiliteit
van het losse filter tussen de
funderingsmatten gedurende
een korte periode in de
bouwfase onvoldoende is.
Besloten is tot een extra
afdekking met een
zogenaamde grindwiepenmat,
een drager van speciaal gaas,
verzwaard met grindwiepen.
Op het werkterrein te
Schelphoek is verkennend
onderzoek uitgevoerd naar de
sterkte, de flexibiliteit en de
constructiemogelijkheden van
de te gebruiken materialen .
De mat wordt nog verder
ontwikkeld. In de stroomgoot
bij Lith wordt de
stroombestendigheid ervan
onderzocht.
In de Hammen en de Schaar
zal deze mat aangebracht
worden in de periode waarin
de pijlers worden geplaatst; in
de Roompot geschiedt het al
in een eerdere fase : daar
wordt dit extra werk uitgevoerd
door de 'Cardium' en de 'Jan
Heymans'.
De matten zullen gefabriceerd
worden op zate in de haven
Sophia op Noord-Beveland.
Voor het vervoeren en het leggen
wordt gebruik gemaakt van de
voormalige mattenrol van de
'Jan Heymans'. De verbouwing
daarvan is inmiddels
opgedragen. Dit tot 'Sepia'
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omgedoopt stuk materieel kan
gekoppeld worden aan de
'Jan Heymans' en de 'Donax I'.
Sinds 23 'november zijn door
de 'Cardium' en de 'Jan
Heymans' acht ondermatten
en drie bovenmatten in de
Hammen aangebracht, met de
daarbij behorende bestortingen. Aanvankelijk had men
problemen met het loskoppelen van de kop- en de staartbalk
en met het opschonen van de
ondermat.
De ontkoppelconstructie van
de kop- en de staartbalk is
intussen aangepast. Begin
maart werd besloten om het
verdichten van de ondermat
niet meer uit te voeren als
onderdeel van het 'Carjan'-bedrijf, maar het mee te nemen
bij de opbouw van de drempel.
Hierdoor is met name de
schadegevoelige opschoonslag van de ondermat minder
problematisch geworden. De
tijdens deze slag opgetreden
schades zijn inmiddels vanuit
de onderwaterwerkkamer
gerepareerd. Begin maart zijn
de vlakheidsgegevens van de
tot dan toe gelegde matten
bekend geworden. De resultaten zijn zo goed, dat overwogen wordt of het leggen van
tegelmatten op deze plaatsen
achterwege gelaten zou
kunnen worden. Door de
lange slechtweerperioden en
,~() opgetreden aanloopproblemen is het mattenlegbedrijf in
de Hammen met enkele
maanden vertraagd. Deze
vertraging heeft vooralsnog
geen gevolgen voor de
opleverdatum.
Met het definitief wegleggen
van een ingemeten tegelmat
op de proeflocatie in de
Roompot is de proefperiode
van dit onderdeel afgerond .
Aan het meetsysteem bleken
nog enige aanpassingen
vereist.
Op de proeflocatie wordt nu
begonnen met proefplaatsingen van een pijler. Met succes
werd de met een pijler geladen
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'Ostrea' gekoppeld aan de
'Macoma'. Vervolgens is met
de combinatie verhaald en
gezogen. Na de proefplaatsing
is een eerste analyse mogelijk
van de vlakheid van het
funderingsbed. Afhankelijk
hiervan moeten wei of niet
tegelmatten worden gelegd.
In deze periode is gebleken
dat het ge"inundeerde en
ontsloten compartiment I van
bouwdok Schaar te kampen
heeft met onvoorziene aanslibbing. Zuigwerk is hierdoor
onvermijdelijk. Het doorbaggeren van de compartimenten II
en III zal worden uitgesteld tot
na de bouwvakvakantie; de
pijlerszijn doorverschuivingen '
in het werkschema immers
pas later nodig . In deze
compartimenten worden
voorzieningen getroffen om
het slib eenvoudig te kunnen
verwijderen .
De afvierponton 'Macoma' is
geschikt gemaakt voor het
verplaatsen van ankers van 30
ton, lOals die door de 'Cardium' en de 'Jan Heymans'
gebruikt worden. In een
volgende fase zal de 'Macoma'
worden aangepast in die zin
dat de trilplaat ook gebruikt
kan worden voor het verdichten van de drempel.
Voor het opstorten van de
drempel zijn twee steenstorters in aanbouw. Een ervan
wordt omstreeks april op het
werk verwacht. Na inbouw
van het plaatsbepalingsysteem kan begonnen worden
met het oefenprogramma. Om
beschadiging van de pijlers
tijdens het storten te voorkomen wordt een speciale buffer
ontwikkeld voor de steenstorters. Het gemaakte werk wordt
gecontroleerd met een peilboot. De keus van het peilsysteem is gemaakt.
De trilplaat voor het verdichten
van de open filters tussen de
funderingsmatten is in aanbouw. Een reeds op het werk
aanwezige ponton wordt voor
dit doel voorzien van een

speciale bokconstructie. De
bouw van de kraan van de
toplaagstorter vordert. Het
ontwerp van de lepel verkeert
in het laatste stadium. Het
systeem om de lepel te vullen
is in ontwikkeling.
Aanzandingen in de drempel
zullen worden verwijderd met
een zogenaamd whirlwheel.
Een model wordt momenteel
uitgetest. Ais moederschip
voor dit opschoonwerktuig is
een mini-supplier besteld bij
de firma Damen . Dit schip
wordt tevens ingezet als
ankerbehandelingsvaartuig.
Voor de fabricage van de
schuiven is 60% van het
benodigd materiaal geleverd.
Bij de produktie van bepaalde
onderdelen van de eindkokers
en de assemblage van de
eindkokers is vertraging
opgetred~n door problemen
bij het lassen. Nu is besloten
een ander type electrode te
gebruiken en de lasvolgorde
aan te passen. De eerste
resultaten met de aangepaste
werkwijze zijn positief.
Daarnaast zijn er problemen
geweest met de in het bestek
genoemde condities waaronder de conservering van de
eindkokers moet worden
aangebracht. In overleg met
het Verfinstituut van TNO zijn
nu nieuwe voorwaarden
opgesteld, waarbij mag
worden afgeweken van de in
het bestek genoemde condities. De opgetreden vertragingen hebben geen consequenties voor het plaatsen van de
schuiven .
De fabricage van de grote
componenten van de bewegingswerken komt goed op
gang. Van de smeedstalen
onderdelen zijn met name te
noemen de zuigerstangen, de
cilinderflenzen, de cardanringen, en de pennen en assen.
Van het gietwerk zijn de
prototypen nu allemaal
goedgekeurd. Daarmee liggen
nu tevens de gietprocedures
vast. Het betreft de gietstalen

Het 'J. W. Topshuis', bedieningsgebouw van de
stormvloedkering

onderogen en de nodulair
gietijzeren lantaarnstukken, de
cilinderdeksels, de conserveringskamers en wat kleinere
onderdelen . Van de kleindere
typen zijn al compleet bewerkte zuigerstangen gereed. De
eerste stangen zijn vernikkeld
en verchroomd. Het vernikkelen gaat uitstekend; met het
verchromen zijn er nog wat
aanloopproblemen. De
vervaardiging van de gelaste
cilindermantels is inmiddels
begonnen. De eerste cilinders
zijn ondertussen diepgeboord
en inwendig geboord . De
vereiste nauwkeurigheid
wordt goed gehaald .
Het samenbouwen van de
hydraulische aggregaten zal
spoedig beginnen. De eerste
series onderdelen werden
geleverd. Ook de eerste
containers waarin de hydraulische en elektrische apparatuur
wordt ingebouwd alvorens ze
in de verkeerskokers wordt
opgesteld, kwamen gereed.
Voor de cardanbalken, cardanstoelen en spanankers waarmee de cilinders scharnierend
op de hamerstukken worden
geplaatst, alsmede voor de
scharnierende bevestigingsconstructies aan de schu if is
een prijsaanbieding binnen.
Verwacht wordt dat de fabricage spoedig kan beginnen .
Momenteel vinden de laatste
ontwerpwerkzaamheden
plaats aan de gelijkloopinstallatie waarmee de schuif
tijdens het bewegen horizontaal gehouden moet worden,
aan de pomp- en filtereenhe-

den voor de conserveringsolie
waarmee de zuigerstangen in
uitgeschoven stand tegen
corrosie worden beschermd,
en aan de trappen en bordessen op pijlers en hamerstukken.
Ais gevolg van de bekende
problemen bij het R.S.V.-concern, waar een groot gedeelte
van de bewegingswerken
moet worden vervaardigd,
dreigt vertraging te ontstaan,
aangezien de toeleveringen
door de vele onderaannemers
voorzichtigheidshalve worden
vastgehouden. Met de bewindvoerders, R.D.M. en Ostem,
wordt naar mogelijkheden
gezocht om de onderaannemers weer te laten leveren .
De functionele specificaties
van de besturings- en bewakingsinstallatie zijn afgerond.
Aan de hand daarvan kan de
besturingsprogrammatuur
voor de verschillende installaties geschreven worden.
Aile aandacht is thans gericht
op de realisering van een
proef op ware grootte . De in
een container geplaatste
besturings- en bewakingsinstallatie zal daartoe worden
gekoppeld met twee hydraulische aggregaten. Aan de hand
van een gedetailleerd draaiboek worden aile denkbare
bedrijfssituaties zo nauwkeurig
mogelijk nagebootst. Er is een
aanzet gemaakt met de
specificatie van de taken van
de centrale gegevensverwerkende installatie. Deze installatie dient voor de centrale
presentatie van de toestand

waarin de verschillende
installaties zich bevinden. Met
behulp van kleurenbeeldschermen kunnen detailgegevens
over de bedrijfssituatie
zichtbaar gemaakt worden.
Bovendien kunnen met
behulp van de opgeslagen
gegevens rapportages gemaakt worden over het
verloop van het gedrag van de
diverse installatieonderdelen .
Het ontwerp van het energietechnisch deel van de elektrische installatie is voltooid, en
de opdracht voor de uitvoering
ervan is inmiddels verleend.
De meetsystemen van de
'Cardium' en de 'Macoma'
functioneren naar wens. De
plaatsbepa lingssystemen voor
het drempelmaterieel - de
toplaagstorter, de verdichtingsponton en de steenstorters beginnen vaste vorm te krijgen.
Voor de steenstorters is het
Nederlandse Artemissysteem
beproefd. Het voldoet goed . In
april zal het op de 'Libra'
worden ge"installeerd.
De drempelpeilboot is in
aantocht. De bouw van een
computerverwerkingssysteem
is opgedragen. Het echolood
zal op een gestabiliseerd
platform ge·i nstalleerd worden,
zodat het, afhankelijk van de
scheepsbeweging, altijd
verticaal gericht zal blijven.
De onderwateractiviteiten
nemen sterk in aantal toe. De
'Portunus' zal in ploegen
moeten gaan werken. De
inspectiearm heeft enkele
kleine modificaties ondergaan.
V66r de zomer dient hij
operationeel te zijn .
Het walverwerkingscentrum
Com meet is inmiddels uitgebreid. Er is een begin gemaakt
met de ontwikkeling van
meetsystemen voor het
plaatsen van de laatste
elementen: dorpel- en bovenbalken, en hamerstukken.
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Het verhaalsysteem van de
'Cardium'

Bij het leggen van de fundering van de Oosterscheldekering worden zeer hoge eisen gesteld
aan de nauwkeurigheid waarmee de mattenleg ponton 'Cardium' verhaald wordt.
Deze eisen komen voort uit het feit dat de
filtermatten - de ondermatten dus - evenwijdig
aan elkaar neergelegd moeten worden, met
een tussenruimte van slechts 3 m.

Tijdens het op diepte zuigen van het zandbed
beweegt de zuigmond van de 'Cardium' zich
dus zeer dicht langs de naastgelegen mat
voort. Het laat zich raden dat te allen tijde
voorkomen moet worden dat de zuigmond de
naast gelegen mat raakt, omdat er dan meteen
aanzienlijke schade zou ontstaan.
Het besturen van de ponton wordt echter door
een paar omstandigheden bemoeilijkt. De hoek
die ieder van de acht ankerdraden maakt met
de bewegingsrichting verandert voortdurend,
en daarmee de uitwerking van eenzelfde
trekkracht in de kabel op de bewegingsrichting
van het schip. Ook verandert de lengte van de
ankerdraad, dus ook zijn gewicht en daarmee
de kracht in de draad. Daarnaast wordt de
ponton door golven en stroom dynamisch
belast, en vooral wanneer de golf- of stroomrichting niet samenvalt met de lengte-as van de
ponton, veroorzaakt dat beweging van de
ponton. En tenslotte kunnen ook de verrichtingen van de lieren zelf de ponton doen bewegen.
Een hoge nauwkeurigheid bij het verhalen van
de ponton kan daarom aileen bereikt worden
als enerzijds de uitwendige variabele belasting
- golven en stroom - beperkt blijft, terwijl
anderzijds het besturingsproces zeer beheerst
moet verlopen. Een te snelle reactie immers
kan de ponton in slingering brengen, en dan zit
er niets anders op dan te wachten tot de
291

2

Fig. 1. Besturing van de
'Cardium': een benadering van
de idea Ie lijn.
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4

OPG AVE GEWENSTE lIJN EN SNElHE ID

OPG AVE COAREC TIE AC HTER SCHIP T. B.V. MAT

292

slingering is uitgedempt.
De ervaringen die zijn opgedaan bij het leggen
van de blokkenmatten voor de bodembescherming met de mattenlegponton 'DOS I' wezen
uit dat de mat met een zijdelingse nauwkeurigheid van ongeveer een meter neergelegd kon worden . Wanneer men hiermee
rekening houdt, en ook met de onzekerheid die
schuilt in de positie van de ligging in het
horizontale vlak van de mat, dan kan men
afleiden dat de zuigmond met een nauwkeurigheid van 0,5 m langs een theoretische rechte
lijn verhaald moet kunnen worden, terwijl de
achterzijde van de ponton niet meer dan 1,0 m
mag afwijken (figuur 1). De vraag was nu: hoe
kan men dit met behulp van lieren bewerkstelligen?
De nauwkeurigheidseisen waren zo hoog, en
de risico 's bij overschrijding van deze normen
lo groot, dat de ontwerpers zich toen met
enige belOrgdheid begonnen af te vragen of de
bedieningsmensen wei tijdig en met voldoende
inzicht het grote aantal stuurcommando's naar
de verhaallieren zouden kunnen uitbrengen,
vooral in de kritische fase van het simultaan
vlakzuigen en matleggen. Dit leidde tot een
uitgebreide studie naar de mogelijkheden van
automatisering van het verhaalsysteem . Deze
studie is verricht door deskundigen van
Dosbouw, de Technische Hogeschool te Delft,
TNO en de Rijkswaterstaat. Wat zijn mogelijke
verhaalsystemen?
De eenvoudigste regeling is die waarbij de
schipper iedere lier aflOnderlijk kan bedienen .
Die mogelijkheid is op iedere verankerde
ponton aanwezig, voor eenvoudige manoeuvres . Het liersysteem van de Cardium is echter
een systeem met acht draden - twee aan
iedere kant van de rechthoekige ponton -, en
het is niet mogelijk om gelijktijdig acht lieren
lo te bedienen dat de resulterende beweging
een rechte lijn wordt.
De meer ontwikkelde verhaalsystemen
verschillen in de mate waarin ze geautomatiseerd zijn. Om te beginnen bespreken we het
systeem met de gecombineerde handbediening
(figuur 2) .
Hierbij worden aile verhaalacties uitgevoerd
met drie knoppen: een voor verplaatsingen
voor- of achterwaarts (knop X), €len voor
rotaties rond de midden-achterkant van de
ponton, waarbij het voorschip zich zijwaarts
verplaatst (knop Y), en een voor rotaties rond
de middenvoorzijde en verplaatsing van het
achterschip (knop Ya ) . Positieve commando's
van de bestuurder worden in de schakelkast
gecombineerd; daar worden ook de lieren die
diametraal tegenover de aangestuurde lieren
staan automatisch op een constante kracht

gezet die vooraf is ingesteld door mid del van
de 'constant tension'-knoppen.
Het systeem met semi-automatische handbediening zien we in figuur 3.
Ook hier bedient de bestuurder 3 knoppen,
lOals hiervoor omschreven . Maar nu beschikt
men over een computer, die voortdurend
berekent hoe die snelheidscommando's
omgezet moeten worden in snelheidscommando's voor elk van de acht lieren, en die het
uitzenden van de stuursignalen verlOrgt.
Bovendien maakt dit systeem het mogelijk om
de draadkrachtgrenzen te bewaken.
Voor de bestuurder is het vol-automatische
verhaalsysteem natuurlijk het eenvoudigst
(figuur 4) .
Hierbij geeft de bestuurder van tevoren aan de
automaat de gewenste verhaallijn en -snelheid
op; het schip wordt dan automatisch bestuurd.
Ook worden eventuele afwijkingen van de
ideale lijn, geregistreerd met een nauwkeurig
positie-meetsysteem, door de automaat
gecorrigeerd met inachtneming van de dynamica van het systeem. De bestuurder kan wei, ter
correctie van het legproces, tussentijds de
automaat opdragen de positie van het achterschip te wijzigen, als dat voor de positie van de
mat nodig is. Dit gebeurt dan lOnder dat de
zuigmond van de idea Ie lijn afwijkt.
Een uitvoerige afweging, waartoe ook een
aantal off-shore deskundigen hebben bijgedragen, leidde tot de conclusie dat met het
handbediende verhaalsysteem de vereiste
nauwkeurigheid niet gehaald lOU kunnen
worden . De voorkeur ging duidelijk uit naar het
vol-automatische systeem, waarbij de kans op
menselijke fouten lo gering mogelijk is. Echter,
het ontwerpen en bouwen van een dergelijk
systeem lOU te veel tijd in beslag nemen:
daarom is toch gekozen voor een veel sneller
te realiseren half-automatisch verhaalsysteem.
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Ontgrondingskuilen zijn kuilen in de bodem, die
ontstaan door erosie van het oorspronkelijk
aanwezige zand. Deze kuilen vormen een
bedreiging voor oeverdijken en voor kunstwerken, zoals de Oosterscheldekering. Immers als
het talud van de kuil maar steil genoeg is kan
een zettingsvloeiing of afschuiving ontstaan, die
de grondslag van een nabij gelegen constructie
kan doen verdwijnen. Nu zijn ontgrondingskuilen bij een kunstwerk als de Oosterscheldekering niet te vermijden. Maar men kan wei de
omvang van de kuilen beperken en ook de
gevolgen ervan. In dit artikel wordt geschetst
hoe men bij de Oosterscheldekering tot een
optimale combinatie van middelen is gekomen
om de ontgrondingskuilen te beheersen.

Bouwt men een doorlatende constructie in een
waterloop, dan wordt het stroombeeld benedenstrooms veel onregelmatiger dan bovenstrooms : de variaties van plaats tot plaats zijn
veel groter en de turbulentie is veel hoger.
Bijgevolg is de zandtransportcapaciteit benedenstroom aanzienlijk hoger dan bovenstrooms
en zal de ondergrond eroderen als die uit zand
bestaat en niet is afgedekt door een bodembescherming (figuur 1). Direct benedenstrooms
van de constructie is dit verschijnsel het
opvallendst, geleidelijk aan in de richting van
de stroom wordt het stroombeeld weer
regelmatiger. Het verloop van de erosietendens
is overeenkomstig . Daarom wilen de ontgrondingskuilen voorbij een langere bodembescherming ook minder diep worden.
De kuildiepte is een functie van de tijd : in het
begin neemt de diepte van de kuil snel toe,
maar dat wordt gaandeweg minder, en het
houdt op een gegeven moment zelfs op .
Het ontgrondingsproces bij de Oosterscheldekering is al begonnen in de eerste bouwfase,
bij de bouw van de eerste damaanzetten. Niet
voor niets was de bodembescherming al v66r
die tijd aangebracht. Bij elke volgende bouwfase
krijgt het ontgrondingsproces een nieuwe
impuls, want door de toenemende vernauwing
wordt de onregelmatigheid van de stroom en
daardoor de erosie sterker, naarmate de bouw
vordert. Naast de mate van vernauwing en de
lengte van de bodembescherming is tenslotte
ook de vorm van de constructie van grote
invloed . Die invloed kan aileen in een schaalmodel worden bestudeerd. Daarom is modelonderzoek gedaan voor enkele bouwfasen en
voor de eindfase. Ais lengte van de bodembescherming werd ongeveer 600 m aangenomen.
Uit dit onderzoek bleek het volgende: tijdens
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De beheersing van
ontgrondingskuilen

de meest kritieke bouwfase, het plaatsen van
de dorpelbalken, kan een kuil van enkele
meters diepte in een dag of tien wei 10m diep
worden; op enkele punten zullen onmiddellijk
na voltooiing van de kering al kuilen van 20
30 m voorkomen, en tien jaar later zijn enkele
kuilen te verwachten die tweemaal zo diep zijn.
Nu kan men zich afvragen of een ontgrondingskuil van zo'n 50 m diepte toelaatbaar is.
Zullen de kuiltaluds wei stabiel blijven? Dat
hangt sterk van de grondslag af. Op vele
plaatsen bevindt zich losgepakt zand; dat is
zeker zettingsvloeiingsgevoelig . Gelukkig
beschikken de ontwerpers van de kering over
een uitgebreide inventarisatie van aile zettingsvloeiingen en vele grote afschuivingen die in
het verleden zijn waargenomen in het gebied
van Ooster- en Westerschelde.
Met behulp van die inventarisatie kan voor elk
van de verschillende grondsoorten een goede
schaUing worden gemaakt van de kans op
zeUingsvloeiing of afschuiving, als functie van
de kuilvorm. Maatgevend blijkt niet zozeer de
kuildiepte, als wei het steilste stuk helling.
Overigens is bij benadering bekend hoe steil de
helling wordt bij een bepaalde kuildiepte. De
kritieke helling, dus die helling waarbij instabiliteit zal optreden, kan daar vrij nauwkeurig uit
worden afgeleid. V66rdat die helling ontstaat
moeten maatregelen genomen zijn om dat te
voorkomen. We wilen nu ingaan op de
maatregelen die daarvor ter beschikking staan.
Bij een constructie als de Oosterscheldekering
kan men het ontgrondingsproces be'invloeden
door de vorm van de constructie aan te passen .
Bij het vaststellen van het ontwerp van de
kering is ruime aandacht besteed aan ontgrondingskuilen, en voor verscheidene voorontwerpen zijn schaalmodelproeven naar de te
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Fig . 2. Middelen om een
ontgrondingskuil te beheersen.

verwachten ontgrondingen verricht. Die gaven
soms aanleiding tot ontwerpwijzigingen. Maar
de hoofdlijnen van het ontwerp van de kering
liggen nu al vijf jaar vast; daarom valt dit
middel nu af, en moet men beschermingsmaatregelen nemen. Dat kan op vier manieren. Ten
eerste kan de lengte van de bodembescherming
worden aangepast; zoals gezegd, naarmate de
lengte groter is neemt de kuildiepte af. Dit
effect - dus ook het rendement van de maatregel - wordt echter wei steeds geringer (figuur 2
boven). Ook kan men het kuiltalud beschermen
tegen verdere erosie, voordat de taludhelling,
die naarmate de kuildiepte toeneemt steiler
wordt, zijn kritieke waarde bereikt. Men kan het
talud dan vastleggen met een bestorting of een
andere taludbescherming. De erosie naast het
beschermde talud gaat echter verder, zodat
men na een bepaalde tijd opnieuw een stuk

kuiltalud moet beschermen (figuur 2 midden).
In de loop van de tijd moet men dat misschien
nog een- of tweemaal herhalen, steeds met een
grotere tussenperiode.ln het begin daarentegen
kan het erosieproces hier en daar zo snel gaan,
dat het de vraag is of men het kuiltalud wei op
tijd kan beschermen. In dat geval kan men
beter vooruitlopen op wat de natuur zou doen,
een kuil van tevoren baggeren, v66rdat de
bouwfase intreedt die zo'n gevaarlijk snelle
erosie zal voorzaken. De diepte van de kuil
wordt zo gekozen dat men verwacht het tempo
van het daarna optredende natuurlijke erosieproces net bij te kunnen houden. Het te
beheersen talud wordt dan onder de kritieke
helling gebaggerd, en vervolgens beschermd
(figuur 2 beneden).
Bij elk van deze maatregelen be'invloedt men
de kuilvorming. Het is daarnaast ook mogelijk
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In de Hammen is het grootste
gedeelte van de pijlers geplaatst. De foto is van 14
oktober 1983.
Elke nieuwe bouwfase geeft
een nieuwe impuis aan het
ontgrondingsproces.

om iets te doen aan de grondeigenschappen,
en wei door verdichting . Verdichten van
losgepakt zand-lOrgt ervoor dat zettingsvloeiingen niet meer kunnen optreden. Daardoor
wordt de kritieke helling aanzienlijk steiler,
lOdat veel meer erosie toelaatbaar is voordat
men in moet grijpen . Een gunstig bij-effect is,
dat er minder schade ontstaat bij een eventueel
optredende afschuiving .
Aileen bij het bestorten van een op natuurlijke
wijze ontstane kuilhelling kan men afwachten
hoe het proces zich ontwikkelt. De andere
maatregelen moet men van tevoren nemen ;
daarbij is een goede voorspelling van het
ontgrondingsproces van groot belang.
De vraag is nu, wanneer er maatregelen
moeten worden getroffen, welke dat zullen
moeten zijn of welke combinatie men moet
toepassen. Oat hangt grotendeels af van de
resultaten van de ontgrondingsvoorspelling,
van de kritieke taludhelling voor de verschillende grondsoorten en van de verhouding tussen
het effect en de kosten van lO' n maatregel.
Bovendien hangt het ook af van de veiligheid
die wordt vereist vanwege een aantal onzekerheden. De ontwikkeling van de ontgrondingskuil
kan immers niet exact voorspeld worden. Ook
de kritieke kuilhelling is niet exact berekend.
Tot voor kort ging men er van uit dat aan de
rand van de bodembescherming geen enkele
afschuiving of zettingsvloeiing mocht optreden .
Op grond daarvan lOU men bijna aile maatregelen gecombineerd moeten toepassen, en
daarbij nog strenge criteria moeten hanteren
ook : een zeer kostbare zaak. Daarom is nu voor
een andere benadering gekozen, waarbij men
zich tel kens per geval afvraagt hoe ernstig de
gevolgen van een afschuiving of een zettingsvloeiing zullen zijn. Die vraag werd op probabi-
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listische manier beantwoord: met behulp van
foutenbomen zijn de mogelijke gevolgen
weergegeven (een vereenvoudigde foutenboom
is geschetst in figuur 3). Vervolgens werd de
kans op gebeurtenis 1 geschat, en de kans dat
gebeurtenis 1 zalleiden tot gebeurtenis 2, de
kans dat gebeurtenis 2 zalleiden tot gebeurtenis
3, enlOvoort. Daarbij bewees de inventarisatie
van de in het verleden opgetreden zettingsvloeiingen en afschuivingen opnieuw zijn nut. Ook
de kennis van de grond en van de ontgrondingsprocessen was onmisbaar voor betrouwbare
schattingen. Het resultaat is de kans op falen
van de Oosterscheldekering als gevolg van een
instabiliteit in een ontgrondingskuil.
Deze kans kan men vergelijken met de toelaatbare kans op falen van de kering die eerder is
vastgesteld aan de hand van criteria ontleend
aan de Deltawet. Dan blijkt op de meeste
plaatsen, dat bij een bodembescherming tot
tenminste 400 m uit de as een vrij grote kans
op een zettingsvloeiing of afschuiving nog
maar een geringe bijdrage aan de faalkans van
de kering oplevert. De toelaatbare kans op een
afschuiving of zettingsvloeiing wordt in dat
geval bepaald door de kosten van het herstel
van de plaatselijk beschadigde bodembescherming en niet door de toelaatbare faalkans van
de kering.
Uit optimaliseringsberekeningen van de kosten
blijkt voorts dat het economsich optimum van
de toe te passen maatregelen dicht ligt bij de
volgende combinatie : een bodembescherming
tot 550 650 m uit de as, kuiltaludbescherming,
en verdichting op slechts enkele plaatsen
- daar waar snelle ontgronding in zettingsgevoelig zand te verwachten is. Deze combinatie
is tientallen miljoenen guldens goedkoper dan
de maatregelen die nodig lOuden zijn volgens

a

298

Fig . 3. Voorbeeld van een
foutenboom.

het oorspronkelijke uitgangspunt. Slechts op
sen plaats is een ontgrondingskuil te verwach ten die vrij dicht bij een oeverdijk ligt. Daar
wordt de oeverbescherming uitgebreid, en zal
het kuiltalud al bij een zee r flauwe helling
worden vastgelegd. We mogen concluderen,
dat het dankzij een zeer grondige kennis van
het ontgrondingsproces en de stabiliteitseigenschappen van de grond en dankzij de probabilistische benadering mogelij k is gebleken, een
gedegen systeem op te zetten ter beheersing
van de ontgrondingskuilen, tegen een minimum
aan kosten . Het systeem bestaat voor een
belangrijk deel uit het beschermen van de
kuiltaluds naarmate de erosie voortschrijdt.
Om dit goed te kunnen doen is een organisatie
opgezet om het proces van peilen, beslissen en
taluds beschermen efficient te doen veri open.
De praktijk zal moeten uitwijzen of het systeem
goed werkt. Werkt het onverhoopt niet goed,
dan zullen de schadelijke gevolgen echter
beperkt blijven.

De meeste dijken en dammen in ons land
bestaan uit zand. Zandlichamen die worden
aangevallen door golven kan men niet onbeschermd laten, tenzij men zeer flauwe taluds
en verlies van zand accepteert, zoals bij de
duinen langs onze kust. Bovendien kunnen
tijdens de aanleg van een damlichaam de
stroomsnelheden rond en over de dam zo
groot worden dat het zand aileen maar met
behulp van hulpkaden van mijnsteen of ander,
grover materiaal kan worden aangebracht.
Hulpkaden worden ook wei gebruikt om de
hoeveelheid te verwerken zand te beperken.

In plaats van mijnsteen kan voor de hulpkaden
ook zandasfalt worden gebruikt. Dat is een
mengsel van zand, meestal ter plaatse gewonnen, gedroogd en verwarmd, met 3 a 5%
bitumen. Het bitumen geeft het zand samenhang, zodat het bestand is tegen stroomsnelheden tot 3 m/sec. Zandasfalt is sterk en stijf
genoeg om ook gebruikt te kunnen worden als
werkvloer voor het aanbrengen van een
taludbekleding in de golfzone. Door zijn
erosiebestendigheid kan zo'n werkvloer
bovendien gedurende geruime tijd onbeschermd blijven liggen.
Het bitumengehalte wordt zo gekozen dat de
zandkorrels slechts met een dun laagje bitumen
zijn omhuld; er blijft dan zoveel holle ruimte in
hetzandasfalt over dat het bijna even doorlatend
is als het oorspronkelijke zand. Een werkvloer
van zandasfalt kan daarom tevens als filterlaag
dienen onder open taludbekledingen.
In de meeste gevallen zullen bij een keuze
tussen zandasfalt en andere materialen de
kosten doorslaggevend zijn. De prijs van zandasfait wordt voornamelijk bepaald door de prijs
van het bitumen.
Dit artikel, geschreven op basis van de ervaring
die sinds 1948 met zandasfalt is opgedaan,
gaat in het bijzonder over de eigenschappen
van zandasfalt, de milieu-aspecten en de
verwenkingswijze.
De stroombestendigheid van zandasfalt is zoals
we zeiden afhankelijk van het bitumengehalte.
Zandasfalt met een bitumengehalte van
tenminste 3% en een redelijke volumedichtheid
kan weerstand bieden aan stroomsnelheden
tot 3 m/sec; dit is gebleken bij de afsluiting van
de Pluimpot in 1957, die van de Grevelingen in
1961 en die van het Haringvliet in 1970, en

Zandasfalt in de waterbouw

daarnaast uit proeven die in 1976 en 1979 zijn
gedaan in de stroomgeul te Lith. Een hoger
bitumengehalte zal ook een hog ere stroombestendigheid tot gevolg hebben. Essentieel is
hierbij de volumedichtheid van het materiaal.
Bij de sluiting van de Pluimpot bleek dat
zandasfalt aangebracht met een onderlosser
beter bestand was tegen hoge stroomsnelheden
dan zandasfalt aangebracht met een grijper,
waarschijnlijk omdat het materiaal door
onderlossing als een geheel wordt gestort. Ook
wanneer het zandasfalt wordt aangebracht via
een stortpijp, zoals bij de afsluiting van het
Haringvliet, wordt een goede dichtheid verkregen.
Uit de stroombestendigheid van zandasfalt valt
af te leiden dat het ook bestand zal zijn tegen
enige golfaanval. Bij de aanleg van het werkeiland Roggenplaat in 1970 is zandasfalt
verwerkt in de perskaden aan de Noordzeezijde.
Deze kaden hebben gedurende een aantal
wintermaanden onbeschermd in de golfzone
gelegen voordat de definitieve bekleding werd
aangebracht. Ondanks de stormen die in die
periode zijn opgetreden is er geen schade
waargenomen. Dezelfde positieve ervaring
werd opgedaan bij de aanleg van de splitsingsdam te Hoek van Holland in 1969 en bij de
uitbreiding van de zeehaven te Zeebrugge in
1979.
De sterkte- en stijfheidseigenschappen van het
zandasfalt bepalen de helling waaronder het
materiaal kan worden aangebracht en de
deformaties die na de uitvoering kunnen
optreden. De ervaring leert dat een taludhelling
van 1 : 2 zowel boven als onder water heel
goed haalbaar is; dat bleek in het Haringvliet,
de Geul van Malta, en bij Zeebrugge; daarnaast
ook uit proeven te Opijnen, in 1980 gedaan ten
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behoeve van de landhoofdconstructies voor de
Oosterscheldekering .
Inzicht in het deformatiegedrag van zandasfalt
is zeer belangrijk, met name wanneer zandasfalt
over een grote hoogte moet worden aangebracht, lOals in Zeebrugge en bij een van de
alternatieve landhoofdconstructies van de
Oosterscheldekering. Afhankelijk van de
aangebrachte belasting kan het zandasfalt
breken of in de tijd doorgaand vervormen; de
deformaties nemen of wei in de loop der tijd
progressief toe, of naderen tot een een eindwaarde. Zulke doorgaande vervormingen
hoeven geen bezwaar te zijn, als ze gedurende
de levensduur van de constructie maar binnen
acceptabele grenzen blijven . Omdat zandasfalt
zich anders gedraagt dan bijvoorbeeld zand is
het noodzakelijk de bestaande rekentechnieken
voor het voorspellen van het deformatie- en
bezwijkgedrag aan te passen. Vrij onlangs is
het computer-programma ZAKAD gereed
gekomen, een modificatie van de bestaande
Bishop-stabiliteitsanalyse. Met dit programma
kan de stabiliteit van een constructie waarin
lOwel zand als zandasfalt is verwerkt berekend
worden. Bovendien geeft het een indicatie van
de te verwachten deformaties, doordat de
stabiliteitsfactor afhankelijk is gemaakt van de
deformaties in lOwe I zand als zandasfalt. Om
de betrouwbaarheid van het model te onderzoeken zullen binnenkort vergelijkende berekeningen worden uitgevoerd met het eindigeelementenprogramma MARC. Dit programma
wordt op het ogenblik geschikt gemaakt om
het kruipgedrag van zandasfalt te kunnen
berekenen. Daarnaast werd in de lOmer van
1983 te Schelphoek een modelproef uitgevoerd
op schaal 1 : 2 tot 1 : 4. De voor de berekeningen
benodigde materiaalparameters zijn bepaald
300

Een boormossel is in een
klomp zandasfalt gedrongen.
8eteugelingsdam van zandasfalt in de Grevelingen.

met een speciaal voor dit doel aangepast celen triaxiaalapparaat.
We hebben al gezegd dat het bitumengehalte
van zandasfalt zo is gekozen, dat de korrels
slechts door een dun laagje bitumen worden
omhuld, lOdat het bijna even doorlatend blijft
als zand, en kan dienen als filterlaag tussen
zand en een open taludbekleding, lOals een
steenzetting of open steenasfalt. Het zandasfalt
vervangt dan de laag mijnsteen of een ander
soortgelijk materiaal. Herhaaldelijk is bij
onderzoek een doorlatendheid gevonden die.
ligt tussen 0,5 x 10-5 m/sec en 1 x 10-4 m/sec.
Het bitumengehalte, de dichtheid en de korrelverdeling van het zand be'i nvloeden de uiteindelijke
doorlatendheid die in de praktijk wordt verkregen. In sommige gevallen blijven na regenval
of golfoverslag plassen op het zandasfalt
achter. Dit wordt niet veroorzaakt door een
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Fig . 1, 2. Toepassing van
zandasfalt.
Boven : Hulpkade in een
w erkh aven te Zeebrugge.
Beneden : Landhoofd van de
Oosterscheldekering.

slechte doorlatendheid, maar door de oppervlaktespanning aan de bovenkant van de
zandasfaltlaag: het water moet eerst deze
oppervlaktespanning overwinnen voordat het
weg kan zakken . Vaak wordt dit effect nog
versterkt door een wat hogere dichtheid aan
het oppervlak, die veroorzaakt is door de
machines waarmee het zandasfalt is aangebracht. In de praktijk blijkt dat het zandasfalt
zeker gedurende een aantal jaren zijn samenhang behoudt. Ontwerpt men echter een
constructie waarbij het zandasfalt moet dienen
als een permanente filterlaag, dan is nader
onderzoek naar de duurzaamheid van zandasfalt
gewenst, zeker indien een levensduur van
meer dan tien jaar wordt vereist.
Wat is nu de invloed van zandasfalt op het
milieu? Bitumen heeft geen schadelijke invloed
op de kwaliteit van het water. Een reeks van
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Fig. 3. Vervorming van zandasfait bij toenemende belasting.

Links : Triaxiaalproef op een
zandasfaltmonster.
Perskade van zandasfalt nabij
Willemstad .
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onderzoekers heeft dit aangetoond . Zulk
onderzoek is bijvoorbeeld verricht toen men bij
de aanleg van drinkwaterbekkens asfaltbitumen
wilde toepassen als waterafsluitende laag,
lOals bij de drinkwaterbassins in de Biesbos.
Het milieu kan daarentegen wei een schadelijke
invloed hebben op het zandasfalt : het kan
worden aangetast door boormosselen, als het
voedselaanbod en de stroomsnelheden voor
de ontwikkeling van de boormossel gunstig
zijn. Bij de verlenging van de havenhoofden te
Hoek van Holland in 1947 bleek na enkele jaren
dat het zandasfalt in de brandingslOne van
N.A.P. - 1 m tot N.A.P. - 4 m zo was aangetast
door boormosselen, dat het geen weerstand
meer kon bieden aan de golfaanval.
Tenslotte nog iets over de verwerkingswijze .
Het resultaat dat met zandasfalt wordt bereikt
staat of valt met goede fabricage en verwerking.
De belangrijkste zorg bij de fabricage is het
verkrijgen van een homogeen mengsel. Bij de
verwerking zijn er meer factoren die de aandacht
vragen. De temperatuur van het zandasfaltmengsel mag bij het aanbrengen onder water
niet hoger zijn dan 1100 C, anders laat het
bitumenhuidje rond de zandkorrellos. Aan de
andere kant mag de temperatuur ook niet te
laag worden, anders kan het materiaal niet
goed worden verwerkt. Een belangrijke factor
bij het verwerken is de dichtheid van het
zandasfalt. Zoals gezegd is de weerstand tegen
stroom- en golfaanval in belangrijke mate
afhankelijk van de dichtheid die tijdens de
uitvoering wordt bereikt. Bij de aanleg van
kaden onder water werden goede resultaten
verkregen met een stortpijp, en met over de
kop storten vanaf vrachtauto 's. Ook met
onderlossers wordt een goede dichtheid
verkregen, maar daarmee kunnen de taluds

15 t /m 1

Fig. 4. Schematische
weergave van een modelproef
te Schelphoek.

niet lo steil worden opgebouwd als gewenst.
Het laatste belangrijke punt van aandacht is de
lasnaad, zeker als het zandasfalt als filterlaag of
werkvloer wordt aangebracht. Gebleken is dat
een slecht uitgevoerde lasnaad al bij geringe
waterdruk kapot kan gaan, zodat het onderliggende zand begint weg te spoelen, lOals
gebeurde in 1969 op de Roggenplaat en in
1981 in de bouwput Schaar.
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De schutsluizen in de Philipsdam worden uitgerust met een zout/zoet-scheidingssysteem,
enerzijds om te voorkomen dat een te grote
hoeveelheid zout water via de sluizen op het
Volkerak terechtkomt en anderzijds om de
zoetwaterstroom door de sluizen naar het
Oosterscheldebekken te beperken.

Zout/zoet-studies
voor de Oosterschelde
en het Zoommeer

De aard van het zout/zoet-scheidingssysteem
van de duwvaartsluizen en de omvang van de
zout- en zoetlasten op het Volkerak en het Zijpe
zijn behandeld in Bericht 96 (mei 1981). Dit
artikel gaat nu in op de te verwachten gevolgen
voor de zout- en zoetlasten op het Volkerak en
het Zijpe, en op de onzekerheden bij het
voorspellen hiervan. We behandelen eerst het
toekomstige zoutwatergebied, het Oosterschelde-estuarium, en dan het toekomstige zoetwatergebied, het Volkerak en het Zoommeer.
Wanneer de stormvloedkering klaar is zal de
oppervlakte van het getijde-watergebied zijn
afgenomen van 450 km2 tot 350 km 2. Het
gemiddelde tijverschil te Yerseke is dan
gereduceerd tot 2,70 m. Ais gevolg hiervan
wilen de maximale eb- en vloedsnelheden in
de geulen van de mond afnemen met 30 a
50%. Dat heeft dan weer tot gevolg dat er
minder uitwisseling zal zijn van het Oosterscheldewater met het zoutere zeewater via de mond
van de Oosterschelde . Het zoetere schut-,
polder- en regenwater dat op de Oosterschelde
terechtkomt, zal dan langer in de Oosterschelde
verblijven, voordat het door de Oosterscheldemond naar buiten gaat. Om de gedachten te
bepalen: de verblijftijd van het water in de
Kom van de Oosterschelde, die nu 1 a 11/2
maand bedraagt, zal toenemen tot 2 a 3
maanden (figuur 1). Hierdoor zou de zoetwaterfractie bij gelijkblijvende zoetwaterbelasting
toenemen. Ais gevolg van de bouw van de
Oesterdam vermindert gelukkig de zoetwaterbelasting op de Kom van de Oosterschelde,
omdat het betrekkelijk zoete water van de
Kreekraksluizen (foto links) dan niet meer in de
Kom terecht zal komen .
In de afgelopen jaren is met behulp van
natuurmetingen en fysische en mathematische

modellen onderzoek verricht naar de mengprocessen in het Oosterscheldegebied, om inzicht
te krijgen in de mate waarin de zoutgehalten na
aanleg van de compartimenteringswerken
zullen veranderen. Een beschrijving van dit
onderzoek vindt men in Bericht 88 (mei 1979).
Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is,
dat in de toekomstige situatie de meng-processen in het grootste gedeelte van de Oosterschelde en het Zijpe dezelfde zullen zijn als thans.
In een estuarium zijn drie oorzaken aan te
geven voor de menging van zout en zoet; wind'
getijbeweging en zoetwaterafvoer. Vaak is een
van deze oorzaken van dominerende invloed .
Om te weten welke oorzaken belangrijk zijn
voor de menging in het Oosterscheldegebied
moeten de getijbeweging en de zoutverdeling
in het bekken bekend zijn. Men kan het Oosterscheldebekken nu grofweg in twee gebieden
verdelen : enerzijds de Oosterschelde en het
Keeten, Mastgat, Zijpe, waar de getijbeweging
domineert als belangrijkste bran van zout/zoetmenging, anderzijds het Volkerak, waar de
zoetwaterafvoer de belangrijkste bron van
menging is. Deze indeling wilen we nu toelichten.
Op het Volkerak staan de isohalinen - dat zijn
lijnen van gelijk zoutgehalte - niet loodrecht op
het wateroppervlak (figuur 2) . Dat betekent, dat
in verticale richting dichtheidsverschillen
optreden en een zekere mate van gelaagdheid.
Bij afwezigheid van andere drijvende krachten
zullen de drukverschillen op grand van die
gelaagdheid pogen de isohalinen horizontaal te
laten veri open, omdat dat de evenwichtstoestand is van een gelaagde vloeistof: de zware
vloeistof onder, de lichte vloeistof boven. Zo
ontstaan er circulatiestromen: langs de bodem
een horizontale, landwaarts gerichte stroom,
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Fig . 1. Verversingssnelheid
van het Oosterscheldewater,
uitgedrukt in aantal getijden.

Fig. 2. Lijnen van gelijk
zoutgehalte tussen Stavenisse
en de Volkeraksluizen, bij de
laagwaterkentering (boven) en
de hoogwaterkentering.

Fig. 3. Zouttransport in een
estuari"um met overwegend
dichtheidsstromen.

Fig . 4. Resulterende verplaatsing van waterdeeltjes als
gevolg van dwarsstromen .

en aan het oppervlak een zeewaarts gerichte
stroom, beide gemiddeld over het getij (figuur
3). Via turbulente uitwisseling tussen boven- en
onderiaag komt er zouter water van de onderlaag in de lOetere bovenlaag terecht, en dat
wordt weer naar zee getransporteerd . Op het
Volkerak wordt 50 60% van het totale lOuttransport veroorzaakt op deze wijze : circulatiestromen veroorzaakt door dichtheidsverschillen
ofwei dichtheidsstromen spelen een overheersende ro!.
In de Oosterschelde en het Keeten en Mastgat
is er een goede menging in de verticaal, dus
zijn er nauwelijks dichtheidsstromen. De
belangrijkste mengmechanismen zijn hier de
getijbeweging en de wind, waarbij de wind met
name een rol speelt bij horizontale circulatiestromingen in gebieden met platen en geulen .
Er zijn verschillende mechanismen die menging

a

4 kunnen veroorzaken . Om te beginnen is er in
een estuarium met een geul en een aangrenzende ondiepte sprake van een niet-homogene
snelheidsverdeling . Dat heeft tot gevolg, dat
waterdeeltjes zich in een getijperiode ten
opzichte van elkaar kunnen verplaatsen (figuur
4) . Een niet-homogene snelheidsverdeling is
daar dan de oorzaak van een netto-transport. In
het diepe gedeelte van de geul is de getijstroming sneller dan in het ondiepe. Over een
getijcyclus gerekend zullen de waterdeeltjes in
het diepe dee I van de geul over een grote
afstand heen en weer worden getransporteerd,
in het ondiepe deel over een kleine. Gedurende
die getijcyclus kan er echter uitwisseling van
waterdeeltjes optreden als gevolg van turbulen tie. Deze beweging staat loodrecht op de
richting van de getijstroming. Zo kan een
waterdeeltje dat in het diepe deel van de geul
bij vloed naar binnen begon te stromen,
overspringen naar een deel van de geul waar
de stroomsnelheden kleiner zijn. Bij gevolg
komt het gedurende het restant van de getijcyclus in de lengterichting van de geul gezien op
een andere plaats dan waarvan het aan het
begin van de getijcyclus vertrok.
Daarnaast zijn in de Oosterschelde nog de
zogenaamde reststromen van belang . Figuur 5
toont een reststroompatroon in de Schaar van
Colijnsplaat en het Engels Vaarwater. Deze
reststromen zijn te danken aan de geometrie
van het Oosterschelde-estuarium; ze worden
opgewekt door middelpuntvliedende krachten
in de bochten en de geulen. Deze reststroomverdeling heeft onder andere tot gevolg, dat
aan de zuidzijde van de Zeelandbrug het
zoutgehalte iets hoger is dan aan de noordzijde .
Naast deze voorbeelden van de wijze waarop
de getijbeweging van invloed is op de menging
in het Oosterschelde-estuarium, zijn er nog
andere; ook die hebben te maken met de
bodem- en oevergeometrie van het estuarium .
In de noord-oostelijke tak - het Keeten, Mastgat
en Zijpe -, die naar de Krammersluizen leidt,
zullen de stroomsnelheden ten gevolge van de
aanleg van de compartimenteringsdammen
verminderen. Daardoor zal de gelaagdheid in
het water toenemen: het lOetere water, dat via
de Krammersluizen vanuit het Volkerak op het
Zijpe terechtkomt, zal zich niet direct over de
verticaal mengen; dit verwacht men met name
in de Zijpevoorhaven van de Krammersluizen .
Onder invloed van wind en getijbeweging zal
deze gelaagdheid in de richting van Stavenisse afnemen en bij de Zeelandbrug zal het
water over de verticaal weer goed gemengd
zijn . lets soortgelijks treffen we momenteel aan
op het Volkerak; het water van het Hollands
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__ 0.2 m/s RESTSTROOM

o

ONDIEP GEBIED. DROOGVALLEND BIJ LAAGWATER.

WALCHEREN

ZUID BEVELAND

Diep, dat via de Volkeraksluizen op het Volkerak
terechtkomt, drijft aanvankelijk als een bovenlaag van 1 a 2 m dik op het. Volkerakwater. Ter
hoogte van het Werkeiland Krammersluizen is
het over de verticaal goed gemengd (figuur 2).

Fig . 5. Horizontale reststroom
tengevolge van de getljbeweging, als voorgestei(rih het
hydraulisch model 'M 1000'.

Modelbeschrijving

In de huidige situatie blijkt de getijgemiddelde
zoutverdeling beschreven te kunnen worden
met een zogenaamde eendimensionale
advectie-dispersievergelijki ng. Wil een dergelijke beschrijving mogelijk zijn, dan moet de
tijdschaal van menging over de breedte en
hoogte van een geul klein zijn ten opzichte van
de tijdschaal van menging over de lengte. In de
Oosterschelde wordt aan deze voorwaarde
voldaan. De beschrijving gaat als voigt: de
Oosterschelde wordt tot een netwerk geschematiseerd; het zouttransport vindt via de
takken van dit netwerk plaats (figuur 6), en in
de knooppunten van dit netwerk worden de
zoutconcentraties berekend.
Het zouttransport wordt verdeeld in een
advectief, dat wil zeggen meevoerend deel, en
een dispersief deel dat de verspreiding beschrijft.
Het dispersieve transport door een dwarsdoorsnede wordt veroorzaakt door concentratieverschillen in horizontale richting aan weerszijden
van de doorsneden, en is per eenheid van
doorsnede van een dwarsprofiel gelijk aan het
produkt van een dispersiecoefficient D en de
concentratiegradient in de lengterichting van
de geul. Een hoge waarde van D leidt dus tot
een groter dispersief transport dan een lage
waarde van D bij dezelfde concentratiegradient.
Het dispersieve transport verloopt altijd in de
richting van de lage concentraties. Het advectieve transport door een dwarsdoorsnede is
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gelijk aan het produkt van het debiet en de
concentratie in de doorsnede.
In de Oosterschelde heerste evenwicht tussen
het advectieve en het dispersieve transport
(figuur 7) . De dispersiecoefficient in de huidige
situatie wordt bepaald uit natuurmetingen, en
wei debiet- en concentratiemetingen . Toekomstige dispersiecoefficienten tracht men te
berekenen. Aangezien in de Oosterschelde de
getijbeweging van overwegende invloed is op
de zout/zoetmenging zal de dispersiecoefficient
na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken kleiner worden. Naar verwachting is
D evenredig met het kwadraat van de stroomsnelheden . Dus als de getijsnelheid tot 70 a 80%
afneemt, zal D afnemen tot 50 60% van de
oorspronkelijke waarde.
Er zijn echter nog meer factoren in het spel, die
de relatie tussen de dispersiecoefficient en de

a

KRAMMERSLUIZEN

VOLKERAKSLUIZEN
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6 Fig. 6. Schematisering van de
Oosterschelde voor een
eendimensioneel model.
Fig. 7. Zoutconcentraties als
resultanten van het getijdebiet.
Fig. 8. Zout- en zoetbezwaar
bij verschillende methoden
van zout/zoet-scheiding.
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7 getijsnelheid be'invloeden . In gebieden waar
vooral horizontale reststromen van invloed zijn
zal D procentueel slechts evenveel kleiner
worden als de getijsnelheid. In gebieden waar
sprake is van faseverschillen in de getijbeweging,
in geulen en op plaatsgebieden, kan D daarentegen zelfs afnemen met de getijsnelheidsvermindering tot de derde macht.
Per tak waaraan een dispersiecoiHficient
toegekend wordt, resulteert dit in een zekere
betrouwbaarheidsmarge rondom de waarde
van de dispersiecoefficient. Een karakteristieke
waarde van D is, in de huidige situatie, 200 m 2 /s
voor het gedeelte ten westen van de Zeelandbrug. Na het gereedkomen van de Oosterscheldewerken, waarbij de getijsnelheden met ca.
30% afnemen, zal D verminderen tot 70 a 120
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m 2 /s.
.We gaan nu in op de zout/zoet-menging in het
toekomstige zoetwatergebied, het Zoommeer
8 en het Volkerak. Daar zullen uiteraard geen
getijsnelheden meer aanwezig zijn. Het
transport wordt dan hoofdzakelijk opgewekt
door wind, spuistromen en schutverliezen en
door scheepvaart. Een zoutlast die bij de
Krammersluizen op het Volkerak terechtkomt,
veroorzaakt in het westelijk gedeelte van het
Volkerak een zekere zoutconcentratie, die naar
het oosten toe zal afnemen .
Evenals voor het Oosterscheldebekken wordt
ook hier gebruik gemaakt van een eendimensionaal advectief-dispersief transportmodel. In
de tegenwoordige situatie is er getij op het
Volkerak en Zoommeer. Deze getijbeweging
bepaalt voor een groot deel de zout/zoet-menging ter plekke. Dispersiecoefficienten voor de
situatie na het voltooien van de compartimenteringsdammen kunnen dus niet door metingen
ter plekke worden vastgesteld. Daarom zijn de
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dispersiecoefficienten voor het netwerkmodel
vastgesteld op basis van literatuuronderzoek,
en van onderzoek met tweedimensionale
wiskundige detailmodellen waarmee de door
wind opgewekte stromingen en verspreiding
gesimuleerd kunnen worden. Zo kan men dan
ook de zoutbelasting in het toekomstige
. zoetwatergebied berekenen .
. Het gaat er nu om, de met het beschreven
model verkregen gegevens over het zoutgehalte
in het Oosterschelde-gebied, het Volkerak en
het Zoommeer te integreren. In dit model
vormen de Krammersluizen de schakel tussen
het Oosterschelde-gebied en het Volkerakl
Zoommeer. Per schutting komt er een bepaalde
hoeveelheid op de Oosterschelde; deze
hoeveelheden worden uitgedrukt in percentages
van de schutkolkinhoud (figuur 8) .
Met behulp van het networkmodel kan berekend

Fig , 9, Invloed van de Krammersluizen op de zoutco ncentraties in de Oosterschelde en
op het Zoommeer.
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worden hoe hoog de zoutgehalten op de
Oosterschelde en het Volkerak/Zoommeer
zullen worden, gegeven de zout/zoetscheidingskarakteristiek van de Krammersluizen. Figuur 9
laat zo'n berekening zien; hierbij is afgezien
van andere zoetwaterlasten op de Oosterschelde. Uit figuur 9 kunnen we aflezen wat het
gevolg zal zijn van het al dan niet terugwinnen
van zoet water bij de Krammersluizen. Niet
terugwinnen betekent een zoetbezwaar op het
Zijpe van 100% van de schutkolkinhoud per
schutting, en een zoutbezwaar op het Volkerak
van 2% van de schutkolkinhoud per schutting.
Dan zal, afhankelijk van de waarde van de
dispersiecoefficient op de Oosterschelde, het
zoutgehalte op de Kom van de Oosterschelde
16,0 tot 16,6 g/l CI- bed ragen, en op het
Volkerak 0,3 g/l CI-. Dit kan verminderen tot 0,2
gil CI- als via de Bathse Spuisluis 100 m 3 /s
wordt gespuid van het Volkerak naar de
Westerschelde. Bij deze berekeningen is
uitgegaan van een zoutgehalte op het Hollands
Diep van 0,15 g/l CI-.
Wanneer men echter bij de Krammersluizen
wei zoet water terugwint, zal het zoetbezwaar
op het Zijpe slechts 50% van de schutkolkinhoud
per schutting zijn, en het zoutbezwaar op het
Volkerak 12%.
Afhankelijk van de waarde van de dispersiecoefficient op de Oosterschelde zal dan het zoutgehalte op de Kom van de Oosterschelde 16,3 a
16,9 g/l CI- bed ragen, en op het Volkerak
1 gil CI-. Wederom, indien via de Bathse Spuisluis 100 m 3 /s wordt gespuid van het Volkerak
naar de Westerschelde zal het zoutgehalte

omlaag gaan tot 0,35 gil CI-. We moeten
hierbij opmerken, dat deze berekeningen
uitgevoerd werden met een stationair model;
tijdseffecten kunnen hiermee niet berekend
worden .
Met het hier besproken model worden dus
evenwichtssituaties behandeld. In werkelijkheid
zal de tijdsduur waarin het water op het
Zoommeer tot een evenwichtswaarde zal
oplopen als een tijdlang zoet water wordt
teruggewonnen, enkele maanden bedragen .
De coefficienten in dit model moeten nog
nader geverifieerd worden. Met name geldt dit
voor de kwaliteit van het zout/zoetscheidingssysteem. De zoutlast van 12% van het kolkvolume, die gepaard gaat met een terugwinningspercentage van 50%, is naar verwachting een
bovengrens. Door middel van een adequate
besturing van de sluis of door minder zoet
water terug te winnen kan de zoutlast aanmerkelijk verlaagd worden, waardoor de zoutgehalten op het Zoommeer/Volkerak minder hoog
oplopen.
Een dergelijk model in uitgebreider vorm wordt
gebruikt om na te gaan wat de invloed is van
maatregelen om het zoutgehalte te beheersen,
zoals gebruik maken van de Bathse Spuisluis,
terugwinnen bij de Krammersluizen en rondstromen met de Flakkeese spuisluis.
De resultaten van dit onderzoek zijn in de loop
van 1983 te verwachten. Van dit model kan
tevens gebruik gemaakt worden bij het ontwerp
van de besturingssystemen van de Krammersluizen en de Kreekraksluizen.

311

_'r» _.

Met het oog op de in de jaren tot en met 1986
dreigende overschrijding van het budget voor
de Oosterscheldewerken is in juni 1982
opdracht gegeven een onderzoek te doen naar
de gevolgen van uitstel van de compartimenteringswerken. Deze opdracht sloot aan op
een door de Raad van de Waterstaat in het
begin van 1982 uitgebracht advies betreffende
bezuinigingsmogelijkheden. Het onderzoek
moest eind 1982 afgerond zijn; daarna zou dan
het vereiste bestuurlijk overleg plaatsvinden,
also ok advisering door de Raad van de Waterstaat.

Voor de uitvoering van dit onderzoek is de

Stichting Samenwerkende Instellingen ten
behoeve van Beleidsanalytische Studies
(SIBAS) ingeschakeld. Van de zijde van de
Rijkswaterstaat werd het onderzoek begeleid
door een werkgroep waarin de betrokken
diensten vertegenwoordigd waren. Deze groep
heeft zoveel mogelijk de nodige basisinformatie
verstrekt. De resultaten van het onderzoek zijn
door SIBAS samengevat in de nota 'Beleidsanalyse uitstel compartimenteringswerken
Oosterschelde' .
De compartimenteringswerken vormen een
onderdeel van de Oosterscheldewerken; ze
omvatten de Philipsdam met de Krammersluizen, de Oesterdam met de Bergsediepsluis, de
Markiezaatskade en het Bathse Spuikanaal. Het
is om een aantal redenen noodzakelijk, het
oostelijk deel van het bekken door dammen
van het getijgebied af te scheiden. Ten eerste is
in een tractaat tussen Belgie en Nederland
vastgelegd, dat de Schelde-Rijnverbinding in
de toekomst getijvrij zal worden. Vervolgens is
het voor de waterhuishouding van belang, dat
aan de zoutinfiltratie van West-Brabant en de
Zeeuwse polders langs het Zoommeer een
einde komt, en dat ook het noordelijk Deltagebied niet meer via de Volkeraksluizen met zout
wordt belast. Bovendien, bij de gegeven
afmetingen van de stormvloedkering in de
mond van de Oosterschelde kan slechts door
verkleining van het bekken een voldoende
groot tijverschil worden bereikt. En tenslotte
wordt door de aanleg van de compartimenteringsdammen voorkomen dat er een te grote
zoetwaterbelasting plaatsvindt op de Kom van
de Oosterschelde .
De beslissing over het compartimenteringsmodel is eind 1975 genomen, op basis van een

Onderzoek naar de gevolgen
van uitstel van de
compartimenteringswerken

analyse van de Commissie Compartimentering
Oosterschelde, en conform de adviezen van de
Raad van de Waterstaat en de Rijks Planologische Commissie. Eind 1982 was reeds een
groot deel van de werken gereed of in uitvoering.
Van de totale geraamde kosten van f 1,2 miljard
was al de helft uitgegeven.
Naast de waterhuishouding is het milieu-aspect
bijzonder belangrijk bij de vraag of, en zo ja
hoelang uitstel van de dammen verantwoord
is. Handhaving van het zoute getijdemilieu in
de Oosterschelde was immers bij de beslissingen van 1974 en 1976 een belangrijke overweging. Het onderzoek werd gebaseerd op de
volgende uitgangspunten. De stormvloedkering
zal op 1 oktober 1986 operationeel zijn. De
compartimenteringswerken vormen een
integraal onderdeel van de Oosterscheldewerken en de compartimenteringsdammen zullen
dus in ieder geval worden aangelegd, inclusief
de wegen er overheen. De sluiting van de
Philipsdam wordt met zand uitgevoerd, en de
sluiting van de Oesterdam met steen. In plaats
van de liftsluis zal in de Oesterdam een kleine
sluis worden aangelegd. Het Bathse Spuikanaal
en de Markiezaatskade worden vol gens de
huidige planning uitgevoerd, omdat nagenoeg
al deze werken al zijn aanbesteed . Ais de
biomassa van de aanwezige schelpdieren en
vis in de Oosterschelde gereduceerd wordt zal
dit lei den tot een evenredige fysieke opbrengstvermindering. Voor aile uitstelalternatieven zal
in bepaalde natte perioden worden uitgegaan
van twee beheersvarianten met betrekking tot
spuidebieten naar en van het Oosterscheldebekken . Volgens de eerste variant (spuivariant a)
is het spuibeheer gebaseerd op het gebruik van
die middelen waaraan geen kosten zijn verbonden. Met de Volkeraksluizen is de zoetwaterbe313
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lasting op de Oosterschelde terug te brengen
van 40 m 3 /s naar 25 m 3 /s; De Flakkeese
Spuisluis in de Grevelingendam kan 50 m 3 zout
water per seconde naar de Oosterschelde
overhevelen.
De tweede variant (spuivariant b) biedt daarnaast nog een spuidebiet via het Bathse
Spuikanaal van 100 m 3/s.
Op basis van een analyse van de verschillende
mogelijkheden tot temporisering van de
compartimenteringswerken zijn drie hoofdalternatieven in beschouwing genomen . Alternatief
A is het aanhouden van de oorspronkelijke
planning, bij alternatief B wordt het bouwen
van de Philipsdam uitgesteld, en volgens
alternatief C zowel de Oesterdam als de
Philipsdam. Binnen deze alternatieven kan men
dan nog differentieren al naargelang de duur
van het uitstel. Er is gekeken naar een, twee,
drie en vier jaar uitstel; de alternatieven voor 1
jaar uitstel heten dan B1 en C1, voor twee jaar
uitstel B2 en C2, enzovoort. We gaan nu in op
de drie hoofdalternatieven.
De oorspronkelijke planning voor het sluiten
van de dam men is nauw afgestemd op de
datum waarop de stormvloedkering operationeel zal zijn: 1 oktober 1986. Zoals gezegd, de
sluiting van de Oesterdam zal met steen en die
van de Philipsdam met zand worden uitgevoerd.
Op grond van waterloopkundige overwegingen
kan de Philipsdam niet eerder worden voltooid
dan de Oesterdam. De Oesterdam moet dan
worden gesloten omstreeks het tijdstip dat de
getijdebeweging op de Oosterschelde door de
aanleg van de stormvloedkering zover is
gereduceerd, dat bij Yerseke een gemiddeld
getijverschil van 2,70 m optreedt, dat is in juli
tot augustus 1986. De sluiting van het Krammer
zou dan worden uitgevoerd nadat de kering
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Fig. 1. Overzicht van de
compartimenteringswerken .

Fig. 2. Verband tussen zoutgehalte en soortenrijkdom.

operationeel is geworden. Door op de Oosterschelde gedurende enkele weken een gerekt
getij in te stellen, met een tweemaal zo lange
periode als normaal, kan het Krammer met
zand worden gesloten, in de maanden oktober
tot december 1986. Overigens, beide dammen
hebben een primair en een secundair sluitgat;
beide secundaire geulen worden met zand
gedicht, voorafgaand aan de sluiting van de
hoofdgeulen.
Bij alternatief B, uitstel van aileen de Philipsdam,
verloopt de aanleg van de Oesterdam.zoals
beschreven bij alternatief A. De bouw van de
Philipsdam wordt dan echter uitgesteld en dat
betekent dat het zuidelijk deel van het Zoommeer gedurende de periode van uitstel via de
Schelde-Rijnverbinding zal worden gevuld en
geledigd onder invloed van het getij . Dat zal te
merken zijn aan langsstroomsnelheden op

deze scheepvaartweg, en ook in het stroombeeld
bij de noordelijke uitmonding in het Volkerak.
Bovendien zal, omdat gedurende de periode
van uitstel de komberging van het Oosterscheldebekken niet wordt verkleind, het getijverschil
bij Yerseke met 40 cm afnemen. En tenslotte
zal er een zoetbelasting van de Brabantse
rivieren en van de Volkerak- en Kreekraksluizen
op de Oosterschelde komen, via Zijpe, Mastgat
en Keeten.
Alternatief C betekent uitstel van de Phi lipsdam
en de Oesterdam. Ook in dit geval zal het
getijverschil bij Yerseke 40 cm kleiner worden.
Tevens zullen de stroomsnelheden in het
westelijk deel van de Oosterschelde toenemen .
Door het uitstellen van de Oesterdam zal
bovendien de zoetbelasting van de Kreekraksluizen rechtstreeks op de Kom van de Oosterschelde komen.
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er echter de oorzaak van dat dit getijverschil een
onderschrijdingskans van 1% heeft (Bericht 105,
augustus 1983). Gerekend wordt ook met een nat
voorjaar met een gemiddeld neerslagoverschot
waarop maar 10% kans is, een zogenaamd
10%-nat voorjaar; en ook met een 10%-nat
najaar.
Het zeezoutgehalte in de mond van de Oosterschelde zal 16,5 g/l CI- bed ragen, met een
onderschrijdingskans van 5%. De pijpleiding
van het Brielse Meer naar het Westland voor
de aanvoer van zoet water is niet operationeel
voor 1990 en de disconteringsvoet - een maat
voor de duurte van het geld - heeft de waarde
van 10% .
Deze combinatie van omstandigheden opent
een pessimistisch perspectief voor met name
het aquatisch milieu en de visserij.
Een statistische analyse heeft geleerd dat de
kans op nog ongunstiger omstandigheden in
een bepaald jaar slechts een grootte-orde heeft
van 2%. Toch is voor aannamen met zo'n
geringe onderschrijdingskans gekozen, omdat
het milieu en de visserij in het Oosterscheldebeleid zo'n bijzondere rol spelen. Daarom is in
deze analyse de onzekerheid ten aanzien van
de consequenties van de alternatieven aan de
ongunstige kant afgeperkt.
Om ook een indruk te geven van de gevoeligheid
van de resultaten voor enkele aanamen, is in
de nota een gevoeligheidsanalyse opgenomen .
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ZOUTGEHALTE IN g/I CI-

Westelijke doorlaatsluis in de
Markiezaatskade.

Deze alternatieven zijn vervolgens onderling
vergeleken voor wat betreft de aspecten milieu,
visserij, scheepvaart, waterhuishouding - inclusief de zoetwatervoorziening voor de landbouw
-, beveiliging, verkeer en vervoer, de rijksbegroting, de bouwnijverheid en de internationale
betrekkingen. Dit klinkt nu allemaal wei heel
resoluut, maar in feite wordt de problematiek in
belangrijke mate beheerst door onzekerheden:
enerzijds onzekerheden aangaande bepaalde
processen in het fysisch en ecologisch systeem
van de Oosterschelde, anderzijds onzekerheden
die vanuit de omgeving op ons afkomen.
Ten aanzien van de omgeving doet het scenario
de volgende aannamen. Door de aanleg van de
stormvloedkering en de compartimenteringsdammen ontstaat een gemiddeld getijverschil te
Yerseke van 2,70 m; onzekerheden in de effectieve
doorstroomopening en in het geulenpatroon zijn
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Beschouwd zijn een groter getijverschil bij
Yerseke: 3,05 m met een onderschrijdingskans
van 50%; minder natte situaties : een gemiddeld
voorjaar en najaar; operationeel zijn van de
pijpleiding Brielse Meer-Westland in 1988 en
een disconteringsvoet van 5%.
De invloed op het zoutgehalte van .een groter
getijverschil en minder natte situaties is
weergegeven in tabel1 .
De invloed op het milieu van de voornaamste
door de alternatieven B en C veroorzaakte
fysische veranderingen is aangegeven in
figuur 3.
Een belangrijke factor is het zoutgehalte in de
Oosterschelde, dat door uitstel van de compartimentering wordt verlaagd. Om het weer te
verhogen zijn de twee eerder genoemde
spuivarianten te overwegen . Aanvullende
maatregelen in het Bathse Spuikanaal zullen,
voor een debiet van 100 m 3 /s, neerkomen op
f 35 miljoen. Aangenomen is dat bij alternatief
A geen van beide spuimogelijkheden wordt
gebruikt.
De hoge soortenrijkdom van het aquatische
ecosysteem in de Oosterschelde is in de
huidige situatie een van de belangrijkste
kenmerken. Daalt hetzoutgehalte, dan zal ook
de soortenrijkdom afnemen (figuur 2). Daarom
is voor aile alternatieven geschat welk soortenverlies zal optreden in vergelijking met de
eindsituatie. Opgemerkt wordt dat het hier om
ruwe schattingen gaat; dit als gevolg van
onzekerheden in zowel de berekende zoutgehalten als in de relatie tussen zoutgehalte en
soortenaantal. De berekende zoutgehalten
hebben een nauwkeurigheid van plus of min
een g/l CI-. In de eindsituatie rekent men met
twee streefwaarden: 13 gil CI- in de Krabbenkreek en 15,5 g/l CI- in de Kom van de Oosterschelde. Daling beneden deze waarde tot
minimaal13,5 g/l CI- is toelaatbaar voor korte
duur, zeg 2 a 3 maanden.
De invloed van de alternatieven op het zoutgehalte en de soortenrijkdom is aangegeven in
tabel2.
Het in de tabel aangegeven effect op de
soortenrijkdom kan gedurende de uitstelperiode
slechts eenmaal optreden; aangenomen wordt
dat de soortenrijkdom zich binnen een jaar
aanpast aan de verlaging van het zoutgehalte.
Komt een nat jaar meer dan eens voor dan zal
dat dus geen extra effect hebben. De hersteltijd
bedraagt, afhankelijk van de soort, echter
verscheidene jaren . Wei neemt de kans dat een
nat jaar voorkomt in de uitstelperiode toe bij
meerjarig uitstel, en wei ongeveer evenredig
met het aantal jaren uitstel.
Gaat men uit van een gemiddeld jaar in plaats
van een nat jaar, dan zal er in de Krabbenkreek
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geen vermindering van de soortenrijkdom
optreden en in de Kom van de Oosterschelde
aileen bij hoofdalternatief C, respectievelijk
20% zonder gebruik van de Bathse Spuisluis en
10% met gebruik van die sluis. De resultaten
blijken nauwelijks gevoelig voor het getijverschil
in de eindsituatie.
Niet aileen de gevolgen voor het aquatisch
milieu zijn in beschouwing genomen, maar ook
die voor de vegetatie, voor vogels en voor de
erosie van schorren en platen. De resultaten
zijn weergegeven in tabel 3.
Deze effecten zijn niet zozeer een gevolg van
de daling van het zoutgehalte, alswel van de
reductie van het getijverschil. Aangezien deze
reductie weinig verandert bij een ander
getijverschil in de eindsituatie, zijn de resultaten
ongevoelig voor de onzekerheid in het uiteindelijke getijverschil. Voor de vegetatie zullen de
gevolgen relatief gering zijn. Door de reductie
van het verticaal getij en de lagere zoutgehalten
zullen er wei verschuivingen optreden in de
vegetatiezones, maar op een enkele uitzondering na zijn die nog wei omkeerbaar. Wei is het
zo dat bij langere duur van het uitstel de
vegetatie dichter bij een nieuw evenwicht
komt, waardoor bij een volgende snelle
verandering bijvoorbeeld alsnog compartimentering, meer sterfte zal optreden .
Voor vogels heeft uitstel van de compartimentering zowel positieve als negatieve gevolgen .
Negatief is dat het fourageergebied v66r de
dammen met 8% afneemt, de bodemdierdichtheid lager wordt en de vrijliggingsduur korter.
Positief is dat het gebied Krammer-Volkerak
langer getijgebied en daardoorfourageergebied
blijft. Doorde hieroptredende lagezoutgehalten
zijn er echter minder bodemdieren beschikbaar
als voedsel voor vogels. Het gecombineerde
effect van deze omstandigheden is niet met
zekerheid te voorspellen .
Aan schorren en platen zal door de meer
geconcentreerde golfaanval tijdens het uitstel
extra en onherstelbare erosie optreden. De
extra erosie wordt geschat op enkele honderden
hectaren per jaar. Dit moet vooral bij een
uitstel langer dan 1 of 2 jaar als ongunstig
worden beschouwd .
Uitstel van de aanleg van de compartimenteringsdammen kan door de extra getijreductie
en de verlaging van het zoutgehalte invloed
hebben op de financiele resultaten van verschillen de visserijsectoren; de mate waarin is
afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Voor de visserij is het zoutgehalte
vooral in het najaar belangrijk.

Tabel1

Gevoeligheidsanalyse

Hoofdalternatieven
Tijverschil (m)

8

A

2,70

3,05 '

Spuivarianten

2,70

C
3,05

2,70

3,05

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

Kom Oosterschelde
- 1O%-nat voorjaar
- gemiddeld voorjaar
- lO%-nat najaar
- gemiddeld najaar

14,5
15,5
14,5
15

15
15,5
15
15,5

13,5
15,5
13,5
14,5

14,5
16
14,5
15

14
15,5
14
15

15
16
14,5
15,5

12
13,5
11,5
12,5

13
14,5
13
13,5

12,5
14
12,5
13

13,5
14,5
13
14

Krabbenkreek
- 10%-nat voorjaar
- gemiddeld voorjaar

13,5
13,5

14
14

11,5
13,5

13,5
15

12,5
14

14
15

11,5
14

12
14

12,5
14,5

12,5
14,5

Tabel 2 Zoutgehalten bij alternatieven A. 8 en C,
Hoofdalternatief

'8

A

Spuivarianten

C

(a)

(b)

(a)

(b)

Kom Oosterschelde
- zoutgehalte, g/I CI- onderschrijding ondergrens
- afname soortenrijkdom, %

14,5
nee

13,5
nee
10

14,5
nee
0

12
ja
30

13
ja
15

Krabbenbeek
- zoutgehalte, g/I CI- ondenschrijding streefwaarde
- afname soortenrijkdom, %

13,5
nee

11,5
ja
25

13,5
nee
0

11,5
ja
25

12
ja
20

Tabel 3 Milieu-effecten
81/C1, 82/C2

Ontwikkelingvegetatie en
vogels
- vermindering intergetijdegebied (fourageergebied)
voor de dammen
- intergetijdegebied
(fourageergebied) in uitstelperiode in Krammer en
Volkerak
- kwalitatieve beoordeling
gevolgen voor vogels

83/C3, 84/C4

o

900 (8%)

900 (8%)

2330

2330

enkele honderden
per jaar

enkele honderden
per jaar

erosie
- erosie schorkliffen en
plaatranden, ha
- kwalitatieve beoordeling
effect op erosie

317

Omzetverliezen kunnen bij uitstel van beide
dammen optreden in de zoutgevoelige cultures,
zoals mosselen, oesters en kreeften. De overige
visserij, op paling, harder, bot en garnalen,
ondervindt geen aantoonbaar nadeel. Bij
mosselen treedt bij de lage zoutgehaltes geen
sterfte op.
De resultaten gelden voor een enkel jaar met
een zoutgehalte dat een kans van voorkomen
heeft van een keer in de 50 jaar.
Gezien de onnauwkeurigheid in de berekende
zoutgehalten en de niet wetenschappelijk
onderbouwde relatie tussen zoutgehalten en
gevolgen voor de visserij, gaat het hier om
cijfers die een kwantificering van het verlies bij
meerjarige uitstel niet toelaten. Wei weten we
dat de kans op optreden van ongunstige
omstandigheden ongeveer evenredig toeneemt
met de lengte van het uitstel, en daarmee de
kans op ernstige gevolgen voor de continu'iteit
en de werkgelegenheid van een visserijtak. Wat
betreft de gevoeligheid van de resultaten voor
onzekerheden in de aannamen geldt dat ook bij
een groter getijverschil in de eindsituatie
verliezen van gelijke grootte zullen optreden.
Gaat men uit van een gemiddeld najaar in
plaats van een nat najaar, dan zullen er vrijwel
geen verliezen optreden.
Bij uitstel van de aanleg van de Philipsdam
heeft de scheepvaart een kostenvoordeel als
gevolg van de vrije doorvaart door het Krammer.
Daartegenover staat dat het later getijvrij worden
van de Schelde-Rijnverbinding een kostennadeel
oplevert. Verder betekent uitstel van de
compartimentering dat het langer nodig blijft
de Brabantse rivieren middels een sluis
te verlaten. Bij hoofdalternatief B treden
naast bovengenoemde voor- en nadelen, die
gesommeerd een kostenvoordeel opleveren,
ongunstige stromingscondities op in de
monding van de Eendracht op het Volkerak. De
dwarsstroming zal daar zo groot zijn, dat
tijdens een gedeelte van de vi oed scheepvaartregeling nodig is bij ontmoetingen tussen
duwstellen onderling en met andere vaart.
Bij hoofdalternatief C treedt een extra kostenvoordeel op doordat de scheepvaart op de
route van het Kanaal door Zuid-Bevela'nd naar
het Volkerak via het Tholense Gat zo de
Schelde-Rijnverbinding op kan varen.
Voor beide hoofdalternatieven betekent uitstel
van de compartimentering een gemist voordeel
van iets korter schutten bij de Volkeraksluizen.
Het gevolg van uitstel voor de waterhuishouding
hangt samen met enerzijds de zout/zoet-situatie
en anderzijds de waterstanden in het gebied.
De beschikbaarheid van zoet water uit het
toekomstige Zoommeer brengt Zeeland,
West-Brabant en Flakkee zekere baten. Aange318

nomen is dat het vijf jaar duurt voordat het
voorzieningssysteem volledig in bedrijf zal zijn.
De gederfde baten als gevolg van uitstel
bedragen dan uiteindelijk f 6 miljoen per jaar.
Daarnaast betekent uitstel van de compartimentering dat verdrassings- en verdrogingsschade
in een aantal gebieden pas later zal optreden.
Dit effect is geraamd op f 1 miljoen per jaar. Bij
de afwateringssituatie gaat het in geval van
uitstel van de compartimenteringswerken
vooral om de toename van de frequentie van
de wateroverlast op de Brabantse rivieren - die
thans 1 a 2 maal per jaar optreedt - en de
toename van de kans op overschrijding van het
winterstreefpeil van het Veerse Meer. Een en
ander moet als meer ongunstig worden
beoordeeld naarmate het uitstellanger duurt.
Aangezien de stormvloedkering in de periode
dat de compartimenteringsdammen worden
uitgesteld al operationeel zal zijn, zal uitstel
geen invloed hebben op de directe veiligheid
van het achterland .
Ais gevolg van het gereduceerde getijverschil
zullen de dijken rond de Oosterschelde een
meer geconcentreerde golfaanval ondergaan.
Welk effect dat zal hebben, hebben is niet goed
bekend; vooralsnog wordt aangenomen dat
extra beheersmaatregelen in de sfeer van
controle en onderzoek voldoende zullen zijn
om de veiligheid te handhaven. De kosten
daarvan worden over de uitstelperiode geschat
op f 3 miljoen per jaar.
Voorts heeft uitstel consequenties voor de
stormvloedkering. De ontgrondingskuilen
zullen zich na het gereedkomen van de kering
niet langzamer gaan ontwikkelen dan daarvoor,
met als gevolg dat eerder bestort moet worden
en dat het bewakingssysteem langer operationeel moet blijven.
Uitstel van de aanleg van de compartimenteringsdammen zal voor het wegverkeer een
nadeel inhouden, omdat de wegverbindingen
over de dammen niet beschikbaar zijn. Zowel
VOQr de Philipsdam als voor de Oesterdam zijn
de gederfde baten berekend aan de hand van
verkeersprognoses, waarbij zowel reistijd als
reisafstand zijn meegenomen.
Bij het aspect 'Rijksbegroting' worden drie
verschillende uitgavenreeksen beschouwd:
bouwkosten, conserveringskosten en apparaatkosten. Onder de veronderstelling dat aile
bestekken die na 1 juli 1983 in procedure gaan
kunnen worden uitgesteld, voigt uit de aangepaste planning voor elk alternatief een reeks
van uitgaven. De som van deze reeksen vormt
de bouwkosten. Bij uitstel van de compartimenteringsdammen zal met extra kosten rekening
moeten worden gehouden om het reeds
aangelegde deel te conserveren: de conserve-

AFNAME MICRO FYTHOBENTHOS PRODUKTIE

AFNAME OPPERVLAK
INTERGETIJDEGEBIED

AFNAME
I----II~ FOUAAGEEAMOGELlJK-

HEOEN VOOR VOGELS

TOENAME KOMBER-

AFNAME

KON CEN fATIE

VERMINDERING

GINGSOPPERVLAK

VERTIKAAL GETIJ

GOLFA'ANVAL

BOOEMOIEREN

VERMINDERDE OVER-

EROSIE PLAATAANO

SPOELING SCHORAEN

EN SCHOAAANOEN

TOENAME ZOETLAST

AFNAME GEMIDDELDE

AFNAME SOORTENAIJK-

OP OOSTERSCHELDE

ZOUTGEHALTEN

DOM ZOOBENTHOS

Fig.3. Gevolgen van uitstel
van de compartimenteringsweken in onderling verband.

TOENAME

AFNAME/ TOENAME

VARIABILITEIT

BIOMASSA/GAOEI

IN ZOUTGEHALTEN

ZOOB ENTHOS

ringskosten . Tijdens de uitstelperiode kan een
deel van het ambtenarenapparaat op andere
taken worden ingezet, maar het apparaat zal
uiteindelijk langer in stand moeten worden
gehouden. De som van personeelskosten en
huisvestingskosten wordt aangemerkt als
appa raatkosten .
Berekend is de verandering in benodigde
geldmiddelen of we I de kasdrukverandering in
de peri ode 1983 tIm 1986 voor bouwkosten,
conserveringskosten en spuikosten . Aangezien
het hier gaat om een tijdelijk bezuiniging, is het
ook van belang te weten hoeveel het project
uiteindelijk meer gaat kosten. Daartoe is de
kasdrukverandering over de totale projectduur
beschouwd.
Uitstel van een werk betekent voor de aannemerij een verschuiving in het opdrachtenpakket.
Dit is als het ware de tegenhanger van de
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Tabel5. Aigehele scorekaart (disconteringsvoet 10%). De schaden met * kunnen optreden, maar in
hoeverre dit ook geschiedt, hangt af van de klimatologische omstandigheden .
Alternatieven
aspecten

B1

Milieu
afname soortenrijkdom
Kom Oosterschelde, in %
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)
Aigemeen kwalitatief
aspect
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)
Visserij
financieel verlies per jaar
in miljoenen guldens
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)
scheepvaa rt
gederfde baten in miljoenen
guldens, gedisconteerd
stromingscondities
waterhuishouding
gederfde baten landbouw in
Zoommeergebied, in miljoenen
guldens, gedisconteerd

B2

B3

B4

10*
0

0

0

0

0
0

0
0

7*

C1

C2

C3

C4

30*
15*

28*
10*

-1

-2

-3

-4

-1
0

-2
0

-3
0

-4
0

3

5

7

10

3

5

7

10

afwateri ngssituatie
beveiliging
hand having veiligheid
achterland

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

13

18

23

wegverkeer en -vervoer
gederfde baten wegverkeer,
in miljoenen guldens,
gedisconteerd

3

5

7

9

7

Rijksbegroting
kasdrukverandering Oosterscheldewerken peri ode 1983
tim 1986 in miljoenen gld
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)

-42
-7

-93
-58

-138
-103

-141
-106

-80
-45

-145
-110

-209 -210
-174 -175

kasdrukverandering Oosterscheldewerken, totale projectduur, in miljoenen gld
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)

+10
+45

+20
+55

+30
+65

+40
+75

+10
+45

+20
+55

+30
+65
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+40
+75

Tabel 5. Vervolg .
Alternatieven
aspecten

B1

B2

B3

verandering integrale
projectkosten Oosterscheldewerken en apparaatkosten
in miljoenen gld
niet gedisconteerd
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)

+26
+61

+48
+83

bouwnijverheid
afname directe werkgelegenheid 1983 tIm 1986, in
manjaren
- spuivariant (a)
- spuivariant (b)

180
30

internationale betrekkingen
overleg met Belgie nodig

ja

C1

C2

C3

C4

+70 +92
+105 +127

+24
+59

+44
+79

+64
+99

+84
+119

400
250

590
440

600
450

340
190

620
470

890
740

890
790

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

kasdrukverlichting voor de overheid. Hoewel
het een verschuiving betreft, en de opdrachten
uiteindelijk wei gegeven worden, is het effect
op korte termijn - in onze moeilijke economische
situatie - toch belangrijk. Men dient echter wei
te bedenken dat het totale pakket Oosterscheldewerken niet terugloopt, zodat er bij uitstel
sprake is van 'minder extra'.
Uitgaande van een tijdelijke omzetderving bij
de compartimenteringswerken is het directe
werkgelegenheidseffect bepaald.
Uitstel van de compartimenteringswerken
heeft invloed op de situatie op de Schelde-Rijnverbinding . De scheepvaart ondervindtenerzijds
voordeel van het uitstellen van de Krammersluizen en anderzijds nadeel van het voortduren
van het getij op de Schelde-Rijnverbinding en
van ongunstiger nautische condities. Voorts is
er een schutverlies richting Oosterschelde, dat
met pompen bij de sluizen moet worden
gecompenseerd. Daar staat tegenover dat
Belgie de investeringen voor het zout-zoetscheidingssysteem bij de Kreekraksluizen kan doen
opschuiven en dat de levering van zoet water
via de Maas, ter compensatie van het zoetwaterverlies in het zout-zoetscheidingssysteem,
kan worden uitgesteld. Kwantificering van deze
effecten is achterwege gelaten.
Tabel 5 is de samenvattende scorekaart, waar
getracht is in €len overzicht aile relevante
consequenties van uitstel van de compartimenteringsdammen te presenteren.

B4

Een dee I van de gevolgen voor milieu en
visserij heeft een onzeker karakter, enerzijds
omdat over bepaalde processen onvoldoende
kennis bestaat en anderzijds omdat de weersomstandigheden, het zoutgehalte in de Noordzee en de effectieve doorstroomopening van
de stormvloedkering zullen bepalen of er
werkelijk verlies zal optreden.
Voor het milieu geldt dat de kans op vermindering van de soortenrijkdom toeneemt met het
voortduren van uitstel. Ais het effect echter is
opgetreden dan neemt het in latere jaren niet
meer toe. De genoemde gevolgen voor de
vegetatie, de vogels en de schorren treden
zeker op, ongeacht de onzekerheden vanuit de
omgeving. Voor de visserij geldt dat het
aangegeven verlies elk jaar opnieuw op zou
kunnen treden, zolang tenminste de continu'iteit
van de bedrijven geen gevaar loopt. Ook hier
neemt de kans op een nat jaar toe met de
lengte van het uitstel.
Bij de milieu-effecten is een kwalitatieve
indicatie gegeven waar behalve de soortenrijkdom ook aile andere effecten in zijn meegenomen. Een uitstel van 3 a 4 jaar is ongunstiger
beoordeeld dan een van 1 2 jaar, zowel
omdat de kans op een nat jaar groter is als
omdat de ontwikkeling in de vegetatie en de
erosie van schorren en platen dan groter
wordt. Dit laatste is een onomkeerbaar gebeuren, terwijl de andere effecten in principe
omkeerbaar zijn; de hersteltijd van bijzondere
._soorten bedraagt echter wei 10 tot 15 jaar.

a
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Voor een aantal aspecten is het effect gepresenteerd in de vorm van gedisconteerde
gederfde baten . Het gaat daarbij om een
indicatie ; optelling van deze bedragen per
alternatief wordt afgeraden . De gederfde baten
zijn in verband met tijdgebrek per aspect niet
geheel gelijk berekend en daardoor slechts in
beperkte mate vergelijkbaar. Belangrijk is dat
men de cijfers in horizontale zin vergelijkt.
De scorekaart overziend valt op dat de effecten
van de C-alternatieven in het algemeen
geprononceerder zijn dan van de B-alternatieven . De kasdrukverlichting - de aanleiding van
deze analyse - bedraagt maximaal f210
miljoen bij 4 jaar uitstel van Philips- en Oesterdam zonder extra spuidebiet naar de Westerscheld e. Vier jaar uitstellevert overigens
weinig meer op dan drie jaar.
De consequenties voor milieu en visserij
kunnen aanzienlijk zijn, maar de interpretatie
daarvan hangt samen met de vraag hoe men
tegen de onzekerheid van voorkomen aankijkt.
Slechts bij de B-alternatieven met spuien naar
de Westers chelde behoeft men zich om de
kl imatologische onzekerheden geen zorgen te
maken ; de maximale kasdrukverlichting is dan
echter slechts f 106 miljoen bij 4 jaar uitstel van
de Philipsdam . Bij de alternatieven B3, B4 en
aile C-alternatieven zal het milieu in kwalitatieve
zin achteruitgaan, onafhankelijk van de spuivariant. Bij B1 en B2 is die achteruitgang gering
ten opzichte van alternatief A.
Tijdens het samenstellen van de nota is door
de Rijkswaterstaatswerkgroep overleg gepleegd
met de betrokken waterschappen en de
milieu -organisaties. In januari en februari is de
nota behandeld binnen de Rijkswaterstaat en
besproken in de Interdepartementale werkgroep
Zuidelijk Deltagebied en de werkgroepen van
de Commissie Compartimentering Oosterschelde. Na vaststelling van de nota heeft de
minister de mening gevraagd van de betrokken
provinciebesturen en de Commissie Compartimentering Oosterschelde. Gelijktijdig is het
advies van de Raad van de Waterstaat gevraagd.
De betrokken provinciebesturen en de genoemde commissie hebben negatief gereageerd op
'een eventueel uitstel.
De Raad van de Waterstaat concludeert in zijn
advies van 31 mei 1983 dat uitstel ten sterkste
moet worden ontraden omdat:
'- het gelet op de buitengewoon hoge bedragen
die worden ge'investeerd om het Oosterscheldemilieu te handhaven, nauwelijks aanvaardbaar is risiko 's ten aanzien van dat milieu te
aksepteren ;
- ten aanzien van vrijwel alie aspekten grote
tot zeer grote nadelen (kunnen) ontstaan ;
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- het zeer bezwaarlijk moet worden geoordeeld
in de slotfase van de werken aarzeling te tonen
ten aanzien van het tijdig uitvoeren van het
hele projekt in verband met de grote internationale belangstelling voor de werken;
- de totale kosten van de aanleg van de
dam men aanzienlijk zullen stijgen ;
- uitstel zich niet verdraagt met het ScheldeRijnverdrag, dat van bijzonder belang is voor
de relatie van ons land met Belgie.'
Inmiddels heeft de Minister van Verkeer en
Waterstaat een beslissing over het mogelijke
uitstel van delen van het project genomen.
In de aanbiedingsbrief van het 13e Voortgangsrapport aan de Tweede Kamer maakte zij die
beslissing bekend: 'Ik ben, alles overwegende,
tot de conclusie gekomen dat van aile kwaden,
enig uitstel (mits heel beperkt) van de voltooiing
van de compartimenteringswerken het minste
is . Ik heb dan ook de Ministerraad voorgesteld
de sluiting van alleEm de Philipsdam zodanig te
vertragen, dat de in de eerstekomende jaren te
bereiken kasdrukverlaging f 37 miljoen
bedraagt.'

De Schelde/Rijn-verbinding
en he! Bathse Spu ikanaal
(in aanleg).

De aanleg van de Philipsdam, die de verbinding
gaat vormen tussen het eiland St.-Philipsland
en de Grevelingendam, is een rechtstreeks
gevolg van de beslissing de Oosterschelde at
te sluiten niet met een dichte dam, maar met
een stormvloedkering. De bouw van deze
stormvloedkering bracht meedat in het
oostelijke bekken van de Oosterschelde twee
compartimenteringsdammen moesten worden
aangelegd: de Philipsdam en de Oesterdam. Zij zouden ongeveer gelijktijdig met de
stormvloedkering gereed moeten komen.

Het betonwerk gereed in de
droge bouwput.

De uitvoering van de
Krammersluizen

Teneinde te voorkomen dat door de aanleg van
de Philipsdam een druk bevaren scheepvaartroute zal worden afgesloten, wordt midden in
het water op een kunstmatig eiland op de Plaat
van de Vliet een schutsluizencomplex met
bijbehorende voorhavens en waterbekkens
gebouwd, de Krammersluizen. Op 2 oktober
1978 werd opdracht verstrekt tot de bouw van
de betonconstructies van de Krammersluizen.
Het is een van de grootste werken die ooit door
de Rijkswaterstaat als een project werden
aanbesteed. In dit artikel wordt ingegaan op
enkele aspecten van de uitvoering .
Het project omvatte in grote lijnen het bouwen
van twee duwvaartsluizen van 24 m x 280 m,
twee jachtensluizen van 9 m x 75 m en twee
zoutwaterbufferbekkens en doorlaatwerken,
plus een gemaal met bijbehorende riolenstelsels
voor het zout/zoetscheidingssysteem. Dit

scheidingssysteem is toegelicht in Bericht 82
(november 1977) en 91 (februari 1980). Verder
werden er voor de brug over het sluizencomplex
20 pijlers geplaatst, en werd een dienstengebouw gemaakt, gelegen aan de zuid-oostzijde
van de duwvaartsluizen .
Tijdens de volle uitvoering zijn 800 personen
werkzaam geweest aan het project, waarvan
400 personen op het werkeiland zelf.
In de voorbereidingsfase in 1978 zijn door de
aannemer studies verricht, naar de planmatige
opzet van het project, naar de bekistingsinzet,
en naar de werkmethodiek met daaraan
gekoppeld de materiElelinzet; tevens werd de
vereiste capaciteit van de betoncentrale
bestudeerd met bijbehorende lossteigers en
opslagmogelijkheden .
Bij het op elkaar afstemmen van deze aspecten
is het uitgangspunt geweest, gedurende de
bouwtijd een zo constant mogelijke manbezetting te bereiken. Na optimalisering werden de
gegevens verwerkt tot een definitieve netwerkplanning, die ter goedkeuring werd voorgelegd
aan de directie. De bewaking van de planning
geschiedde door jaarplanningen en twaalfwekelijkse detailplanningen .
In de winter van 1978 op 1979 is met de
uitvoering begonnen. Allereerst werd een
bronbemaling aangelegd, om de grondwaterstand gedurende de bouw van de kunstwerken
en grondwerken steeds tenminste 1 m beneden
het laagst ontgraven punt te houden. Dat peil
varieerde van N.A.P. -15 tot -17 m . De bronbemalingsinstallatie bestond uit 138 boorputten
met een maximale capaciteit van 5,500 m 3 per
uur. De afgevoerde hoeveelheid water werd
buitendijks gemeten door Thomson-overlaten.
De ringleiding waarop de pompen werden
aangesloten, bestond uit een plastic leiding.
Om storingen in de bronbemaling te kunnen
verhelpen was er altijd een bewakingsman op
het werkeiland aanwezig . Viel de stroom van
de bronbemaling uit, dan werd automatisch
overgeschakeld op bouwstroom, of op de
aanwezige noodstroomaggregaten . Bovendien
was er een signaleringssysteem dat aangaf
welke pompsectie of pomp was uitgevallen .
Tegelijkertijd met de aanleg van de bronbemaling zijn drie, in sommige gevallen vier zandpalen met een diameter van 30 cm rond de
bouwput aangebracht, ter stabilisering van de
taluds.
Begin april 1979 kon worden begonnen met het
leegpompen van de grote bouwput. Voordien
waren een 25-tal waarnemingsbronnen in en
om de bouwput geplaatst om de grondwaterstand te kunnen bepalen. Een hoeveelheid
water van 1300000 m 3 werd in zeven weken
weggepompt, 60% door de open bemaling en
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40% door de invloed van de bronbemaling op
de openwaterstand in de bouwput. Eind mei
1979 viel de bouwput droog.
Nadat de bouwput was drooggevallen kon de
sliblaag worden verwijderd en konden er
grondverbeteringen worden uitgevoerd. Een
groot deel van de uitgegraven grond werd
meteen weer in aanvullingen verwerkt. Er
behoefde daardoor naar verhouding maar een
geringe hoeveelheid grond in tijdelijk depot te
worden opgeslagen.
Een uitvoerig sondeerprogramma gaf aan dat
de grondverbetering op verscheidene plaatsen
dieper moest worden aangelegd dan in het
bestek was voorzien. In de meeste gevallen kon
de noodzakelijke grondverbetering worden
bereikt door extra ontgraving en vervolgens
door aanvulling en verdichting. De verdichting
voor de grondverbetering diende zo te worden
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Fig . 1. Algeheel planschema
van de sluisbouw.

Fig . 2. Doorsnede van een
duwvaartsluis.

doseerapparatuur voor de verschillende
hulpstoffen.
Voor het transport vanaf de centrales naar de
storten werd gebruik gemaakt van betonmixers
met een capaciteit van 4, 6 en 10m 3. Het
betonstorten werd uitgevoerd met zware
rupskranen en torenkranen, met kubels van 1
tot 3 m3.
Voor de verdichting werden hoogfrequente
trilnaalden gebruikt. De vloeren en dekken
werden in verschillende lagen gestort; de
bovenvlakken daarvan werden enkele uren na
het storten geschuurd om ondanks zetting en
krimp toch een gesloten oppervlakte te krijgen.
Dagelijks werd in overeenstemming met de
voorschriften een algemene kwaliteitscontrole
uitgevoerd; daarnaast geschiedde nog periodiek
onderzoek naar de speciesamenstelling , de
homogeniteit in de betonmixers en de waterindringing ; hiervoor werden steeksproefsgewijs
een aantal kubussen genomen, die naar een
onafhankelijk bureau werden verzonden.
Tevens werden periodiek cementmonsters
getrokken, die werden opgestuurd naar een
onafhankelijk bureau. Uit de verhardingsproeven bleek dat een gemiddelde druksterkte werd
bereikt van 340 kg/mm 2.
In verband met het repeterende karakter van de
constructiedelen was het belangrijk de cyclustijd
van de bekistingen te beheersen . Er werd
gelOcht naar een betrouwbare methode om de
betondruksterkte in het werk te meten om een
controle te hebben die parallelliep aan de
hiervoor genoemde verhard ingsproeven met
proefkubussen. Voor deze parallelbewaking
werd gebruik gemaakt van de rijpheidsregel
van Saul.
Met het beg rip rijpheid kan het verband
worden gevonden tussen de sterkte-ontwikke-

uitgevoerd dat op een diepte van 60 cm een
conusweerstand van minimaal 60 kg/mm2, en
op een diepte groter dan of gelijk aan 150 cm
een conusweerstand van minimaal 100 kg/mm 2
aanwezig was. Aile ophogingen en aanvullingen
dienden na het verdichten een conusweerstand
van minimaal 40 kg/mm 2 te bezitten . Plaatselijk
was de grondwaterstand niet laag genoeg en is
de grondverbetering tot stand gebracht door
trilverdichten . In september 1979 was het
grondwerk lOver dat begonnen kon worden
met het betonwerk. Vanaf september 1979 tot
half 1982 zijn die grondwerkzaamheden
uitgevoerd die noodzakelijk waren voor de
betonconstructies. Het grote grondverzet voor
de riolenstelsels is uitgevoerd in de tweede
helft van 1982, met het in den droge ontgraven
van zand uit de voorhavens van de jachtensluis.
In de voorbereidingsperiode was reeds een
capaciteitsberekening gemaakt van de per jaar
te storten hoeveelheden beton. Verder werd
een studie gemaakt van de frequentie en de
grootte van de storten .
In de twee topjaren 1980 en 1981 moest een
gemiddelde weekomzet worden gehaald van
3000 m 3 beton, er was dus een capaciteit nodig
van 150 m 3/uur voor dekken en vloeren.
Hierdoor was het noodzakelijk een betoninstallatie te bouwen op het werkeiland zelf.
Deze installatie bestond uit twee onafhankelijk
van elkaar te bedienen natte centrales met
dwangmengers, een transportinstallatie voor
de opslag van de toeslagstoffen zand en grind,
twee cementsilo's, twee aanlegsteigers voor de
aanvoer van toeslagstoffen en cement per
schip, en een warmte-eenheid om bij koud
weer het aanmaakwater te kunnen verwarmen;
verder omvatte de installatie opslagtanks met
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ling en de verhardingstemperatuur, bij constante betonsamenstelling.
Er werd ontkist bij een gemiddelde kubussterkte
van 150 kg/mm2 . Door deze parallel meting kon
de cyclustijd voor de bekisting vrij nauwkeurig
worden bewaakt.
Tijdens de technische voorbereiding werd een
aantal studies verricht om te komen tot een
optimale inzet van de bekisting en de hulpconstructies. Hiertoe werd onderzocht hoe groot
het totaal te bekisten oppervlak zou zijn,
gesplitst in onderdelen zoals vloeren, wanden,
daken, tunnels en schachten; daarnaast werd
de mogelijkheid onderzocht van standaardisering van de paneelafmetingen; ook keek men
naar de toelaatbare paneelgewichten, in
verband met de keuze van de hijsmiddelen. Er
werden routes opgesteld voor het terugwinnen
van de bekisting, de mogelijkheden van
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Fig. 3. Doorsnede van het
derde en vierde stort van een
kolkmoot v~~r de duwvaartsluizen .

Het betonwerk in volle gang :
Aanleg van de 's lakkenhuizen'
voor het gemaal.

T-liggers voor de geperforeerde sluisvloer.

prefabricage bekeken, en een manuur-bewakingsprogramma opgesteld.
Ter voorbereiding van de uitvoering werd van
elk te storten onderdeel de hydrostatische druk
op de wanden bepaald. Op grond daarvan
ontwierp men een voldoende sterke en stabiele
bekisting.
De tekeningen en berekeningen werden ter
goedkeuring voorgelegd aan de directie. Op
die tekeningen waren aile bekistingsonderdelen,
zoals hangsteigers, panelen, centerpennen,
conussen en schoren aangegeven. Voor de
begeleiding van het betonstorten werd op deze
tekeningen ook de maxima Ie stijgsnelheid
aangegeven.
AI naar gelang het aantal malen inzetten van
de bekisting, werd de keuze gemaakt voor een
houten of stalen bekisting. Voor het verwerken
van 370000 m3 beton werd 33000 m 2 bekisting
gemaakt. Er waren verschiliende onderdelen
waar een kist slechts een of enkele malen kon
worden gebruikt, met name bij het gemaal. Bij
de rioleringsstelsels werden de bekistingen 15
tot 20 maal gebruikt en bij de duwvaartsluizen en
jachtensluizen zelfs 20 tot 40 maal. Gemiddeld
werd de bekisting over het gehele werk 11
maal ingezet.
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Elke duwvaartsluis was voor het betonwerk
verdeeld in moten van 14,4 m lang, die in vijf
boven elkaar gelegen storten werden opgebouwd: een 3 m hoog vloerstort en vier
opeenvolgende wandstorten. Het derde stort
begint bij de verbreding van de wand en loopt
tot aan het gedeelte waar de schuiven zijn
ondergebracht; dat is het vierde stort. Het 5e
stort vormde het laatste onderdeel van de
kolkwand, die daarmee op definitieve hoogte
werd gebracht, NAP. + 7 m. Het vormt de
galerij waar het mechanische gedeelte opgesteld wordt en waar de schuiven worden
aangebracht en uitgewisseld. Ais men de
kolkwanden van de duwvaartsluizen van nabij
bekijkt, begrijpt men dat het storten van deze
enorme betonconstructie geen eenvoudig
karwei was. Om daarvan enige indruk te
krijgen is in fig. 3 de verticale doorsnede van
het 3e en 4e stort vereenvoudigd weergegeven.
Het 4e stort vormde het moeilijkste en meest
arbeidsintensieve onderdeel van de wanden.
Op de buitenkist na waren deze onderdelen
van de bekisting van staal. De verrijdbare
buitenkist bestond uit een vlak schot met
daarin opgenomen de randbalkkist.
Het 5e stort werd gemaakt met behulp van een
verrijdbare tunnelkist. De voor het zoet/zoutscheidingssysteem benodigde geperforeerde
tussenvloer van de sluiskolken werd gevormd
door naast elkaar liggende geprefabriceerde
T-liggers.
Na het gereedkomen van het betonwerk in het
najaar van 1982, werden in snel tempo in den
droge stortebedden aangelegd in de voorhavens
en bekkens. Tevens werden de railgeleidingen
voor de roldeuren en de schuiven gemonteerd.
Dit alies moest in 6 maanden plaatsvinden om
begin mei 1983 te kunnen aanvangen met de
inundatie. Hiertoe werden aan de Zoommeerzijde van de bouwput twee pompen
opgesteld, met een totaal vermogen van 5000
m 3/uur, die water naar binnen pompten. Op 31
mei 1983 waren de bouwputten tot N.A.P.
ge·inundeerd. De inundatie geschiedde met
buitenwater, daar bronwater agressiever is
voor beton en bovendien de algengroei
bevordert door zijn hogere stikstof- en sulfaatgehalte.
In de periode tot de oplevering van het bestek
eind 1983 worden verschiliende onderdelen
nog afgebouwd, lOals het dienstengebouw en
het bedieningsgebouw. Tevens wordt op de
sluisterreinen voorzover mogelijk infrastructuur
aangelegd.
In de komende jaren wordt het sluizencomplex
verder afgebouwd en gereedgemaakt voor het
in bedrijf stellen.

Na overleg met de Compartimenteringscommissie Oosterschelde werd in 1977 op verzoek
van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant een werkgroep ingesteld die tot taak
kreeg een beleidskeuze voor te bereiden voor
de inrichting van het al te sluiten Verdronken
Land van het Markiezaat van Bergen op Zoom.

De werkgroep braeht in 1978 een nota uit, op
basis waarvan een beleidskeuze kon worden
gemaakt. Men koos voor een stedelijke ontwikkeling met 4000 woningen op een landtong, de
Bergse Plaat, aansluitend op de Augustapolder,
en voor de vorming van een randmeer, de
Binnen Sehelde, in het noordoostelijk deel van
het Markiezaat, geseheiden van de rest van het
Markiezaatsmeer. Voor landtong en waterseheiding denkt met gebruik te maken van materiaal
afkomstig uit het te graven Bathse Spuikanaal.
Het zuidelijk deel van het Markiezaat kreeg als
hoofdbestemming natuurgebied met daaraan
ondergesehikt, en er deels op afgestemd,
extensieve reereatie.
Het Randmeer, met een waterpeil tussen N.A.P.
en N.A.P. + 20 em, zal primair een reereatieve
funetie krijgen, ter afleiding van de reereatiedruk
van het zuidelijke natuurgebied .
Deze bestemmingskeuze was tevens het
uitgangspunt voor een in 1980 opgeriehte
organisatiestruetuur, die de eoordinatie rond
de inriehting en het!?eheer van het Markiezaatsgebied moest verzorgen . In deze organisatiestruetuur waren versehillende departementen,
provineies en gemeente"n vertegenwoordigd,
die zowel momenteel als in de toekomst
belangen hebben in het gebied.
De aanleiding voor de gehele planvorming van
het Markiezaatsgebied is uiteraard vooral de
uitvoering van de Deltawerken, waardoor het
Markiezaatsgebied uiteindelijk zal veranderen
van een zout getijdegebied in een zoet, semistagnant meer met oeverlanden. Deze verandering gaat eehter geleidelijk. Hoewel men
aanvankelijk van plan was het Markiezaatsmeer
in 1982 met een doorlatende kade af te sluiten,
is na de onverwaehte doorbraak van de kade
in maart 1982 besoten het gebied volledig af te

Inrichting en beheer van het
Markiezaat

sluiten. Praktiseh gelijk met de kade komt daarin
in 1983 een doorlaatmiddel gereed. Dan zullen
zieh in het Markiezaat door het wegvallen van
het getij grote veranderingen gaan voordoen.
Het water is dan eehter nog zout. De volgende
fase begint nadat de Oesterdam en Philipsdam
gereed zijn, en het Zoommeer, waar het
Markiezaat dan een afgeseheiden onderdeel
van uitmaakt, zoet wordt. Dan zal het Markiezaat
eveneens zoet worden. Gelet op bovengenoemde beleidsuitspraken ten aanzien van de te
"
realiseren bestemmingen in het gebied, en ook
rekening houdend met het feit dat het gebied
in 1983 in feite wordt afgesloten, zijn in de
afgelopen jaren vele studies en rapporten
gesehreven, vanuit meer of minder brede
seetorale beleidsinvalshoeken .
Zo werd het Streekplan West-Brabant vastgesteld . Voor het Markiezaatsgebied zijn de
mogelijke bestemmingen natuur, stedebouw
en reereatie daarin opgenomen met een optie
tot nadere uitwerking .
Het streekplan Midden-Zeeland werd voorgesteld, waarin voor de zuid-westelijke hoek van
het Markiezaat de mogelijkheid van een
dagreereatie-gebied was opgenomen . Van
Zeeuwse zijde wordt deze mogelijke bestemming thans minder ondersteund, omdat
nieuwe studies hebben uitgewezen dat zieh
langs het toekomstige Spuikanaal Bath goede
mogelijkheden voordoen om reereatie te
ontwikkelen.
In de gemeente Bergen op Zoom is een
bestemmingsplan 'Land-Water' vastgesteld,
waarin de landvorming ten behoeve van
eventuele stedebouw en de vorming van het
randmeer Binnen Sehelde wordt geregeld.
De gemeente Woensdreeht heeft een voorbe331

reidingsbesluit genom en, om te voorkomen
dat met name op de schorgebieden na de
afsluiting onbestemde ontwikkelingen zouden
plaatsvinden. Voor de particuliere gronden is
de toepassing van de Natuurbeschermingswet
in overweging genomen, terwijl voorbereidingen gaande zijn om de staatsgronden in het
zuidelijk deel aan te wijzen als natuurmonument.
Deze regelingen en studies lopen vooruit op
een meer integraal inrichtings- en beheersplan
voor het gehele gebied; ze vereisten nog
nadere uitwerking om daar in te passen.
Hiertoe is uit de projectgroep 'MARKIN', die
onder de Bestuurlijke Commissie Markiezaat
ressorteert, een werkgroep 'Inrichting en
Beheer Markiezaat' samengesteld , die tot taak
had voorstellen te doen over te nemen maatregelen betreffende inrichting en beheer voor
met name de periode 1983-1986, inspelend op

enerzijds de veranderende situatie in 1983 en
anderzijds op de inrichting en het beheer op
lange termijn, na het gereedkomen van de
compartimenteringswerken in 1986. Het
rapport van deze werkgroep is eind 1982
gereedgekomen en onlangs door de Bestuurlijke
Commissie Markiezaat aanvaard.
Dat het rapport ' Het Markiezaat van Bergen op
Zoom; inrichtings- en beheersplan voor de
korte termijn (1983-1986)' zich in eerste
instantie beperkt tot de overgangsperiode
1983-1986 heeft verschillende redenen. Ten
eerste kunnen door veranderingen die zich
door de aanleg van de Markiezaatskade zeker
zullen voordoen, autonome ontwikkelingen in
het gebruik plaatsvinden, die gewenste
ontwikkelingen in de toekomst lOuden kunnen
belemmeren. Dit moet worden voorkomen, en
men moet inspelen op de ecologische ontwik-

kelingen . Een tweede reden is, dat het gebied
tot 1986 nog aan zout getijde-water grenst. Dit
brengt andere waterhuishoudkundige randvoorwaarden en mogelijkheden met zich dan in de
situatie na 1986, als het Zoommeer zoet zal
zijn. Ook vinden in die periode nog werkzaamheden plaats in het kader van de Deltawerken,
met name de berging van specie uit het
Spuikanaal Bath in de zuigput in het zuiden van
het gebied, en in de waterscheiding en de
landtong in het Noordoosten. Bovendien is een
gefaseerde aanpak voor een nieuw gebied in
ontwikkeling wei gunstig, om de maatregelen
voortdurend af te kunnen stemmen op ontwikkeling in functies en op de ecologische ontwikkelingen en mogelijkheden van het gebied.
De Markiezaatskade gesloten.
Rechts de Schelde-Rijn-verbinding, links het Markiezaat.

Om de in het Markiezaat op korte termijn te
nemen inrichtings- en beheersmaatregelen op
een duidelijke manier te kunnen presenteren is
het gebied ingedeeld in een aantal deelgebieden, die zijn onderscheiden op grond van
landschappelijke verschillen, van te verwachten
toekomstige ontwikkeling en op grond van
verschillen in huidige of toekomstige gebruiksvormen (figuur 1). Voor ieder van de gebieden
is het huidige gebruik en eigendom aangegeven,
en de toekomstige functie. Ook zijn, in samenhang met de hierboven reeds genoemde
hoofdfuncties, voor ieder van de deelgebieden
subfuncties geformuleerd, gebaseerd op
bijvoorbeeld de te verwachten natuurlijke
ontwikkeling; er zijn mogelijkheden voor
medegebruiksvormen aangegeven, en er zijn,
voor zover dat op dit moment mogelijk is,
eisen geformuleerd, opdat het gebied op de
gewenste wijze kan functioneren. Tenslotte
heeft men ook de aard van mogelijke conflicten
tussen de verschillende functies in beschouwing
genomen, zowel binnen de deelgebieden als
tussen de deelgebieden, en de eventueel te
nemen maatregelen .
Zonder in detail op ieder van de deelgebieden
in te gaan kan in grote lijnen over sub-functies
en maatregelen het volgende worden opgemerkt. In het zuidelijk gebied zijn de externe
maatregelen vooral gericht op het voorkomen
of reguleren van de toegankelijkheid van het
gebied, enerzijds om ongewenste betreding te
voorkomen en anderzijds om het recreatief
medegebruik, grotendeels in de vorm van
wandelen, af te stemmen op de ecologische
ontwikkelingen van het gebied. Aan recreatief
medegebruik is in eerste instantie gedacht in
de zuidelijke rand van het gebied, en in het
oostelijke en het noordelijk deel, dus in de
deelgebieden 2, 3, 4, 6 en 9. Met name in
verband met te verwachten kwetsbare waardevolle ornithologische ontwikkelingen in de
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deelgebieden 5 en 7 wordt hier voorlopig geen
recreatief medegebruik wenselijk geacht.
Verderzal voorde invulling van de natuurfunctie
voornamelijk voortgebouwd worden op de te
verwachten spontane ontwikkeling; op verschillende plaatsen zal door middel van
beweiding op deze ontwikkeling worden
vooruitgelopen.
Voor het watergebied, deelgebied 11, wordt
slechts in zeer beperkte mate de invulling van
nevenfuncties mogelijk geacht, op grond van
de langzame en kwetsbare ontwikkeling van
zoet-water-ecosystemen, en de nodige rust in
fourageergebieden voor eenden en ganzen, in
verband met de kwetsbaarheid van de ornithologische waarden in de deelgebieden 5 en 7.
Misschien is hier beperkte sportvisserij mogelijk,
en eventueel het uitoefenen van een beroepsvisserijbedrijf, maar dan wei aan strenge regels

Fig. 1. Onderverdeling van he!
Markiezaat.
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en voorwaarden gebonden.
Hoewel uitgegaan is van een stagnant zoutwaterpeil, zijn in principe ook in de overgangsfase
verschillende waterhuishoudkundige beheersmogelijkheden aanwezig, afhankelijk van het
beheer van het doorlaatmiddel. Hiervoor zullen
binnenkort nadere plannen moeten worden
uitgewerkt.
Recreatievormen zoals plankzeilen moeten in
het Markiezaatsmeer worden voorkomen.
Thans wordt uitgewerkt wat er in het randmeer
gedaan zal moeten worden, rekening houdend
met de wat langere toekomst en met de
overgangsperiode, waarin nog velerlei activiteiten in het gebied plaatsvinden. Nadere plannen
worden eveneens uitgewerkt voor de waterscheiding en de landtong, deelgebieden 14 en
14a. Op de waterscheiding zal bijvoorbeeld een
fietspad aangelegd moeten worden, dat op het
randmeer is gericht; het zuidelijke meer zal zo
min mogelijk toegankelijk gemaakt moeten
worden. Dit laatste geldt in nog sterkere mate
voor de zuidkant van de landtong: de overgangszone naar het zuidelijk natuurgebied zal voor
allerlei invloeden zo ondoordringbaar mogelijk
gemaakt moeten worden.
Tenslotte wordt overwogen de Markiezaatskade,
deelgebied 12, voor niet-gemotoriseerd verkeer
toegankelijk te maken; hier vooral wordt aan
sportvisserij gedacht als oeverrecreatievorm.
In de nota wordt verder ingegaan op de kosten
die deze maatregelen met zich mee zullen
brengen, op de kostenverdeling tussen verschillende partijen, op uitvoerende en beherende
instanties en op eigendomssituaties. Voorts
worden aanbevelingen gedaan voor onderwerpen die op korte termijn om een nadere
uitwerking vragen; deze activiteiten zijn reeds
in gang gezet vanuit de werkgroep 'MARKIN',

I

JUREMA

I

(JURIDISCHE ASPECT EN )

die het verdere planningsproces zal blijven
coordineren.
Om de integrale planvorming van het gebied,
die door inspanning en samenwerking van vele
betrokken instanties binnen de Markiezaatsorganisatiestructuur tot stand is gekomen, een
hechtere juridische basis en daarmee een
bindend karakter te geven, is door de Bestuurlijke Commissie Markiezaat aanbevolen de nota
de status te geven van een zogenaamd uitwerkingsplan van de bestaande streekplannen,
zowel van West-Brabant als van MiddenZeeland. Hiermee is reeds een aanvang
gemaakt.

Fig. 2. Organisatieschets van
het bestuurlijk overleg.
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Samenvattingen

Het verhaalsysteem van de 'Cardium'
De nauwkeurigheid waarmee de mattenlegponton 'Cardium' kan worden bestuurd en verhaald,
bepaalt in belangrijke mate de uitvoerbaarheid
van de werken in de Oosterschelde. Het
besturingsproces moet dan ook zeer beheerst
verlopen. De 'Cardium' beweegt door acht
ankerdraden tegelijk op en af te lieren . Het leek
niet aannemelijk dat de vele commando's die
hiertoe gelijktijdig moeten worden gegeven,
zonder automatisering goed door het schip
zouden kunnen worden verwerkt.
Omdat een volledig geautomatiseerd systeem
niet tijdig kon worden ontwikkeld en ge'installeerd, is gekozen voor een half-aljtomatische
besturing, waarbij met de hand nog drie
commando's moeten worden gegeven :
beweging voor- en achterwaarts, en rotatie
rond de mid-achterzijde dan wei de mid-voorzijde . De computer rekent uit wat dit voor
beweging vereist van elk van de acht lieren, en
laat die dan uitvoeren .
De beheersing van ontgrondingskuilen
Ontgrondingskuilen ontstaan door erosie van
het oorspronkelijk aanwezige bodemzand. Ze
kunnen het bezwijken inleiden van een waterbouwkundige constructie. Bij de bouw van de
Oosterscheldekering ontstaan ook zulke
ontgrondingen, en ze krijgen een nieuwe
impuls bij elke bouwfase .
De lengte van de bodembescherming aan
weerszijden van de kering is van grote invloed
op het ontstaan van ontgrondingskuilen . Of ze
gevaarlijk worden hangt verder af van de
bodemsamenstelling. Bepalend is niet de
diepte van de kuil, maar de grootstetaludhelling.
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Om ontgrondingskuilen te beheersen kan men
de bodembescherming verlengen, het kuiltalud
vastleggen, of zelf een kuil graven en die
beschermen. Volgens de probabilistische
methode is de kans berekend dat ontgrondingskuilen zullen optreden, en in hoeverre ze dan
bijdragen tot de kans dat de Oosterscheldekering wordt aangetast. Daaruit vloeide een
optimale combinatie van maatregelen voort :
bodembescherming tot 650 m uit de as,
vastlegging van de kuiltaluds en - op enkele
plaatsen - verdichting van de grond.
Zandasfalt in de waterbouw
Zandasfalt is een mengsel van ter plekke
gewonnen zand en 3 tot 5% bitumen. Het
materiaal is waterdoorlatend, en bestand tegen
stroomsnelheden tot 3 m/sec. Het kan worden
gebruikt voor perskaden of als werkvloer,
tevens filterlaag , onder hellingen tot 1 : 2.
Tegenwoordig kan het deformatie- en bezwijkgedrag van zandasfalt met computerprogram rna's worden voorspeld . Meer dan tien jaar is
de levensduur in het algemeen niet. De beste
methode van aanbrengen onder water is met
een stortpijp of een onderlosser.
Zout/zoet-studies voor de Oosterschelde en
het Zoommeer
Dit artikel beschrijft de gevolgen van de
waterhuishoudkundige situatie na 1986 voor de
zoutgehalten op het Zijpe en het Volkerak, dus
op die gebieden die in de toekomst zoet
worden gemaakt, dan wei zout gehouden.
Ten gevolge van de aanwezigheid van de
stormvloedkering ontstaat er op de Oosterschelde een ander patroon van uitwisseling met het

zeewater, lOdat lOet water twee keer zo lang
op de Oosterschelde zal verblijven als thans.
Gelukkig neemt de lOetbelasting op het
estuarium wat af na de aanleg van de Oesterdam.
In modelonderzoekingen kan het mechanisme
van menging en dispersie nauwkeurig worden
bestudeerd; daar kan ook worden nagegaan
wat de invloed zal zijn van maatregelen om het
lOutgehalte te beheersen, lOals gebruik van de
Bathse Spuisluis, terugwinning van zout water
bij de Krammersluizen en een lOute rondstroming via de Flakkeese Spuisluis.

zoetwatergebied met oeverlanden . Elm van de
bestemmingen van het gebied is woningbouw,
ten behoeve van de uitbreiding van Bergen op
Zoom. Verder komt er een randmeer, met
wellichl.recreatieve mogelijkheden, en in elk
geval een natuurbehoudsfunctie. Voor de
initiiHe fase 1983-1986 is thans een plan
opgesteld voor inrichting en beheer, dat de
ontwikkelingen in de gewenste richting moet
sturen. Het gebied is in dit plan verdeeld in 14
deelgebieden waaraan afzonderlijke functies
zijn toegekend.

Onderzoek naar de gevolgen van uitstel van de
compartimenteringswerken
Om het Oosterscheldeproject budgettair te
ontlasten is eind 1982 overwogen de compartimenteringswerken uit te stellen, geheel of
gedeeltelijk, voor een periode van een tot vier
jaren. De helft van de totale kosten van de
compartimenteringswerken was toen overigens
al uitgegeven.
Vooraf moesten natuurlijk aile gevolgen van
lO'n beslissing worden bestudeerd. Daartoe is
een beleidsanalyse verricht, met een aantal
gevoeligheidsanalyses, met name naar de
gevolgen voor scheepvaart, visserij, milieu,
waterhuishouding, veiligheid, wegverkeer,
Rijksbegroting, bouwnijverheid en internationaIe betrekkingen.
De minister heeft inmiddels besloten aileen de
bouw van de Philipsdam uit te stellen, met niet
meer dan een jaar.
De uitvoering van de Krammersluizen
Dit is een terugblik op de uitvoering van een
van de grootste natte-waterbouwwerken die
ooit in opdracht van de Rijkswaterstaat werden
gerealiseerd: de Krammersluizen in de Philipsdam, twee duwvaartsluizen met zout/zoet-scheidingssysteem en twee jachtensluizen, het
geheel voorzien van een overbrugging . Vanaf
1978 tot 1983 is aan het betonwerk voor de
sluizen gewerkt, met maximaal800 werknemers
tegelijk. In de topjaren 1980 en 1981 werd
150 m 3 beton per uur verwerkt.
De werkorganisatie wordt ge"lliustreerd aan de
hand van het systeem voor hergebruik van de
bekistingen. Gemiddeld werd elke bekisting elf
keer ingezet.
Inrichting en beheer van het Markiezaat
Door de uitvoering van het Deltaplan wordt het
Verdronken Land van het Markiezaat van
Bergen op Zoom uiteindelijk een semi-stagnant
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Summaries

The shifting system of the 'Cardium'
The execution of work in the mouth of the
Oosterschelde is very much determined by the
accuracy with which the mattress laying vessel
'Cardium' can be placed and shifted . The
steering process should run with utmost
precision. The cardium is shifted by means of 8
winches operating simultaneously. It is
improbable that so many orders can be
assimilated without some form of automation.
As a completely automatic system could not be
developed or installed on time a semi-automatic
one was decided on, whereby 3 orders are to
be passed by hand: going forwards and
backwards and rotating round the mid-fore and
the mid-aft of the vessel. The computer works
out which motion is required by each of the
eigth winches and causes these to be carried
out.
The control of hollows caused by scouring
Scouring hollows occur as a result of the
erosion of the original sand bed . These can
eventually contribute to the collapse of hydraulic
constructions. Such scouring is also caused by
the building of the Oosterschelde barrier and is
given a fresh impulse at each building phase.
The length of the protective revetment of the
bottom on both sides of the barrier has a great
influence on the occurence of scouring hollows.
Wheather or not these become dangerous
depends on the mechanical soil composition.
The determining factor is not the depth of the
hollow, but the greatest slope gradient.
Scouring can be kept under control by
lengthening the protective revetment, by
securing the gradient of the hollow, or even by
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dredging a hollow and reveting it.
The chance that scouring hollows will occur
has been calculated according to the probability
method,as well as in how far they contribute
to the chance that the Oosterschelde barrier
-will be impaired . This has resulted in an
optimal combination of measures to be taken:
Revetment of the bottom up to 650m from the
axis, securing of the hollow slopes and in
certain places compaction of the bottom.
Sandasphalt in hydraulic engineering
Sandasphalt is a mixture of sand reclaimed on
the spot together with 3-5% of bitumen . This is
a permeable material which can withstand a
current velocity of up to 3m/sec. It can be used
for auxilliary dikes or as a construction floor
while at the same time functioning as a filter
layer, at a gradient up to 1 :2. It is now possible
to predict its deformation behaviour and failure
characteristics by computer. In general its
life-span is no longer than ten years. A supply
pipe or a dump ship is the best way of bringing
it into position under water.
Fresh/Salt water studies in the Oosterschelde
and in the Zoommeer
This article deals with the consequences of the
hydrological situation in the future salt water
area of the Zijpe and the future fresh water
area of the Volkerak after 1986.
As a result of the storm surge barrier a change
will occur in the pattern of exchange with the
sea water. This means that fresh water will
remain twice as long in the Oosterschelde as it
does at present. Fortunately the fresh water
load on the estuary will diminish with the

construction of the Oesterdam.
Model research shows that the mixing and
dispersion mechanisms can be studied
accurately. Similarly the influence of measures
taken to control the salinities, such as the use
of the Bath discharge sluice, reclamation of salt
water at the Krammer lock and the circular
flow of salt water via the Flakkee discharge
sluice, can also be checked.

lake is also planned, possibly for recreational
purposes but at any rate as an area of nature
preservation.
A plan for management and administration has
already been set up for the initial phase of 1983
until 1986 which is to direct the course of
developments in the desired direction. In this
plan the whole area is divided into 14 regions,
each being assigned a separate function.

Research into the consequences of postponing
the compartment works
A postponement of all or part of the
compartment works of one to four years so as
to alleviate the budget load of the Oosterschelde
project was under consideration in 1982. At
that stage half of the total cost of the
compartment works had already been spent.
All the consequences of such a decision had of
course to be studied beforehand. For this
purpose a policy analysis has been carried out,
together with a number of contingency analyses
into the consequences for shipping, fishery,
environment, water-management, safety, road
traffic, government budget, the building
industry and international relations.
Meanwhile the Minister has decided to only
postpone the construction of the Philipsdam
and for not more than one year.
The execution of the Krammer locks
This article takes a look back at one of the
largest hydraulic engineering projects which
has ever been undertaken as an assignment of
the Rijkswaterstaat: the Krammer locks in the
Philipsdam, two push barge locks with a
salt/freshwater separation system and two
yachting locks, the whole being provided with
bridging. The concrete work has lasted from
1978 until 1983 with a maximum workforce of
800 at a time. In the peak years of 1980 and
1981 150m 3 of concrete was processed per
hour.
The work organisation is illustrated by means
of the system of the re-use of moulding. On an
average each moulding as re-used eleven
times.
Management and administration of the
Markiezaat
The realisation of the Delta Plan will eventually
cause the inundated land of the Markiezaat to
become a semi-stagnant fresh water area with
shore lands. One of the plans for the area is for
housing in orderto accommodate the expanding
population of Bergen op Zoom. A peripheral
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Vorderingen
in de periode 1 april - 1 juli
1983

Philipsdam

In de verslagperiode zijn de
ontgravingen en aanvullingen
beneden N.A.P. random en ter
plaatse van de Krammersluizen klaargekomen. Gestart
is met de aanleg van infrastructuur. De taludbeschermingen
werden verder opgebouwd.
De stortbedden zijn gereed.
De bouwputten werden
inmiddels ge'lnundeerd .
Voortgegaan werd met het
afwerken en afbouwen van de
schuivengebouwen en gemalen, de Zoommeerbruggen en
de sluishoofden . De staalconstructies, lOa Is leuningen,
trappen en bordessen zijn
thans aile gemonteerd .
Aile betonwerk is gereed, en
de betoncentrale wordt thans
ontmanteld . De bronbemaling
is buiten bedrijf gesteld. Het
metselwerk van het dienstengebouw is praktisch gereed :
voortgegaan wordt nog met
de verdere afbouw.
Flakkeese Spuisluis

De bestaande stortsteenkade,
alsmede aile overige bestaande steenachtige materialen
zijn in de buurt van de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam in de verslagperiode
opgeruimd .
Het baggerwerk is gereed,
lOwe I in de noordelijke als de
zuidelijke toeleidingsgeul van
de hevel.
Momenteel worden kraag/
zinkstukken en glooiingsmaterialen op de taluds van
de zuidelijke toeleidingsgeul
aangebracht.
Hoofdrijbaan, op- en afritten
en parallelweg zijn voltooid.
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Er is nu een ongelijkvloerse
kruising ontstaan tussen de
hoofdrijbaan en de afslag naar
het recreatieterrein Grevelingendam.
Oesterdam

De werkzaamheden tot het
herstel van de westelijke
Markiezaatskade hebben in de
afgelopen periode bestaan
uit: het voltooien van het
zuidelijke damvak, inclusief de
oostelijke havendam van het
Kreekraksluizenkomplex; het
maken van de sluitkade vanaf
NAP. + 0,35 m tot NAP. + 3
m ; en het maken van een
damvak achter de sluitkade.
Daar waar het damvak aan de
Markiezaatszijde van een
steunberm is voorzien, werd
het talud verdedigd met een
kunststofweefsel en een 30
cm dikke laag fosforslakken.
Het geprofileerde zand
is voorzien van een kleibekleding, en daarna ingezaaid .
Op 2 april 1983 was de sluitkade, door optrekken van
stortsteen 300/1000 kg met
behulp van hydraulische
kranen, tot NAP. + 0,35 m
opgehoogd . Meteen daarna is
een laag stortsteen aangebracht van NAP. + 0,35 m tot
NAP. + 1,25. Dit niveau was
op 19 april 1983 bereikt.
Vervolgens is een laag stortsteen aangebracht, lOdat de
sluitkade op 27 april 1983 tot
NAP. + 3 m was voltooid .
In uitvoering is thans het
opspuiten van het zand achter
de sluitkade, om de dam uit te
bouwen tot N.A.P. + 7 m . Het
zand wordt gewonnen in het
zandwingebied Speelmansplaten en via een gedeeltelijk
drijvende leiding gespoten
achter de sluitkade.
Het opspuiten van het zand
gebeurt in twee fasen; in de
eerste fase wordt het zand
gespoten tot een hoogte van
NAP. + 2,50 m en in de
tweede fase tot NAP. + 6 m.

Tijdens het opspuiten van de
eerste fase heeft enige oppersing plaatsgevonden . Dit
verschijnsel heeft zich tot
heden niet voorgedaan bij het
opspuiten van de tweede fase .
Volgens de planning is de
benodigde zandhoeveelheid
half juni 1983 in het werk
gebracht, en kan sindsdien de
verdere voltooiing van dit
damvak plaatsvinden .
In de verslagperiode zijn de
werkzaamheden aangevangen
voor het doorlaatmiddel in de
westelijke Markiezaatskade. Er
werd een stalen damwand
geheid, en een stempelconstructie aangebracht.
Verder werd er onderwaterbeton gestort en wapening en
bekisting gesteld voor de
schuivenkoker. Stalen beschermingsprafielen werden
aangebracht, evenals betonnen dekplaten op het kokergedeelte.
Bathse spuikanaal

De kanaalinsteken en de
werkwegen van het toekomstig
spuikanaal zijn gereed. In de
onderhoudsperiode moesten
door de aannemer nog een
aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. De bouw
van de verkeersbruggen en
de leiding/verkeersbrug
zijn inmiddels voltooid, en de
werken zijn opgeleverd.
De noordelijke en zuidelijke
zinkerbundels zijn gereed.
De bouw van de sifon en de
spuisluis verloopt geheel
vol gens schema. De sifon is
eind juni gereedgekomen. Van
de spuisluis is de vloer gereedgekomen en zijn een aantal
wanden van de kokers gestort.
Oosterscheldekering

In februari en de eerste helft
van maart ging het leggen van
funderingsmatten, na aanvankelijke moeilijkheden, steeds
sneller. Daarna trad echter
een vertraging op van onge-

Bathse Spuisluis.

Links: Hulpspoorbrug
over het Bathse Spuikanaal.

Doo rlaatmiddel in
de Markiezaatskade.
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veer drie weken, doordat een
van de bovenmatten voortijdig
werd gelost en geplooid op de
ondermat terechtkwam. Het
verwijderen van deze verder
onbruikbare bovenmat is een
moeilijk en tijdrovend werk
gebleken.
Daarna is de produktie geleidelijk verder verbeterd . Naar
verdere opvoering van het
werktempo wordt gestreefd
door onder meer het plaatsen
van een extra lier op de 'Jan
Heymans'.
Op 19 juni kwamen de werkzaamheden aan het funderingsbed in de Hammen klaar,
waarna op 21 juni de eerste
filtermat in de Schaar van
Roggenplaat werd gelegd.
De vlakheid van de gelegde
matten in de Hammen is beter
dan verwacht. Tegelmatten,
waarmee de resterende
onvlakheden moeten worden
weggewerkt, zijn naar verwachting slechts nodig onder
twee of drie van de 16 in dit
sluitgat te plaatsen pijlers.
Gezien deze gunstige resultaten is besloten de matten in
de Schaar van Roggenplaat
op een iets hoger niveau te
leggen, hetgeen gunstig is
voor het plaatsen van de
overige elementen van de
kering . Het blijft mogelijk bij
onverhoopt tegenvallende
vlakheid te corrigeren met
tegelmatten. Het ontwerp van
de grindwiepenmat, de bouw
van de zate en de verbouwing
van de 'Sepia' hebben plaatsgevonden tussen februari en
mei 1983. Het leggen van een
proefmat op de proeflocatie
heeft geleid tot geringe
aanpassingen aan de eindverbindigen.
Eind juni is de eerste mat in
de Hammen aan de grond
gebracht. De eerste vijf
matten werden volgens de
voorgenomen planning
gelegd. Direct na de bouwvakvakantie zal dan ook de eerste
pijler kunnen worden geplaatst. Vanaf maart is er
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geoefend met het plaatsen
van pijlers door de 'MacomaOstrea'-combinatie. In totaal
werden acht proefplaatsingen
ondernomen, zowel direct op
een bovenmat als op een
tegelmat. Aile acht keren
werden de vereiste nauwkeurigheden gehaald . Tijdens het
manipuleren met de pijlers is
duidelijk geworden dat
aanpassingen nodig waren
aan de grindzakken die aan de
pijlervoet zijn bevestigd.
londer maatregelen bestaat
het gevaar dat de grindzak
plaatselijk zijn fu nctie verliest.
De aanpassing van de grindzakken van de pijlers in de
bouwdokken II en III hebben
dankzij een latere inundatie in
den droge plaats kunnen
vinden . De grindzakken van de
pijlers uit bouwdok I worden
door duikers aangepast. Bij de
opbouw van de drempel
worden drie werkmethoden
onderscheiden. Het aanbrengen van de dunne onderlagen
stelt hoge eisen aan de
nauwkeurigheid. Dan voigt
het aanbrengen van de kern
en tenslotte de toplaag. Het
nauwkeurige werk wordt
gedaan met steenstorters die
zo zijn ingericht dat zij vrijvarend kunnen voldoen aan de
gestelde eisen. Eeln van de
twee steenstorters, de 'Libra',
is inmiddels op het werk
gearriveerd en beproefd. Het
aanbrengen van de kern
gebeurt met splijtbakken. De
toplaag wordt opgebouwd
met een speciaal voor dit doel
ontwikkelde toplaagstorter.
lowel de ponton als de kraan
zijn in aanbouw.
.
Tijdens de opbouw van de
drempel dienen inzandingen
zoveel mogelijk verwijderd te
worden . Voor dit doel is een
wervelwiel in ontwikkeling,
waarvan het principe berust
op het opwervelen van zand,
dat vervolgens wordt meegenomen door de stroom. Dit
opschoonapparaat wordt
opgehangen aan een mini

supply-boot, een scheepstype
dat veel bij offshore-werkzaamheden wordt gebruikt.
Op plaatsen waar de funderingsmatten niet zijn verdicht
moeten de eerste steenlagen
van de drempel worden
verdicht. De hiervoor ontwikkelde verdichtingsplaat is
gearriveerd en beproefd .
De aanvoer van breuksteen uit
Finland en Duitsland gaat
onverminderd voort. Half 1983
was in totaal bijna 2,5 miljoen
ton aangevoerd.
De uitvoering van de damaanzetten is in volle gang. De
eerste fase van de damaanzet
Noord-Beveland komt eind
september gereed, en met de
uitvoering van de tweede fase
van de damaanzet Roggenplaat Noord werd in juni
begonnen. Deze tweede fase
betreft hoofdzakelijk de
onderbouw van het landhoofd,
bestaande uit zeven betonnen
cilinders.
De uitvoering van de tweede
fase van damaanzet Schouwen
begint in augustus. lowel
Roggenplaat-Noord als
Schouwen zullen eind 1983
gereed zijn. In voorbereiding
zijn de ontwerpen van de
derde fase van de damaanzetten Schouwen en Roggenplaat-Noord: de gewapendbetonnen bovenbouw van de
landhoofden. le zullen begin
1984 in uitvoering worden
genomen. Vooruitlopend
hierop is gestart met het
opstellen van een betoncentrale
op de Roggenplaat. De doorgraving van de delingsdijk tussen
de compartimenten II en III
kwam gereed. Van het uitgekomen zand werd aan de
zuidzijde van de bouwput een
terrein gemaakt ter grootte
van 7 ha .
De compartimenten zijn
ge"inundeerd , en in september
is begonnen met de doorgraving van de delingsdijk tussen
de compartimenten I en II. In
compartiment I werd bij het
proevenprogramma voor de

pijlerplaatsing hinder ondervonden van slibvorming
rondom de pijlers. Onderhoudsbaggerwerk bleek
noodzakelijk; dit werk kwam
eind juni gereed.
De grondverbetering in de
Roompot bleek op enkele
plaatsen op zeer beperkte
schaal te eroderen . Bestortingen werden uitgevoerd om
ergerte voorkomen. Begonnen
werd met het bestorten van
de randen van de bodembescherming. Deze bestortingen
hebben een preventief karakter. De laatste hand wordt
gelegd aan de elektrische en
hydraulische installaties van
de Roompotsluis. Medio
augustus werd de sluis
operationeel, en eind 1983
wordt hij in gebruik genomen .
De drie sluitgaten worden dan
in verband met de werkzaamheden gesloten voor aile
verkeer, behalve het werkverkeer.
De ruwbouw van het bedieni ngsgebouw verloopt volgens
planning. De laagbouwis voor
een groot deel op hoogte,
terwijl van de hoogbouw nog
v66r de bouwvakantie de
tweede verdiepingsvloer
gestort werd.

De produktie van de dorpelbalken in bouwdok IV verloopt
naar wens. In eerste instantie
worden de rompen gemaakt,
en pas naderhand, na het
plaatsen en inmeten van de
pijlers, de koppen.
Nu de werkterreinen zijn
ingericht, de betoncentrale is
aangepast en de twee grote
traversekranen van 300 naar
750 ton hijsvermogen per stuk
zijn verzwaard, is men begin
februari gestart met de
produktie van de verkeerskokers. De werkzaamheden
verlopen volgens planning.
De meetsystemen van de
'Cardium' en de 'Jan Heymans'
zijn nu operationeel. Ze
voldoen in aile opzichten. Er
zijn tegelmatten op proef
gelegd. Het meetsysteem van

Twee pijlers in de Hammen, onder de Schouwense oever.

de samenwerkende schepen
'Macoma' en 'DOS I' bleek
prima te voldoen. Ook de
controlemeting op de tegelmatten haalde ruim de specificaties. In dit verband moet
ook de 'Sepia' worden genoemd: de mattenrol die
samen met de 'DOS I' en de
'Macoma' verantwoordelijk is
voor het leggen van de
grindwiepenmatten, ter
afdekking van het losgestorte
filter tussen twee funderingsmatten. Het systeem om het
legproces te volgen en te
besturen bestaat voornamelijk
uit profielopnemers; het werd
in zeer korte tijd gespecificeerd
en gebouwd-. Enige proeven
hebben de waarde ervan
bewezen .
Volle aandacht wordt gegeven
aan de drempelschepen: de
toplaagstorter, de steenstorters, de verdichtingsponton en
het opschoonvaartuig .
Het 'Artemis' -plaatsbepalingssysteem, een Nederlands
fabrikaat, is na enige tijd
beproefd te zijn geweest op
de 'Wijker Rib', ge'installeerd
op de steenstorter 'Libra'.
Voor de verdichtingsponton
kwam een meetvoorstel
gereed dat voorziet in oppervlakteplaatsbepaling met een
gewone sextant, terwijl de
verdichtingsbalk door draadlengtemeting gepositioneerd
wordt. Ook zal een profielopnemer worden ge'installeerd.
Het drempelpeilsysteem is
gedeeltelijk ge'installeerd op
de peilboot 'Scholekster'. De
computerapparatuur komt
later.
Het onderwatervoertuig
'Portunus' werd voorziep van
een manipulator, een soort
tentakel waarmee moeilijk
bereikbare gebieden ge'inspecteerd kunnen worden. Tijdens
het mattenlegproces heeft dit
inspectievoertuig al menige
inspectie uitgevoerd, met
goed resultaat. Het heeft z'n
plaatsje binnen de organisatie
dan ook veroverd .
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In de vorige aflevering van deze Berichten
werd verslag gedaan van de keuze van een
half-automatisch verhaalsysteem voor de
mattenlegponton 'Cardiu m'.
In dit artikel gaan we nader in op de regelkenmerken en de bediening van dit systeem.

Het regelsysteem voor de
besturing van de 'Cardium'

Formuleren we nog eens kort de aan het
systeem gestelde eisen: met de acht lieren
waarover de 'Cardium' voor dit doel beschikt,
moet langs een rechte lijn voor- en achteruit
gevaren kunnen worden. Daarbij dient de
draadkracht nauwkeurig te worden bewaakt,
dat wil zeggen er moet voor worden gezorgd
dat de ankerdraadkrachten een bepaalde
waarde niet overschrijden, maar ook niet onder
een bepaalde waarde komen; dit laatste omdat
de draden de reeds aangebrachte bodembescherming niet mogen raken. Bovendien
moeten de lieren rustig uitgestuurd worden,
het nominale liervermogen mag niet langdurig
of veelvu Idig overschreden worden, maar de
lieren mogen ook niet te langzaam draaien:
een minimaal toerental moet gehandhaafd
worden. Ais een meetinstrument uitvalt, moet
het verhaalbedrijf toch door kunnen gaan. We

bezien eerst de oplossingen die gekozen zijn
voor het verhaalprobleem. Aile verhaalacties
worden uitgevoerd met drie knoppen,
X, Vy en Va'
De regeltechnische betekenis van deze knoppen
kan als voigt verduidelijkt worden: als de
schipper knop Vy bedient, moet de 'Cardium'
roteren rand de midden-achterkant, waarbij de
voorkant zich verplaatst met een snelheid Vy •
Ais knop Va wordt bediend, moet de 'Cardium'
roteren rand de midden-voorzijde, waarbij de
snelheid van de achterkant Va bedraagt.
Bediening van X moet een voorwaartse of
achterwaartse snelheid geven.
Maar deze drie gecommandeerde pontonverhaalsnelheden moeten ontstaan uit een
samenspel van acht gecoordineerde liersnelheden. Voor de omvorming werd een complex
regelsysteem gebouwd, te beschpuw.en als de
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Fig. 1. Voorbeeld van gecoiirdineerde liersnelheden voor
het besturen van de ' Cardium'

kern van de hele verhaal-inrichting. Het is
afgebeeld in figuur 2.
De omrekening van commando's in liersnelheden vindt plaats in blok 2 van het regelsysteem,
rekening houdend met het ankerpatroon . We
geven een' voorbeeld in figuur 1.
De schipper heeft een Yv-commando gegeven
en daarmee een bepaalde verplaatsing gecommandeerd . Uit de figuur is nu direct af te lezen
hoeveel elke lier moet vieren of halen om de
gecommandeerde actie uit te voeren.
Deze omzetting van een commando in acht
lierbewegingen is duidelijk afhankelijk van het
ankerpatroon, dat daarom op elk moment
bekend moet zijn.
Uitgaande van de beginpositie wordt het
geometrisch model van het ankerpatroon in
blok 6 daarom voortdurend aangepast .
Er doen zich bij de beschreven verhaalmethode
nog enkele problemen voor. Het eerste is, dat
de 'Cardium' zich tussen de ankerdraden
gedraagt als een massa tussen veren. Ais de
massa te snel wordt verplaatst, ontstaan er
slingeringen rond de nieuwe evenwichtsstand .
De commando' s van de schipper worden
daarom vertraagd aan de lieren doorgegeven .
Hiervoor zorgt het vertragingsfilter, in het
regelschema aangegeven met blok 1. Door
deze kalmering wordt niet aileen het doorschieteffect verkleind, maar worden de lieren ook
rustiger aangesproken.
Een ander probleem is, dat de schipper moet
weten hoeveel meter verplaatsing hij heeft
opgedragen door de snelheidsknop enige tijd
open te zetten . In het systeem is daarom een
zogenaamde voorspeller opgenomen, die de
schipper direct laat zien, hoeveel meter de
' Cardium' zich nog zal verplaatsen als hij op
datzelfde moment de snelheidsknop op nul zet.

Besturingsconsole van de
'Cardium '

Dit is een berekende waarde, die voigt uit het
geometrie-model.
Draadkrachtbewaking

We hebben gezien dat de ponton verplaatst
wordt door gecoordineerd halen en vieren van
de acht lieren.
De kracht die daarbij in een bepaalde verhaaldraad optreedt is niet aileen afhanke lijk van de
heersende omgevingskracht, veroorzaakt door
stroom, wind en zuigkracht, maar ook door de
trekkracht die de andere draden uitoefenen.
In een bepaalde situatie willen we graag tot
een optimale draadkrachtverdeling komen, wat
inhoudt dat iedere draad zo ruim mogelijk
binnen zijn begrenzingen zit. We rekenen
daartoe eerst uit hoe groot de omgevingskracht
eigenlijk is. Dit kan eenvoudig door de resultante
te bepalen van de acht gemeten draadkrachten
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waarmee de omgevingskracht in evenwicht
verkeert.
Vervolgens gaan we kijken of we door herverdeling van de draadkrachten op de qua richting
en grootte zelfde resultante kunnen uitkomen,
maar dan met een zo gunstig mogelijk niveau
van de individuele draadkrachten. Deze
berekeningen vinden plaats in blok 5. Hebben
we de gewenste optimale draadkrachten
bepaald, dan vergelijken we ze lier voor lier
met de gemeten krachten, en als er verschillen
zijn dan worden ze omgerekend in positieve of
negatieve draadinhalingen die nodig zijn om
de verschillen tot nul terug te brengen . Dit
gebeurt in blok 4 van het regelschema. Uit blok
4 resulteren dus acht correctiesignalen op de
liersnelheden. Deze signalen worden toegevoegd aan de signalen voor het verhalen, die
uit blok 2 komen.

Fig. 3. Voorbeelden van de
verhaalnauwkeurigheid die de
'Cardium' dank zij het regelsysteem bereikt

Fig. 2. Overzicht van het
regelsysteem
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Aangezien de correctiesignalen uit blok 4 een
veel tragere karakteristiek hebben dan de
verhaalsignalen, hebben ze er aanvankelijk
nauwelijks invloed op. Na enige tijd veroorzaken
ze echter de gewenste correcties.
Bij de gehele draadkrachtregeling moet nog
gewezen worden op de grate rol die de
draadstijfheid in aile berekeningen speelt. De
draadstijfheid is - althans bij een semi-statische
toestand - de verhouding tussen de verandering
in de draadkracht en die in de draadlengte. De
draadstijfheid op zich is weer afhankelijk van
de totale draadlengte en de totale draadkracht.
De draadstijfheid moet daaram steeds opnieuw
worden berekend. Dit gebeurt in blok 6 van het
regelschema; de resultaten worden naar blok 4
gestuurd. Het ontzien van de uitrusting wordt
behalve door het vertragingsfilter ook bereikt
door de toepassing van een vermogensbegren zer in de regelkring : blok 3. De vermogensbegrenzer werkt op het draadvermogen . Het
draadvermogen is het produkt van draadkracht
en draadsnelheid . Ais een uitgestuurd draadsnelheidscommando grater is dan op basis van
het maxima Ie draadvermogen is toegestaan,
dan worden aile draadsnelheden begrensd, en
wei zo, dat de ' Cardium' niet scheef trekt en
ook het draadkrachtniveau niet gewijzigd
wordt.

Bediening
Op de brug van de 'Cardium' staan drie
bedieningslessenaars opgesteld, elk bestemd
voor de besturing van een deelproces. Vanaf
de eerste vindt de bediening van het verhaalsysteem plaats; de tweede is bedoeld voor het
baggeren, de derde voor het afzinken van de
matten.

00.0 0

07.20 07 - 02 -1 983

II

00.40

05- 12- 1983

Midden in de verhaal-Iessenaar bevinden zich
twee beeldschermen. Het eerste, het overzichtsscherm, geeft informatie over positie en
snelheid van de ponton. Met name worden de
zijwaartse afwijkingen getoond van de zuigmond en de mattenrol ten opzichte van de
idea Ie vaarlijn . Uitgaand van deze afwijkingen
en de gewenste verhaalsnelheid dient de
verhaalschipper drie snelheidscommando's in
te stellen voor respectievelijk de voorwaartse
richting en de zijwaartse richtingen van
zuigmond en mattenrol. De ingestelde snelheden zijn zichtbaar op een tweede beeldscherm,
het zogenaamde B2-scherm, dat specifieke
informatie bevat over het verhaalsysteem,
onderverdeeld in vier groepen .
De eerste graep bestaat uit informatie over de
draadkrachten . Getoond worden de actuele
meetwaarden, de door het systeem berekende
optimale waarden waar langzaam naartoe
geregeld wordt en de toegestane minimale en
maximale draadkra chten waarbinnen het
systeem de draadkrachten handhaaft. Vervolgens wordt de door het verhaalsysteem
berekende positie gegeven . Daaronder volgen
de ingestelde verhaalcommando 's alsmede de
voorspelde dwarsverplaatsingen. De vierde
graep wordt vrijgehouden voor mogelijke
alarmboodschappen .
Alhoewel de werkbelasting voor de verhaal schipper bij gebruik van een semi-automaat
niet groot is, blijft hij een belangrijke ral
vervullen. Allereerst dient hij de verhaalsnelheid
zo in te stellen dat de overige processen goed
kunnen verlopen . De verhaalschipper zal
bijvoorbeeld vaak als eerste merken dat men
bij het baggeren op een verdikking is gestuit.
De draadkrachten zullen in zo'n geval plotseling
oplopen . In overleg met de baggerschipper zal
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de verhaalsnelheid dan aangepast moeten
worden . Een tweede taak bestaat uit het
corrigeren van zijwaartse afwijkingen . Constateert de verhaalschipper bijvoorbeeld dat de
zuigmond zich buiten de idea Ie vaarlijn bevindt,
dan wordt hij geacht een krachtig maar
kortstondig snelheidscommando te geven voor
de zijwaartse snelheid van de zuigmond . Hij
maakt hierbij met vrucht gebruik van de reeds
bij het regelsysteem besproken voorspeller. Hij
houdt de zijverhaalknop zo lang vast totdat de
voorspelde dwarsverplaatsing op het B2-scherm
overeenkomt met de gewenste dwarsverplaatsing . Dan draait hij de knop weer op nul.
Een derde taak bestaat in het opmerken van
alarmboodschappen en zo nodig het ondernemen van noodzakelijke acties. Zulke alarmboodschappen kunnen ruwweg in twee categorieen
verdeeld worden. De eerste groep hangt
samen met controles op de meetsignalen. Het
systeem valt bij uitval van een vitale sensor
automatisch terug op een reserveberekening,
waardoor het verhaalbedrijf ongestoord
voortgezet kan worden. Attentie van de
verhaalschipper is echter in deze gevallen wei
vereist. Een tweede alarmering betreft situaties
waarbij de geconstateerde storing zo erg is dat
in beginsel niet kan worden verder gewerkt
met het geautomatiseerde bedrijf. In dergelijke
situaties heeft de schipper de taak op handbediening over te gaan.
Een laatste taak van de verhaalschipper bestaat
- bij het ontbreken van een koppeling tussen
beide systemen - uit het vergelijken van de
door B2 opgegeven positie met de door het
Overzicht-systeem berekende, en het zo nodig
corrigeren van de door B2 berekende positie. In
de praktijk blijkt echter dat deze afwijkingen
gewoonlijk gering zijn.
Bij de bediening van het systeem wordt nog
gebruik gemaakt van een tweede beeldscherm,
dat voorzien is van een toetsenbord . Hiermee
dient de exacte positie van de 'Cardium '
opgegeven te worden v66r de aanvang van
een te varen werkslag. Voorts kunnen met dit
beeldscherm en toetsenbord tijdens het
verhalen nog bepaalde grootheden in het
systeem gewijzigd worden. Onder andere kan
een correctie opgegeven worden op de door
B2 berekende positie, en kunnen de toegestane
boven- en ondergrenzen voor de draadkrachten
gewijzigd worden.
Aile wijzigingen van grootheden en aile
alarmeringen worden vastgelegd op een
printer. Dit is vooral van nut voor de analyse
van eventueel optredende storingen.
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Bijzonderheden

Ais primaire sensoren voor de draadkrachtbewaking worden draadtellers en draadkrachtmeters gebruikt. De draadtellers bestaan uit
kunststoffen wieltjes die op de ankerdraden
gedrukt worden. Ze geven voor elke millimeter
verplaatsing een puis af, zodat hieruit de
draadsnelheden berekend kunnen worden . De
krachtopnemers worden gevormd door
drukdozen die zich bevinden in de bevestiging
van de lieren op de ponton . Dit betekent dat de
meting niet geheel representatief is voor de
kracht in de ankerdraad bij het verlaten van de
ponton, want tussen lier en aflooppunt bevinden
zich immers nog twee geleidewielen, die
wrijvingskrachten en hysterese introduceren .
Dit is, naast de geringe nauwkeurigheid van de
draadkrachtmeting, een argument geweest om
het verhaalsysteem liever te baseren op de
snelheidssturing van de lieren.
De draadteller en de draadkrachtmetingen
worden gecontroleerd op eventuele uitbijters
of het uitvallen van een sensor. In dat laatste
geval wordt automatisch overgeschakeld op
reservemetingen . Voor de draadteller is dit de
toerenmeting van de liermotor, voor de
draadkrachtmeting de ankerstroommeting van
de liermotor. Aldus is bij sensorstoringen toch
een ongestoord bedrijf mogelijk.
Ais rekeneenheid wordt gebruik gemaakt van
een PDP 11/34 com puter met een 128K kerngeheugen en twee 5 Mbyte-schijfeenheden. Het
eigenlijke stuurprogramma is volledig ondergebracht in het kerngeheugen . De meetsignalen
worden ingelezen met een cyclustijd van 0,8
sec; dezelfde cyclustijd geldt voor het berekenen
van de stuursignalen, om een stabiele sturing
van de lieren te verzekeren . De omvang van het
eigenlijke stuurprogramma en de korte cyclustijd zorgen er beide voor dat de computer
zwaar wordt belast. Dit heeft het noodzakelijk
gemaakt de ankerlijnberekeningen in een
afzonderlijk programma onder te brengen .
Deze voorberekeningen worden voorafgaand
aan de operaties in een bepaald werkgebied
uitgevoerd . Het resultaat bestaat uit tabellen
waarin draadeigenschappen vastliggen als
functie van de lengte van en de spanning in
een draad. Het eigenlijke stuurprogramma kan
met behulp van deze tabellen eenvoudig en
snel de draadeigenschappen bepalen.
Operationele ervaringen

Na oplevering van het systeem op 1 november
1982 is het gebruikt voor praktisch aile operaties
waarbij de verhaalnauwkeurigheid van belang
was. Daarbij kunnen de volgende tegen - en

meevallende ervaringen worden genoemd.
Tegen viel de hoeveelheid manuele invoer die
veer iedere werkslag in de computer gedaan
moest worden. Tegen viel ook de hoeveelheid
fouten die daarbij nog gemaakt werden. Een en
ander heeft er toe geleid dat er aanvullend een
invoertester is ontwikkeld.
Bijzonder meegevallen zijn de verhaalresultaten
(figuur 3). Naast de goede werking van het
systeem hebben hierbij ook meegespeeld dat
de relatieve demping in de ankerdraden-combinatie groter is dan theoretisch was verondersteld, en dat de omgevingskrachten bij deze
processen minder snel veranderen dan verwacht.

Op grand hiervan mag worden verwacht dat
ook voor de moeilijker trajecten in de Schaar
en de Roompot met dit systeem een bevredigende verhaalnauwkeurigheid zal worden
bereikt.

De 'Cardium' in bedrijf
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De pijlers van de Oosterscheldekering worden
geplaatst op funderingsmatten die door de
mattenlegponton 'Cardium' op de zandbodem
worden aangebracht. De fundering bestaat uit
een ondermat van 200 x 42 x 0,32 m, en een
bovenmat van 60 x 30 x 0,32 m op de plaats
waar een pijler komt te staan. De ondermat is
samengesteld uit een laag zand, een laag fijn
grind en een laag grof grind; de bovenmat is
geheel gevuld met grof grind. Voorafgaand
aan het leggen van een ondermat wordt de
bestaande grondslag weggebaggerd. V66r het
leggen van een bovenmat wordt de ondermat
zandvrij gezogen.

De ondermatten worden naast elkaar gelegd
met een tussenruimte v~n 3 meter. De ruimte
ertussen wordt bedekt met een losgestort
granulairfilter, aangebracht door de stortponton
'Jan Heymans'. Dit filter bestaat uit een
onderlaag van grindzand 1-32 mm, dat ter
verbetering van de stroombestendigheid na
het storten afgedekt wordt met een laag grind
30-60 mm . Dan voigt nog een afdeklaag van
basalt 40-230 mm. In afwachting van het
plaatsen van de pijlers wordt het basalt nog
weer afgedekt met een grindwiepenmat,
aangezien het basalt aan het plaatsingsfront
van de pijlers onvoldoende stroombestendig
is . Ter voorkoming van erosie aan het bouwfront
wordt de buitenste matrand van de ondermat
afgedekt met een laag grind 30-60 mm .
Bij dit werk zijn verscheidene schepen en
installaties betrokken.
Om de 'Cardium', de 'Jan Heymans' en de
filtermattenfabriek optimaal te laten samenwerken, is voor de 'Cardium' en de 'Jan Heymans'
een vaste werkvolgorde vastgesteld .
Bij de aanvang van de werkzaamheden in de
Hammen zou die zijn als voigt. Eerst werd een
ondermat gelegd, daarna een erosiebescherming gestort, evenals de onderlaag van het
losse filter tussen de zojuist gelegde mat en de
voorgaande; daarna volgde verdichtin~ van de
ondermat. Dan werd de bovenmat op de
ondermat een yak terug gelegd en verdicht,
gevolgd door het storten van de afdeklaag van
het losse filter een yak terug (figuur 4, links).
AI zeer snel na het begin van de uitvoering
bleek het opschonen van de ondermat voorafgaand aan de verdichting ervan moeilijk te
verlopen .
De op de mat afgesteunde opschoonkoppen
bleken niet in staat dat gedeelte van het grind
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De uitvoering van het
funderingsbed in het sluitgat
Hammen

van het open filter dat op de ondermat terechtgekomen was volledig op te zuigen. Bovendien
kwam aan het licht dat het bovendoek van de
filtermatten bijzonder kwetsbaar was.
Na deze ervaring zijn verschillende maatregelen
genomen. Enerzijds aanpassingen aan de
installatie er) de filtermatten, anderzijds een
verandering van de werkvolgorde, die de kans
op schade kleiner maakte.
Ais belangrijkste aanpassingen aan de installatie
kunnen worden genoemd een wijziging van de
opschoonkoppen, en de installatie van t.V.camera's juist achter de opschoonkoppen, die
eventuele schade zeer snel kunnen waarnemen .
Een bijkomend voordeel is dat met deze
camera's het opschoonresultaat kan worden
beoordeeld. Bovendien werden de filtermatten
voorzien van een sterker bovendoek.
Wat de werkmethode betreft werden twee
maatregelen genomen . Ten eerste zou men het
verdichten van de ondermat voortaan achterwege laten. De onderlaag van het losgestorte
filter zou niet eerder worden gestort dan nadat
aan beide zijden een bovenmat was gelegd .
Het werd door deze maatregelen nu noodzakelijk
de bovenmat met grotere slagkracht te verdich ten en de verdichtingsomvang tijdens de
opbouw van de drempel uit te brei den .
De uitvoering van het funderingsbed is volgens
de nieuwe regeling dus : leggen van een
ondermat, storten van erosiebescherming en
van de afdeklaag van het losse filter een yak
terug, leggen van de bovenmat, verdichten van
de bovenmat en storten van de onderlaag van
het losse filter (figuur 4, rechts) . In feite wordt,
op de afdeklaag van het losse filter na, het
funderingsbed nu yak voor yak afgewerkt.
De netto-tijdsduur van de aanvankelijke cyclus
bedroeg 100 uur. Uitgaande van vol-continu-

J:

AANTAL MATTEN

32

28

24

Hl

H3 H2
6 H4

REPARATIE
H2
ONDERMAT

~;

Fig. 1. Geschematiseerd
aanzicht van de 'Cardium'

H6-

;~1i~~~~~J~ ~;:~:~

f--+--+--1

(8)

• H9 H 9-1--Hl0

20 f - - - - + - - + - - j REPAR;TlE
ONDEAMAT H 16

LOSGESTORT
16f--- - + - - + - - j.l!LTER WEST
-H1T/MH4

12 f - - - - + - - + --j

~. H13
oH10H11 r---+---1

.H1~12

---I----I-----i

H12

H14*

H~l~/

f----+- - + - - - ' H ~,'~ *//-- + - - + - - - ' - - - - 1 ----1
H 16,
ONDERMAT
H15

H1 l

NOV

*. BOVEN MAT

~

Hyr I
WEEK

i/

H4o~L-+--1--f--r---+---1

48

I

52
DEC

12
JAN

FEB

MAT

16
APA

20
MEl

24

28

JUN

dienst met de 'Cardium' en de 'Jan Heymans'
- een werkweek van 168 uur -, en een tweeploegendienst in de filtermattenfabriek - een
werkweek van 80 uur - lOuden bij een geschatte
bedrijfscoefficient van 0,65 gemiddeld 2,2
matten per week kunnen worden gelegd.
Daa rmee lOU 1,1 pijlervak zijn voorbereid.
Medio november 1982 begon het werk in de
Hammen. Midden juni 1983 kon begonnen
worden in het volgende sluitgat, de Schaar.
De aanloopfase werd gekenmerkt door een
aantal ongewenste gebeurtenissen, die een
sterk negatieve invloed had den op de voortgang. Zo werd de eerste ondermat in de
Hammen bij het opschonen ernstig beschadigd.
Totdat definitief vaststond hoe die mat lOU
worden gerepareerd is men doorgegaan met
het leggen van ondermatten in het zuidelijk
deel van de Hammen. Maar na de vierde

Fig. 2. Voortgang van het
mattenlegbedrijf tussen
november 1982 en juni 1983

ondermat werd verder gewerkt aan de noordkant van de Hammen, lOdat onafhankelijk van
de uitvoering van het funderingsbed de kapotte
ondermat gerepareerd kon worden met de
daartoe ontwikkelde duikkamer.
Ondermat Hammen-16 werd eveneens beschadigd, en wei lo erg dat onmiddellijk repareren
nodiger leek dan verder werken in Hammenzuid. Door een proceduretout en onvoldoende
beveiliging werd bovenmat Hammen-13 te
vroeg gelost. Besloten werd de deels in plooien
op elkaar liggende mat volledig op te ruimen.
De 'Cardium' heeft daarover en over het leggen
van een nieuwe bovenmat een week gedaan;
daarna moest nog aanvullend stortwerk
worden verricht door de 'Jan Heymans'.
Tijdens de periode van het opruimen van de
ondermat Hammen-13 is bij het grot opschonen
van ondermat Hammen-12 de drijvende leiding
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bezweken. In een aantal pijlervakken is men
toen gebruik gaan maken van een spuitmond,
gemonteerd op de persleiding van de 'Cardium',
waarmee de baggerspecie 60 m kan worden
weggespoten.
De aanloopfase vie I bovendien in een winterperiode die gekenmerkt werd door vee I meer
onwerkbaar weer dan normaal. De aanloopfase
duurde tot begin april 1983. De gemiddelde
produktie bedroeg in deze periode 0,6 matten
per week.
Er werd in een week dus maar 0,3 pijlervak
voorbereid. Daarna kwam er licht in de situatie.
Tot aan het einde van het werk in de Hammen
werd nu voortaan vrijwel constant een produktie
bereikt van gemiddeld 2,0 matten per week,
waarmee wekelijks dus een heel pijlervak werd
klaargemaakt. In deze peri ode werd het
fabriceren van de filtermatten kritisch voor de
totaalproduktie. Door veranderingen in de
volgorde van handelingen kon stagnatie echter
worden voorkomen.
Tijdens het werken in de Schaar is de fabriek
gaan werken in een 3-ploegendienst: 120 uur
per week.
De gerealiseerde bedrijfscoefficient, dat is de
netto produktietijd gedeeld door de werkbare
tijd, bedroeg in de aanloopfase ongeveer 0,6,
maar in de produktiefase ongeveer 0,8.
Verder kan vermeld worden dat vooral in de
aanvangsperiode ingrijpende aanpassingen
van het materieel moesten plaatsvinden, lOals
aanpassing van de staartbalken, en overgang
van het tijdelijke naar het definitieve systeem
van plaatsbepaling.

Kwaliteit
De belangrijkste eisen die gesteld worden aan

De 'Jan Heymans' (voorgrond)
en de 'Cardium' bezig met het
leggen van een funderingsmat
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naamste reden daarvan is dat tijdens het
storten van het grindzand 1-32 mm ontmenging
optreedt, waarbij de zandfraetie gedeeltelijk
uitspoelt. Het resultaat is dat het filter in het
algemeen van onderen te grof en van boven te
fijn is geworden.
Aanvankelijk ging de bemonstering nog
moeizaam, met lage opbrengsten . Na optimalisering van de boormethode verloopt dat nu
belangrijk beter, zodat weinig twijfels meer
bestaan omtrent de representativiteit van de
boringen. De besehikbare resultaten geven aan
dat de kwaliteit zieh bevindt in de marge van
de toleranties. Bovendien is de relatie tussen
het proees en de bereikte kwaliteit voor een
deel onbekend. Hoewel de proeesparameters
onderling soms sterk varieren is de invloed van
elk van hen op de bereikte kwaliteit nauwelijks
te onderkennen.
Een en ander betekent dat bemonstering op
versehillende plaatsen op het sehip en bemonstering van aile afzonderlijke losgestorte filters
noodzakelijk blijft.
Om een betere gradering op de bodem te
verkrijgen is in mei besloten aan het basismengsel 1-32 mm strengere eisen te stellen .
Het stortproees van de afdeklaag - basalt
40-230 mm - van de filters is goed regelbaar;
wei wordt hinder ondervonden van grote
stenen in het materiaal. Tijdens het werk in de
Hammen is besloten het basalt af te dekken
met grindwiepenmatten.
Hierdoor is het mogelijk geworden de sortering
40-230 mm te veranderen in 40-200 mm, zodat
de hinder van grote stenen teruggebraeht kon
worden.
De laagdikte van de afdeklaag voldoet overal
aan de eisen . Het stort ligt in de meeste
gevallen vrijwel symmetriseh ten opziehte van

het funderingsbed zijn eisen omtrent de
filtersamenstelling, de vlakheid en de aansluiting van de ondermat aan de ondergrond.
Aan de filtersamenstelling van zowel de mat
als van het losgestorte filter worden zeer hoge
eisen gesteld . Dat moet ook wei, want deze
filterlagen moeten ervoor zorgen dat het
Oostersehelde-zand bij gesloten kering tijdens
een storm niet onder de kering vandaan spoelt.
Aangezien de gelegde matten de basis vormen
voor de pijlers, worden ook aan de vlakheid
hoge eisen gesteld.
De eisen die worden gesteld aan de aansluiting
van de mat met de ondergrond houden er ook
verband mee dat geen transport van zand
onder de mat mag plaatsvinden .
Uit proeven bleek dat als er spleten onder de
mat aanwezig zijn , transport van zand kan
plaatsvinden, met als mogelijk gevolg seheefzakken van de pijlers.
De filtersamenstelling van de matten is voor
wat betreft de lagen zand en fijn grind goed.
Aangezien het grove grind ontmengingsgevoelig is moet in de fabriek extra aandaeht besteed
worden aan die ontmenging.
Van de mat als geheel kan gezegd worden dat
er een goed filter mee verkregen wordt op de
bodem.
Dit geldt minder voor het losgestorte filter.
Bij de keuring van dit laatste filter gaat het
vooral om filterkwaliteit en laagdikte. De
laagdikte wordt bepaald uit peilingen; ze
voldoet in het algemeen aan de gestelde eisen.
Op een aantal loeaties is eehter sleehts de
minimum-Iaagdikte aanwezig.
De filterkwaliteit wordt vastgesteld door
grondonderzoek.
Op grond van de bemonstering moet die
kwaliteit als matig worden beoordeeld. Voor-
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de theoretische as.
Gebleken is dat de vlakheid van de matten
ruimschoots voldoet aan de bestekeisen.
Een tegelmat, speciaal ontwikkeld om de
oneffenheid van de filtermatten te corrigeren,
behoefde slechts op sen locatie in de Hammen
te worden toegepast. Van invloed hierbij is
tevens de gewijzigde aanpak van het probleem .
Eerst was het lo dat al bij geringe onvlakheid
van het funderingsbed gecorrigeerd zou
worden met een tegelmat. Nu wordt aileen een
tegelmat toegepast als de scheefstand van de
pijler bij directe plaatsing op het funderingsbed
de tolerantie lOU overschrijden.
De aansluiting van de mat aan de ondergrond
w6rdt voorzover die niet is ontstaan tijdens het
leggen, verkregen door de filtermatten te
verdichten. Tevens worden de matten, en ook
de ondergrond, verdicht om de zakking tijdens

Fig. 4. Cyciuspianning van
het matteniegbedrijf bij de
aanvang van het werk in de
Hammen (links) en de Schaar
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en na het plaatsen van de pijlers zo gering
mogelijk te houden.
De 'Cardium' is daartoe uitgerust met een
verdichtingsbalk bestaande uit 4 trilplaten van

4 x 17 m.
De filtermatten worden stapsgewijs verdicht:
na het verdichten van sen positie wordt de
verdichtingsbalk van de mat gelicht en op de
volgende positie neergezet. Het verdichtingsresultaat kan slechts worden gecontroleerd aan
de hand van procesparameters, zoals versnellingen, toeren en slagvolume van de verdichtingsapparatuur. Door het besluit de onder- en
de bovenmat tegelijk te verdichten verviel de
extra veiligheid die was ingebouwd om de
verdichting ook werkelijk te garanderen. Dit is
opgevangen door de stapafstand van twee
opeenvolgende verdichtingsposities te verkleinen .
Aile verdichte locaties in de Hammen voldoen
aan de eisen . Wei is het zo dat de vereiste
instelparameters - versnellingen, toeren en
slagvolume - liggen op de grens van de
mogelijkheden van de huidige verdichtingsbalk.
In een aantal posities moestworden herverdicht.
Aileen de exploitatiekosten zijn geevalueerd.
De investerings- en materiaalkosten zijn niet
tijdsafhankelijk; die worden na afloop van de
uitvoering in de sluitgaten geevalueerd. De
exploitatiekosten bedragen voor de uitvoering
in de Hammen, waar tussen 15 november 1982
en 18 juni 1983 16 ondermatten en 16 bovenmatten zijn gelegd, bijna f 58 miljoen; dit komt
neer op f 1,8 miljoen per mat.
66,5% daarvan komt voor rekening van de
'Cardium', de 'Jan Heymans' en de filtermatten fabriek. De resterende 33,5% is vooral opgegaan
aan hulpmaterieel.
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De afge!open jaren heeft een werkgroep zich
beziggehouden met de ontgrondingsproblemen die kunnen optreden aan de rand van de
bodembescherming bij de Oosterscheldekering.
Over de conclusies en aanbevelingen van deze
werkgroep werden in de vorige aflevering al
mededelingen gedaan. Dit keer meer over haar
werkwijze.
Figuur 1 geeft een overzicht van het studiegebied, en figuur 2 toont in een blokdiagram in
het algemeen de gevolgde werkwijze.

In eerste instantie is het belangrijk om te weten
waar de ontgrondingsgebieden zich bevinden,
zodat kan worden vastgesteld op welke plekken
er maatregelen genomen moeten worden. De
verschijnselen waartegen men maatregelen
dient te nemen zijn zettingsvloeiingen en
afschuivingen. Ook dient de ontwikkeling van
ontgrondingskuilen aan banden te worden
gelegd.
Door verdichti ng van het za nd wordt afgerekend
met de zettingsvloeiingsgevoeligheid; de
afschuifgevoeligheid blijft echter bestaan.
Daarom is aileen deze maatregel niet voldoende.
Bestorting van een kuiltalud kan een einde
maken aan de ontwikkeling van een bepaalde
kuilhelling, zodat die niet steiler kan worden.
Door bestorten kan ook de bodembescherming
worden verlengd, waarmee de maximaal te
verwachten kuildiepte kleiner zou kunnen
worden.
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Fig. 1. Overzicht van het
studiegebied
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Waar, en in welke mate bestorting, bewaking
en verdichting nodig zou zijn, moest de
werkgroep inventariseren.
De lengte van de bodembescherming is
indertijd vastgesteld aan de hand van twee
criteria. Met het verdichtingsschip volgens het
toenmalig ontwerp kon maximaal 30 m diep
worden verdicht, en wei in twee fasen va'n
15 m; de maximaal toelaatbare ontgrondingskuil aan de rand werd daarom gesteld op 25 m.
Indien door wat voor oorzaak dan ook een
zettingsvloeiing optreedt bij de rand, dan mag
het afschuivingsvlak de stabiliteit van de
stormvloedkering niet in gevaar brengen.
Indertijd werd uitgegaan van een ongunstige
situatie, waarbij de evenwichtshelling na een
vloeiing op 1 :15 werd gesteld. Dit leidde in
1978 tot de vaststelling van de lengte van de
bodembescherming in de drie sluitgaten. In de
Roompot en in de Hammen werd deze lengte
vastgesteld op 650 m aan beide zijden van de
as van de kering, in de Schaar op 550 m. Dit
was voor de werkgroep een van de uitgangsgegevens.

van dit onderzoek konden vervolgens de
geologische profielen worden bepaald en de
zeUingsvloeiingsgevoelige gebieden aangewezen. Ook werd een overzicht verkregen van de
verdichtbare gebieden.
Bij het onderzoek naar de criteria voor het
optreden en de ernst van schades werden drie
gevallen onderscheiden: zeUingsvloeiingen in
losgepakt zand, afschuivingen in vastgepakt
pleistoceen zand en afschuivingen in samenhangende grond, zoals klei.
Voor dit onderzoek is een beroep gedaan op de
inventarisatie van de zeUingsvloeiingen en
afschuivingen die in de laatste honderd jaar
langs de Zeeuwse oevers zijn opgetreden. Het
ging om ongeveer 150 gevallen. Uit dit materiaal
kon een regel worden afgeleid voor de toelaatbaarheid van de steilte van kuilhellingen:
bestortingen van kuilhellingen moeten reeds

Onderzoek

De onderzoeken die de werkgroep zelf heeft
uitgevoerd kunnen worden onderverdeeld in
grondmechanische studies en onderzoek naar
criteria voor het optreden en de ernst van
schades. Onder het grondmechanische gedeelte
vallen het terreinonderzoek bij de randen van
de bodembescherming en bij de oevers,
middels boringen, sonderingen en dichtheidsmetingen; en ook het laboratoriumonderzoek,
bestaande uit zeefanalyses, minima le- en
maximale-dichtheidsbepalingen en kritiekedichtheidsproeven. Op grond van de resultaten
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Fig. 2. Blokdiagram van het
door de studiegroep voorgestelde
actieplan

Tabel1. Maximaal te verwachten kuildiepten.(): ruwe schattingen
Periode (v'o lgens
planschema-544A)

1985-01 -01 (aile pijlers
juist geplaatst)
1986-10-01 (kering juist
voltooid)
1996-10-01 (10 jaar na
voltooiing)

Roompot

Schaar

Hammen

zeezijde

Oosterschelde
zijde

zeezijde

Ooster'schelde
zijde

zeezijde

Oosterschelde
zijde

(22 m)

(20 m)

17 m

12 m

13 m

12 m

(35 m)

(30 m)

21 m

17 m

16 m

17 m

(50 m)

(45 m)

28 m

50 m

40 m

38 m

zijn uitgevoerd voordat de steilste helling van
de ontgrondingskuil de kritieke grens over een
hoogte van 5 m bereikt. De grens ligt voor
onverdicht zettingsvloeiingsgevoelig zand bij
1 :5, voor onverdicht niet-zettingsvloeiingsgevoelig zand of pleistoceen zand waarboven
holoceen zand ligt bij 1 :4; verdicht zand kan
een helling krijgen van 1 :3, evenals pleistoceen
zand waarboven geen holoceen zand ligt ; klei
opgesloten door eroderende zandlagen
evenals zandhoudende klei een helling van 1 :2,
terwijl zuivere klei zelfs kan staan onder een
helling 1: 1, voor het gevaarlijk wordt.
Gezien de resultaten van het ontgrondingsonderzoek in het detail model van de Oosterschelde
kon een verwachtingswaarde worden berekend
dan wei geschat van de kuildiepten in aile
langsprofielen. Het gaat hierbij om de kuildiepte
in een tiental bouwfasen en in de eindfase, als
het werk klaar is (tabel 1).
Bij de waarden in de tabel is geen rekening
gehouden met de eventuele invloed van het
sluiten van een beperkt aantal schuiven in een
sluitgat. Indien het stroomonderzoek daartoe
aanleiding geeft, zal afzonderlijk ontgrondingsonderzoek nodig zijn voor die situaties .
De snelheid waarmee de kuildiepte in een
willekeurig langsprofiel toeneemt kan groot
zijn, als een sluitgat ten gevolge van de
werkzaamheden van vorm verandert. Vooral
aan het bouwfront zal dit het geval zijn. Op de
plaatsen waar gedurende voorafgaande
bouwfasen praktisch geen ontgronding heeft
plaatsgevonden zal die snelheid het grootst
zijn, en dan vooral in de eerste week na de
vormverandering, en nog eens extra bij het
optreden van springtij.
Aan het pijler- en drempelfront moet rekening
worden gehouden met een forse toename van
de kuildiepte, temeer als de aanvangsdiepte
nihil is: dan kan de verdieping in tien dagen
wei 5 m bedragen. Dit loopt terug tot 2 m en

1 m bij een aanvangsdiepte van respectievelijk
5 en 10 m . Ais de dorpelbalken gelegd worden,
bedragen de overeenkomstige toenamen van
de kuildiepte respectievelijk 10m, 5 m en 2,5
m. In een sluitgat waar geen bouwfront is,
kunnen op plaatsen waar zich een kleilaag
bevindt, even grote ontgrondingssnelheden
optreden zodra die kleilaag is uitgesleten.
De vorm van de ontgrondingskuilen zal nogal
sterk varieren . Bij kuilen met zeer steile hellingen
kan het langsprofiel globaal worden gekarakteriseerd door de kuildiepte, een aanzethelling
van 1:2 en een uitloophelling van 1 :40. Het
diepste punt van de kuilligt op de lijn die
onder een helling van 1:4 wegloopt van de
rand van de bodembescherming (figuur 3) .
De snelheid waarmee de hellingen op het
aanzettalud veranderen is met behulp van deze
standaard-kuilvorm af te leiden uit de snelheid
waarmee de kuildiepte toeneemt. De snelheid
waarmee de hellingen van de zijtaluds toenemen, is maar gering.

Faalkans
Met behulp van een faalkansbeschouwing kan
worden geanalyseerd wat er kan gebeuren
nadat een zettingsvloeiing heeft plaatsgevonden
in een ontgrondingskuil aan de rand van de
bodembescherming dan wei bij de oevers.
Eerstwordt de reeks gebeurtenissen beschreven
die leidt tot het bezwijken van de stormvloedkering. Daarna wordt de kans op elk van die
gebeurtenissen geschat, en daarmee de kans
op falen van de Oosterscheldekering, als
gevolg van een zettingsvloeiing. Met laatstgenoemde kans wordt tenslotte de toelaatbare
kans op een zettingsvloeiing bepaald .
Zo kon worden afgeschat op welke plaatsen
eventueel maatregelen dienen te worden
genomen, en ook hoe zwaar die maatregelen
moeten zijn .
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Tabel2 . Toelaatbare en geschatte kans op zettingsvloeiingen.
Gebied

Oevers
Roompot-O
Hammen-W
Roompot-W
Hammen-O
Plaatranden
Schaar Z-W
Schaar Z-O
Schaar N-O
Hammen-Z-O
Overige

Aantal
locaties

5

3
4
4

3
3
2
1
11

Randen
bodembescherming
type I
40
type II
10

Toelaatbare kans op een zettingsvloeiing per locatie

Geschatte kans op een zettingsvloeiing per locatie

i.v.m. schade
i.v.m . falen
stormvloedkering

zonder maatregelen

bij bestorting
kuilhelling

0,6.10-6/jr
0,5/jr
vele malen/jr
vele malen/jr

niet maatgevend
niet maatgevend
vele malen/jr
vele malen/jr

1.10-3/j r
1.10-2/jr
1.10-2/jr
1.10-2/jr

2,5.10-4/jr
2.10-3/jr

800/jr
800/jr
800/jr
800/jr
800/jr

2,5.10-2/jr
25/jr
25/jr
25/jr

1.10-2/jr
1.10-3/j r
1.10-'/jr
1.10-2/jr

2.10-3/jr

0,6.10-2/jr
0,6.10-2/jr

2,5.10-2/j r
2,5.1 0-2/j r

0,5.10-' /jr
0,5.10-'/jr

2.10-3/jr
1.10-3/jr

Type I: kuil in zettingsvloeiingsgevoelige laag
Type II : kuil onder zettingsvloeiingsgevoelige laag
Aan de hand van de resultaten van de faalkansbeschouwing kunnen nu enige algemene
conclusies worden getrokken .
Onder de Noordbevelandse oever is het
bestorten van de kuilhelling naar aile waarschijnlijkheid als maatregel niet afdoende. Bij
de overige oevers behoeven in het geheel geen
maatregelen te worden genomen . Er zullen af
en toe zettingsvloeiingen optreden, maar die
vormen geen bedreiging voor de oevers .
Hetzelfde geldt voor de plaatranden, met
mogelijk een uitzondering: Schaar Zuid-West.
Vanwege schade aan de havendam is een
bestorting van de zijhelling zinvol als de
ontgrondingskuil dicht bij de havendam komt.
Bij de randen van de bodembescherming is het
nodig en in het algemeen afdoende om de
aanzettaluds te bestorten. Hierbij dienen de
steile aanzethellingen op tijd te worden
gesignaleerd; tevens moet er voldoende
mobilisatietijd beschikbaar zijn. De verwachting
is dat op die plaatsen ter hoogte van de
bouwfronten waar nog praktisch geen ontgronding heeft plaatsgevonden, in korte tijd zulke
grote ontgrondingen kunnen optreden, dat de
beschikbare mobilisatietijd onvoldoende zal
zijn. Voor deze locaties is dan ook aanbevolen
extra maatregelen te nemen.
De maatregelen ter voorkom ing van instabiliteit
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Fig. 3. Regelmatige ontwikkeling van
een diepe kuil vlak achter de
bodembescherming

kunnen worden onderverdeeld in passieve
- men wacht tot de ontgronding heeft plaatsgevonden - en actieve: voordat de ontgronding
heeft plaatsgevonden wordt al een maatregel
genomen. Het bestorten van een kuilhelling is
een passieve maatregel, met als doe I het
voorkomen van zettingsvloeiingen in losgepakt
zand en van afschuivingen in vastgepakt zand
of samenhangende grond, zoals klei.
Daarnaast is er een hele serie actieve maatregelen denkbaar, zoals verdichting van stroken
naast de rand van de bodembescherming, in
combinatie met bestorting van de kuilhelling,
en eventueel gecombineerd met verlenging
van de bodembescherming tot aan de tweede
verd ichtingsstrook. Het doel van deze maatregel
is een grote mate van veiligheid te verkrijgen
tegen het optreden van zettingsvloeiingen en
afschuivingen . Om aan het gestelde doel te
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voldoen moet de verdichting bij ontgrondingskuilen tot maximaal15 m diep, twee stroken
van 26 m breed zijn.
Wat ook kan, is verdichting van een of twee
stroken naast de rand, voorafgaand aan de
ontwikkeling van een ontgrondingskuil , in
combinatie met bestorting van de kuilhelling .
Hiermee wint men vooral verlenging van de
mobilisatietijd voor het aanbrengen van
bestortingen terwijl het bouwfront voorbijtrekt,
tot anderhalf a twee lJIieken. De maatregel is
voornamelijk toepasbaar in gebieden waar
v66r de passage van het bouwfront nog
nauwelijks ontgronding heeft plaatsgevonden .
Ook kan men vooraf een cunet graven en de
cunethelling bestorten. Door zo het gevaarlijke
deel van de ontgrondingskuil zelf al aan te
brengen vangt men de snelle ontwikkeling van
een ontgrondingskuil op tijdens de passage
van een bouwfront.
Vermelden we tenslotte nog de mogelijkheid
van verlenging van de bodembescherming om
flauwere aanzethellingen en geringere kuildiepten te krijgen en bovendien de kuil verderaf te
brengen van de kering of van de oevers ; en de
mogelijkheid tot afstorten van de kuilhelling,
vlak voordat in een korte tijdsperiode forse
ontgrondingen zijn te verwachten. De beschikbare mobilisatietijd voor het aanbrengen van
bestortingen wordt op die manier verruimd.

naarmate de ontgrondingsprocessen scherper
zijn bewaakt.
De bewakingscriteria zijn er thans op gebaseerd
dat tussen de aanvang van het bestorten en het
bereiken van het grenshellingscriterium drie tot
vier weken verlopen. Hierbij is rekening
gehouden met een peilfrequentie van 1 keer
per week of per twee weken, een mobilisatietijd
van een week, en een mogelijke stagnatie bij
het peilen of bestorten als gevolg van bij
voorbeeld onwerkbaar weer, van een week.

We hebben aileen aangegeven welke maatregelen in een bepaalde situatie mogelijk en
afdoende zijn; de afweging van de toepasbare
maatregelen zal in de praktijk voornamelijk
door overwegingen van planning en kosten
worden bepaald, en door de beschikbaarheid
van materieel. De mogelijkheden om te kiezen
uit een reeks maatregelen worden ruimer
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Maricultures in de
Oosterscheldemond

MARIOS, de afkorting van 'Maricultures Oosterschelde', is de naam van een projectgroep die
in 1981 door de Deltadienst van de Rijkswaterstaat en de Directie van de Visserijen is ingesteld.
De projectgroep kreeg als eerste taak een
onderzoek naar de mogelijkheden tot het
creeren van nieuwe maricultuurobjecten in de
nabijheid van de stormvloedkering in de mond
van de Oosterschelde; vervolgens lOU de
groep voor zulke mogelijkheden, indien ze
maatschappelijk te rechtvaardigen lOuden zijn,
een gerichte technisch-economische haalbaarheidsstudie moeten maken, en vaststellen
welke eisen en wensen mogelijke maricultuurobjecten lOuden stellen aan de afwerking en
aanpassing van de werkterreinen behorende
bij de Oosterscheldekering.
Object van onderzoek waren om te beginnen,
in opdracht van de Directeur van de Visserijen,
de visteelt, de mogelijkheid van oesterbroedbedrijven in andere landen, waar oesterbroed tot
uitzaaibare oesters wordt opgekweekt, en een
proefstation voor maricultuuractiviteiten.
Daarnaast heeft de projectgroep nog verschillende andere mogelijkheden beschouwd,
waaronder de kweek van micro-algen, ten
behoeve van de oesterkweek, en macro-algen
ofwei zeewieren. Wat betreft de visteelt wordt
in eerste instantie gekeken naar de teelt van
salmoniden, lOals de regenboogforel. Bij dit
onderzoek lOekt men vooral naar mogelijkheden
om de verschillende teelten en activiteiten in
een elkaar begunstigende volgorde of kringloopsysteem te combineren.
We willen eerst iets zeggen over de overwegingen, die tot dit onderzoek hebben geleid.
Nederland had op het gebied van de traditionele
maricultuur, die van schelpdieren, een voorsprong ten opzichte van de maricultuuractivi-
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teiten in andere landen. Tijdens de laatste
decennia is echter een innovatie-achterstand
ontstaan. Dit laatste hangt gedeeltelijk samen
met de uitvoering van de Oosterscheldewerken,
terwijl die anderzijds in het huidige tijdsbestek
juist een extra impuls voor vernieuwingen en
uitbreidingen bewerkstelligen. Willen we die
achterstand opheffen, dan ligt het voor de
hand te denken aan een brede stimulering van
nationale en zelfs internationale activiteiten. Er
blijkt echter vooral behoefte te bestaan aan het
aanpakken van concrete projecten op concrete
plaatsen .
Het project MARIOS beperkt zich tot de monding
van de Oosterschelde. Op en om de stormvloedkering treft men namelijk zeer gunstige omstandigheden aan voor nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van maricultuur, dee Is aansluitend
bij de traditionele activiteiten. We vinden er
een bruikbaar getijverschil en een voldoende
stabiele waterkwaliteit, met name wat betreft
het lOutgehalte; daarnaast zijn er kunstmatige
reservoirs in de nabijheid van onafgewerkte
terreinen waarop nog geen definitieve bestemming rust, terwijj het Beleidsplan voor de
Oosterschelde reeds als mogelijke bestemming
'visteeltbedrijf/oesterkwekerij' geeft. Bovendien
zijn er mogelijkheden om bij de afbouw werk
met werk te maken . Het Oosterscheldegebied
levert een verscheidenheid aan geulen, platen,
glooiiingen, en dergelijke.
Wat de organisatie betreft is bij het samenstellen
van de projectgroep gestreefd naar het bijeenbrengen van lOveel mogelijk kennis ten
aanzien van de verschillende overwogen
teelten, lOwel op biol99isch, technisch als
economisch terrein . Ook ten aanzien van de
waterhuishoudkundige en waterkwaliteitseffecten, en het benodigde civiel-technische en

planologische inzicht is gelOrgd voorvoldoende
expertise. Voor het uitwerken van de beschikbare basisgegevens ten behoeve van technisch
en economisch haalbare produktie-eenheden,
en het daarna op elkaar afstemmen in een
groter raamwerk, zijn bepaalde leden van de
projectgroep in werkgroepverband bijeengekomen, lo nodig en lo mogelijk met deskundigen
buiten de projectgroep.
Wat is de stand van zaken nul De projectgroep
heeft zich ge'informeerd over de mogelijkheden
die er lijken te bestaan voor enigerlei vorm van
maricultures en aanverwante activiteiten nabij
de Oosterscheldekering. Die zijn vervolgens
getoetst op maatschappelijke relevantie en op
praktische bruikbaarheid, aan de hand van
door onderzoek of experiment beschikbare
gegevens; van elke serieuze mogelijkheid
moest globaal nagegaan worden welke
consequenties er aan de uitvoering verbonden
lOuden zijn en welke detailproblemen daarbij
nog nader onderzoek lOuden vergen, voor men
tot een keuze kon komen.
Enkele opties hebben voor de bestudering
dezelfde prioriteit gekregen: de teelt van
salmoniden, oesterkweekplaatsen voor broed
uit een kunstmatige of semi-kunstmatige
kweekplaats, met als nieuwe mogelijkheid een
micro-algenteelt voor de bijvoeding van het
oesterbroed, en een experimenteel station
annex opleidingsfaciliteit voor allerlei vormen
van maricultuur. Elk van deze drie mogelijkheden zullen we nu meer in detail bespreken.
De teelt van salmoniden sluit aan op initiatieven
van de Nederlandse Vereniging voor Aquacultuur; in het Scheldegebied zijn particuliere
activiteiten zich al aan het ontwikkelen. In de
3erste plaats wordt gedacht aan kweek in
(Qoien die in het buitenwater hangen. De

Fig. 1. Ligging van havens en
werkterreinen in de Oosterscheldemond

waterbehoefte van 1 kg zware zalmen bij 21°C
blijkt ongeveer 3 liter per minuut te zijn . Streeft
men naar een vaste voorraad van maximaal
60000 kg aan het eind van de teeltcyclus, dan
lOU er voortdurend ongeveer 3 m3 water per
seconde nodig zijn. De werkelijke wateruitwisseling in kooien in stromend water is moeilijk
te berekenen, omdat de weerstand van de
netten daar invloed op heeft. Ook de eigen
beweging van de vis lOU van betekenis kunnen
zijn . Tijdens de kentering loopt er geen stroom;
in principe lOU de vis dan's lOmers in problemen
kunnen geraken. In de praktijk lijkt dit echter
zeker mee te vallen. In Noorse en Schotse
fjorden wordt ook op deze wijze vee I zalm
geteeld. Meer praktijkgegevens zijn echter
gewenst.
De beste locaties voor zalmteelt lijken die
plaatsen te zijn waar relatief veel stroming
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Experimentele forelienkwekerij
op het werkeiland Noordeiland

staat, maar die tegelijk goed beschut zijn tegen
wind en golfslag. Zulke omstandigheden zijn
vooral te vinden vlak achter de ingangen van
de werkhavens en bouwdokken in de Oosterschelde . Hoe groter het achterliggende gebied
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en hoe nauwer de opening, des te gunstiger de
situatie. Geschikte locaties lijken de Roompothaven, de betonhaven, de Bouwput Schaar, de
haven van de Roggenplaat, de ingang van de
Schelphoek, en de havens bij de damaanzetten
op Schouwen en Noord-Beveland (figuur 1).
Theoretisch lijkt het mogelijk de afvalstoffen
van een viskwekerij door gekweekte wieren op
te laten nemen als voedsel. Per ton geproduceerde vis wordt per jaar ongeveer 80 kg
stikstof geproduceerd . Een 50-tons kwekerij
produceert jaarlijks dus ongeveer 4000 kg
stikstof. Wanneer men deze hoeveelheid
stikstof zou willen verwijderen door het telen
van Laminaria, dan zou het wier ongeveer
25000 kg eiwit moeten produceren . Dat
betekent bij een eiwitpercentage van 8% de
produktie van 312500 kg droge stof; daarvoor
lOU 10
15 ha Laminaira nodig zijn. De moge-

a

lijkheden van oesterkweekplaatsen, waar
oesterbroed uit 'kraamkamers' of 'kinderkamers'
wordt opgekweekt van 2 respectievelijk 10 mm
tot een maat van ongeveer 35 mm, worden
eveneens onderzocht.
De waterbehoefte van een oesterkwekerij is vrij
groot : 50 miljoen oesters, elk met een gewicht
van maximaal 4 gram hebben bij 20°C zeven
kubieke meter water per seconde nodig , zo
heeft men berekend. Een oesterbroedplaats
kan werken met natuurlijk of gekweekt fytoplankton . Om de jonge oestertjes goed te laten
groeien is het nodig dat het water redelijk
slibarm is, dus voorbezonken. Het grootste
probleem is echter de doorstroming. Om
concurrentie en aangroei te voorkomen moet
zooplankton, waaronder larven van allerlei
bodemdieren, geweerd worden, en daar is een
groot verval voor nodig. Dat kan op verschillende manieren worden opgewekt. Voor de
hand ligt een systeem met een hoog en een
laag bekken, die respectievelijk bij hoog water
gevuld en bij laag water geleegd worden. Dit
systeem kan gecombineerd worden met
energiewinning: het uitstroomwater van de
turbines kan dan gebruikt worden .
Verder zal er, als de Oosterscheldekering
gereed is, een verval over de kering bestaan
van 0,75 cm . Aileen zal er dan bij de kenteringen
geen water stromen . Uiteindelijk kan ook
gebruik worden gemaakt van pompinstallaties.
De meeste van deze mogelijkheden zijn echter
slechts tegen behoorlijke kosten te realiseren .
Bouwdokken afsluitbaar maken en inlaatwerken
aanleggen zal uitermate kostbaar zijn . Wil men
het verval over de kering benutten, dan zal er
een koker in de kering gebouwd moeten
worden, en dat zal op bezwaren stuiten. De
projectgroep onderzoekt momenteel de
mogelijkheid tot het aarilegen van een hoog en
een laag bekken in het westelijk deel van de
werkhaven Schelphoek. Ais alternatief wordt
een proefkwekerij ontworpen langs het damvak
Geul, waarbij voor de doorstroming van
pompen gebruik wordt gemaakt.
Tenslotte onderzoekt de projectgroep MARl OS
de mogelijkheid om binnen het Oosterscheldegebied een proefstation voor maricultures in te
richten, met onderwijsfaciliteiten. Van de
installaties die na 1986 achterblijven lijkt de
mattenfabriek op het damvak Neeltje Jans
daarvoor heel geschikt. De fabriek heeft
namelijk een kelder van 48 bij 100 meter met
de vloer even boven hoogwater, een loskade,
omvangrijke nevenruimten - wei 600 m 2 -, en
machines voor het verwerken van gaas en
doek ten behoeve van wierenteelt, visteelt,
visvangst en drijvende kooien . Momenteel
wordt onderzocht hoeveel het laten doorstro-

men van bepaalde hoeveelheden water zou
kosten aan investering en exploitatie. De projectgroep hoopt nog dit jaar een interim-rapport over de eerste fase van haar studies af te
ronden . Uiteraard is het niet zo, dat het bestuderen van bepaalde mogelijkheden in dit
stadium betekent dat er al een beleidskeuze is
gedaan om bepaalde terreinen ook werkelijk
voor maricultures te bestemmen. Met het
onderzoek hoopt men slechts meer inzicht te
krijgen in de haalbaarheid en de consequenties .
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Bij de dimensionering van de betonnen
dorpelbalken van de stormvloedkering dient
rekening te worden gehouden met de verschillende op de dorpelbalk werkende hydraulische
en grondmechanische belastingen, met name
onder extreme omstandigheden. Daarbij gaat
het niet aileen om de totale krachtenverdeling
op de dorpelbalk, maar dient tevens rekening
te worden gehouden met plaatselijke bel astingen die ontstaan door interactie tussen
bodem, bestorting en betonconstructie.

Puntlasten op de dorpelbalken

eerder moet men denken aan het ontstaan van
scheuren ten gevolge van dwarsbelasting bij
de overdracht van de puntlasten naar de vloer
en de tussenschotten van de dorpelbalk.
Aangezien een orienterend onderzoek uitwees
dat puntlasten tot 300 ton niet uitgesloten zijn,
is een gedetailleerde stu die verricht naar de
verdeling van die puntlasten .
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren heeft
het Laboratorium voor Grondmechanica te
Delft op schaal 1:25 een modelopstelling
gebouwd waarmee de puntlasten langs
foto-elastische weg zichtbaar gemaakt konden
worden en fotografisch geregistreerd.
De foto laat een overzicht van de meetopstelling
zien. De modeldorpelbalk is in perspex uitgevoerd; de aanstorting bestaat uit basaltstenen.
De belastingen op de dorpelbalken worden
gesimuleerd met katrollen en gewichten; de

De dorpelbalken wilen aan beide zijden
worden ingebed in aanstortingen die deel
uitmaken van de drempelconstructie. Daarin
komen om redenen van stabiliteit en hydraulica
stenen voor met een stukgewicht van 1 tot 3
ton. Onder invloed van de golf- en vervalbelasting wilen er geconcentreerde puntbelastingen
worden uitgeoefend op de dorpelbalken door
de afzonderlijke stenen. In de aanstorting kan
daarbij boogwerking optreden, dat wil zeggen
de krachten op de dorpelbalken kunnen via
ketens van een beperkt aantal zwaar belaste
stenen naar de ondergrond worden afgevoerd .
Dit betekent dat bepaalde stenen zeer grote
puntlasten op de dorpelbalken wilen uitoefenen, terwijl andere nauwelijks kracht overbrengen. Door deze grote puntlasten kunnen de
dorpelbalken worden aangetast. Het gaat dan
niet zozeer om het lokale bezwijken van beton,
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De meetopsteliing

Fig . 1. Verband tussen de
puntlasten op de drempel en
de diepte van de aanstorting

modeldorpelbalk, die via roliagers beweegbaar
is, kan in de richting van de aanstorting
getrokken worden. Tussen de dorpelbalk en de
steenaanstorting is een dunne plaat foto-elastisch materiaal aangebracht. Onder invloed van
een aangebrachte belasting wordt dit materiaal
lokaal 'dubbelbrekend', dat wil zeggen de
voortplantingssnelheid van het licht wordt
plaatselijk afhankelijk van de triliingsrichting
van het licht. Langs optische weg kunnen met
behulp van circulair gepolariseerd licht de
spanningsverdelingen in het materiaal zichtbaar
gemaakt worden, die een gevolg zijn van de
afzonderlijke puntbelastingen . Het bijzondere
van deze meetopsteliing is dat er in reflectie
wordt gemeten in plaats van in transmissie.
Het aangeboden licht wordt namelijk na door
de perspexbalk en het transparante foto-elastische materiaal te zijn gedrongen, gereflecteerd
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door een spiegelende verflaag, die op de naar
de aanstorting gekeerde zijde van de foto-elastische plaat is aangebracht. De afzonderlijke
puntbelastingen zijn door de perspexbalk heen
zichtbaar als patronen van donkere en Iichtere
ringen die concentrisch liggen rond de contactpunten tussen de afzonderlijke stenen en de
foto-elastische plaat. De diameter van de
buitenste ring blijkt een goede maat voor de
grootte van de puntbelasting. In de opstelling
kan de grootte van de afzonderlijke puntbelastingen met een onnauwkeurigheid van ongeveer
10% worden bepaald .
Tijdens de experimenten werden aile puntbelastingen geregistreerd. Daartoe werd de balk
in secties gefotografeerd; een lengteschaal
werd steeds meegefotografeerd . Na afloop van
elk experiment werden de afzonderlijke
puntbelastingen aan de hand van de foto's
uitgemeten, en met behulp van een ijkcurve
naar grootte geclassificeerd. Het bleek dat de
som van de afzonderlijke puntbelastingen, op
deze wijze bepaald, gemiddeld binnen 5%
overeenstemde met de totaal aangebrachte
belasting.
Met de meetopstelling is het optreden van
puntlasten onderzocht voor verschillende
configuraties van de dorpelbalken en de
aanstortingen aan de Oosterscheldezijde, bij
verschillende waarden van de interactiekracht.
Daarbij werd de interactiekracht in het model
opgevoerd tot maximaal 1,5 x de waarde die
overeenkomt met de ontwerpbelasting . Wat de
dorpelbalk betreft werden configu raties
onderzocht met een verticale wand en met een
afgeschuinde wand onder 1:3 en 1:4 aan de
Oosterscheldezijde. Er zijn aanstortingen
onderzocht met verschillende bermbreedtes en
taludhellingen . De resultaten met verschillende
aanstortingen bij eenzelfde balkenconfiguratie
blijken onderling niet systematisch te verschillen, evenmin als de resultaten met de afgeschuinde balk onder hellingen van respectievelijk 1:3 en 1:4. De grootste puntlasten die in de
verschillende experimenten - met hoogteverschillen van telkens 1 m - zijn waargenomen
als functie van de hoogte in de aanstorting bij
verschillende waarden van de interactie-kracht
in de dorpelbalk, zijn weergegeven in figuur 1,
voor respectievelijk een dorpelbalk met verticale
en met afgeschuinde wand. Steeds werden de
in absolute zin grootste puntlasten onderin de
aanstorting gevonden. De bovengrens voor de
grootste puntlasten die bij een gegeven
configuratie en dorpelbalkkracht gevonden
werden, blijkt steeds goed door een Iineaire
functie van de hoogte in de aanstorting
beschreven te kunnen worden .
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Bovendien blijken de grootste puntlasten
vrijwellineair af te hang en van de dorpelbalkkracht. Dit betekent dat de grootste puntlasten
die in de experimenten gevonden zijn, evenredig
zijn met de lokale spanning als functie van de
hoogte, waarbij de evenredigheidsconstante
aileen afhangt van de balkconfiguratie. Daarbij
geldt dat de afschuining van de dorpelbalk bij
een gegeven dorpelbalkkracht tot een reductie
van de grootste puntlasten leidt.
Dit effect voigt ook uit een nadere statistische
analyse die werd uitgevoerd van de frequentieverdelingen van aile puntlasten die waargenomen zijn in de onderste meter van de aanstorting. De gemiddelde reductie van de grootste
puntlasten als functie van de hoogte blijkt als
gevolg van de afschuining voor de verschillende
waarden van de dorpelbalkkracht ruim 30% te
bedragen .
Bovendien voigt uit berekeningen dat de
interactiekracht bij een afgeschuinde balkconfiguratie met een helling 1:4 nog eens ruim 35%
lager is dan bij een verticale wand.
Op grond van de gevonden meetresultaten
zijn, rekening houdend met een veiligheidsmarge in verband met eventuele meet- en schaalfouten, aanvullende eisen geformuleerd voor
het definitieve ontwerp, om zodoende mogelijke
schade aan de dorpelbalken als gevolg van
puntlasten te voorkomen. Wat de vormgeving
van de dorpelbalk betreft, is mede op basis van
deze onderzoekresultaten gekozen voor een
afschuining van 1:4 aan de Oosterscheldezijde.

Voorlichting over de Deltawerken is zo oud als
de Deltawerken zelf. Het voor u liggende
Driemaandelijks Bericht is hiervan het bewijs:
deze periodiek verschijnt al vanaf 1957. De
werken hebben zich steeds mogen verheugen
in een ruime publieke belangstelling. Maar de
accenten zijn in de loop van de tijd wei
verschoven.

Bij de besluitvorming rondom de Oosterscheldeproblematiek en de uitvoering van de
werken werden de media en het publiek
kritischer. Ook vereisten de economische
situatie en de belangen van het bedrijfsleven
dat de overheidsvoorlichting zich openstelde
voor promotionele activiteiten. De voorlichting
diende hierop in te spelen door een vakkundiger
opzet.
Het ligt voor de hand dat het Nederlandse
publiek, dat het project moet financieren, wordt
ingelicht over het beleid en de uitvoering
daarvan. De vraag is dan: doe je dit passief,
dus aileen op aanvraag, of ook ongevraagd,
dus actief?
In dit artikel zal blijken dat ervoor gekozen is de
burger door een actief voorlichtingsbeleid
zoveel mogelijk te betrekken bij aile facetten
van de werken . Specifieke doelgroepen zijn
bovendien vaak ge'interesseerd in meer
gedetailleerde informatie. Voorbeelden hiervan
zijn het hoger technisch onderwijs, besturen
van waterschappen, provincies en gemeenten
en landbouworganisaties. Ook bij deze speciale
doelgroepen is er sprake van actief beleid .
Lang niet altijd zal het echter lukken iedere
groep ge'interesseerden op een persoonlijke
maniervan diensttezijn. Via media-voorlichting,
werkbezoeken, Driemaandelijkse Berichten en
folders heeft ieder die dat wil wei de mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen . Van recentere datum is de
doelstelling om middels gerichte internationale
voorlichting en public relations de Nederlandse
waterbouwkundige en ecologische kennis te
etaleren . Hiertoe richt de voorlichting zich op
de internationale pers, opinierende dag- en
weekbladen en buitenlandse doelgroepen op
het gebied van onderwijs, bestuur en bedrijfs-

Voorlichting over de
Oosterscheldewerken

leven . Het realiseren van deze doelstelling kan
niet aileen een zaak zijn van de projectorganisatie.
De in Bericht 103 (februari 1983) genoemde
projectgroep 'Centraal Overleg Voorlichting
Oosterscheldewerken', de COVO, is een
samenwerkingsverband van de directie
Voorlichting van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, en voorlichtingsfunctionarissen en
projectmedewerkers van de samenwerkende
Rijkswaterstaatdiensten, met inbreng van het
bedrijfsleven en de Ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken.
Persvoorlichting

Persvoorlichting neemt in ieder bedrijf en
organisatie een bijzondere plaats in. De media
geven enerzijds mogelijkheden tot onbetaalde
publiciteit over produkten of doelstellingen.
Anderzijds wilen de media er zoveel mogelijk
voor waken dat zij niet met louter positieve
berichten voor enig karretje worden gespannen.
De overheid dient trouwens zo open mogelijke
informatie te verstrekken over de stand van
zaken .
Naast de voordelen van openheid staan
uiteraard nadelen. De pers werkt snel. Ook over
nog niet uitgekristalliseerde gegevens en
plannen zal men toch al gaan publiceren. De
organisatie daarentegen is geneigd eerst
volledig inzicht te willen hebben in aile facetten
van een nieuwsfeit, alvorens dit aan de openbaarheid prijs te geven . De beslissing om al
dan niet actief informatie te geven zal mede
bepaald worden door het verschil in belangen
en maatschappijvisie binnen de organisatie.
Het bestaande interne overleg kan door een
actief voorlichtingsbeleid danig worden
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doorkruist. Openheid plaatst de organisatoren
tevens voor een intern communicatieprobleem.
Veelal kunnen de media sneller werken dan de
dienst, met zijn complexe communicatielijnen
binnen het project. Zo kan het voorkomen dat
de dagploeg tijdens het ontbijt in de krant leest
wat er bij de nachtploeg is voorgevallen.
Een voordeel van openheid is het voorkomen
van geruchten en de stemmingmakerij die daar
vaak mee gepaard gaat.
De organisatie was bijvoorbeeld te laat met de
bekendmaking van de problemen rond de
blikken platen onder de voeten van de pijlers.
Maanden later dook deze zaak nog steeds op in
allerlei berichten en interviews. Het optreden
van scheuren in de funderingsmatten daarentegen is eigener beweging voor het voetlicht
gebracht, als een heel begrijpelijk aanloopprobleem bij een geheel nieuwe procesvoering.

Persvoorlichting, in dit geval
voor de TROS-radio, op
14 augustus 1982

Met name de regionele kranten volgen de
werken van zeer nabij . In 1982 werden in de
Provinciale Zeeuwse Courant 300 berichten en
achtergrondverhalen geplaatst over de werken
en belangen in het Oosterscheldegebied .
Journalisten en redacteuren van de regionale
bladen hebben door hun betrakkenheid een
zeer goed en scherp inzicht in aile facetten van
de werken.
Ook landelijk staan de aanvankelijk lamgeschreven Deltawerken weer volop in de belangstelling
bij pers, radio en televisie.
Berichten over kosten, baten en technische
aspecten volgen elkaar op. AI zal menig
projectmedewerker de indruk hebben dat
negatieve berichten verre de boventoon
voeren, nuchtere tellingen wijzen anders uit.
Ook internationaal blijkt er een enorme belangstelling voor met name de technische kanten
van de onderneming, en ook hier wordt op het
gebied van de voorlichting een actief beleid
gevoerd. Internationale persberichten bereiken
de toonaangevende technische bladen. Verder
resulteert de samenwerking met de Ministeries
van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken
in een stroom van buitenlandse persbezoeken.
In 1982 werden 54 buitenlandse persbezoeken
georganiseerd en kwamen 30 internationale
televisie- en radioprogramma's tot stand. De
voorlopige cijfers voor 1983 laten voor een
aantal persactiviteiten een verdubbeling zien.
Het Nationaal Bureau voor Toerisme heeft
naast de traditionele klompen, molens en
tulpen het Deltaplan en de waterbouw in het
algemeen in zijn pakket opgenomen. Met name
het bureau van het NBT te Parijs is er in
geslaagd om de Nederlandse waterbouw op te
nemen in zijn Hollandpramotie.
Informatiecentrum

Om antwoord te geven op de grate vraag naar
informatie van de zijde van het publiek is in
1979 besloten om de werken meer toegankelijk
te maken. Zo wordt bij de Compartimenteringswerken jaarlijks een open dag georganiseerd.
Bezoekersaantallen van 5000 a 6000 personen
zijn daarbij geen uitzondering. Daarnaast
organiseren de lokale VVV's een groot aantal
excursies voor scholen, verenigingen en
andere belangstellenden . Ze maken dan
gebruik van de aanwezige voorlichtingsm iddelen, zander een aanslag te plegen op de
voorlichtingscapaciteit, het budget of .de tijd
van prajectmedewerkers.
Verwacht werd dat de bouw van de stormvloedkering een zeer grote belangstelling zau
genieten . Op het werkeiland Neeltje Jans werd
daarom een tijdelijk informatiecentrum inge374

richt. Het vervoersprobleem naar het voor
particuliere auto's verboden werkeiland werd
opgelost door de instelling van een openbare
lijndienst vanuit de kop van Schouwen-Duiveland naar het werkeiland .
De openbaarvervoermaatschappij Zuid -WestNederland werd daarnaast bereid gevonden de
totale exploitatie van het Centrum op zich te
nemen. Medio 1983 passeerde de 750 OOOste
bezoeker sinds de openstelling van het centrum
de hulpbrug naar het werkeiland. In 1983
hebben ruim 320000 personen de tentoonstelling bezocht. Hieronder bevinden zich plusminus
2500 groepen.
De groeiende stroom buitenlandse bezoekers
wordt met films, loopfolders en tentoonstellingsteksten in de moderne talen zo goed mogelijk
ge'informeerd.
Meer dan de tijdelijke zal de toekomstige

De Vaste Kamercommissie
voor Verkeer en Waterstaat
bezoekt de stormvloedkering
in de Oosterschelde

expositie in het op Neeltje Jans verrijzende
bedieningsgebouw zich richten op het totale
Deltaplan, de historische ontwikkeling van
Zuidwest-Nederland en vooral de technische
verworvenheden van de laatste decennia . Het
voorlichtingscentrum heeft als belangrijke
nevendoelstelling de ondersteuning van het
betrokken Nederlandse bedrijfsleven.
De expositieruimte krijgt een vloeroppervlak
van 2000 m2, verdeeld over twee bouwlagen . In
een later Driemaandelijks Bericht zal uitgebreider worden ingegaan op de inrichtingsplannen
en de realisering en exploitatie van deze
Delta-expo nieuwe stijl.
Audio-visuele middelen en drukwerken

Zonder audio-visuele ondersteuning kan de
voorlichting niet meer werken . Bijzondere

Publieksvoorlichting op het
werkeiland Neeltje Jans

aandacht wordt dan ook besteed aan aanmaak,
beheer en gebruik van foto's, dia's en videodocumentatie van de werken . Verder worden
drukwerken geproduceerd voor verschillende
doelgroepen, zoals het grote publiek, het
voortgezet en technisch onderwijs en voor nog
meer specifieke doeleinden. Zo werd een
brochure gemaakt voor de verkoop van het
bijzondere materieel, en een brochure in
boekvorm voor buitenlandse bedrijfsdirecteuren en overheidsfunctionarissen. Waar nodig
of zinvol worden van deze drukwerken versies
gemaakt in een of meer buitenlandse talen .
Niet aileen tienduizenden scholieren of studenten vinden in het voorlichtingsdrukwerk
scriptie- of studiemateriaal, maar ook de
buitenlandse posten van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken krijgen zo adequaat
materiaal.

Zoveel mogelijk wordt bij dit alles samengewerkt met de aannemerscombinatie of andere
betrokken bedrijven en instanties . In samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst en de
aannemerscombinatie Dosbouw van de
stormvloedkering loopt reeds vanaf 1976 een
project tot realisering van films over de
Oosterscheldekering . De voortgang van de
werken en studies daarvoor worden regelmatig
vastgelegd en in films verwerkt, zodat periodiek
actuele filmkopieen beschikbaar komen in
diverse talen . Naast vertoning van de film in de
informatiecentra en bij werkbezoeken vindt er
via de Rijksvoorlichtingsdienst een levendig
uitleenverkeer plaats naar aile hoeken van de
wereld. De vraag is groot, en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft sinds 1980 al vele
ambassades van deze films voorzien . Tenslotte
houdt de audio-visuele ondersteuning zich
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intensief bezig met tentoonstellingen bij
evenementen. Met name de deelneming aan
binnen- en buitenlandse waterbouwkundige
congressen en symposia is de laatste jaren
sterk toegenomen. Recente voorbeelden zijn de
in Nederland gehouden beton- en milieucongressen, de expo 'Europoort 1983', en buitenlandse congressen in Las Vegas en Singapore.
Ook bij deze gelegenheden wordt waar mogelijk
samengewerkt met het bedrijfsleven. Tevens
geeft het tentoonstellingsmateriaal goede
ondersteuningsmogelijkheden bij uitgebreide
werkbezoeken.
Werkbezoeken

Een van de mogelijkheden om doelgroepen
indringend te informeren over en te betrekken
bij de werken is de organisatie van een werkbelOek. Naarmate de werken meer vorm begonnen
te krijgen is de vraag naar werkbezoeken sterk
toegenomen .
Hoewel ook hier gestreefd wordt naar een
actief beleid, gelukt dit maar gedeeltelij k.
Capaciteitsgebrek lOwe I wat betreft mankracht
als faciliteiten zijn daar debet aan . Uitbreiding
daarvan lOU evenwel maar gedeeltelijk soelaas
bieden , daar dit 6f ten koste gaat van de
kwaliteit 6f te gr'ote verstoringen geeft bij de
voortgang van het project. De dienst hanteert
thans een limiet van plus minus 650 werkbelOeken per jaar. In samenwerking met de
projectorganisatie of zelfstandig, organiseren
de aannemerscombinaties en betrokken
bedrijven eveneens een paar honderd werkbelOeken per jaar.
In grote lijnen worden drie hoofdgroepen
onderscheiden waarvoor aparte werkbezoeken
mogelijk zijn: voor Verkeer- en Waterstaatdiensten, voor relevante onderwijsinstellingen en
besturen en bedrijven die sterk betrokken zijn
bij de werken, en voor binnen- en buitenlandse
instanties, organisaties of p'ersonen aan wie
men graag de Nederlandse know how op bij de
werken betrokken terreinen wil laten zien .
Bij de organisatie van werkbezoeken wordt,
lOveel mogelijk in overleg met de aanvrager,
een programma opgesteld. Lezingen van
deskundigen op het gebied van ontwerp,
iNaterloopkunde, beheer, ecologie of een der
andere specialismen worden daarbij ingepast.
De samenwerking met andere ministeries heeft
ook hier geleid tot een toenemend aantal
werkbezoeken van hoge buitenlandse gasten.
Het is duidelijk dat de voorlichtingsdienst door
de capaciteitslimiet vele op zichzelf gerechtvaardigde aanvragen niet op de hier genoemde
wijze kan honoreren. Niemand hoeft echter
tevergeefs aan te kloppen. Het grootste deel
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van het jaar is het informatiecentrum zeven
dagen per week geopend. En ook in de winter
blijft het werk op deze wijze van woensdag tot
en met lOndag bereikbaar.
Organisatie

Veel van de hier besproken voorlichtingsactiviteiten zijn een uitvloeisel van een voorlichtingsen public reiationsonderzoek dat, gedeeltelijk
met externe ondersteuning, in 1981 is uitgevoerd . Hieruit kwam onder andere de wens
naar een gewijzigde organisatie naar voren .
Oorspronkelijk werd de voorlichting aileen
gecoordineerd en uitgevoerd door de afdeling
Voorlichting van de Deltadienst, in overleg met
de directie Voorlichting van het ministerie. In
bericht 103 (februari 1983) werd reeds gewezen
op de noodzaak van een doordachte en goed
gestructureerde projectorgan isatie voor de
voorlichting . Bij de reorganisatie in 1982 werd
besloten de voorlichting als projectbureau op
te nemen onder de Begeleidings Groep
Oosterschelde.
In het bureau Voorlichting hebben aile betrokken
partijen uit de projectorganisatie en de directie
Voorlichting en het Ministerie permanent of ad
hoc zitting. Het projectbureau heeft een aantal
beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkgroepen en wei op het gebied van werkbezoeken
en evenementen, tentoonstellingen, pers,
audio-visuele middelen en drukwerken . De
directie Voorlichting van het Ministerie en de
betrokken diensten van de Rijkswaterstaat zijn
lOveel mogelijk ook hierin vertegenwoordigd.
Op zijn beurt heeft ieder der werkgroepen een
of meer secties voor de eigenlijke uitvoering
van de voorlichtingsactiviteiten . De secties zijn
echter lo klein mogelijk gehouden . Het voorlichtingswerk wordt ondersteund door functionarissen die op bepaalde terreinen deskundig zijn,
en techn ische toelichting kunnen geven. Zo
worden medewerkers van interne zaken,
vervoer of de tekenkamer en technische
speciaiisten ingeschakeld voor de voorbereiding
of uitvoering van open dagen, tentoonstellingen
en werkbezoeken.

Ten gevolge van de Oosterscheldewerken
verandert het waterhuishoudkundig regiem in
het betrokken gebied. Ten westen van de
compartimenteringsdammen blijft het getij,
met een kleine reductie, gehandhaafd. Ten
oosten van de dammen zal het getij door de
afsluiting echter wegvallen en zal het water
verzoeten . Ais gevolg daarvan zullen grote
delen van het tegenwoordige intergetijdegebied droogvallen, waardoor deze gebieden
ingrijpend van karakter zullen veranderen.
Daarop moet met beleidsplannen worden
ingespeeld.

Onder verantwoordelijkheid van de Commissie
Compartimentering Oosterschelde is een
eerste verkenning uitgevoerd rl'iiIar de inrichtings- en beheersmogelijkheden van het
Krammer-Volkerak na de afsluiting . Deze studie
is uitgemond in een ontwikkelingsvisie voor
het gehele gebied en in daarbij aansluitende
inrichtings- en beheersalternatieven voor de
droogvallende gronden . Vanwege de beschikbare ruimte wordt in dit artikel volstaan met
een weergave van het algemene deel van de
ontwikkelingsvisie. Overigens is de visie
gebaseerd op gegevens met een beperkte
waarde. Oorzaak daarvan is dat ten tijde van
het maken van het plan veel gegevens nog
ontbraken, lOals de toekomstige waterhuishoudkundige situatie, en daardoor niet was
aan te geven welke ontwikkelingen kunnen
worden verwacht in de aquatische levensgemeenschappen . Ook de relaties tussen het
Krammer-Volkerak en de omgeving zijn nog
onvoldoende onderzocht. Een andere beperking
schuilt in het feit dat uitsluitend die functies in

De toekomstige ontwikkeling
van het Krammer-Volkerak

beschouwing genomen zijn die in bestaande
beleidsnota's naar voren komen, terwijl nog
niet op aile overheidsniveaus en in aile sectoren
diepgaand is nagedacht over mogelijkheden en
wenselijkheden met betrekking tot het toekomstige Krammer-Volkerak.
Bij de aanbieding van het hiervoor besproken
studierapport aan de provinciale besturen van
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland heeft
de Commissie Compartimentering Oosterschelde dan ook voorgesteld om een integraal
beleidsplan voor inrichting en beheer van het
gebied op te stell en, in overleg met aile
betrokken overheden . Deze aanpak, waarmee
in de Oosterschelde positieve ervaringen zijn
opgedaan, wordt beschouwd als het middel bij
uitstek om de toekomstige veranderingen in
milieukundig en planologisch opzicht te
begeleiden. De reeds opgestelde ontwikkelingsvisie kan dan beschouwd worden als een
belangrijke bouwsteen voor een dergelijk
beleidsplan .
We geven nu allereerst een korte beschrijving

Tabel 1. Oppervlakteverdeling van het Krammer-Volkerak, tegenwoordige en toekomstige
situatie.
Tegenwoordige
situatie

Toekomstige
situatie

Milieutype

oppervlakte (ha)

oppervlakte (ha)

Water
Intergetijdegebied
Schorren
Droogvallende gronden

3460
2350
640

4670

Totaal

6450

1780
6450
377

van het Krammer-Volkerak in de huidige
situatie en van de te verwachten veranderingen
die de afsluiting daarin teweeg brengt. Het
artikel wordt besloten met enkele opmerkingen
over het vervolg op deze studie.

De Zierikzee·8 vissend op
mosselen

Thans vormt het Krammer-Volkerak de noordoostelijke uitloper van het getijdegebied van de
Oosterschelde. De oppervlakte van het gebied
bedraagt 6450 ha (zie de tabel, waarin eveneens
de toekomstige situatie is weergegeven).

Fig. 1,2. Tegenwoordige
toestand en vermoedelijke
ontwikkeling na de afsluiting
(beneden) van de buitendijkse
gronden in het KrammerVolkerak
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Het zoute getijdemilieu van het Krammer-Volkerak bevat een rijke flora en fauna . Kenmerkend
daarvoor zijn de grote hoeveelheden vogels die
in het gebied worden aangetroffen en de
schorren met hun grillige krekenpatroon en
karakteristieke vegetatie.
In de ondiepe delen van het water bevinden
zich mosselpercelen . Behalve de mosselvisserij
vinden in dit gebied ook andere soorten visserij
plaats, zoals garnalen- en palingvisserij.
Voor de beroepsscheepvaart is het KrammerVolkerak een belangrijke vaarweg, als onderdeel
van de routes die het Westerscheldebekken en
het Antwerpse havengebied verbinden met het
Nieuwe-Waterweggebied, via de Schelde-Rijnverbinding en via het Zijpe. Voor de pleziervaart
is het Krammer-Volkerak eveneens van belang,
als schakel in de doorgaande route tussen het
noordelijk en het zuidelijk Deltagebied . Dintel-

oord heeft een grote jachthaven.ln de omgeving
van Oude Tonge en Ooltgensplaat zijn voorzieningen voor verblijfsrecreatie aanwezig.
Door de matige ontsluiting van het gebied en
de getijdebeweging vindt in het Krammer-Volkerak slechts in geringe mate oeverrecreatie
plaats. Tot slot van deze beknopte beschrijving
dient te worden gewezen op het industrieterrein
langs het Krammer-Volkerak ten noordwesten
van Dintelmond .
Door de afsluiting zal het Krammer-Volkerak
van een zout getijdebekken veranderen in een
zoet stagnant meer. Ais gevolg van het wegvallen van de getijdebeweg ing zal bij een peil van
NAP. 27% van de totale oppervlakte van het
gebied voorgoed droogvallen . De rest zal
bestaan uit water, waarin naast diepe geulen
uitgestrekte ondieptes zullen voorkomen.
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Tussen de droogvallende gronden en het water
zal, anders dan nu, een scherpe grens ontstaan,
waardoor als gevolg van geconcentreerde
golfaanval oevererosie zou kunnen optreden.
De toekomstige veranderingen zullen verstrekkende consequenties hebben voor de waterhuishouding en het milieu, en in samenhang
daarmee voor de functies van het gebied.
Na de afsluiting zal op het Krammer-Volkerak
water worden aangevoerd door het Hollands
Diep via de Volkeraksluizen, door de Brabantse
rivieren en ten gevolge van neerslag en
polderlozingen. De afvoer van het water zal in
hoofdzaak plaatsvinden langs het Bathse
Spuikanaal. Daarnaast zullen de omliggende
polders in de zomermaanden naar verwachting
water van het Krammer-Volkerak inlaten;
bovendien treedt in deze periode een verdampingsoverschot op. Met name in de zomer zal

verwacht wordt. Dit kan mogelijk leiden tot
overmatige algenbloei in het bekken, en een
verstoring van het ecosysteem. Door verkorting
van de verblijftijd van het water kan buitensporige algenbloei wellicht voorkomen worden .
Ook het gehalte aan toxische stoffen in het
Krammer-Volkerak zal nadelig worden be"lnvloed door de toevoer van rivierwater.
De tegenwoordige natuurwaarden van het
Krammer-Volkerak als getijdegebied zullen als
gevolg van de afsluiting grotendeels verloren
gaan. Door de ontzilting van het water zal de
huidige aquatische levensgemeenschap
worden vervangen door een zoetwatergemeenschap.
Door het wegvallen van het getij zal het
intergetijdegebied de waarde die het nu heeft
als fourageergebied voor vogels en vissen,
verliezen. Het gedeelte van het intergetijdege-

er behoefte bestaan aan het inlaten van water
uit het Hollands Diep, zowel voor de handhaving
van het peil als voor de waterkwaliteit. De
inlaat van water bij de Volkeraksluizen en het
afvoeren ervan via het Bathse Spuikanaal naar
de Westerschelde maakt het mogelijk het
Krammer-Volkerak en de Schelde-Rijnverbinding van noord naar zuid door te spoelen met
zoet water.
Op deze wijze is het mogelijk het tempo van
ontzilting van het Krammer-Volkerak te be"lnvloeden. De waterkwaliteit van het toekomstige
Krammer-Volkerak zal voor een groot deel
afhankelijk zijn van de kwaliteit van het water
dat door de grote rivieren via de Volkeraksluizen
wordt ingelaten. Met ditwater zullen aanzienlijke
hoeveelheden voedingsstoffen worden aangevoerd, waardoor in het Krammer-Volkerak een
tamelijk hoog fosfaat- en stikstofgehalte

Binnenscheepvaart op de
Schelde-Rijnverbinding
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bied dat onder water komt te liggen zal gedeeltelijk worden bedekt met waterplanten . Ais
gevolg van de te verwachten algenbloei zullen
de waterplanten slechts tot een beperkte diepte
groeien . De schorren en de droogvallende
gronden zullen van hoog naar laag begroeid
raken met bossen, struikgewas, riet- en
biezengordels en verlandingsvegetaties. In de
eerste jaren na de afsluiting zullen interessante
overgangen voorkomen van zoet- en zoutminnende vegetaties die met behulp van beheersmaatregelen op verschillende plaatsen ook op
langere termijn kunnen worden gehandhaafd.
Op de droogvallende gronden zal de samenstelling van de broedvogel-bevolking veranderen
met de successiestadia in de begroeiing .
Naarmate de bosvorming vordert zal de
soortenrijkdom toenemen. Daarnaast zullen de
rietzones langs de oever een uitgebreide
vogelbevolking gaan herbergen . In de eerste
jaren na afsluiting zullen de aantallen doortrekkende en overwinterende vogels op het meer
gering zijn . Naarmate de hoeveelheid voedsel
in het water toeneemt zullen ze echter weer
stijgen. Naast eenden en ganzen kunnen op het
open water visetende vogelsoorten worden
verwacht, zoals aalscholvers, futen en zaagbekken. Ondiepe en rustige gebieden kunnen
's winters een functie vervullen als slaapplaats
voor ganzen, terwijl de drooggevallen platen
een functie kunnen vervullen als fourageergebied voor ganzen en eenden uit de omgeving.
Na het droogvallen van de oevergebieden
zullen zich daar bij toenemende vegetatie-ontwikkeling verscheidene diergroepen vestigen,
zoals zoogdieren, amfibieen, reptielen , insecten
en allerlei lagere diersoorten.
De afsluiting zal de huidige visserijvormen ,
mogelijk met uitzondering van de palingvisserij,
onmogelijk maken .
Door het droogvallen van de oevers en het
instellen van een vast peil zullen de mogelijkheden voor oeverrecreatie in het Krammer-Volkerak in principe toenemen. Ais gevolg van het
wegvallen van de getijdebeweging is een
stijgende belangstelling voor de kleine watersport in het gebied te verwachten. Met name
dient rekening te worden gehouden met een
sterke groei van het aantal plankzeilers.
Daarnaast behoudt het water een belangrijke
functie als doorgaande route voor de recreatievaart. Behalve voor de oeverrecreatie zullen de
droogvallende gronden in het Krammer-Volkerak met het voortschrijden van de vegetatie-ontwikkeling ook aantrekkelijk worden voor allerlei
vormen van landgebonden recreat ie.
Voor de beroepsscheepvaart brengt de com partimentering het voordeel mee dat het getij

wegvalt op het Krammer-Volkerak en de
Schelde-Rijnverbinding.
Ontwikkelingsvisie

En nu dan de ontwikkelingsvisie die in opdracht
van de Commissie Compartimentering Oosterschelde is opgesteld. Deze visie is enerzijds
gebaseerd op de te verwachten potenties van
het gebied na de afsluiting , anderzijds op een
analyse van beleidsvoornemens van de
betrokken overheidsinstanties.
De beleidsstukken die in de analyse een
wezenlijke rol hebben gespeeld zijn de structuurschema's Openluchtrecreatie, Natuur- en
Landschapsbehoud, de Vaarwegennota en de
Nota Landelijke Gebieden, de ontwerp-streekplannen Zuid-Holland-Zuid en West-Brabant en
het streekplan Schouwen -Duiveland/Herziening
1978. In de analyse zijn de volgende functies
betrokken: scheepvaart, natuur, recreatie,
beroepsvisserij, landbouw, nutsvoorzieningen
zoals drinkwaterspaarbekkens, zandwinning en
specieberging.
De ontwikkelingsmogelijkheden van het
toekomstige Krammer-Volkerak zijn deels
afhankelijk van de waterhuishoudkundige
situatie die na de afsluiting ontstaat. De natuuren recreatiefuncties zijn gebaat bij een goede
waterkwaliteit en een vast peil. Over de
uiteindelijke waterkwaliteit en het waterkwanti teitsbeheer dat zal worden gevoerd, bestaat
nog onzekerheid . Om deze onzekerheid te
verminderen wordt onderzoek verricht naar de
toekomstige waterhuishoudkundige situatie en
naar de mogelijkheden om die te be'lnvloeden.
Op grond van tijdens de stu die beschikbare
kennis wordt in de ontwikkelingsvisie uitgegaan
van een vast peil tussen N.A.P. + 0,25 m en
NAP. - 0,25 m, en een waterkwaliteit die de
ontwikkeling van de hierna vermelde functies
mogelij k maakt.
Bij de ontwikkeling van het Krammer-Volkerak
dienen de belangen van de scheepvaart
nauwlettend in acht te worden genomen,
gezien het feit dat een deel van het gebied een
onderdeel is van de Schelde/Rijn-verbinding .
Voor een snelle en veilige afwikkeling van de
nog in intensiteit toenemende scheepvaart
worden in de Philipsdam afzonderlijke sluizen
gebouwd voor de beroepsscheepvaart en de
recreatievaart.
Op het Krammer-Volkerak kunnen zich conflicten voordoen als gevolg van de vermenging
van beroepsscheepvaart, doorgaande recreatievaart en plaatsgebonden recreatievaart. Om
daaraan het hoofd te kunnen bieden zou
moeten worden onderzocht in hoeverre
uitbreiding van de plaatsgebonden recreatie381

vaart verantwoord is, en welke maatregelen
gewenst en mogelijk zijn om conflicten tussen
de recreatie en de scheepvaart te voorkomen .
De consequenties hiervan voor de recreatie zijn
dat in het Krammer-Volkerak slechts een
beperkte ontwikkeling van de plaatsgebonden
recreatievaart en van jachthavens kan worden
toegestaan, en voorts dat bij de situering van
water- en oeverrecreatievoorzieningen rekening
gehouden zal moeten worden met hun ligging
ten opzichte van de scheepvaartroute .
De natuurlijke potenties van het Krammer-Volkerak dienen zo goed mogelijk te worden
benut. De aquatische levensgemeenschappen
zijn afhankelijk van de waterkwaliteit. Binnen
de gegeven randvoorwaarden zal worden
gestreefd naar een optimale waterkwaliteit.
De droogvallende gronden zullen wanneer het
gebied aan zijn lot wordt overgelaten achtereenvolgens begroeid raken met grassen , struiken
en bossen. Om diversiteit te bereiken kan het
beheer zo worden gevoerd dat een afwisselend
geheel ontstaat van graslanden, struwelen en
bossen. Daartoe kan gebruik worden gemaakt
van beheersmaatregelen als beweiden en
maaien . Plaatselijk kan reliiHvorming worden
bevorderd door het plaatsen van stuifschermen .
Waar een natuurlijke ontwikkeling gewenst
wordt geacht zijn plaatselijke natuurbouwmaatregelen nodig, ook in het belang van de
afstemming van de natuur- en de recreatiefunctie. Om te voorkomen dat door de oeverafslag
aanzienlijke oppervlakten grond verloren gaan
waar dit niet gewenst wordt geacht, zijn
oeververdedigingswerken nodig .
Op plaatsen waar bijzondere potenties tot
ontwikkeling kunnen worden gebracht of waar
rust een noodzakelijke voorwaarde is voor het
funtioneren van natuurgebieden, dient betreding te worden tegengaan.
In minder kwetsbare gebieden kan zonder
schade beperkte recreatie worden toegestaan.
Getracht zal worden, wanneer voor zo'n
indeling wordt gekozen, een zonering tot stand
te brengen van rustgebieden tot gebieden waar
matig intensieve vormen van recrea,tie mogelijk
zijn .
Het toekomstige Krammer-Volkerak zal naar
verwachting potenties hebben voor verschillende recreatieve functies: oeverrecreatie, watersport en landgebonden recreatie.
Gelet op de scheepvaartroute, en ook omdat er
voldoende andere mogelijkheden in de buurt
zijn, wordt in de visie van de projectgroep voor
het Krammer-Volkerak als geheel slechts een
beperkte recreatieve ontwikkeling voorgestaan.
Op enkele plaatsen wordt een meer intensieve
ontwikkeling mogelijk geacht, namelijk op de
Plaat van de Vliet, in de omgeving van Oude
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Tonge en op de Hellegatplaten. Overigens zal
naar verwachting het plankzeilen op een aantal
plaatsen in het gebied sterk toenemen. Waar
mogelijk en nodig is enige kanalisering van
deze sportbeoefening wei gewenst.
Bij het realiseren van jachthavenvoorzieningen
dient - nog altijd: rekening houdend met de
beroepsscheepvaart - het accent te worden
gelegd op passantenplaatsen voor de vele
doortrekkende pleziervaarders. Daarnaast kan
een geringe uitbreiding voor vaste ligplaatsen
ten behoeve van plaatsgebonden recreatievaart
en sportvisserij worden overwogen . Plaatsen
die daarvoor in principe geschikt zijn, zijn
Dintelmond, Benedensas, Oude Tonge en
Ooltgensplaat.
Voor de beroepsvisserij zal het Krammer-Volkerak na de afsluiting van geringe betekenis
zijn. Afhankelijk van de waterkwaliteit zal naar

verwachting uitsluitend de palingvisserij
kunnen worden uitgeoefend. Het zoete Krammer-Volkerak zal vermoedelijk ook een functie
vervullen voor de watervoorziening van de
landbouw in de omligende gebieden. De
effecten van en voor de waterkwaliteit spelen
daarbij een rol.
Bij de inrichting en het beheer van de droogvallende gronden langs de oever aan weerszijden van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet
zal rekening worden gehouden met de reservering volgens het Tweede Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening van twee a
drie spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening; zodat eventuele aanleg in elk geval niet
onmogelijk wordt gemaakt.
Zandwinning in het Krammer-Volkerak dient
aileen plaats te vinden voorzover dit noodzakelijk is voor het beheer van de scheepvaartroute,

waarbij andere belangen niet uit het oog
mogen worden verloren.
In de ontwikkelingsvisie van het Krammer-Volkerak worden globaal drie fasen onderscheiden :
de peri ode tot de afsluiting, de overgangssituatie en de stabilisatiefase . Tijdens de periode
waarin het Krammer-Volkerak nog als zout
getijdebekken functioneert, dient te worden
voorkomen dat zich ontwikkelingen voordoen
die als ongewenst worden beschouwd wanneer
eenmaal een keuze voor de toekomst van het
gebied is gedaan.
Na de afsluiting zal in het Krammer-Volkerak
een ontziltingsproces optreden. Afhankelijk van
het te kiezen alternatief zal het zoute water in
een periode van enkele weken tot 9 maanden
geheel worden vervangen door zoet water. Het
ontziltingsproces van de bodem van de
droogvallende gronden verloopt veel trager.
Met uitzondering van bepaalde gronden met
slechte afwatering zal de bodem van de
droogvallende gronden in een periode van 10
jaar toch wei ontzilt zijn. Afhankelijk van het
beheer en de afwatering zal vermoedelijk een
vegetatie ontstaan van ruigtekruiden, grassen
en struwelen, terwijl de begroeiing op sommige
plaatsen al een bosachtig karakter zal krijgen .
In deze fase zal het accent van het beleid
moeten liggen op het waterhuishoudkundig
beheer en op de begeleiding van de ontwikkelingen op de droogvallende gronden . Gezien
de nauwe samenhang tussen de recreatieve
potenties en de ontwikkeling van de vegetatie,
wilen in de huidige visie de meeste recreatieve
functies pas in de loop van deze peri ode tot
ontwikkeling worden gebracht. In deze fase zal
voorts veel aandacht moeten worden besteed
aan de bescherming van de oevers .
Na de overgangsfase zal het Krammer-Volkerak
toegroeien naar een nieuw evenwicht. Het
ontziltingsproces van de bodem wordt geheel
voltooid en de vegetatie zal uiteindelijk het
gewenste stadium bereiken: een varatie van
bossen, gras- en struweellandschappen.
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In het Krammer-Volkerak zullen na de voltooiing
van de compartimenteringsdammen door de
instelling van een min of meer vast peil, op
verschillende plaatsen in het gebied gronden
droogvallen. Mede als gevolg van de verzoeting
die het Krammer-Volkerak zal ondergaan,
zullen deze gronden een nieuwe ontwikkeling
tegemoet gaan. Tot deze gronden behoort ook
de Plaat van de Vliet, gelegen in het Krammer
langs het zuidoostelijke gedeelte van de
Philipsdam-in-aanleg.

Ais onderdeel van de werkzaamheden van de
Commissie Compartimentering Oosterschelde
is een globaal onderzoek ingesteld naar de
inrichtingsmogelijkheden van de Plaat van de
Vliet. Hoewel het gebied ook voor andere
functies geschikt is te maken, zijn aileen de
natuur- en de dagrecreatiefunctie en mengvormen daarvan bestudeerd, mede met het oog
op de ligging van het gebied. Daarbij is ook
overwogen dat in westelijk Noord-Brabant met
name mogelijkheden voor de strand- en
oeverrecreatie ontbreken. Na de aanleg van de
weg over de Philipsdam zal een stroom
recreanten zich richten op de strand- en
oeverrecreatie langs de Zeeuwse kust en in de
Deltabekkens. Teneinde te voorkomen dat de
oevers van de Oosterschelde zwaar belast
worden, en ook om verdere belasting van de
Zeeuwse stranden en het Veerse-Meergebied
te verhinderen, voert de provincie Zeeland een
beleid dat erop gericht is om op daarvoor
geschikte plaatsen langs de toegangsroutes
naar Midden-Zeeland en Schouwen-Duiveland
opvangpunten voor de recreatie te creeren.
Samen met andere projecten lOU een dagrecreatieproject op de Plaat van de Vliet lO'n functie
kunnen vervullen. Men heeft overigens de keus
tussen dit project en uitbreiding van het
nabijgelegen Strand Grevelingendam met een
tweede fase.
Bij een globale schatting is het te verwachten
momentbezoek geraamd op 3000 recreanten.
Volledige inrichting van de Plaat van de Vliet
voor de intensieve dagrecreatie is daarvoor
niet nodig; die isin de studie dan ook achterwege gelaten.
Alvorens de in de stu die beschouwde alternatieven te beschrijven, gaan we eerst nader in
op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
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Mogelijkheden voor de
inrichting van de Plaat van de
Vliet

natuuriunctie en de recreatiefunctie.
Wat de natuurfunctie betreft kan gedacht
worden aan een spontane ontwikkeling en aan
een ontwikkeling met actief beheer. Bij spontane
ontwikkeling zal op de hogere delen in de loop
der jaren een soortenrijke vegetatie tot ontwikkeling komen van achtereenvolgens kruiden,
open struweel en, na 50 a 100 jaar, eiken- en
berkenbos.
Op de lagere delen zal eerst een lOutminnende
vegetatie tot ontwikkeling komen, gevolgd
door wilgen en elzen. Bij elk ontwikkelingsstadium behoort een kenmerkende vogelfauna.
Van de overige fau na worden slechts de
kleinere diersoorten verwacht.
Om de diversiteit in het gebied te vergroten
kan natuurtechnisch beheer worden toegepast;
in concreto valt te denken aan begrazing . De
functie van de oorspronkelijk in ons land
aanwezige grote grazers kan daarbij worden
overgenomen door huisdieren zoals runderen,
paarden en schapen. Vooral voor het centrale
gedeelte kan worden gedacht aan beweiding
met vee. Het noordelijke gedeelte lOU eveneens
bij de beweiding kunnen worden betrokken.
Ais gevolg van de langgerekte vorm lOU dit
gedeelte dan wat extensiever kunnen worden
beweid. Verder zouden voorzieningen moeten
worden getroffen om de havendam vrij van
vee te houden.
De begroeiing langs de oever en in het water
zal nagenoeg overeenkomen met die bij een
spontane ontwikkeling. Met het vergroten van
de diversiteit in de vegetatie zal ook de diversiteit
in de vogelstand enigszins toenemen.
Een andere mogelijkheid van actief beheer is
het Mn- of tweemaal per jaar maaien van
delen van het gebied en afvoeren van het hooi.
De kosten van deze beheersvorm zijn aanmer-

De Kreekrakslu izen, met
daarvoor de Plaat van de Vliet

kelijk hoger dan die van beweiding.
Bij de beschouwing van de recreatieve mogelijkheden is rekening gehouden met de specifieke landschappelijke kenmerken van de
omgeving, waarop ook de ideeen met betrekking
tot de vormgeving van de Philipsdam zijn
gebaseerd. Dit houdt in dat het open karakter
van de terreinen langs de dam zoveel mogelijk
moet worden gehandhaafd en de verticale
elementen worden geconcentreerd tot sen
geheel, dat visueel duidelijk van de dam zelf is
gescheiden.
Bij inrichting van het gebied voor de extensieve
recreatie moet worden gedacht aan op de
beleving van de natuur gerichte recreatievormen, zoals bijvoorbeeld wandelen en picknicken. In het gebied zouden op summiere
wijze enkele paadjes en picknickgelegenheden
kunnen worden aangelegd. Voor de ontsluitirig
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van het gebied kan, gezien het extensieve
karakter van het recreatieve gebruik, de afslag
van de beheersweg naar het sluizencomplex
worden benut.
Op grond van een aantal overwegingen wordt
de oostzijde van het centrale gedeelte van de
plaat het meest geschikt geacht voo r de
intensieve dagrecreatie. Hier zijn mogelijkheden
aanwezig voor het aanleggen van een voor de
recreatie geschikte oever van ongeveer een km
lang . Langs deze oever kan worden gezwommen, gespeeld en worden gevaren met
rubberbootjes. Aan de noordoostzijde kunnen,
ter verhoging van de aantrekkelijkheid en om
rustige, ondiepe, veilige waterzones te creeren,
een of enkele eilandjes worden aangelegd. De
binnenwaarts op grotere afstand van de oever
gelegen terreinen bieden mogelijkheden voor
een minder intensief gebruik, zoals bijvoorbeeld
spelen en picknicken . Teneinde te voorkomen
dat het zich hier ontwikkelende milieu in de
beginfase door recreanten te zeer wordt
be'i nvloed, dient tussen het recreatiegebied en
het natuurgebied een barriere te worden
aangebracht, bijvoorbeeld een ondiepe
waterzone. Beweiding van het aangrenzende
gedeelte biedt in een later stadium voldoende
waarborgen tegen betreding . Het project kan
worden ontsloten vanaf de toekomstige weg
over de Philipsdam; hoe precies, dient te zijner
tijd te worden uitgewerkt.
Plankzeilen is in de waterzone langs de Plaat
van de Vliet weliswaar mogelijk, maar ongewenst in verband met de nabije vaargeul voor
de beroepsvaart. Verder zouden conflicten
kunnen ontstaan met de oeverrecreanten in het
water. Een verbod om op die plaats te plankzeilen wordt slechts effectief geacht, indien in de
naaste omgeving een locatie kan worden

Fig. 1. Inrichtingsalternatieven
voor de Plaat van de Vli et

aangegeven waar plankzeilen wei is toegestaan .
En die is er : het lage zoute bekken van de
Krammersluizen, zij het dat de oevers plaatselijk
enigszins zouden moeten worden aangepast.
Ais aanvulling hierop zouden langs de oevers
van het bekken zeer summiere mogelijkheden
voor de oeverrecreatie kunnen worden geschapen.
Vergelijking van de alternatieven

Op basis van de aangegeven mogelijkheden
zijn drie hoofdalternatieven -I, II en III -, en
twee afgeleide alternatieven IA en IIA samengesteld (figuur 1). In de hoofdalternatieven is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de
landschappelijke visie die is ontwikkeld voor
de vormgeving van de Philipsdam, waarin de
openheid van het landschap een belangrijke rol
speelt. Om ook een spontane ontwikkeling van
de vegetatie in de beschouwingen te kunnen
betrekken, die tot een meer gesloten landschap
leidt, is in de afgeleide alternatieven van deze
landschappelijke visie afgeweken .
De alternatieven zijn ten aanzien van een aantal
aspecten onderling vergeleken.
Wat de natuurfunctie aangaat worden zowel
een spontane ontwikkeling als een actief
beheer in natuurwetenschappelijk opzicht van
groot belang geacht. De alternatieven I en IA
worden wat dit aspect betreft gelijkwaardig
geacht. Naarmate het recreatieve gebruik
toeneemt, neemt de natuurfunctie in betekenis
af. Dit is, zij het in verschillende mate, het geval
bij de alternatieven II, IIA en III.
In landschappelijk opzicht voldoen de alternatieven I en III aan de uitgangspunten die ten
grondslag zijn gelegd aan de vormgeving van
de Philipsdam. Met alternatief II is dit weliswaar
eveneens het geval, maar toch ontstaat hier na
verloop van tijd een minder open landschap.
Bij de alternatieven IA en IIA leidt de ontwikkeling op den duur tot een gesloten bosgebied.
Dit is niet in overeenstemming met de uitgangspunten voor de vormgeving .
Mogelijkheden voor intensieve dagrecreatie
voor 3000 recreanten biedt aileen alternatief III.
Extensieve, meer op de natuurbeleving
gerichte recreatievormen zijn mogelijk bij de
alternatieven II en IliA en , in mindere mate, bij
alternatief III.
Mogelijkheden voor het plankzeilen op het lage
zoute bekken ontbreken slechts bij alternatief
IA. De daarvoor benodigde voorzieningen zijn
hier bewust achterwege gelaten om de zich
spontaan ontwikkelende natuurfunctie op de
plaat aan de andere zijde van de dam te
beschermen.
Ten aanzien van de be'invloeding van de
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natuurfunctie is onderscheid gemaakt tussen
be'invloeding door in het eigenlijke recreatiegebied aanwezige recreanten en be'i nvloeding
door recreanten die de weg langs komen, en
tijdens een kort oponthoud de natuur kunnen
verstoren, Bij de alternatieven I, II, IIA en III is
de kans aanwezig op enige be'invloeding van
het Oosterscheldegebied dat grenst aan het
lage zoute bekken, Door het ontbreken van
recreatieve voorzieningen zal de be'invloeding
bij alternatief IA beperkt blijven tot mogelijk
enige verstoring door passerende recreanten,
Bij de alternatieven II en IIA zal meer verstoring
optreden, in verband met daar geschapen
mogelijkheden voor extensieve recreatie, In
vergelijking met de andere alternatieven zal de
verstoring van de natuurfunctie bij alternatief
III betrekkelijk groot zijn,
Aileen bij alternatief III zijn mogelijkheden
aanwezig voor op het gebruik van het water
gerichte recreatievormen, Maatregelen moeten
wor'den getroffen om te voorkomen dat hieruit
hinder voortvloeit voor de scheepvaart; die
zullen echter nooit geheel afdoende kunnen
zijn, Bij de overige alternatieven ontbreken
mogelijkheden voor de waterrecreatie nagenoeg, en dus zal daardoor geen hinder voor de
beroepsvaart ontstaan,
Gezien de aantrekkelijkheid van het schouwspel
van het schutbedrijf in de Krammersluizen voor
recreanten, moet, afhankelijk van de intensiteit
van het recreatieve gebruik van het gebied,
enige hinder voor het beheer van het sluizencomplex worden verwacht. Deze hinder zal het
grootst zijn bij alternatief III. Daar op het
sluisterrein geen particuliere auto's zullen
worden toegelaten en de loopafstand vanaf hel
recreatiegebied vrij groot is, zal de daadwerkelijk
optredende hinder naar verwachting beperkt
blijven ,
De verkeersveiligheid te land kan in negatieve
zin worden be'invloed door recreanten die de
weg oversteken . De mate waarin dit zal
gebeuren is afhankelijk van de onderlinge
relatie tussen de gebiedsdelen aan beide zijden
van de weg, Deze ontbreekt in alternatief lA,
waarin het lage zoute bekken geen recreatieve
nevenfunctie vervult. De relatie en daarmee de
invloed op de' verkeersveiligheid is het sterkst
in alternatief III. Indien nodig kunnen verkeersvoorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld
in de vorm van een verkeerslichteninstallatie of
een voetgangerstunnel.
De mogelijkheden om werken voor de inrichting
van de Plaat van de Vliet te combineren met
werkzaamheden aan de Philipsdam is onder
meer afhankelijk van het tijdschema van de
uitvoering van de dam, van het tijdstip waarop
een meer gedetailleerd en goedgekeurd
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inrichtingsplan beschikbaar kan zijn en van de
aard van de uit te voeren werkzaamheden,
Voorzieningen voor beweiding van het gebied
of voor de extensieve recreatie hebben slechts
een beperkte omvang, en kunnen eerst worden
aangebracht nadat de natuurfunctie zich enige
tijd heeft kunnen ontwikkelen. Combinatie van
deze werkzaamheden met de uitvoering van de
dam kan dus buiten beschouwing worden
gelaten. Wei biedt het treffen van voorzieningen
om het lage zoute bekken geschikt te maken
voor het plankzeilen de mogelijkheid tot
combinatie van werkzaamheden: het lijkt
mogelijk deze voorzieningen te realiseren als
onderdeel van het waterstaatkundig beheer.
Met het verkrijgen van de benodigde vergunningen is naar verwachting ongeveer een jaar
gemoeid.
De voorbereiding van een project overeenkomstig alternatief III vergt, afhankelijk van de
planologische procedures, 1 tot 5 jaar, Het lijkt
mogelijk om met name te denken aan een
gecombineerde uitvoering van het grondwerk,
de ontsluitingswegen en de aan te brengen
oeververdedigingen .

De Oosterscheldekering zal een nadrukkelijk
element vormen in het landschap van de
Oosterschelde. De wijze waarop zo'n groots
waterbouwkundig werk zich manifesteert
wordt in de eerste plaats bepaald door het op
zijn functie gebaseerde technische ontwerp en
de daaruit voortvloeiende vormgeving. Verder
kan de vormgeving nog worden belnvloed
door rekening te houden met secundaire
functies waarvoor het werk mogelijkheden
biedt. Voorbeeld van dit laatste is de functie
als verkeersader, voor de recreatie en voor de
natuur. ledere functie stelt zijn eigen voorwaarden aan het ontwerp en de vormgeving.

Uitgaande van het op de primaire functie
gebaseerde ontwerp en inspelend op de
mogelijkheden voor secundaire functies kan
een landschapsvormgeving worden gezocht,
waarmee recht wordt gedaan aan het landschap
als geheel en aan het bijlOndere karakter van
de kering .
Ten behoeve van de Oosterscheldekering zijn,
in opdracht van de Rijkswaterstaat, landschapsstudies verricht door de Stichting voor Landschapsplanning en Ontwerp te Wageningen.
De studies hebben in hoofdzaak betrekking op
de elementen die in landschappelijk opzicht
kunnen worden be'i nvloed, namelijk de damvakken met de werkterreinen, de bouwputten en
de werkhavens. De studies zijn begeleid door
een stafgroep waaraan wordt deelgenomen
door de .Deltadienst, de directies Sluizen en
Stuwen en Bruggen, Staatsbosbeheer en het
architectenbureau dat de vormgeving van de
betonwerken verzorgt.
Om een visie met betrekking tot de landschapsvormgeving te kunnen onderbouwen is
uitgebreid aandacht besteed aan de specifieke
kenmerken van het landschap van de Oosterschelde, toegespitst op het westelijke gedeelte.
Behalve aan de Oosterschelde zelf is eveneens
aandacht besteed aan de landschapskenmerken
van de aangrenzende gebieden, namelijk
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland,
waarvan het landschap niet los kan worden
gezien van dat van de Oosterschelde zelf. Bij de
landschapsanalyse is verder ook ingegaan op
de technische verschijningsvorm van de
Oosterscheldekering, die een nieuw element
gaat vormen in het bestaande landschap. Aan
de essenties van het landschap van de Oosterschelde en van de kering is in deze Berichten
reeds eerder aandacht besteed (Bericht 85,

De landschapsvormgeving
van de Oosterscheldekering
en omgeving

augustus 1978), zodat we nu op dat onderdeel
van de landschapsstudies niet verder ingaan.
Bij de keuze van de uitgangspunten die bij de
landschapsvormgeving kunnen worden
gehanteerd is overwogen dat de Oosterscheldekering wordt gebouwd met een tweeledige
doelstelling, namelijk om de vereiste veiligheid
tegen overstromingen te garanderen en om het
waardevolle getijdemilieu te handhaven. In
landschappelijk opzicht betekent dit dat het
technische patroon van de kering als het ware
over het te handhaven natuurlijke landschapspatroon wordt gelegd . Deze beide patronen
vormen een sterk contrast, waarin het tweeledig
karakter van de kering wordt weerspiegeld. Op
grond van deze overweging wordt als voornaamste uitgangspunt voor de landschapsvormgeving voorgesteld dit tweeledige
karakter lOveel mogelijk zichtbaar te maken en
te accentueren .
Tussen de Oosterschelde en de Noordzee blijft
de ecologische samenhang gehandhaafd . Ais
gevolg van de bouw van de kering ontstaat er
echter een visuele barriere. Aileen vanaf het
hoogste punt van d.e kering - 12 m boven
N.A.P. - kunnen beide zijden worden overzien .
Het versterken van deze visuele relatie, als
uitdrukking van de blijvende ecologische
samenhang, wordt van groot belang geacht.
De plaat Neeltje Jans, die een belangrijke
natuurfunctie heeft, grenst direct aan de kering
en is gemakkelijk bereikbaar. Door middel van
een hierop afgestemde landschapvormgeving
lOU de bereikbaarheid vanaf de kering zoveel
mogelijk kunnen worden beperkt.
Door de aanwezigheid van in functioneel
opzicht secundaire dwarselementen, lOals
bouwdokken en werkhavens, wordt het uitzicht
over het water vanaf de kusten van Schouwen
389

SC HOUWEN

SCHOUWEN

,
HAMMEN \

\WERKJAVE~AAT

cp0
!

!
,

SCHAAR

BUITENHAVEN NEElTJE JANS

.
""M~ ~~____
SCHAAR

1
DAMVAK GEUl

NOORD BEVELAND

NOORD BEVElAND

o

lS00m

en Noord-Beveland beperkt. Plaatselijk wordt
hierdoor afbreuk gedaan aan de karakteristieke
wijdheid van het Oosterscheldegebied. Aan de
Oosterscheldezijde van het damvak wordt het
beeld vooral bepaald door uitgestrekte werkterreinen en bouwdokken. Door middel van het
landschapsontwerp zou gepoogd kunnen
worden de specifieke kenmerken van het
getijdemilieu ervaarbaar te maken als contrast
met het technische patroon van de kering.
Door de aanwezigheid van omvangrijke
secundaire elementen is de functionele
structuur van het waterbouwkundige werk vaak'
moeilijk in het beeld herkenbaar. Met name
aan de Oosterscheldezijde wordt de lineaire
hoofdvorm van de kering in het landschap
overheerst door secundaire elementen.
Daarom wordt voorgesteld in het ontwerp een
duidelijk onderscheid aan te brengen tussen de
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hoofd- en bijzaken van de kering. Ais middelen
daartoe worden genoemd het verlagen van de
kruinhoogte van dwars op de kering gelegen
dijken, het verlagen van de werkterreinen, het
tot stand brengen van een ruimtelijke scheiding
tussen de kering en de erlangs gelegen
bouwputdijken of restanten daarvan.
Verder is overwogen dat onderdelen van de
hulpwerken, zoals bouwdokken en werkhavens,
blijvend uitdrukking zouden kunnen geven aan
de inspanningen bij de bouw van het unieke
waterbouwkundige werk.
Bij de landschapsstudies is voorts de wenselijkheid onderkend om een zo groot mogelijke
vrijheid te behouden ten aanzien van de
uiteindelijke keuze van nevenbestemmingen.
De reden hiervan is dat, parallel aan de landschapsstudies, onder verantwoordelijkheid van
de Stuurgroep Oosterschelde werd gewerkt
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aan de opstelling van een plan voor de inrichting
en het beheer van het Oosterscheldegebied . Dit
heeft geresulteerd in het 'Seleidsplan voor de
Oosterschelde 1982'. Ten tijde van de landschapsstudie kon nog niet worden beschikt
over concrete plannen voor het toekomstige
medegebruik van de huidige werkterreinen en
werkhavens. Thans wordt bij de uitwerking van
het Seleidsplan naar deze gebruiksmogelijkheden nadere studie verricht.
De landschapsstudie heeft geresulteerd in
alternatieven die zich onderscheiden door de
mate waarin en de wijze waarop het technische
patroon en het natuurlijke patroon aan elkaar
zijn gerelateerd. Verder vertonen de alternatieyen verschillen in de verhouding tussen de
functioneel primaire elementen - de lineaire
hoofdvorm - en de functioneel secundaire
elementen. Verschillende soorten alternatieven
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Van links naar rechts de
alternatieven I-IV voor de
landschapsvormgeving van de
Oosterscheldekering
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kunnen worden onderscheiden, varierend van
alternatieven waarin de werkterreinen en
bouwputten zoveel mogelijk gehandhaafd
blijven, tot alternatieven waarin de werkterrei nen en bouwputten zoveel mogelijk verwijderd
worden. De nadruk komt in het eerste geval te
liggen op uitingen van de techniek en in het
tweede geval op de technische vorm van
datgene wat voor het functioneren van de
kering strikt noodzakelijk is.
In de studie zijn deze alternatieven verder
uitgewerkt. Ze vertonen enkele gemeenschappelijke kenmerken, waaronder de doorgaande
weg over de kering en de situering van het
bedienings- en dienstengebouw, het Ir. J. W.
Topshuis. Ten aanzien van de doorgaande weg
wordt voorgesteld de blijvende ecologische
relatie tussen Noordzee en Oosterschelde ook
visueel tot uitdrukking te brengen, door de weg

Inlagen op het eiland
Schouwen

Mogelijke landschappelijke
vormgeving van de damaanzetten Schouwen (links) en NoordBeveland
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op een zodanig niveau aan te leggen - ongeveer
12 m boven NAP. - dat aan beide zijden een
vrij uitzicht over het water blijft bestaan. Ter
vergelijking kan worden vermeld dat zo'n
situatie bij de Veerse dam en de Brouwersdam
niet voorkomt. Daar staan de achterliggende
bekkens echter ook niet in open verbinding met
de Noordzee, waardoor sprake is van een
minder sterke ecologische relatie dan bij de
Oosterschelde.
Voor de situering van het Ir. J. W. Topshuis zijn
verschillende mogelijkheden onderzocht. De
keuze is gevallen op een plaats aan de buitenzijde van de kering, nabij de buitenhaven
Neeltje Jans. Daarbij is overwogen dat het
gebouw hier zo in een bocht van de kering kan
worden opgenomen dat geen afbreuk wordt
gedaan aan de lineaire hoofdvorm van de
kering, die vanuit het gebouw bovendien goed
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zal kunnen worden waargenomen. Door de
vormgeving van het gebouw en de ligging aan
de buitenzijde wordt ook de spanning tussen
veiligheid enerzijds en de dynamiek van de zee
anderzijds benadrukt. De specifieke kenmerken
van de in beschouwing genomen alternatieven
worden hierander beschreven. Daarbij zijn
eveneens de landschappelijke consequenties
aangegeven .
Alternatief I houdt in dat de werkterreinen aan
de Oosterscheldezijde op het huidige niveau
- 4 m boven NAP. - blijven gehandhaafd . Ook
de dijken rand de bouwput Schaar en de
Roompothaven blijven in de huidige vorm
gehandhaafd. Om een op het water gericht
recreatief gebruik mogelijk te maken wordt
langs het damvak in de Roompothaven en de
betonhaven een flauw hellende vooroever
aangespoten .

Ook bij alternatief II blijven de werkterreinen op
het huidige niveau gehandhaafd. Maar de
oevers langs de Roompothaven en de betonhaven worden door ontgraving omgezet in
zandige flauw hellende oevers, waardoor de
werkterreinen enigszins worden versmald. De
dijken rond de Roompothaven en de bouwput
Schaar worden verlaagd tot het niveau van de
werkterreinen en de verbinding tussen het
damvak en de dijk rond de bouwput Schaar
wordt verbroken.
Verder gaat alternatief III: de werkterreinen
worden grotendeels ontgraven tot een niveau
tussen gemiddeld hoogwater en gemiddeld
laagwater: de overgang naar de resterende
terreinen wordt gevormd door een flauw
hellende zandoever. De dijken langs de Roompothaven worden verlaagd. De dijken rond de
bouwput Schaar worden gehandhaafd, maar

als gevolg van het afgraven van de werkterreinen wordt het restant van de bouwput gescheiden van het damvak.
Bij alternatief IV tenslotte worden de werkterreinen ontgraven op de wijze lOals bij alternatief
III; de overgang naar de resterende werkterreinen wordt nu gevormd door een steile, verdedigde oever. De Roompothaven en de bouwput
Schaar worden geheel opgeruimd, met
uitzondering van een gedeelte van de zuidelijke
havendam van de Roompothaven, dat tevens
fungeert als havendam van de binnenhaven
Noordland; dit gedeelte wordt verlaagd tot
NAP. + 4 m.
Gaande van alternatief I naar alternatief IV
neemt het uitzicht op de Oosterschelde vanaf
de doorgaande weg op het damvak toe, en
daarmee de mogelijkheid om de wijdheid en
de dynamiek van het aangrenzende getijde-
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milieu te ervaren . Behalve door het versmallen
van de werkterreinen en het verlagen of
verwijderen van de dijken rond de bouwputten
wordt hieraan ook bijgedragen door de
aanwezigheid van bij eb droogvallende
gronden langs het damvak.
Door de reductie van de functioneel secundaire
elementen wordt de lineaire hoofdvorm van de
kering meer benadrukt en wordt het verloop
van de kering, gezien vanaf de kusten van
Schouwen en Noord-Beveland, duidelijker
zichtbaar. In de alternatieven II en III vormt het
restant van de bouwput Schaar door zijn
afgescheiden ligging een verwijzing naar de
bouw van de kering . Het tweeledige karakter
van de kering wordt met name tot uitdrukking
gebracht in de alternatieven waarin sprake is
van een overlapping van het natuurlijke en het
technische patroon, zonder dat een van beide
overheerst. Dit wordt vooral bereikt met
alternatief III, en in mindere mate met het
tweede alternatief.
De vormgevingsvoorstellen voor de kusten van
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland
hebben betrekking op de volgende locaties: de
beide damaanzetten, het havenplateau te
Burghsluis, het werkhavengebied Schelphoek
en de werkhaven Sophia. In dit artikel zou een
behandeling per locatie te ver voeren . Daarom
is gekozen voor een weergave van de algemene
uitgangspunten, ge'illustreerd met enkele
voorbeelden .
Overwogen is dat langs de kusten gebieden
worden aangetroffen met een belangrijke
natuurfunctie. Met name de inlagen zijn voor
het westelijke Oosterscheldegebied kenmerkende landschapselementen, die een wezenlijk
onderdeel vormen van het ecosysteem . De
belangrijke natuurfunctie vormt het eerste
uitgangspunt. Verder is overwogen, dat de
kusten van Schouwen en Noord-Beveland een
verschillend karakter vertonen.
De kust van Schouwen wordt gekenmerkt door
een strakke, naar binnen gebogen kustlijn, een
vrijwel aaneengesloten inlagenzone, het
ontbreken van strand, de aanwezigheid van
grote waterdiepten dicht onder de kust en de
aanwezigheid van grote, bij eb droogvallende
opwassen, betrekkelijk dicht onder de kust.
De kust van Noord-Beveland daarentegen
wordt gekenmerkt door een grillige, getande
vorm, verspreide, meestal kleinere inlagen, de
aanwezigheid van grotere en kleinere stranden,
verspreid in inhammen langs de kust, en een
ondiepe zone dicht onder de kust; de geulen en
droogvallende platen liggen op grote afstand .
Een mogelijkheid is bij de landschapsvorming
het specifieke karakter van de beide kustzones
te handhaven en zo mogelijk te versterken. Ais
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voorbeeld worden nog de voorstellen voor de
damaanzetten op Schouwen en Noord-Beveland
vermeld.
Ter plaatse van de damaanzet Schouwen
liggen twee inlagen, waarvan de westelijke
door de damaanzet wordt doorsneden. Voorgesteld wordt beide inlagen zoveel mogelijk te
hand haven of in de oorspronkelijke staat terug
te brengen. Dit kan worden bereikt door de
damaanzet een zo smal mogelijke vorm te
geven. Hiermee wordt, analoog aan de voorgestelde vormgevingsideeen voor de Oosterscheldekering, de overlapping van twee verschillende
landschapspatronen benadrukt. Een variatiemogelijkheid is aanwezig in het al of niet verwijderen van de ter plaatse aanwezige werkhaven en
het bijbehorende haventerrein .
De damaanzet Noord-Beveland doorsnijdt een
zone met strandjes en duinen. Een mogelijkheid
is, in samenhang met het grondlichaam voor
de toeleidende wegen, een kunstmatig duin
aan te leggen en zo mogelijk de in de omgeving
aanwezige strandjes met overtollig zand te
versterken. Hierdoor wordt het natuurlijk
patroon versterkt in contrast met het technische
patroon van de kering. De werkhaven vervult in
de toekomst nog slechts een fuctie als bergplaats voor de reservedeur van de Roompotsluis. De rest van de haven - het westelijke
gedeelte - zou volgespoten kunnen worden
met zand en op die manier bij de duinvorming
betrokken.
In het voorgaande is een overzicht gegeven
van de resultaten van een studie naar de
landschapsvormgeving van de Oosterscheldekering en de werklocaties langs de aangrenzende kustgebieden van de Oosterschelde. Er
bestaat een nauwe samenhang tussen de
landschapsvormgeving en de toekomstige
functies van de diverse locaties. Daarnaar
wordt nog studie verricht door de Stuurgroep
Oosterschelde. Om die reden is thans uit de
verschillende gepresenteerde alternatieven
nog geen keuze gemaakt. De resultaten van de
landschapsstudie kunnen bij de thans lopende
studies naar de mogelijkheden voor toekomstige functies het landschappelijk kader vormen .
Nadat over deze functies een beslissing is
genomen kan worden bezien of, binnen het
raam van de beschikbare financiele middelen,
bij de afwerking van de terreinen met de
toekomstige functies en de mede daarop te
baseren vormgeving rekening kan worden
gehouden.

Sam envattingen

Het regelsysteem voor de besturing van de
'Cardium'
In de vorige aflevering is een en ander meegedeeld over hetverhaalsysteem van de 'Cardium'.
Een besturing waarin drie commando's
mogelijk waren, leidde tot beheerste manoeu vres met acht lieren op de hoeken van de
ponton. Maar hoe komt die overdracht van
stuurcommando's tot stand? In dit artikel
worden de details besproken van het regelmechanisme, dat zes blokken omvat. Siok 1 bevat
een vertragingsfilter, dat verhindert dat er
slingeringen optreden, blok 2 rekent de drie
commando's om in acht stuursignalen, blok 3
is een vermogensbegrenzer. Siok 5 herverdeelt,
samen met blok 4, de draadkrachten, en blok 6
bewaakt de geometrie van het ankerpatroon.
De blokken wisselen ook onderling stuursignalen uit. Een voorspeller informeert de schipper
over het effect van zijn stuurbewegingen.
De uitvoering van het funderingsbed in het
sluitgat Hammen
In november 1982 werd in de getijgeul Hammen
daadwerkelijk begonnen met de aanleg van het
funderingsbed voor de Oosterscheldekering . AI
spoedig bleek de opgezette werkcyclus te
moeten worden gewijzigd, terwijl ook aanpassingen nodig waren aan de apparatuur. Het
duurde tot april 1983 voor aile kinderziekten
waren overwonnen. Sedertdien werd ongeveer
elke week een pijlervak voorbereid.
De kwaliteit van het funderingsbed is qua
filtersamenstelling en vlakheid goed . Er
behoeft maar op een plaats een correctie te
worden aangebracht met behulp van een
filtermat. De verd ichting die bereikt wordt is

voldoende, m aar eist wei het uiterste van de
trilapparatuur.
De filterkwaliteit van het losgestorte gedeelte
van de fundering voldoet maar net aan de
eisen.
Problematiek rond de randen van de
bodembescherming
Dit artikel beschrijft de studie van een werkgroep
voor de ontgrondingen aan de rand van de
bodembescherming, en de onderzoeken die ze
heeft verricht. Men moest zowel tegen zettingsvloeiingen als tegen afschuivingen maatregelen
aanbevelen, en ook aangeven waar die genomen moesten worden; bovendien diende te
worden voorspeld hoeveel mobilisatietijd
nodig lOU zijn tussen het constateren van
ontgrondingen en de daadwerkelijke bestrijding
ervan . In de vorige aflevering stond al een
verslag van de eindresultaten; dit keer wordt
nauwkeuriger op de studie zelf ingegaan .
Maricultures in de Oosterscheldemond
Sinds 1981 onderzoekt een werkgroep de
mogelijkheden voor schelpdiercultures, visteelt
en algenkweek in de Oosterscheldemond. Men
onderzoekt nu welke vern ieuwingen mogelijk
zijn en in hoeverre de Oosterscheldekering, en
de havens, bouwdokken en faciliteiten die bij
de bouw ervan gebruikt zijn, voor dit doe I
kunnen worden aangewend.
Puntlasten op de dorpelbalken
De dorpelbalken, die de onderkozijnen vormen
van de doorstroomopeningen in de Oosterscheldekering, zijn onderhevig aan hydraulische en
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grandmechanische belastingen. Er kunnen
door zware stenen zeer grote puntbelastingen
worden uitgeoefend op de dorpelbalken, tot
wei 300 ton. Daarom is modelonderzoek
verricht naar de verdeling van die puntlasten.
Er werd gebruik gemaakt van foto-elastisch
materiaal, waarop de puntbelastingen zichtbaar
en fotografeerbaar worden: er verschijnen
donkere en lichte ringen, die de grootte van de
puntbelastingen aangeven .
Verschillende configuraties van dorpelbalken
werden doorgemeten, bij verschillende
waarden van de interactiekracht.
Op grond van het onderzoek werden aanvullende eisen geformuleerd voor het definitieve
ontwerp van dorpelbalken. Gekozen werd
onder meer voor een afschuining van de
Oosterscheldezijde onder een hoek van 1 :4.
Voorlichting over de Oosterscheldewerken

Vanaf 1957 wordt er al voorlichting verstrekt
over de Deltawerken. Thans concentreert aller
aandacht zich op wat er wordt verricht in de
Oosterschelde . De economische situatie vereist
dat het projectbureau Voorlichting samenwerkt
met aannemers en andere betrokken bedrijven,
en met de ministeries van Buitenlandse en
Economische Zaken .
Men ontvangt het grate publiek in tentoonstellingsruimten, waar ook dia's worden vertoond,
en verspreidt algemeen voorlichtend drukwerk.
Groepen met bestuurlijke of technische
interesse worden op een meer persoonlijke
wijze begeleid als zij een werkbezoek brengen
aan de Oosterscheldewerken . De media
hebben de laatste tijd weer veel belangstelling,
en dat geldt ook voor het buitenland. In 1982
werden 30 internationale radio- en t.v.-programma's over het project geteld. In samenwerking
met de aannemers worden ook regelmatig
documentaire films gemaakt.
De toekomstige ontwikkeling van het
Krammer-Volkerak

Het Krammer-Volkerak, de noordoostelijke tak
van het huidige getijdegebied van de Oosterschelde, zal na de voltooiing van de compartimenteringswerken veranderen in een zoet
stagnant meer, waarin geen intergetijdegebied
meer voorkomt. Het wateroppervlak neemt met
ruim 1000 ha toe, en 1800 ha valt voorgoed
droog, dat is meer dan een kwart van het
gehele gebied. Er onstaat een scherpe grens
tussen land en water, waar door de golfaanval
oevererosie is te verwachten.
Nagegaan wordt welke veranderingen de
nieuwe situatie zal meebrengen op het gebied
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van de waterhuishouding en de waterkwaliteit,
voor de flora en de vogelstand, de visserij, de
recreatie en de scheepvaart, en met welke
beheersmaatregelen men daar invloed op kan
uitoefenen.
De studies worden nog voortgezet.
Mogelijkheden voor de inrichting van de Plaat
van de Vliet

De Plaat van de Vliet is een van die gronden
die een nieuwe ontwikkeling tegemoet gaan in
het straks afgesloten en verzoete Krammer-Volkerak. Een onderzoek is ingesteld naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van deze plaat,
mede met het oog op de te verwachten
groeiende stroom recreanten uit West-Brabant.
Er werden voor de inrichting plannen gemaakt
volgens drie alternatieven.
De natuuriunctie van het gebied kan worden
overgelaten aan een spontane ontwikkeling,
dan wei worden begeleid met enig beheer,
lOals maaien of beweiden . De recreatieve
ontwikkelingen moeten passen in de landschappelijke omgeving . Voor dagrecreatie is vooral
de oostzijde van het centrale gedeelte van de
plaat geschikt. Daar kan bij voorbeeld een een
kilometer lang zandstrand worden aangelegd.
De landschapvormgeving van de Oosterscheldekering en omgeving

De wijze waarop de Oosterscheldekering zich
zal manifesteren in het bestaande landschap
van de Oosterschelde en de aangrenzende
eilanden, wordt in de eerste plaats bepaald
door het uit zijn functie voortvloeiende technische ontwerp. Naar de details van de vormgeving en de landschappelijke vormgeving is
onderzoek gedaan . Er worden suggesties
gedaan voor de inrichting van damvakken,
werkterreinen, bouwputten en werkhavens.
Men kan de dubbele functie van de kering
-veiligheid en milieubehoud - in de vormgeving
lOveel mogelijk tot uitdrukking brengen, onder
andere door ervoor te lOrgen dat vanaf het
hoogste punt van de stormvloedkering zowel
de Noordzee als de Oosterschelde zichtbaar
blijven.

Summaries

Steering the 'Cardium'

Some aspects of the 'Cardium' shifting system
have already been discussed in the previous
publication. A steering process comprising
three orders led to controlled manoeuvres with
eight winches at the corners of the pontoon .
But how is the conveyance of the steering
orders achieved? The control mechanism,
consisting of six blocks is decribed in detail in
this article. Block 1 comprises a delay-action
filter which prevents the occurence of lurching.
Block 2 converts the three orders into eight
steering signals and block 3 limits the power of
the steering equipment. Blocks 4 and 5 re-distribute the tension in the cables, and block 6
keeps a check on the anchor pattern.
The blocks also exchange steering signals
mutually. A forecaster provides the skipper
with information on the effects of his steering
movements.
The execution of the foundation bed in the
Hammen
The actual placing of the foundation bed for
the Oosterschelde barrier in the Hammen
channel was started on in November 1982. It
was very quickly apparent that the working
cycle would have to be altered and that
adjustments would also have to be made in the
apparatus. Teething troubles were finally
overcome by April 1983. From that time on a
pier location was prepared nearly every week.
The quality of the fou ndation-bed is satisfactory
as regards filter composition and flatness.
Correction needed to be made in one spot only
with the assistance of a tile-mat. Sufficient
compaction is achieved although this demands

the utmost of the vibration equipment.
The filter quality in the space between the
fou ndation mattresses just meets the standards.
Problems concerning the edging of the
protective revetment

This article describes the study made by a
workgroup on the scouring of the edges of the
protective revetment, and the research which it
has carried out. It had to make recommendations
as to which measures should be taken against
landslides as well as against sand liquefication
and to indicate where these should be taken.
Further it was to predict the amount of mobilisation time necessary between the establishment of scouring and the actual counter
measures. There was a report in the previous
publication on the final results. This time the
study itself is dealt with in greater detail.
Marine cultures in the mouth of the
Oosterschelde

Since 1981 research has been carried out into
shellfisch cultures, fisch farming and algae
cultivation in the mouth of the Oosterschelde.
Research is being carried out into possible
forms of renewal and in how far the
Oosterschelde barrier, the harbours,
construction docks and other facilities involved
in the project can be used for for this purpose.

Loads, located at one point on the sill-beams

The sill-beams which form the support'i ng
frames of the wet cross-section in the
Oosterschelde Barrier, are subject to hydraulic
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and soil mechanical loads. By means of heavy
stones considerable loads of up to 300 tons
located at one point can be exerted on the
sill-beams . Hence model research has been
carried out into the distribution of these loads.
Photo-elastic material was used by means of
which the loads became visible and were able
to be photographed. The size of the loads was
indicated by the appearance of dark and lighter
rings .
Various configurations were measured in the
sill-beams, with various interaction forces.
Supplementary requirements for the design of
the sill-beams were made on the basis of this
research . Amongst other things it was decided
to bevel the Oosterschelde side at an angle of

1 :4.
Information on the Oosterschelde Works
Information on the Delta works has been
available since 1957. At present all attention is
concentrated on what is being carried out in
the Oosterschelde. The economic situation
requires that the Office of Information work in
co-operation with the contractors and other
companies involved, as well as with the
Ministries of Foreign and Economic Affairs.
The general public is received in exhibition
halls where slides are shown. Moreover
printed information is circulated. Groups with
an administrative or technical interest are
treated to a more personal approach on their
working visits to the Oosterschelde works. The
media have shown a renewed interest, which
also applies to foreign media. There was a
count of 30 international radio and T.V.
programmes on the project in 1982. Regular
documentary films are made in co-operation
with contractors.
The future development of the KrammerVolkerak
The Krammer-Volkerak, the north-eastern
branch of the present tidal basin of the Oosterschelde, will , on completion of the compartment
works, change into a stagnant freshwater lake
in which there will no longer be an inter-tidal
area. The water surface will increase by a good
2500 acres, and 4500 acres will become
permanently dry, which is more than a quarter
of the whole area. A hard fast barrier will
emerge between land and water where
erosion of the shores can be expected as a
result of the wave assault.
Changes caused by this new situation in water
management and water quality which will
affect plant and bird life, fishery, recreation and
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shipping are being investigated as well as
those managerial measures which may be of
influence .
These studies are still in progress.
Lay-out possibilities for the Plaat van de Vliet
The Plaat van de Vliet is one of the sites which
will undergo a new development in the
presently to be closed Krammer-Volkerak
basin. Research has been set up into the
development possibilities of this shoal,
bearing in mind especially the stream of
day-trippers from West Brabant. Plans exist for
three alternative forms of lay-out. Its function
as a nature area can be left to spontaneous
growth or be assisted by measures such as
mowing and grazing . Recreational development
should fit in with the surrounding landscape.
The east side of the central part of the flat is
especially suitable for daytime recreation . Here
for example one kilometre of sandy beach
could be laid out.
Landscape formation of the Oosterschelde
Barrier and the surroundings
The appearance of the Oosterschelde Barrier
within the existing landscape and the bordering
islands will be determined mainly by the
technical design resulting from its function .
Hints on the details of its appearance and of
the landscape formation have been studied .
Suggestions have been made for the lay-out of
the dam portions, work sites, construction pits
and work harbours. It is possible to give
expression to the double function of the
barrier, namely safety and preservation of the
environment by among other things making
sure that both the North Sea and the
Oosterschelde will be visible from the highest
point of the storm-surge barrier.

Vorderingen
in de peri ode 1 juli - 1 oktober
1983

rende wegen zijn geheel
gereed gekomen; op 29
september werd het werk
opgeleverd. De mechanische
en elektrische voorzieningen
zijn aile ge·i nstalleerd . Vervol gens heeft in de maand
september een meting plaatsgevonden om de hevel te
testen en te ijken en de
apparatuur waar nodig aan te
passen . Hierna wordt de
Flakkeese Spuisluis overgedragen aan de directie Zeeland,
en zal begonnen worden met
een drie jaar durend meetprogramma voor onderzoek naar
de mogelijkheid de lOut/zoetsituatie achterin de Oosterschelde te verbeteren.

Philipsdam
Omkading van het Markiezaat
De afbouwwerkzaamheden
aan de schuivengebouwen en
de bedieningsgebouwen van
de duwvaart- en jachtensluizen
zijn vrijwel gereedgekomen.
Ook de afwerking van de
infrastructuur en de terreinen
is in een vergevorderd stadium, zodat het betonbestek
- waarmee een begin werd
gemaakt in 1979 - vrijwel
gereed is voor oplevering,
medio oktober 1983.
Voorts is het metselwerk in
het dienstengebouw klaar, en
is de afbouw ervan volop in
uitvoering, terwijl ook een
aanvang is gemaakt met de
terreinafwerking daar.
De voorhavens van de jachtensluizen met bijbehorende
taludverdedigingen werden
op 13 juli opgeleverd .
Opdrachten werden verstrekt
voor de fabricage en levering
van schuiven en bewegingswerken van de in-, uit- en
doorlaatwerken, van roldeuren
voor de duwvaartsluizen en
van de bijbehorende bewegingswerken .
Flakkeese Spuisluis
De toeleidingsgeulen naar de
als hevel uitgevoerde Flakkeese Spuisluis en de bijbeho-

In de verslagperiode hebben
de werkzaamheden bij het
maken van de Westelijke
Markiezaatskade bestaan uit
de opbouw van een damvak
achter de sluitkade, gevolgd
door afwerking en voltooiing
van de dam bij het doorlaatmiddel in de Westelijke
Markiezaatskade. De ringdijk
van de bouwput van het
doorlaatmiddel werd ontgraven.
Met het opspuiten van zand
achter de sluitkade was men
op 8 juli klaar. Bij de eerste
zandslag heeft nog enige
oppersing plaatsgevonden
nabij de aansluiting op het
zuidelijke damvak, maar bij
het opspuiten van de tweede
zandslag is geen oppersing
van het aangrenzende maaiveld opgetreden.
Reeds tijdens het spuiten en
aansluitend daaraan is het
zand onder profiel gebracht
en verdicht. Deze werkzaamheden zijn ook gedurende de
bouwvakvakantie voortgezet,
lOdat direct na de vakantie
begonnen kon worden met
het aanbrengen van de
kleibekledingen. Dit is nu, op
het afwerken van de wegbermen na, geheel voltooid. Door

de droge zomer zijn de werkzaamheden zeer voorspoedig
verlopen.
Het zand dat nodig was om de
dam bij het gemaakte doorlaatmid del te voltooien is ontgrayen uit de ringdijk. Eenmaal
geprofileerd, werd het met
klei bekleed. Vervolgens is de
verdedigingsconstructie van
de ringdijk opgenomen, en
daarna werd het zandlichaam
ontgraven tot op de hoogte
van het omliggende maaiveld;
de afvoergeul naar het doorlaatmiddel werd ontgraven tot
NAP - 4,50 m. Het ontgraven
zand is opgeslagen in een
depot.
In de geul aan de Oosterscheldezijde is aansluitend op het
doorlaatmiddel een stortebed
aangelegd.
Na de voltooiing van deze
werkzaamheden is op het
westelijk talud van de dam
een verdedigingsconstructie
aangebracht.
Aan de Markiezaatszijde van
het doorlaatmiddel moet een
gedeelte van het stortebed
nog worden aangelegd.
Verder bestaan de te verrichten
werkzaamheden nog uit het
voltooien en het profileren
van de stortsteenverdediging
op het westelijke talud van het
zuidelijk damvak, waar nog
een extra hoeveelheid stortsteen op aangebracht is.
Van het doorlaatmiddel in de
westelijke Markiezaatskade is
in de verslagperiode het
betonwerk gereed gekomen
en zijn de schuifgeleidingen
aangebracht, en ook de
schuiven met de bewegingswerken. Nog in uitvoering zijn
de roosterwerken op de
schuivenkoker. De drie stalen
damwanden moeten nog
worden uitgebrand, en het
geheel verder afgewerkt.
Half oktober 1983 kan het
doorlaatmiddel in gebruik
worden genomen, ter regeling
van het peil van het Markiezaatsmeer.
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Bathse Spuikanaal

De kanaalinsteken en de
werkwegen van het toekomstige Bathse Spuikanaal zijn,
behalve bij de verkeersbruggen en bij de hoogwaterkering
tegen de Oosterschelde, nu
gereed.
De bouw van de spuisluis
verloop geheel volgens
schema. De wanden en
vloeren van de kokers zijn
klaar. De sifon is eind juni
1983 gereedgekomen. Ook de
verkeersbruggen en zinkerbundels zijn gereed.
Op 1 augustus 1983 isopdracht
verstrekt tot het bouwen van
een spoorbrug over het
toekomstige spuikanaal in de
spoorbaan Roosendaal/Vlissingen. Met de aannemingssom is een bed rag gemoeid
van f6300000 excl. B.T.W. De
brug wordt gebouwd in
opdracht van de Nederlandse
Spoorwegen.
Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De hulpbrug die
moest worden gebouwd
alvorens met de definitieve
brug kon worden begonnen is
eind september gereedgekomen.
Het bestek voor de aanleg van
twee kanaalvakken van het
Bathse Spuikanaal werd op 9
augustus openbaar aanbesteed. Naast de gewone
werden acht alternatieve
inschrijvingen genoteerd. De
gunning ging voor drieentwintig en half miljoen naar het
alternatieve bestek van de
Amsterdamse Ballast Baggeren Grand B.V., waarna de opleverdatum twee en een halve
maand later werd gesteld,
namelijk op 1 januari 1986.
Het werk is op 19 september
1983 aangevangen, met het
verrichten van droog grondwerk ten behoeve van een
specieberging nabij de Molenplaat.
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Oosterscheldekering
Op 19 juni 1983 was het
funderingsbed in de Hammen
klaar. De vlakheid van de
filtermatten voldoet ruimschoots aan de eisen. Slechts
op 1 locatie, Hammen 10, is
correctie met een tegelmat
noodzakelijk. Op 21 juni 1983
is de uitvoering in de Schaar
gestart. Tot de bouwvakvakantie werden funderingsmatten
gelegd in het noorden van
deze geul. In juli is de filtermattenfabriek overgegaan van
een twee- op een drie-ploegendienst; dat betekent 120 uur
werken per week. Mede
daardoor kon in het noorden
van de Schaar een hoge
produktie worden bereikt.
In de bouwvakvakantie is een
draadpaal van de 'Cardium'
aangepast. Dit was nodig
vanwege de zeer geringe
diepte in het zuiden van de
Schaar, naast de damaanzet
Neeltje Jans. Om dezelfde
reden moest ter plaatse met
de 'Cardium' en de 'Jan
Heymans' in omgekeerde
richting worden gewerkt. De
pijlervakken S1, S2 en S3 zijn
op deze manier afgewerkt.
daarna is de 'Cardium' in
enkele dagen terugaangepast.
Beginnend met ondermat S4
is op de normale manier

verder gewerkt.
Ter voorbereiding op het
leggen van grindwiepenmatten in de Roompot heeft de
'Jan Heymans' op 25 september 1983 met succes een
grindwiepenmat gelegd
tussen de ondermatten S5 en
S6.
Na proefplaatsingen van
pijlers doo r de combinatie
'Ostrea'/'Macoma' en de
grindwiepenmatbeproevingen
met de combinatie 'Sepia' /'Donax I'/'Macoma' op een
proeflocatie in de Roompot
kon worden beg onnen met de
eigenlijke werkzaamheden in
de stroomgeul Hammen.
Vanuit het midden van de
geul is men in de richting van
de damaanzet Schouwen
vanaf 1 juli bezig geweest met
het leggen van grindwiepenmatten. Zulke grindwiepenmatten worden over het
losgestorte filter tussen twee
funderingsmatten ingelegd;
ze varieren in lengte van 150
meter tot 200 meter; ze zijn
13,5 meter breed.
Inspecties onder water voor
het bepalen van de ligging
van matten, de aanwezigheid
van zand op zowel de funderingsmatten als het losse filter
worden uitgevoerd door
duikers, door de ' Portunus' en
door middel van Sonaropna-

men.
Na het aanbrengen van de
eerste zes grindwiepenmatten
is half augustus begonnen
met het plaatsen van pijlers.
Nu zijn zeven pijlers in de
stroomgeul geplaatst, aile
binnen de plaatsingstolerantie.
Naar verwachting zal het hele
bedrijf medio oktober worden
verplaatst naar de Roompot.
De grotere diepte waarop daar
gewerkt moet worden, de
hogere stroomsnelheden die
er heersen en de kortere
kenteringsvensters die men er
ter beschikking heeft, richten
de aandacht nu geheel en al
op de optimale werkmethode
voor de uitvoering van dit
karwei.
In augustus is, na de plaatsing
van de eerste pijlers, begonnen
met de opbouw van de
drempel. Het werk wordt
uitgevoerd met een speciale
steenstorter, de 'Libra', die vrij
varend met sen of twee
steundraden aan de pijler zeer
nauwkeurig de dunne filterla gen op de bodem kan aanbrengen. Een tweede steensorter,
de 'Ham 601', verscheen eind
september op het werk. Bij het
zandvrij maken van de bodem
tussen de pijlers bleek zich op
de filtermatten een aangroei
van kokerwormen te hebben
afgezet. Het verwijderen

daarvan neemt, omdat het

goede materieel nog niet
voorhanden is, enige tijd in
beslag.
Het wervelwiel, een apparaat
dat een teveel aan zand moet
verwijderen, is gebouwd . Dit
apparaat wordt opgehangen
aan een kleine boot. In oktober
zal deze combinatie een
proevenprogramma gaan
uitvoeren in de Oosterschelde.
De verdichting van de drempel,
die nodig is voor een goede
aansluiting van de filtermatten
op de ondergrond, heeft een
aanvang Qenomen. De verdichtingsplaat, opgehangen aan
de ponton 'Manus', is beproefd
op de eerste gestorte lagen .
Eind oktober wordt dit voortgezet, als het definitieve
meetsysteem is ge·installeerd.
De toplaagstorter voor het
aanbrengen van de toplagen
van de drempel is in aanbouw.
De ponton ervan, de 'Trias', is
in de Oosterschelde gearriveerd. De kraan eveneens, zij
het in enkele grote onderdelen.
De kraan wordt op de ponton
gebouwd .
De aanvoer van breuksteen uit
Duitsland, Finland en nu ook
Zweden verloopt volgens
schema.
De uitvoering van de damaanzetten vordert volgens plan.
De betoncentrale op het
werkeiland Roggenplaat is
bedrijfsklaar, en de betonnen
cilinders die dienen als
onderbouw voor de g~a
pend-betonnen bovenbouw,
worden eind oktober gevuld
met beton.
Op de damaanzet Schouwen
zullen medio oktober net z.ulke
cilinders worden geplaatst. De
voorbereiding van de derde
fase van de damaanzetten
Schouwen en RoggenplaatNoord, de constructie van de
gewapend-betonnen bovenbouw, verloopt volgens plan.
De voorbereiding van de
tweede fase van de damaanzetten Roggenplaat-Zuid,
Neeltje Jans en Noord-Beve-
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land zijn eveneens begonnen;
de aanbesteding zal begin
1984 plaatsvinden.
Door de toenemende stroomsnelheid bleek het noodzakelijk
in de Schaar en de Hammen
langs de randen van de
bodembescherming bestortingen aan te brengen. Ook de
grondverbetering in de
Roompot moest plaatselijk
worden bestort.
De delingsdijk tussen de
compartimenten I en II werd
doorgraven met behulp van
een cutterzuiger. Het zand
ervan werd gebruikt voor het
weglichaam op het damvak
Geul. Begonnen werd met het
aanpassen van enige loswallen
in de werkhavens Neeltje Jans
en Noordland. Deze aanpassing bleek noodzakelijk omdat
de bestaande loswallen niet
bestand waren tegen de
krachten die optreden bij de
overslag van zware stortsteen.
Voor het transport van stortsteen van de Roompothaven
naar de buitenhaven Noordland zal in het bestaande
dijklichaam van het damvak
Geul een coupure worden
gemaakt, zodat de zware
steenauto's geen gebruik
hoeven te maken van de
normale weg. Onderhoudsbaggerwerk bleek noodzakelijk
in de werkhavens en toeleidingsgeulen, en in het bouwdok Schaar. Met de aannemer
werd een meerjarig onderhoudscontract gesloten.
Op 1 april 1983 waren de
pijlers gereed. De compartimenten II en III zijn op 18 mei
ge'i nundeerd, en op 30 augustus is de dijk ertussen doorgebaggerd.
Aan het eind van het derde
kwartaal waren 21 balkrompen
gereed, en 12 stuks in uitvoering. De produktie ligt op
schema. Op het werkterrein in
Kats zijn 14 verkeerskokers
gereed. De produktie ligt op
schema. In augustus is de
Roompotsluis met het bedieningsgebouw beheel gebruiks-

klaar opgeleverd.
De ruwbouw van het bedieningsgebouw zal in november
gereed zijn. Met de afbouw is
in augustus gestart.
De meetsystemen voor het
leggen van funderingsmatten
en het plaatsen van pijlers zijn
operationeel; ze functioneren
goed. Zowel bij het leggen
van grindwiepenmatten en
een tegelmat als bij het
plaatsen van de pijlers zijn
hoge nauwkeurigheden
gerealiseerd.
Voor het materieel dat ingezet
gaat worden bij de opbouw
van de drempel worden de
meetsystemen volgens plan
ontwikkeld .
Het meetsysteem voor de
plaatsbepaling van de bodemkruiper 'Portunus' is verder
geoptimaliseerd; het is nu
volledig operationeel. De
'Portunus' wordt steeds vaker
gebruikt, door de groeiende
vraag naar inspecties vanuit
het grindwiepenmattenbedrijf.
Omtrent de metingen voor het
plaatsen van geprefabriceerde
betonnen elementen kan nog
gemeld worden dat begonnen
is met deformatiemetingen
aan de al geplaatste pijlers; en
dat de eerste landhoofdelementen bij de damaanzet
Roggenplaat-Noord met
succes zijn geplaatst. Een
eerste aanzet is gegeven om
te komen tot een eisenpakket
voor het meetsysteem voor de
'Taklift IV', een bok voor het
oppakken, transporteren en
plaatsen van de dorpelbalken .
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Pijlerplaatsingen in de Hammen
en de Schaar
Met het plaatsen van pijlers in de monding van
de Oosterschelde komt er letterlijk en figuurlijk
zicht op de voortgang van de werkzaamheden
in de sluitgaten.
Letterlijk omdat iedere geplaatste pijler op
zichzelf een tastbaar bewijs vormt van deze
voortgang.
Figuurlijk omdat deze pijlers tevens een
achterliggende peri ode van minder zichtbare
werkzaamheden onder het wateroppervlak
weerspiegelen.
Is de plaatsing van de pijlers voor de laatstgenoemde werkzaamheden dus een sluitstuk,
voor de afbouw van de kering vormen zij het
beginpunt.
Immers de posities van de pijlers zijn de basis
voor nog aan te brengen onderdelen als
brugliggers, schuiven, dorpelbalken etc.
Binnen het raamwerk dat thans wordt gevormd
door de pijlers moeten zij straks (blijvendl
passen.
In deze bijdrage zal worden ingegaan op de
werkzaamheden die binnen het plaatsen-pijlerbedrijf moeten worden verricht om een pijler
in het sluitgat op te leveren welke aan de
gestelde randvoorwaarden voldoet.

Oorspronkelijk lOU de combinatie 'Macoma''Ostrea' de funderingsmatten ontzanden en
meteen daarna de pijlers plaatsen. Maar
aangezien de behoefte ontstond om een
mogelijke onvlakheid van de funderingsmatten
nog met een aflOnderlijke tegelmat te corrigeren, kreeg de combinatie 'Macoma' - ' Oonax'
deze taak erbij. In het ontwerpstadium kon daar
nog rekening mee gehouden worden (Bericht
104, mei 19831.
Inmiddels was gebleken dat de steenbestorting
van de naad tussen twee naast elkaar gelegen
funderingsmatten niet onder aile omstandigheden voldoende stabiel was, bij voorbeeld niet
wanneer de diepstekende, met een pijler
beladen 'Ostrea' boven de bestorting lag. am
deze reden werd het nodig geacht de bestorting
af te dekken met een grindwiepenmat, die er
dus moest liggen voordat de pijler werd
geplaatst.
Pas nadat een sluitgat van grindwiepenmatten
en eventueel van tegelmatten was voorzien,
konden de pijlers op hun plaats worden
gebracht.
407

Het plaatsen van de pijlers zelf wordt voorafgegaan door een aantal handelingen in de
bouwdokken en door het transport naar de
plaats van bestemming. Een essentieel onderdeel van de plaatsing vormt verder de beoordeling van de pijlerpositie, en de opschoning
van het funderingsbed.
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Grindwiepenmatten

Voor het leggen van de grindwiepenmatten
werden andere eisen gesteld aan de combinatie
'Macoma'-'Donax' dan bij het leggen van de
tegelmatten. Vanwege de lengte van de
grondwiepenmatten was een verhaallengte
nodig van ruim 200 m. De noodzaak om de
overlap zoveel mogelijk op te schon en vereiste
een aangepaste zuigmethode, en ook verder
diende de meet- en werkmethodiek te worden
aangepast. Deze aanvullende eisen waren in
het ontwerpstadium nog niet bekend, zodat
hier moest worden aangesloten op een
systeem dat al in bedrijf was.
Voordat een grindwiepenmat kan worden
gelegd moeten niet aileen de tussenruimte
tussen de ondermatten maar ook de bovenmatten aan weerszijden ervan zoveel mogelijk
zandvrij zijn gemaakt. Het opschonen van de
bovenmatten is in eerste aanleg nodig om de
matranden waarneembaar te maken voor het
meetsysteem waarmee de combinatie 'Macoma' -'Donax' -'Sepia' zich positioneert. Daarnaast vormt de matrand een orienteringspunt
voor de controle achteraf op de ligging van de
grindwiepenmat.
Het opschonen van de steenbestorting zelf
heeft mede ten doel de hoeveelheid zand
onder de grindwiepenmat zo klein mogelijk te
houden. Bij het plaatsen van de pijler kan dit
zand namelijk aanleiding geven tot ongewenste
aanzanding op de bovenmat, nadat de laatste
opschoonslag met de 'Macoma' heeft plaatsgevonden . Omdat de breedte van de grindwiepenmat een compromis is tussen de wens om de
steenbestorting zoveel mogelijk af te dekken
tegen de gevreesde erosie en de wens om
geen grindwiepen op de bovenmatten te
krijgen - dit om het opschoonproces van de
'Macoma' niet onmogelijk te maken - diende er
zo nauwkeurig mogelijk te worden gelegd en
gemeten.
Aan het leggen van een grindwiepenmat zitten
twee heel gevoelige kanten. In de eerste plaats
client de combinatie 'Macoma'-'Donax'-'Sepia'
te worden verhaald binnen de toelaatbare
dwarsuitwijkingen. Zo wordt ervoor gezorgd
dat de grindwiepenmat tussen de beide
bovenmatten terecht komt, en niet op een van
408

OPEN FILTER
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Fig. 1. Opschonen van het
open filter tussen de funderingsmatten metde zuigkoppen
van de 'Macoma'

beide. In de tweede plaats dienen de verhaalsnelheid van de werkschepencombinatie en de
snelheid van afwikkelen van de mat op elkaar
te zijn afgestemd. Aileen dan zal de mat de
golvende steenbestorting gelijkmatig volgen.
Met een profielopnemer werd de kromtestraal
van de mat bepaald. Aan de hand van beschikbare tabellen konden nu de snelheid van de
combinatie en de afwikkelsnelheid aan elkaar
worden aangepast.
Met twee andere profielopnemers werd de
matrand ingemeten ten opzichte van de
werkschepencombinatie. De gewenste positie
van de combinatie kon daarna met de boordcomputer worden vastgesteld.
Figuur 1 geeft de manier weer waarop de
ruimte tussen twee naast elkaar gelegen
funderingsmatten werd opgeschoond. Door
gebruik te maken van de zes zuigkoppen van
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de 'Macoma' en met verschoven zuigslagen
kon de bestorting zandvrij worden gemaakt
zonder noemenswaardige schade aan het
systeem .
In de praktijk bleek deze betrekkelijk eenvoudige
meet- en werkmethodiek uitstekend te werken,
mede doordat aan de registratie van de
verschillende processen vooraf en achteraf
ruime aandacht is besteed. Door goede
afstemming met de fabriek kon een maximale
produktie worden bereikt van vier gelegde
grindwiepenmatten per week.

...
. . .....
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.. .. .. ....
. . . ...........
. ......
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Fig . 2. Het leggen van een
grindwiepenmat wordt gevolgd met profielopnemers
Fig.3. Principe van de correctie
met een tegelmat

Tegelmatten

Met behulp van tegelmatten kunnen binnen
zekere grenzen wijzigingen worden aangebracht
in de stand van een pijler. Figuur 3 toont het
principe van de correctie met een tegelmat, die
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in feite bestaat uit twee betonstroken van
variabele dikte.
Uit analyse van de resultaten van vlakheidsme tingen op de funderingsmatten is gebleken dat
er in totaal drie tegelmatten nodig waren: sen
in de Hammen, op locatie H 10, en twee in de
Roompot, onder pijler R 23 en R27. Bij het
samenstellen van dit Bericht was de tegelmat
op locatie H 10 aangebracht, en waren de
tegelmatten voor de beide andere locaties in
voorbereiding.
In de proefperiode was gebleken dat met enige
aanpassingen het leggen van de tegelniatten
goed uitvoerbaar was . Omdat het akoestisch
meetsysteem een onnauwkeurigheid kent die
de helft van de geringe beschikbare maattolerantie opeist, stelt het leggen van een tegelmat
betrekkelijk hoge eisen aan de kwaliteit van het
gehele proces.

Op grond van de meetgegevens van het
funderingsbedbedrijf en een controlemeting
met de 'Macoma' werd besloten tot het leggen
van een halve tegelmat, dus maar sen strook,
op locatie H 10. De vermoedelijke dwarsscheefstand van de pijler daar bedroeg 10 mm/m,
ruim boven de toelaatbare waarde. De tegelmat
corrigeerde dit naar een waarde die uit tolerantie-overwegingen wei aanvaardbaar was.
Het geringe aantal tegelmatten dat nodig bleek,
weerspiegelt enerzijds de kwaliteit van het
funderingsbedbedrijf, maar toont anderzijds
aan dat de beschikbaarheid van dit correctiemiddel toch zinvol was. In dat opzicht staan de
baten in goede verhouding tot de investeringen
die in deze maatregel zijn gedaan. Terecht
luidde de titel van het artikel over tegelmatten
in Bericht 104: 'Matten op maat, een verzekeringspremie'.
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Fig . 4. Voorbe eld van ee n
verankeringspatroon van de
combinatie ' Macoma'-'Ostrea '

Links : Een tegelmat wordt
geplaatst door de co mbinatie
'Macoma '-'Donax'

Pijlers

Om de pijlers goed en wei op hun plaats in het
sluitgat te krijgen, moet vooraf in het bouwdok
en in de stroomgeulen het nodige worden
verricht. Om te beginnen worden de pijlers in
het bouwdok voorzien van meetvoorzieningen
en bordessen; ook wordt daar een laatste
controle uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden in het bouwdok
deden zich twee problemen voor waarop niet
was gerekend . Allereerst bleek compartiment I
van het bouwdok, dat in directe verbinding
staat met de Schaar, in hoge mate gevoelig
voor aanslibbing. Hierdoor werden de controles
onder water van onder meer de grindzakken
sterk bemoeilijkt. Maar ook slibden de grindkoffers dicht, die nodig zijn om tijdens het heffen
water onder de pijlers te laten toestromen. Een
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en ander betekende dat het slib rondom de
pijlers en de grindzakken met een aangepaste
zuiger moest worden verwijderd .
Ais de pijlers werden geheven, bleek dat de
dunne metalen laag die onder de pijler was
bevestigd en die diende als scheidsvlak tussen
de betonconstructie en de werkvloer, losliet,
hetzij geheel hetzij gedeeltelijk.
Om beschadigingen van de funderingsmatten
en de propellers van de 'Ostrea' te voorkomen
werd overgegaan tot standaardcontrole van de
gehele pijlerbodem, en tot verwijdering van de
loslatende beplating . In het bouwdok werden
daarom balken geplaatst, waarop de pijlers
voor deze werkzaamheden tijdelijk konden
worden neergezet.
Zijn de nodige controles en werkzaamheden
aan een pijler verricht, dan wordt hij opgepakt
door de ' Ostrea' en naar het sluitgat getranspor-

teerd . In verband met de benod igde waterdiepte
wordt om de zandplaten in de Oosterscheldemond heengevaren, door vaargeulen die deels
voor dit doel moesten worden uitgediept.
Aangekomen op de locatie in het sluitgat
koppelt de 'Ostrea' zich aan de 'Macoma', die
tijdens zijn voortdurende verblijf in het sluitgat
de vereiste voorbereidende werkzaamheden
heeft verricht. De koppeling van de beide
schepen vindt eerst plaats als aan een aantal
voorwaarden is voldaan.
Om te beg innen dient het funderingsbed
gereed te zijn voor de ontvangst van de pijler,
dus voldoende vlak, al dan niet met behulp van
een tegel mat. In de funderingsmatten mogen
geen scheuren zitten, en om bestand te zijn
tegen de stroomsnelheden rond de pijler
dienen ook de afstorting van de naad tussen de
funderingsmatten en de grindwiepenmatten
5
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Fig . 6. Protocol van de positie
van pijler H10

Fig . 5. Plaatsafwijking van de
portal en van de Ostrea ten
opzichte van de th eoreti sche
plaats

gaaf te zijn, evenals de grindzak. Tenslotte
moet de hele locatie zo vrij zijn van zand dat
het funderingsbed in de laatste zuigslagen met
de combinatie 'Macoma' - (geladen) 'Ostrea'
kan worden opgechoond . Vanzelfsprekend
dienen ook de hydro-meteocondities - stroomsnelheid, golven en wind - binnen de randvoorwaarden te vallen.
Is dit het geval, dan begint men met de koppelingsoperatie en wordt de werkschepencombinatie in het vereiste verankeringspatroon
gelegd (figuur 4). De feitelijke plaatsing kan
aanvangen zodra de combinatie is verankerd .
Achtereenvolgens wordt dan het funderingsbed
nog eens zoveel mogelijk zandvrij opgeschoond,
de pijler gepositioneerd op 1 m boven de
bodem, en daarna geplaatst, de pijlerpositie
gekeurd, de grindzak gelost en de afsluiter
geopend, zodat de pijler zich vult met water uit
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de Oosterschelde. Vooral het lossen van de
grindzak is een uitermate belangrijke handeling.
Zou de grindzak niet of onvoldoende worden
gelost, dan lOU de ruimte tussen en naast de
pijlerbillen volslibben, en later het ondervullen
met grove beton belemmeren. Om die reden
wordt dan ook een uitgebreide duikerinspectie
uitgevoerd.
Nadat deze handelingen zijn verricht worden
de meetvoorzieningen van de pijler gehaald
met een kraan die aan boord van de 'Ostrea'
staat, en dan kan er worden ontkoppeld. Met
name het ontkoppelen en het wegvaren van de
geplaatste pijler is voor de bemanning een
kritische operatie, waarbij goed gelet moet
worden op de omstandigheden van stroom en
golf.
Bij het plaatsen van de pijlers zijn twee criteria
van groot belang. In de eerste plaats mag er op
het funderingsbed niet meer dan 15 mm zand
liggen (Bericht 99, februari 1982). Ligt er meer
zand, dan ontstaat er later, als de kering klaar
is, alsnog kans op verzakkingen. Controle op
het opschoonresultaat vindt plaats met een
daartoe ontwikkeld zanddetectiesysteem, en
met onderwatercamera's, beide aangebracht
achter de zuigmonden van de 'Macoma'. In de
praktijk blijkt het resultaat van het opschonen
ruim aan de eisen te voldoen.
In de tweede plaats moet de geplaatste pijler
voldoen aan de maatvoeringseisen die worden
opgelegd door nog aan te brengen elementen,
lOa Is de schuiven en de boven- en onderbalken.
Met andere woorden, nadat een pijler is
geplaatst moet worden beoordeeld of bij de
gemeten positie de genoemde elementen
zullen passen. Dit passingsprobleem vormt een
moeilijk onderdeel. Immers bij iedere plaatsing
moet rekening worden gehouden met de
zojuist geplaatste pijler, maar ook met de reeds
eerder geplaatste en de nog te plaatsen naaste
pijler. Daarnaast zijn er veel onderdelen en
nogal wat meetprocessen, en vindt het hele
gebeuren plaats in de open ruimte, met aile
vrijheidsgraden. Bovendien moet rekening
gehouden worden met toekomstige deformaties
als gevolg van belastingen op de kering.
Voor iedere locatie wordt vooraf bekeken of er
een tegelmat nodig is of niet. Bij die beschouwing wordt gebruik gemaakt van de vlakheidsmeting van de 'Cardium' en de controle daarop
van de 'Macoma'. Vervolgens wordt bezien
welke afwijking de pijler mag hebben nadat hij
is geplaatst. Dat kan zijn een verplaatsing in de
langs- of dwarsrichting, maar ook een langs- of
dwarsscheefstand, een afwijking in de hoogte
of een verdraaiing om de verticale as.
Bij het vaststellen van deze toelaatbare afwijkingen is een beperkt aantal maatgevende
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passingen bechouwd, lOa Is de schuiflengte en
de ruimte tussen pijler en tegelmat op een
hoekpunt. Deze toelaatbare waarden worden
ingevoerd in de hoofdcomputer van de 'Ostrea',
en vormen onderdeel van de keuringsprocedure
na het plaatsen. Ook wordt aangegeven binnen
welke grenzen een pijler moetworden geplaatst.
Deze waarden worden op een beeldscherm aan
boord van de 'Ostrea' geprojecteerd en zijn
tijdens het plaatsen een hulpmiddel voor het
bedienend en toezichthoudend personeel. In
figuur 5 zijn met ellipsen de genzen aangegeven
waarbinnen de pijler bij voorkeur moet worden
geplaatst, en waarbuiten hij bij voorkeur niet
moet worden geplaatst.
Nadat een pijler gedeeltelijk is geplaast - 20%
van het gewicht rust dan op de bodem - wordt
bezien of de positie inderdaad binnen de
maatgevende grenzen valt. Is dit het geval dan
staat de pijler goed . Is dit niet het geval, bij
voorbeeld omdat de mat iets schever is of
omdat de pijler teveel is verplaatst, dan wordt
een beroep gedaan op de hiertoe ontwikkelde
computerprogramma's aan boord. Met deze
programma's wordt in twee stappen beoordeeld
of de pijlerstand alsnog kan worden geaccepteerd, of dat opnieuw moet worden geplaatst.
Omdat dergelijke programma's relatief veel tijd
kosten, worden ze in beginsel aileen als
controle gebruikt. Het is immers zaak de
keuring lo snel mogelijk te laten plaatsvinden,
omdat het kenteringsvenster maar weinig tijd
biedt om een pijler te plaatsen.
Staat de pijler goed, dan wordt doorgegaan
met aflieren naar een situatie met 80 en
tenslotte met 100% van het gewicht op de
bodem; al die tijd worden de nodige controles
uitgevoerd.
Uiteindelijk, nadat de 'Ostrea' heeft ontkoppeld
en is weggevaren, wordt de pijler, wanneer hij
is geballast met water, nogmaals vanaf de wal
ingemeten. Deze meting vormt de eindcontrole
op de pijlerstand, en wordt gebruikt voor de
maatvoering van de nog aan te brengen
elementen. In figuur 6 is ter illustratie het
resultaat van de metingen van de 'Ostrea' en
die vanaf de wal weergegeven voor locatie H
10, waar ook een tegelmat is toegepast.
Met het aldus vastleggen van de resultaten
wordt als het ware het opleveringsprotocol van
een pijler geschreven. Maar deze gegevens
worden ook benut om te verifieren of de
pijlerstand niet systematisch afwijkt van de
verwachtingen dan wei of het gedrag van de
pijler tijdens het plaatsen en waterballasten in
overeenstemming is met het verwachte
grondmechanische gedrag. Ais aile pijlers zijn
geplaatst worden de posities samengvat, en is
het sluitgat in dit opzicht gereed.

Eind 1982 werd duidelijk dat het losgestorte
filter tussen de langsranden van de ondermatten die de fundering vormen van de costerscheldekering, onvoldoende stabiel was.
Enerzijds werd dit veroorzaakt doordat de teen
van het losse filter moest aansluiten op de
gladde bovenkant van de ondermat, maar ook
zijn de stroomsnelheden waarop gedimensioneerd moet worden, hoger gebleken dan
aanvankelijk was opgegeven.

Fig . 1. Zijaanzicht van de
'Sepia '

Grindwiepenmatten

Uit een aantal mogelijke manieren om deze
instabiliteit te bestrijden is medio januari 1983
een zogenaamde grindwiepenmat gekozen.
Zo'n grindwiepenmat bestaat uit een dragernet,
verzwaard met grindwiepen of -worsten, die op
het net zijn vastgebonden. Het uitgangspunt bij
de keuze van deze oplossing was dat niet
aileen de constructie van de mat lo eenvoudig
mogelijk en volgens bekende methodieken
moest worden uitgevoerd, maar dat dit ook
gold voor de zate en de mattenlegponton.
Anders lOU de eerste mat niet al op 1 juni 1983
afgelOnken kunnen worden, wat gezien de
voortgang van het werk beslist noodzakelijk
was.
Aan het ontwerp van de grindwiepenmat
en de uitvoeringsmethode worden de volgende
eisen gesteld. De mat moet zelf voldoende
stroombestendig zijn en het losgestorte filter
tegen erosie beschermen. Er mogen geen
wiepen op de bovenmat terecht komen, omdat
de bovenmat voorafgaand aan het leggen van
tegelmatten en het plaatsen van de pijlers nog
moet worden opgeschoond. In verband met de
beperkte mogelijkheden die het werkschip
'Macoma' heeft voor het zandvrij maken van
het losgestorte filter, moet eventueel onder de
grindwiepenmat ingesloten zand alsnog
kunnen worden verwijderd. De tijd benodigd
voor het samenbouwen van een mat dient
afgestemd te zijn op de cyciustijd voor het
leggen van een mat.
Met inachtneming van deze eisen is de lengte
van de grindwiepenmat bepaald op 215 meter
en de breedte op 13,50 meter. In samenwerking
met de leverancier werd een dragernet ontwikkeld, bestaande uit een weefsel van hoogwaardig staaldraad. Het net is opgebouwd uit acht
weefselstroken van gelijke breedte, die in
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langsriehting aan elkaar gevuleaniseerd
worden. Aan de langsranden wordt het
voorzien van aangevuleaniseerde zijboorden .
De weefselstroken zijn samengesteld uit
bundels van zes kettingkoorden met een
tussenruimte van 26 mm, en inslagkoorden op
een onderlinge afstand van 18 mm. De kettingen inslagkoorden bestaan uit drie staaldraadjes
van 0,6 mm dik. Voor het opwikkelen en het
afzinken van de mat zijn aan de kop- en
staartzijde eindverbindingen aangebraeht.
De mat wordt stroombestendig gemaakt door
het net te verzwaren met grindwiepen of
-worsten, die op onderlinge afstanden van 50
em met bevestigingshaken en sjorringtouw aan
de kettingkoorden wordt vastgebonden. De
inslagdraden voorkomen dat de wiepen tijdens
het opwikkelen en afzinken van de mat versehuiyen .
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De grindworsten worden
uitgelegd over de dragermat

De grindwiepenmat op de ral

De omhulling van de grindwiepen bestaat uit
zeskant vlechtwerk, iedere halve maas versterkt
door een spandraad. Het gaas wordt geleverd
in panelen, die worden omgeplooid tot gaaskorven, die worden geplaatst in voorgevormde
mallen en gevuld met grind. Vervolgens
worden ze dichtgevouwen en dichtgeniet. De
wiepen aan de kop- en staartzijde van de mat
worden gevuld met silicaatslak, dat een nog
iets hoger soortelijk gewicht heeft.
De vervaardiging van de grindwiepen vindt
plaats in een loods van 16 x 30 meter, waarin
vier produktie-eenheden zijn opgesteld.
Voor het samenbouwen van de matten is in de
Sophiahaven een zate ingericht, aansluitend op
een bestaande loswal. Uit planningstechnische
en economische overwegingen wordt de zate
uitgevoerd als een met stalen platen afgedekte
betonvloer ter grootte van 15 x 125 meter. Aan

de landzijde staan twee houdlieren
opgesteld om het laatste gedeelte van de mat
beheerst te kunnen opwikkelen. Aan de
voorzijde van de loswal is een bufferconstructie
voor de mattenlegponton aangebracht. De zate
is tevens voorzien van een verrijdba re overkapping .
De mat wordt in twee fasen samengebouwd,
dit om de te mobiliseren opwikkelkracht als
gevolg van de wrijving van de mat over de
staalplaten te beperken.
Bij de produktie wordt allereerst de drager op
de zate uitgerold. Dan plaatst men de bevestigingshaken met bindtouw op de kettingkoorden .
Deze haken worden in een zogenaamd knopen patroon aangebracht, zodat een gelijkmatige
krachtenverdeling in het dragernet wordt
verkregen. Om de voortgang bij het plaatsen
van de haken te bevorderen, wordt bij elke

I
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derde kettingbaan een gekleurde kunststofdraad
meegeweven . Daarna worden de wiepen met
behulp van hydraulische kranen op het net
geplaatst, en aan de drager vastgebonden. Ais
de eindverbinding aan de staartzijde van het
net is bevestigd wordt hij gekoppeld met de
zinkbalk van de mattenlegponton, die dan het
eerste gedeelte van de mat opwikkelt. De
zinkbalk is voorzien van een hydraulisch
aangedreven grendelsysteem. Na de produktie
van het tweede gedeelte wordt de eindverbinding van de mat aan de kopzijde verbonden
met de eerder genoemde houdlieren.
De mattenlegponton 'Sepia' is een U-vormige
ponton met een lengte van 25 m en een
breedte van 30 m. Tussen de zijpontons is een
stalen trommel aangebracht, voorzien van
astappen. Op deze mattenrol wordt de grind-

wiepenmat gewikkeld. De aandrijving van de
rol tijdens het opwikkelen van de mat en het
afremmen ervan tijdens het afzinken van de
mat geschiedt door twee hydraulische cilinders,
een aan elke kant, die om beurten aangrijpen in
uitsparingen aangebracht in de omtrek van de
eindflenzen van de mattenrol.
Om de grindwiepenmat te kunnen leggen
wordt de 'Sepia' gekoppeld aan het op locatie
verankerde werkschip 'Jan Heymans' of aan de
'Macoma'-'Donax-I'-combinatie . Het koppelsysteem bevindt zich op de 'Sepia'; het bestaat uit
twee buffers en zes afmeerlieren. Elke buffer
bestaat uit vier stel schuifbuffers en een
rolbuffer. Op de schuifbuffers staat de spankracht tussen de 'Sepia' en het werkschip
waaraan hij is gekoppeld. De rolbuffer laat
verticale verplaatsingen toe van de schepen
ten opzichte van elkaar. Dezelfde installatie

.-------------------~---------------------------------------------, . 2
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dient ook voor het afmeren van de 'Sepia' aan
de loswal voor de zate.
Het leggen van de grindwiepenmatten in de
stroomgeulen Hammen en Schaar geschiedt
met behulp van de combinatie ' Macoma'-'Donax-I'. In de stroomgeul Roompot worden de
grindwiepenmatten gelegd met behulp van het
werkschip 'Jan Heymans'. Voorafgaand aan
het leggen van de matten wordt het losgestorte
filter met de opschooninstallatie van de
' Macoma' dan wei de 'Jan Heymans' zandvrij
gemaakt. Na koppeling van de 'Sepia' met het
werkschip worden de matten gelegd, en wei
rond de laagwaterkenteringen. Aan de hand

van lOgenaamde afzinktabellen worden de
afwikkelsnelheid van de mattenrol en de
verhaalsnelheid van de combinatie ingesteld,
en zonodig bijgestuurd. Ter controle wordt de
positie van de mat juist boven het losgestorte
filter ingemeten met behulp van profiel-opnemers, die lOwel op de 'Donax-I' als op de 'Jan
Heymans' zijn opgesteld. De Jigging van de
mat op het losgestorte filter wordt gecontroleerd
met behulp van de 'Portunus'.
Op 25 mei 1983 werd een aanvang gemaakt met
het vervaardigen van de eerste grindwiepenmat. Inmiddels is gebleken dat aan de geplande
voortgangssnelheid ruimschoots kon worden
voldaan lOdat het karwei klaar komt in mei 1984.

Fig. 2, 3. De 'Sepia ' gekoppeld
met de 'Jan Heymans' (boven)
en de 'Macoma'-'Dona x I'
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Bij de uitvoering van grote waterbouwkundige
werken worden vanzelfsprekend nogal wat
taken vervuld met gebruikmaking van vaartuigen en pontons. Bij de Oosterscheldewerken
worden oak schepen ingezet, varierend van
grate werkschepen met off-shore kwaliteiten
tot hele kleine meetvletjes.

Doelstelling, taken en uitrusting
van de Deltavloot

De hoofdtaak van deze zogenoemde Deltavloot
bestaat in het uitvoeren van de werken en in
het geven van operationele en waterloopkundige steun daarbij. Maar daarnaast doet de vloot
dienst bij waterloopkundig en milieutechnisch
onderzoek en bij waterloopkundige bewakingstaken .
Vele schepen van deze vloot behoren toe aan
de Rijkswaterstaat; andere zijn eigendom van
de aannemers; weer andere worden van
derden gehuurd. De aannemers zetten bij de
uitvoering van de werken in de Oosterschelde
hun gespecialiseerde materieel in, dat overigens
ook bij andere karweien weer te gebruiken is:
profielzuigers, bakkenzuigers, hopperzuigers,
baggermolens, steenstorters, zinkpontons,
onderlossers en elevatorbakken. Sleepboten en
bokken worden in het algemeen van derden
gehuurd. Ook dit zijn gespecialiseerde vaartui-

gen, voor verscheidene werkzaamheden
bruikbaar. Een aantal werkschepen voor de
bouw van de Oosterscheldekering bleek echter
qua bouw en uitrusting zo specialistisch te
moeten zijn, dat zij slechts bij dit ene werk
kunnen worden gebruikt, of hoogstens later
voor soortgelijke gespecialiseerde werkzaamheden. Voor aannemers of verhuurders is het niet
aantrekkelijk om zulke vaartuigen te bezitten.
Voor de Rijkswaterstaat heeft dat ook geen
voordelen, want de verrekenprijzen zouden
zeer hoog moeten zijn, omdat ze praktisch op
dit ene werk aileen moeten worden afgeschreyen. Ket is voor de Rijkswaterstaat van groot
belang, dat hij zelf grote invloed kan uitoefenen
op het ontwerp van zulke werkschepen, waar
het welslagen van de hele operatie van afhangt,
en dat hij zelf kan zorgen voor ondersteuning,
begeleiding en onderzoek. Over het functioneren van de hier bedoelde bijzondere werkschepen is al eerder geschreven, samenvattend
vooral in Bericht 103 (februari 1983). Het zijn
het verdichtingsschip 'Mytilus', de mattenrolponton 'Cardium' met de inspectieslede
'Asterias' en de mattenrollen 'Ensis' en 'Twensis', het hefschip 'Ostrea', de afmeer- en
opschoonponton 'Macoma' en de tegelmattenlegger 'Donax-I', met de mattenrol 'Donax-II' .
Aileen het rijksvaartuig 'Sepia' (lnktvis), dat
grindwiepenmatten legt, werd in deze kolommen nog niet eerder genoemd.
Van de bijzondere werkschepen is er maar een
niet van het Rijk: de 'Jan Heymans', oorspronkelijk asfaltschip, later verbouwd tot stortschip
voor losse filterlagen tussen de funderingsmatten en assistent van de 'Cardium' bij het
matten leggen.

Kleine schepen
Fig. 1. Groei van de peilschepen tussen 1956 en 1978

Meetvloot bijeen aan de
vooravond van een grote
simultaanmeting

Voor de operationele ondersteuning en
begeleiding van de uitvoering is een groot
aantal niet-gespecialiseerde scheepjes in de
vaart, die op bestekken of huurovereenkomsten
worden aangetrokken. Ze worden in hoofdzaak
gebruikt door uitvoerders, toezichthouders en
scheepsmeesters, en voor het vervoer van
personeel en klein materieel. Ook gespecialiseerde vaartuigen en pontons kunnen tot deze
categorie worden gerekend. Het Rijk bezit zelf
in deze groep het directievaartuig 'Helcherzee',
het voor de bodemkruiper 'Portunus' als
moederschip dienende 'Wijker Rib', dat zijn
loopbaan begon als steenstorter en daarna
lange tijd peilvaartuig is geweest (Bericht 71,
februari 1975); verder de rijksbok 'Ursus', het
ankerbehandelingsvaartuig 'Arca' (Arik), de
reparatieponton 'Mactra' (Strandschelp) en de
roll-on-roll-off ponton 'Sally-A'. Niet van de
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Rijkswaterstaat zijn de duikwerkschepen
'Zuidvliet', Katseveer', 'Hillechien' en de
geo-ponton 'Johan V' (Bericht 98, november
1981 ).
Voor waterloopkundige ondersteuning,
onderzoek en bewaking beschikt de Meet- en
Studieafdeling te Zierikzee over een gestaag
groeiende vloot. De taken op dit gebied hebben
zich snel vermenigvuldigd en bovendien
werden er steeds nauwkeuriger en sneller
meetmethoden ge'introduceerd en werd de
gegevensverwerking geautomatiseerd; daar
bovenop kwamen tel kens strenger geformuleerde veiligheidseisen . Tengevolge van een en
ander hebben de betrokken meetschepen in de
loop der jaren een geheel ander aanzien en een
nieuw uitrustingspakket gekregen .
Tot de ondersteunings- en begeleidingstaken
van deze vloot behoren werklodingen van
zandstort- en zandwinplaatsen, steenbestortingen, bodembeschermingen en funderingen,
stroommetingen voor de planning der werkzaamheden, voor de controle op eerder gedane
voorspellingen en zandtransportmetingen. Het
waterloopkundig onderzoek waarvoor deze
meetschepen gegevens verzamelen, omvat
naast getij- en goifonderzoek ook metingen van
lOuttransport, zoutgehalte, temperatuur en
waterdiepte - met behulp daarvan actualiseert
men de waterloopkundige modellen in Delft en
De Voorst - en ook nog boringen en sonderingen . Ook zijn vele, al dan niet jaarlijks herhaalde
lodingen en peilingen nodig voor de bewaking
van de stabiliteit van kunstwerken en oevers.
Het plaatsen en trekken van meetopstellingen
en onderhoudswerkzaamheden aan golf-, getijen andere meetopstellingen komen daar
natuurlijk nog bij.
Laten we nu in vogelvlucht de ontwikkeling van
de vloot van peil- en meetvaartuigen overzien.
De geschiedenis begint in 1956 met het in
gebruik nemen van de eerste peil- en meetvaartuigen van de Deltadienst. De uitrusting van
deze vletten was zeer eenvoudig, en naar
huidige begrippen beslist primitief. De scheepjes waren in al hun primitiviteit geweldig
wendbaar, en ze gingen zelfs bij stormachtig
weer het water op, hoewel ze de classificatie
'zeewaardig' thans niet meer lOuden kunnen
verwerven . Het enige geautomatiseerde
instrument aan boord van deze schepen was
een hydrografisch echolood voor dieptemetingen, dat gevoed werd door de enige accu aan
boord, die tegelijkertijd werd opgeladen . De
rest van de peilwerkzaamheden werd geheel

Werkschepen voor anker in de
Oosterscheldemond
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met de hand verricht. Plaatsbepaling geschiedde
aan de hand van zichtbare bakens op de wal en
verder met het sextant. De meet- en peilraaien
werden tijdens grote meetacties zichtbaar
gemaakt met jalons of vlaggen. De echoloodijking geschiedde door meting van de watertemperatuur en bepaling van het zoutgehalte aan
de oppervlakte met een areometer. Voor
stroommetingen liet men een Ottmolen in het
water zakken, gemonteerd op een meetvis van
50 tot 100 kg; de meetdavit werd bediend met
een handlier. De omwentelingen van de
Ottmolen werden vastgesteld door het aantal
zoemgeluidjes of lichtflikkeringen per tijdseenheid te tellen. Voor tijd- en duurbepaling werd
een stopwatch gebruikt. Voor de meting van de
stroomrichting werd een weerstandslichaam
afgevierd, dat dan de plaats van een luchtbel of
knikker op een stroomroos bepaalde . Tot de
uitrusting behoorden mede een waterpastoestel, een drijvende golfbaak en een handwindmeter. Zandtransport werd gemeten met de
Delftse fles en monsters nam men met hand bediende bemonsteringsapparaten.

moest daarom preciezer worden. Dit bracht
onder andere mee dat men in elk peilschip
- wat een luxe! - een tweede accu opstelde om
geen last meer te hebben van spanningsschommelingen tijdens het bijladen. De registratie
van het echolood verbeterde hierdoor sterk.
In 1959 werd de radiografische plaatsbepaling
ge'introduceerd. Opnieuw moest de uitrusting
van de schepen worden aangepast. In de
eerste plaats moest er nu een 220-voltsvoeding
worden aangelegd, waarvoor aan boord een
aggregaat werd geplaatst dat een redelijk
stabiele spanning moest afgeven om betrouwbare werking van de plaatsbepalingsapparatuur
te waarborgen . De meeste vletten hadden geen
aparte machinekamer en men kon niets anders
kwijt dan een kleine luchtgekoelde hulpset, die
een gierend geluid voortbracht; dit apparaat
nam aile plaats in in de achterpiek, ten koste
van de bergruimte voor touwwerk en verf en

Rechts: Overzicht van de
meetuitrusting

Dit zijn in principe allemaal heel deugdelijke
meetinstrumenten, waarmee de fysische
gegevens van de omgeving goed kunnen
worden verkend. Ze zijn aileen ongelooflijk
arbeidsintensief, veronderstellen een ideale,
nooit afgeleide waarnemer en een vlakliggend
schip. In werkelijkheid werd er gemeten onder
de bitterste omstandigheden; maar het was
wei degelijk serieus werk.
Reeds bij de eerste afsluitingen ingevolge het
Deltaplan - die van de Zandkreek en het Veerse
Gat - werden caissons gebruikt, waarvoor
onder water vlakke drempels moesten worden
aangebracht. De dieptebepaling met echoloden

Fig. 2. Groei van de inventaris
der meetschepen
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van het toilet, dat wil zeggen de ruimte waar de
bemanning zich met behulp van een emmer
placht te ontlasten. Maar vanaf 1962 zijn er
geen vletten en kotters aangeschaft zander
toiletten en machinekamers. In die laatste
ruimte kon naast de voortstuwingsmotor ook
het aggregaat worden ondergebracht. De
kotters 'Prof. Lorentz' en 'Orisant' waren zelfs
uitgerust met een slaapverblijf met kooien, een
ruim werkdek, een laadgiek en drie meetdavits,
waarvan er twee een hijsvermogen hadden van
een halve ton, en bediend werden door
onderdeks opgestelde elektrische lieren. Het
elektrisch aggregaat in de machinekamer
diende nu niet meer aileen voor de voeding
van de meetapparatuur, maar ook van de
lieren.
In 1969 deed een geheel nieuw type meet-peil-
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Het werk/meetvaartuig 'Hammen', bouwjaar 1978

Bij gebrek aan vaartuigen
word! er soms gemeten vanaf
een vlot

vaartuig zijn intrede: een ponton dat door twee
schottelmotoren snel manoeuvreerbaar was en
over niet minder dan 40 echoloden op een rij
beschikte. Op papierstroken werd met behulp
van verschillende zwartingstinten de diepte en
ondiepte geregistreerd in de gevaren raai ten
opzichte van een van tevoren ingesteld nulvlak.
Obstakels en kuilen konden op deze manier
veel sneller in kaart worden gebracht. Met dit
systeem is veel gewerkt bij de afsluiting van
het Volkerak, het Haringvliet en het Brouwershavense Gat. Over de ' Krabbe', het eerste
peilvaartuig van dit type, is meer te lezen in
Bericht 49 (augustus 1969); daarna werd dit
werk gedaan door de 'Wij ker Rib' (Bericht 71,
februari 1975).
In 1978 kwam de computer aan boord . Compu ters en moderne rekenapparatuur verdragen
nog minder spanningsschommelingen in de
voeding . De gehele scheepsbekabeling diende
nu te worden afgeschermd en het vaartuig van
een tweede aggregaat voorzien. De bestaande
meethutten en machinekamers konden deze

uitbreidingen niet herbergen . Een gunstige
omstandigheid was dat een aantal in 1956
gebouwde vaartuigen aan ve rvanging toe
bleek. De aanschaf van vervangende vaartuigen
werd voortaan anders aangepakt. Eerst werd
een planning gemaakt van de ru imte die voor
de gewenste uitrusting nodig was. Pas daarna
werd vastgesteld hoe groot het vaartuig
worden moet dat ze omvatten kan, waarbij
opgemerkt dient te worden dat drie van de
nieuwe vaartuigen werden uitgerust met twee
voortstuwingsmotoren, om bij de steed s
hogere stroomsnelheden die gaan optreden bij
de aanleg van de Stormvloedkering in de
nabijheid van het bouwwerk operationeel te
kunnen blijven. Deze vaartuigen, de 'Houtvliet',
'Molenvliet' en 'Steenvliet' voldoen bovendien
aan de van 1976 daterende Veiligheidsnormen
en Voorschriften voor Rijksvaartuigen; zij
bezitten een zeewaardigheidsverklaring tot 15
mijl uit de kust, hetgeen voor het werk bij de
stormvloedkering niet overdreven is. Tot de
uitrusting behoren tevens vier elektrisch
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bedienbare davits, zodat deze schepen universeel zijn toegerust voor lOwel peil- als meettaken.
In 1978 werd het werkvaartuig 'Hammen' aan
de Deltavloot toegevoegd, voor controle en
onderhoud van golfgetij- en meetpalen en
opsteliingen in geheel Zuidwest-Nederland .
De peil- en meetvaartuigen mogen niet ankeren
in de kwetsbare bodembeschermingen aan
weerszijden van de stormvloedkering. In plaats
daarvan wordt gebruik gemaakt van vaste
ankerpalen, met daaraan voorloperkabels of
peuren. Die zijn echter zo zwaar dat de meetschepen ze niet zelf kunnen uitleggen en
opnemen . Tevens moeten er nu, en straks na
de voltooiing van de kering, drijvende of
zwevende golf- en stroommeetinstrumenten
worden uitgezet, die verankerd worden aan op
de bodem afgelOnken betonblokken . Voor dit
uitgebreide verankeringsbedrijf werd in 1980
een groot gecombineerd werk/meetvaartuig
aan de vloot toegevoegd, de 'Lodijcke' (Bericht
100, mei 1982). Dit schip is uitgerust met een
hydraulische kraan, vier elektrisch bedienbare
meetdavits en geautomatiseerde meetapparatuur.
Het laatste vaartuig dat, in 1982, de meetvloot
kwam versterken, is de ' Sierix', geheel uitgerust
als een modern meet- en peilvaartuig, maar dat
ondiep steekt, om op zandplaten en ondiepe
visserijpercelen te kunnen opereren .
Tenslotteverrichten de schepen ook milieu-technische metingen, naar de waterkwaliteit, de
hydro-biologie en de geo-chemie. Hiervoor
worden in hoofdzaak twee omgebouwde
directievaartuigen gebruikt, de 'Delta' en de
'Vent jager' .
. Ook bij deze metingen vindt een steeds
verd ergaande ontwikkeling plaats op het

gebied van meetmethoden, apparatuur en
presentatie.
De 'Ventjager' van de Deltadienst en de 'Dr. l.
F. Kamps' van het RIZA worden binnenkort
vervangen door een modern ingericht schip,
waarvan de bouw in februari 1984 is aangevangen.

De 'Sierix' ee n ondiep stekend
peil· en meetvaartuig v an
1982

Sedert midden 1982 beschikt de Meet- en
Studieafdeling te Zierikzee over een tiental in
samenwerking met het Waterloopkundig
Laboratorium te Delft ontworpen Akoestische
Zandtransportmeters. Met deze instrumenten
kan. met behulp van een akoestisch signaal. in
een verticaal de hoeveelheid opgewerveld
zand momentaan gemeten worden. Het gaat
hier om zand met een korrelgrootte tussen 50
en 2000 micron dat rond de kenteringen
neerslaat en vervolgens door stroom- en
golfwerking wederom in beweging wordt
gebracht.
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Een akoestische
zandtransportmeter

Met de komst van dit uiterst hoogwaardig
elektronisch instrument - uniek in de wereld!
- is het mogelijk geworden om snel en doeltreffend te meten. Daartoe is het instrument
ingebouwd in een gestroomlijnde meetvis die
vanaf meetvaartuigen kan worden bediend en
neergelaten, of in een statief op de bodem of
aan een vaste constructie, bij voorbeeld een
brug, kan worden opgehangen, zodat men ook
onder extreme omstandigheden waarbij vanaf
vaartuigen niet meer gemeten kan worden,
zandtransporten kan meten.
Het bijzondere karakter van het instrument is
bovendien dat naast de zandconcentratie
tegelijkertijd de watersnelheid, de stroomrichting, de waterkolom boven de meetvis zelf, de
waterdiepte, het transport en de tijd met een
frequentie van twee keer per seconde worden
ingewonnen.
De eventueel bewerkte gegevens kunnen op
cassettebandjes worden opgeslagen via een
tafelcomputer. Een aanwijskast met controlemeters met bijbehorende randapparatuur com pleteert het geheel.
Om eventuele afwijkingen te kunnen achterhalen in de met de akoestische zandtransportmeter
bepaalde zandconcentraties blijven regelmatig
ijkingen noodzakelijk met een andere zandmeter, gebaseerd op een pompfiltersysteem.
Regelmatige controle en het nemen van
monsters is tevens nuttig om een indruk te
verkrijgen van de korrelgroote van het zand . De
akoestische zandtransportmeter geeft over dit
laatste immers geen informatie.
AI vanaf 1978 worden er in de Oosterschelde
zandconcentraties gemeten. Aanvankelijk
gebruikte men daarvoor een pompfiltersysteem,
dat water- en sedimentmonsters oppompte en
het mengsel naar een filter leidde waar het op
Fig . 1. Het principe van de
Akoestische Zandtransportmeter

een 50-micron zeefdoekje werd opgevangen .
De doekjes werden vervolgens in potjes
verzameld en in het laboratorium werd dan het
drooggewicht bepaald. Met behulp van het
aantal doorgestroomde liters water kon aldus
- achteraf - de concentratie in mg per liter
worden bepaald.
Vanaf 1982 is deze apparatuur geleidelijk door
akoestische zandtransportmeters vervangen.
Maar, zoals gezegd, ter controle worden er nog
steeds sedimentwatermonsters opgepompt.
Waarom zandmeten?

De tegenwoordige bodembeweging in de
Oosterschelde is deels het resultaat van de
natuurlijke ontwikkeling van een complex
systeem van estuaria en deels van een kunstmatig opgelegde ontwikkeling, door de aanleg
van dijken en dammen en door baggerwerkzaamheden.
Vooral de aanleg van de Hellegatdam in 1931,
de Grevelingendam tussen 1962 en 1964 en de
Volkerakdam in 1969 en het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden als de doorgraving van
de Amer-Bergse Maas in 1964, de verruiming
van de Nieuwe Merwede tussen 1920 en 1930
en van het Volkerak-Krammer na 1953 hebben
de laatste honderd jaar de morfologische
ontwikkeling van de Oosterschelde be'lnvloed.
Ten gevolge daarvan is allereerst het getijvolume toegenomen, waardoor ook de stroomsnelheden toenamen .
Daarna heeft het doorstroomprofiel zich
aangepast in verticale zin, omdat de aanwezigheid van oevers en dijken uitbreiding van het
profiel in horizontale zin onmogelijk maakte. Zo
is de Oosterschelde over de afgelopen honderd
jaar gemiddeld 1,2 meter dieper geworden, en
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wei voornamelijk door verdieping van de
geulen.
Uit jaarvergelijkingen van peilkaarten blijkt dat
regelmatig gigantische zandverplaatsingen
optreden. Met de uitvoering van de laatste
Deltawerken zal het morfologisch gedrag
wederom aan sterke wijzigingen blootstaan . In
de afgelopen jaren is men daarom reeds
vroegtijdig begonnen met het vastleggen in
peilkaarten van de zandbodem in de monding
van de Oosterschelde ter plaatse van de
toekomstige kering .
Vanwege de bouwwijze van de Oosterscheldekering is bovendien de eis gesteld dat tijdens
het monteren van geprefabriceerde onderdelen
- matten, pijlers en dorpelbalken - en ook bij
de opbouw van de drempel geen noemenswaardig zand tussen de onderscheiden delen mag
binnendringen .
Om die reden is kennis van gedrag en voorkomen van zand in dit gebied noodzakelijk. Ook
bij de compartimenteringswerken zullen
transporten moeten worden gemeten en
voorspeld , vooral in verband met de voorgenomen zandsluitingen.
Eind 1981 is daarom een werkgroep ingesteld
voor de begeleiding van de morfologie-studie
van de Oosterschelde, met als voornaamste
taken: de ontwikkeling van een methode
waarmee het zandtransport op willekeurige
plaatsen en tijdstippen tijdens de bouw van de
kering kan worden voorspeld ; voorts het
maken van een beschrijving van het verloop
van de transporten buiten het gebied van de
kering, lOals in de vaargeulen van de grote
w erkschepen, en de voorspelling van veranderingen in bodemligging, die weer gevolgen
hebben voor bepaalde randvoorwaarden lOals
stroom, golven en zand; en tenslotte de
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Fig. 2. Dertien -uursmeting in
Roompot-Zuid

Rechts: De werken in de
Oosterscheldemond vergroten
het zandtransport

voorspelling van het eventueel transport van
zwevend materiaal , waaronder slib, gedurende
de bouw van de werken .
De werkgroep heeft, om die taak te kunnen
uitvoeren, een uitvoerig meetplan opgesteld .
Allereerst werd een inventariserend onderzoek
over de gehele Oosterschelde uitgevoerd door
middel van fotovluchten. Daarbij werden
sediment- of troebelheidsbanen waargenomen .
Vervolgens werd de aard van deze banen
onderzocht door metingen dwars over de
geulen, met akoestische zandmeters en
troebelheidsmeters .
Het onderzoek naar de relatie tussen het
transport en andere grootheden, lOals snelheid
en temperatuur van het water en golfgang ,
werd vervolgens aangepakt met 13-uurs
metingen in een aantal meetpunten in raaien
loodrecht op de geulen Hammen , Schaar en

Roompot, en wei in verschillende stadia van de
doodtij/springtij-cyclus en bij verschillende
omstandigheden van weer en jaargetijde . Dit
laatste geschiedde om de invloed van watertemperatuur en -samenstelling - 's zomers 20° en
veel organisch slib, 's winters 2° en geen
organisch slib - en van het verhoogde zandaanbod bij storm te kunnen bepalen. Tevens werd
een aantal langdurige metingen van twee
drie weken gedaan om het verloop in de tijd
van de zandconcentratie op een aantal locaties
te onderzoeken .
Ook werden 13-uurs metingen uitgevoerd en
stroombanen evenwijdig aan de geulen; deze
congiterdinale metingen dienen ter toetsing
van het model UITZAK, waarmee de erosie en
de sedimentatie kan worden gemeten in een
bepaald traject.

a

Met het uitvoeren van dit meetplan werd
tevens een nieuwe opzet ge·i nitieerd van de
verwerking van de meetgegevens. Daartoe
werden verwerkingsprogramma's geschreven
waarmee het mogelijk is op iedere plaats in de
verticaal tegelijk de zandconcentratie, de
snelheid en de richting van de stroom en de
tijd te bepalen en zichtbaar te maken. Tegelijk
beoogt men hiermee de opbouw van een
algemeen toegankelijk databestand.
De inwinning geschiedt aan boord met een
tafelcomputer, evenals de eerste verwerking op
ruwe gegevens in Zierikzee; daarna worden de
gegevens doorgegeven naar Den Haag, waar
ze verder worden bewerkt tot bouwstenen voor
een voorspelmodel. Tevens kunnen ze op het
in Zierikzee aanwezige computersysteem
worden overgezet, wat nadere interpretatie
mogelijk maakt.
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Met de verkregen gegevens wordt de klassieke
zandtransportformule thans herijkt. Op basis
van de eerste natuurmetingen van 1982 en
1983 is allereerst een voorspelmod el ontwikkeld
voor de drie stroomgeulen Hammen, Sch aar
en Roompot.
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Resultaten
Zoals bleek uit fotovluchten van de sedimentbanen, zijn de concentraties in de stroomgeulen
Hammen, Schaar en Roompot het grootst nabij
de oevers, en gaat er minder transport door het
midden van de geulen .
Aileen een enkele zandbaan in het midden van
de Hammen zorgt voor een verhoogd aanbod.
Verder is met name het ondiepe gedeelte
tussen de Hammen en de Schaar ten westen
van de Roggenplaat zandrijk.
De concentraties zijn betrekkelijk gering :
gemiddeld minder dan 100 mg/liter. Ze vormen
op dit moment weinig of geen probleem voor
de zandgevoelige handelingen, zoals het
leggen van boven- en ondermatten en het
plaatsen van pijlers . Dit wordt mede in de hand
gewerkt doordat deze handelingen worden
verricht op een gunstig moment in het getij,
namelijk de laagwaterkentering . Er zijn nog
onvoldoende metingen voorhanden om met
name de zandtransporten tijdens stormomstandigheden te kunnen bepalen. De transporten
zijn trouwens aileen van betekenis onder
omstandigheden die gelden tussen gemiddeld
tij en springtij . Verder valt op dat de transporten
sterke overeenkomst vertonen met de stroompatronen ter plaatse .
Zo is met name in Roompot-Noord sprake van
een vloeddominante beweging, veroorzaakt
door een sterkere vloedstroom, terwijl in de
Schaar-Noord een overwegend ebdominante
beweging gaat, als gevolg van de daar relatief
sterkere ebstroom.
De zandconcentratie op een bepaald punt blij kt
niet aileen afhankelijk van het stroomsnelheidsverloop en de golfwerking ter plaatse, maar
ook van bij voorbeeld de turbulentie en de
watertemperatuur en van de korrelgrootte van
het materiaal dat bovenstrooms wordt opgewerveld. Van belang is verder de mate waarin
bovenstrooms materiaal door de stroom kan
worden opgenomen . Er zijn immers aan
weerszijden van de Oosterscheldekering over
een brede strook bezinkingsvelden aangebracht
in de vorm van blokkenmatten en asfaltmatten.
Uit droogzeef-analyses van de korrelgrootte
blijkt dat de fractie varieert van 100 tot 400
micron, waarbij het aandeel van de fractie
tussen 150 en 210 micron het grootst is .
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Pompfiltereenheid aan boord
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IJking

Het principe van de akoestische zandtransportmeter be rust op de combinatie van verstrooiing
en transmissie van geluid in een met deeltjes
zand gevuld meetvolume. De massaconcentratie en de snelheid van zand in beweging
worden gelijktijdig bepaald uit respectievelijk
de amplitude en de frequentie-verschuiving
van het door de gesuspendeerde deeltjes
verstrooide geluid . Dit staat bekend als het
Doppler-effect. Het apparaat kan worden
gesplitst in twee delen : als eerste de meetvis
met zijn drie zenders/ontvangers en de bijbehorende hoog-frequente onderwater-elektronica, die in een waterdichte behuizing is ondergebracht. Ais tweede een verwerkingseenheid
met laag-frequente elektronica, opgesteld aan
boord van het meetvaartuig en via een kabel

en een waterdichte plug verbonden met de
onderwater-elektron ica op de meetvis. Verder
is de vis voorzien van een magnetisch kompas
voor de stroomrichting, een drukdoos voor de
hoogte van de waterkolom boven de vis, terwijl
de aansluiting van een die pte-sensor tot de
mogelijkheden behoort. Aile akoestische
zandmeters zijn getest in de vuilwatergoot van
het Waterloopkundig Laboratorium . Vervolgens
konden ze worden ingezet bij metingen in de
Oosterschelde. Vanwege de stabiliteitsproblemen met een van de zenders is die voorlopig
buiten werking gesteld.
De meting van de concentratie beperkt zich
daardoor tot de amplitude van het gereflecteerde signaal, wat de meting iets minder nauwkeurig maakt.
Een eerste vergelijkend onderzoek naar de
nauwkeurigheid van de concentratiebepaling
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van akoestische zandtransportmeters en
pompfiltersystemen leerde dat de systematische afwijking bij concentraties van ongeveer
100 mg/liter klein is. Uit een groot aantal
metingen bij de Oosterscheldekering tijdens
dood en gemiddeld tij blijken ook geringere
concentraties dan 100 mg/liter voor te komen.
Afwijkingen van meer dan 10% kunnen mede
veroorzaakt worden door een te gering aantal
ijkingen in de lage-concentratieband van de
vuilwatergoot. Ook hierom blijft bemonstering
met een pompfiltersysteem bij voortduring
geboden. Met deze laatste methode wordt
behalve van zand van meer dan 50 micron een
klein percentage zout en slib kleiner dan 50
micron meegewogen. Vooral bij kleine monsters
is het aandeel van het slib daarin groot.
Sinds kort beschikt de meetdienst tevens over
een ijktoestel, dat bestaat uit een soort spakenwiel dat in het meetvolume wordt geplaatst en
rondgedraaid. Hiermede kan de grootte en de
stabiliteit van de uitgangspanning en dus de
concentratie worden bepaald.
Behalve bij de stormvloedkering zullen zeer
zeker ook metingen met akoestische zandtran sportmeters bij de compartimenteringswerken
nodig zijn, zeker nu er sprake zal zijn van
zandsluitingen aldaar. Ook ten behoeve van de
morfologische voorspelling van de veranderingen die zullen optreden na het gereed
komen van de stormvloedkering zijn zandmetingen uitgevoerd, evenals bij een studie die
diende ter vastlegging van de huidige stroomsituatie in het bekken. We kunnen dus wei
stellen dat met de komst van de Akoestische
Zandtransportmeter een bijzonder waardevol
en efficient meetinstrument aan het instrumentarium is toegevoegd; het biedt unieke mogelijkheden om in hetzelfde kleine meetgebied
simultaan en met een hoge frequentie nauwkeurig tegelijk de zandconcentratie en de
stroomsnelheid en -richting te meten.
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Bij de Meet- en Studieafdeling Zierikzee is
medio 1983 een nieuw Rekencentrum in
gebruik genom en. In het Rekencentrum
worden aile verzamelde meetgegevens met
behulp van computers bewerkt en in bruikbare
vorm gepresenteerd . Ook worden er berekeningen en onderzoekingen uitgevoerd die moeten
leiden tot het opstellen van adviezen.

Een nieuw Rekencentrum bij
de Meet- en
Studieafdeling Zierikzee

De HP 1000

Golfmeetpaal in de Gosterscheldemond

De vernieuwing, die een jaar in beslag heeft
genomen, betekent een belangrijke verbetering
van de efficiency en biedt veel meer mogelijkheden voor het uitvoeren van omvangrijke en
gecompliceerde onderzoeken.
Het Rekencentrum te Zierikzee bestond vroeger
uit drie tafelrekenmachines met randapparatuur.
Jarenlang was deze apparatuur afdoende om
de gegevensstroom aan te kunnen. In 1980
echter trad een belangrijke verandering op. In
dat jaar werd een deel van het HISTOS-meetnet
operationeel, waardoor de gegevensstroom
aanzienlijk toenam.
Het meetnet wint thans continu gegevens in op
een veertigtallocaties in en rond de Oosterschelde, ten dienste van de operationele waterloopkundige begeleiding van de werkschepen . De
meetgegevens worden via een telemetrienetwerk overgelOnden naar de centrale inwincomputer van het Verwerkings Centrum te Zierikzee .
Daar worden de gegevens slechts 24 uur
bewaard, teneinde het aantal ervan lOveel
mogelijk te beperken . Aile gegevens die nodig
zijn voor studie-doeleinden moeten derhalve
worden overgeheveld naar het Rekencentrum,
daarworden opgeslagen en redelijk gemakkelijk
weer ter beschikking worden gesteld van de
gebruikers.
Maar niet aileen het meetnet lOrgde voor een
toename van het aantal te verwerken gegevens,
ook het aantal meetcampagnes vanaf schepen
werd in de loop van de tijd opgevoerd, om de
vragen die door de uitvoering werden gesteld
te kunnen blijven beantwoorden. Meetvaartuigen van andere diensten van de Rijkswaterstaat
worden dan ook steeds vaker ingezet bij de
Oosterscheldewerken . De onderzoekingen
waarvoor de gegevens worden verzameld,
worden steeds omvangrijker en ingewikkelder.
Allerlei wiskundige modellen deden hun
intrede voor het berekenen en voorspellen van
stroomsnelheden, zandbeweging en dergelijke
meer. De tafelrekenmachines waren hiervoor
niet langer geschikt. De geheugen- en rekencapiciteit was te gering en kon bovendien niet erg
efficient worden gebruikt. Het was niet goed
mogelijk programma 's achter elkaar op te laten
starten, 's nachts of in de weekends.
De systeemopzet was lOdanig dat het centrale
gegevensbestand slechts voor een calculator
tegelijk bereikbaar was, waardoor soms lange
wachttijden ontstonden.
Bij de opzet van het nieuwe Rekencentrum
hebben de volgende aspecten een belangrijke
rol gespeeld: opslagcapaciteit, bereikbaarheid
van gegevens, rekencapa citeit, rekensnelheid
en overdracht van gegevens vanuit het Centrum
te Zierikzee . Be'sloten werd om een HP1000
minicomputer aan te schaffen . De oorspronke-

lijke gedachte om de tafelrekenmachines aan
deze minicomputer te koppelen werd verlaten
vanwege de relatief trag e verbinding voor het
uitwisselen van gegevens, terwijl de minicomputer dan vanwege zijn beperkte functie de
meeste tijd lOU staan te niksen .
De keuze van het type minicomputer werd
tevens bepaald door het feit dat in een eerder
stadium was besloten tot aanschaf van een
HP1000 voor het lodingssysteem van een
collegiale dienst.
De beschikbaarheid van twee HP1000 minicomputers opende de mogelijkheid beide systemen
te koppelen, waardoor een lo efficient mogelijk
gebruik mogelijk werd. Nu kon ook het HydroMeteo-Centrum zijn werkzaamheden op het
systeem gaan uitvoeren en behoefde geen
derde minicomputer te worden aangeschaft.
Het Hydro-Meteo-Centrum verlOrgt in een
operationele dienst de waterloopkundige
voorspellingen voor de uitvoering. Elke zes uur
worden berichten opgesteld op grond waarvan
de uitvoering beslist of bepaalde activiteiten
wei of niet kunnen doorgaan die dag . Dit
centrum kampte met dezelfde problemen als
waar het Rekencentrum mee zat. Het grote
voordeel van een minicomputer is dat verscheidene gebruikers gelijktijdig van dezelfde
computer en eventueel van dezelfde gegevens
gebruik kunnen maken. Bovendien kan de
gebruiker terwijl hij achter het beeldscherm zit
een aantal programma's klaar zetten voor
latere verwerking. Het uiteindelijke totale
systeem bestaat uit twee gekoppelde HP1 000
minicomputers met daaraan vast tien beeldschermen, zeven plotters, vier printers, twee
digitaliseertafels, een magneetbandeenheid en
vijf schijfeenheden met een totale capaciteit
van 400 Mb, dat wil zeggen ongeveer 200
miljoen gegevens.
Globaal kan de taak van de Meet- en Studieafdeling Zierikzee, wanneer het gaat om de
verwerking van gegevens, gesplitst worden in
drie basisfuncties : Inwinning, waar meetgeg eyens binnenkomen en ruwe data de deur uit
gaan; Verwerking, waar de ruwe data word en
omgewerkt tot schone data, en Advisering, die
op grond van de schone data adviezen op stelt.
De ingewonnen meetgegevens vallen in een
aantal verschillende categorieen : wat erstand en,
golven, lodingen, stroom en lo meer. Deze
meetgegevens worden behalve via va ste
verbindingen ook door schepen ing ewonn en.
Aile gegevens worden ter verwerking aan het
computersysteem aangeboden; het v erschil in
herkomst komt aileen tot uiting in de gebruikte
informatiedragers: schepen leveren hun
gegevens op cassette of ponsband .
De verwerking van de meetg egevens bestaat in
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wezen uit controle, correctie en opslag. Bij de
advisering wordt gebruik gemaakt van verschil lende computerprogramma's, ook wei applicatieprogramma's genoemd . Er zijn afzonderlijke
programma's voor golf-, getij- en stroomonderzoek, voor waterloopkundige voorspellingen en
voor de presentatie van lodingskaarten en
overzichten . AI deze programma's maken
gebruik van de opgeslagen schone data .
De bereikbaarheid van de gegevens heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de opzet van het
systeem . Voor de administratie van de gegevens
die in het systeem zijn opgeslagen en verwerkt,
gebruikt men een gegevensbank. De gegevens
worden aan de hand van een aantal kenmerken
opgeslagen en kunnen zo ook weer opgevraagd
worden .
De belangrijkste kenmerken waaraan bij het
opvragen gerefereerd moet worden zijn
peri ode, meetplaats, meetsoort en meetwaarde .
Deze benadering is erg gebruikersvriendelijk,
mede omdat de computer zelf de hele administratie bijhoudt. Andere voordelen zijn gelegen
in de handige coordinatie van gegevensopslag
en uniformiteit van bestanden . Per gegevenssoort is maa r een centraal bestand aanwezig ,
dat voor aile gebruikers bereikbaar is. Er
hoeven dus geen aparte bestandjes te worden
aangemaakt voor elk onderzoek. Verder is er
sprake van een goede beveiliging van de
gegevens, waardoor het onmogelijk is dat ze
per ongeluk verloren gaan. Het geheel is zo
flexibel dat het uitbreidbaar is met andere
gegevenssoorten. Een verantwoord gebruik
van de gegevensbank maakt het wei noodzakelijk dat er een centrale beheerder wordt
aangewezen die de opslag co o rdineert en die
tevens zorgt dat er een catalogus wordt
aangelegd van besch ikbare meetplaatsen,
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Fig .2. Opzet van de g egeve nsve rwerking

Fig. 1. Het communica ti esysteem va n de Meet- en Stud ieafdeling Zi erik zee
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meetsoorten en meetperioden .
Ten opzichte van de tafelrekenmachines heeft
de invoering van een minicomputer een aantal
ingrijpende wijzigingen tot gevolg. De programmeertaal op de HP1000 is FORTRAN . Dit is een
taal die eerst in machinecode moet worden
omgezet voordat een programma uitgevoerd
kan worden . Tijdens het uitvoeren van een
programma kan derhalve niets veranderd
worden en ook kan er niet gekeken worden
hoever het programma afgedraaid is, of of het
fout loopt, zoals wei kon op de tafelrekenmachines, waarmee men BASIC sprak. Voor de
programma-ontwikkeling betekent het, dat
meer aan een bureau op papier zal worden
geprogrammeerd en gecontroleerd dan
voorheen. Ais voordeel van FORTRAN kan
echter genoemd worden de wereldwijde
standaardisering en daardoor de grote onderlinge uitwisselbaarheid; ook de verkrijgbaarheid
van een groot aantal standaardpakketten voor
bijvoorbeeld tekenwerk en statistische bewerking .
Omdat de HP1 000 over veel meer geheugenruimte beschikt, kunnen de programma's veel
overzichtelijker en veel meer opgesplitst in
logische del en worden opgezet. Dit is niet
aileen belangrijk tijdens de bouw van een
programma, maar vooral ook als er later
wijzigingen aangebracht moeten worden of
teruggegrepen moet worden op bestaande

programma's van andere gebruikers.
Zolang de programma's gebruik maken van de
centraal opgeslagen bestanden, hoeft de
programmeur geen kennis te hebben van de
organisatie en de toegang tot de gegevens,
omdat hij twee standaard-aanroepen ter
beschikking krijgt, waarmee hij vrijwel aile
gegevenshandelingen kan uitvoeren. Kennis
van de besturingsopdrachten van de computer
zal wei in beperkte mate opgedaan moeten
worden, evenals uiteraard van de programmeertaal FORTRAN.
Het beschikbaar komen van het nieuwe
Rekencentrum betekent een belangrijke
verbetering van de gegevensverwerking door
de Meet- en Studieafdeling Zierikzee, zowel in
kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De
gegevensverwerking is een van de pijlers
waarop de taak van de dienst rust. Het is
verheugend te constateren dat de overige
studiediensten van de Rijkswaterstaat, in
Vlissingen, Hellevoetsluis, Hoorn en Delfzijl
besloten hebben hun Rekencentrum aan te
passen volgens hetzelfde concept als Zierikzee.
In Vlissingen zijn de eerste stappen daartoe
reeds gezet. Deze ontwikkeling zal mede een
bijdrage leveren tot een goede samenwerking
tussen de diensten onderling en de mogelijkheid
bieden om elkaar waar nodig bijstand te
verlenen op een snelle en efficiente manier.
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Bemaling van de bouwputten
van het Bathse Spuikanaal

Bij de aanleg van het Bathse Spuikanaal moet
een aantal kunstwerken worden uitgevoerd.
Niet aileen dient een tweetal zinkerbundels
onder het kanaal te worden doorgevoerd; er
worden ook een sifon en een spuisluis gebouwd.
Voor deze vier bouwwerken moeten
bouwputten worden aangelegd met
dieptebemalingen rondom . De belangrijkste
bemaling is die rondom de bouwput van de
spuisluis : hij heeft de grootste capaciteit en
moet het langst blijven functioneren , wei
anderhalf jaar. Tijdens de bouw van de spuisluis
is de bemaling van de bouwput continu in
bedrijf en draa it daarbij op volle toeren.
Het Bathse Spuikanaalloopt van noord naar
wid parallel aan en betrekkelijk dicht tegen het
Schelde-Rijnkanaal. Beide kanalen worden
gekruist door een aantal wegen, door de
spoorlijn Vlissingen-Bergen op Zoom, alsook
door een groot aantal leidingen, die
hoofdzakelijk zijn geconcentreerd in twee
zinkerbundels ten widen van de
Kreekrakbruggen. In het widelijke gebied
worden beide kanalen nog gekruist door een
kanaalsloot die de afwatering verlOrgt van het
poldergebied ten oosten van het
Schelde-Rijnpand. Oit afwateringskanaal wordt
middels een sifon onder de beide kana len
doorgevoerd in de richting van de spuiboezem
en loost dan het overtollige water via een
sluisje nabij Bath op de Westerschelde.
Voor aile genoemde kruisingen is de bouw van
kunstwerken noodzakelijk. Een aantal
ophogingen die dienen als landhoofd voor de
verkeersbruggen kan vanaf het maaiveld
worden opgebouwd ; daarbij is de stand van
het grondwater geen enkel probleem . In een
enkel geval, lOals bij de spoorbrug , moest het
grondwater met een eenvoudige
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Fig. 1. Schema van de totstandkoming van een gedetail leerd bemalingsadvies

vacuumbemaling over slechts geringe diepte
worden verlaagd .
Voor vier andere kunstwerken echter was het
nodig bouwputten met diepe bemalingen aan
te leggen, omdat daar betonwerken lOuden
worden uitgevoerd op grote diepte. Oit was het
geval bij de aanleg van de twee zinkerbundels
in het gebied tussen de Kreekrakbruggen en de
Bathse brug, bij de sifon en bij de spuisluis te
Bath. Voor de spuisluis werd al in een vroeg
stadium een bouwput aangelegd in de
Westerscheldedijk, die overigens tot aan de
ontgraving in november 1982 nog niet werd
bemalen.
Om de bouw van die kunstwerken op diepten
tot NAP. -10 a-11 meter in den droge
mogelijk te maken is het nodig de
grondwaterstand ter plaatse van de bouwputten
tot dat niveau te verlagen. Oit gebeurt door het
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installeren van een bemaling rond de
bouwputten ; men noemt dat ook wei bronnering
van de bouwputten. De installatie van de
bemaling geschiedt kort voor het begin van de
ontgraving van de bouwput. De installatie en
de verdere uitvoering van de bemaling wordt
meestal door een bronbemalingsbedrijf als
onderdeel van het totale bouwbestek in
onderaanneming uitgevoerd. In deze vorm
blijft het een ge'integreerd onderdeel van de
totale bouwverantwoordelijkheid van de
hoofdaannemer tegenover de bouwdirectie.
AI ver voorafgaand aan de installatie van de
bemaling wordt aan een bemalingsdeskundige
om een bemalingsadvies gevraagd . In het
geval van de bouwputten voor de kunstwerken
van het Bathse Spuikanaal is dit werk uitbesteed
aan het Laboratorium voor Grondmechanica in
Delft. Het bemalingsadvies omvat niet aileen

een bepaling van de te verwachten op te
pompen hoeveelheid grondwater - het
'waterbezwaar' van de bouwput - maar veelal
ook de keuze van de soort bemaling en het
inrichtingsplan.
Waterbezwaar

Voor het bepalen van het waterbezwaar van
een bouwput wordt gebruik gemaakt van een
rekenmodel. Ais zodanig staan zowel
analytische formules en ana loge modellen als
computerprogramma 's ter beschikking . Bij
grote bouwputten, en afhankelijk van de
complexiteit van de grondopbouw, die dan in
lagen moet worden opgesplitst, zullen veelal
computerprogramma's worden toegepast om
tot een verantwoorde bepaling van het
waterbezwaar te komen . In het rekenmodel
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Fig . 2. Overzicht van het
Bath se Spuikanaal

2

Fig . 3. Bem aling splan vaar de
bauwput van de sifan
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moet een aantal grootheden worden ingevoerd,
lOa Is een schematisering van de situatie en de
geometrie van de bouwput en de ondergrond,
de geo-hydrologische constanten van de
ondergrond en de watervoedende grenzen,
met de daarop in te voeren
potentiaal-randvoorwaarden.
Voor een juiste schematisering en een goede
opsplitsing is het nodig vooraf aile bestaande
grondgegevens te bestuderen, lOals boringen
en sonderingen . Indien blijkt dat er niet
voldoende gegevens beschikbaar zijn, zullen
aanvullende grondboringen moeten worden
uitgevoerd . Voor het gebied van de bouwputten
bij het Bathse Spuikanaal was dit niet nodig;
de grondopbouw was uit bestaande gegevens
genoegzaam bekend, lOdat de
geo-hydrologische opbouw van het rekenmodel
op grond daarvan meteen kon worden
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opgesteld . De samenstelling van de grond was
hier overigens geheel anders dan in de mond
van de Oosterschelde, of ook achterin dit
estuarium, bijvoorbeeld ter plaatse van de
Krammersluizen, waar diepe, zandige
bovenpakketten voorkomen .
Over het gehele trace van het Bathse Spuikanaal
op Zuid-Beveland komt echter vrij ondiep een
consistent klei/veenpakket voor. Deze laag
bevindt zich op N.A.P. -3 tot -6 meter en heeft
een grote weerstand tegen verticale grondwaterstromingen . Erboven bevindt zich een
ondiep fijnzandig zandpakket en beneden
N.A.P. -6 meter weer een zandpakket tot grote
diepte . Dit is het te bema len pleistocene
zandpakket; daarin dienden de filters van de
bemalingsputten te worden geplaatst.
Voor de invoering van de potentiaal-randvoorwaarden in het rekenmodel moet in eerste
instantie de vereiste verlaging van de grondwaterspiegel worden bepaald . Het diepste punt
van de te ontgraven bouwput is hiervoor
bepalend, met dien verstande dat de grondwaterstand tijdens de bouw minimaal 0,5 a 1 m
beneden dit diepste aanlegpunt blijft. Aan de
buitenzijde van de bouwput voor de spuisluis
moet bij de watervoedende grens nog rekening
worden gehouden met de getijbeweging en
met het mogelijk optreden van een stormvloed
tijdens de bouw. am de getij-invloed te
bepalen is voorafgaand aan het bemalingsadvies enkele getijden lang continu de grondwaterstand gemeten in een stijgbuis ter plaatse
van de bouwput voor de sifon en die voor de
spuisluis op een diepte van -15 m.
Ter plaatse van de bouwput voor de spuisluis
werd in het te bema len diepere zandpakket wei
een gedempt getij geregistreerd, met nog
ongeveer 25% van het getijverschil buiten ; de
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demping bedroeg dus ongeveer een factor 4. In
de randvoorwaardenbepaling voor het rekenmodel wordt met deze getij-invloed rekening
gehouden. Om de meest reele waterbezwaarberekeningen te verkrijgen is het vooraf vereist
de in het model in te voeren geohydrologische
grondconstanten van de ondergrond zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen . Het gaat hier
om het bepalen van de voor de grondwaterstroming karakteristieke doorlatendheidsfactoren
in horizontale en verticale zin. De meest
praktische en betrouwbare manier om dit te
doen is het houden van een pompproef. Maar
omdat het een vrij kostbare aangelegenheid is,
is in overleg met de bemalingswerkgroep voor
de compartimenteringswerken in dit geval een
andere weg bewandeld, waarmee vijftig- a
zestigduizend gulden werd bespaard. In plaats
van een pompproef is namelijk een inventarisatie opgezet van aile reeds vroeger uitgevoerde
bemalingen van bouwputten in de omgeving
van het geplande Spuikanaal, zoals bemalingen
van bouwputten voor kunstwerken onder het
Schelde-Rijnkanaal uit de periode 1967-1974.
Ook werden de praktijkgegevens van de
bemalingen van aile bouwputten in de omgeving die toen, in 1981, in bedrijf waren, bestudeerd. Uit deze praktijkcijfers konden de
doorlatendheidsfactoren voor het betreffende
gebied vrij nauwkeurig worden bepaald.
Daarmee werden de waterbezwaren voor de
bouwputten voor de sifon en de spuisluis
berekend. Voor de bouwput voor de sifon
kwam dat uit op een waterbezwaar van 350
m 3 /uur en voor de bouwput van de spuisluis
op een waterbezwaar van maximaal 500
m 3 /uur. Bij de berekeningen van het waterbezwaar voor de bouwput van de spuisluis is
rekening gehouden met het feit dat die grenst

aan de Westerschelde. Op enige afstand buiten
de zeedijk komt de eerder genoemde ondiep
gelegen klei/veenlaag niet meer v~~r. Dit
impliceert een verandering in de afstand van
de watervoedende grenzen. Wei zal, wanneer
de bemaling eenmaal in bedrijf is, de zandige
oever aan de buitenzijde van de zeedijk
enigszins dichtslibben, doordat de grondwaterbeweging steeds landwaarts, naarde bemalingsputten is gericht. Hierdoor wordt slib dat via de
Westerschelde wordt aangevoerd in de
vooroever ge·i nfiltreerd. Dit proces is bij andere
bouwputten, zoals die van de Krammersluizen,
al eerder geconstateerd. Deze inslibbing
veroorzaakt een voor grondwater weerstandbiedende laag op en in de vooroever, waardoor de
op te pompen hoeveelheid water na verloop
van tijd afneemt.
Bemalingsadvies

Zoals gezegd, een bemalingsadvies bestaat
niet aileen uit het bepalen van de geo-hydrologische grondconstanten en het berekenen van
het totale waterbezwaar, maar betreft ook de
algehele inrichting van de bema ling, dus ook
de keuze van de soort bemaling - vacuumbemaling of diepwelbemaling -, het aantal
pompputten, hun plaatsen en onderlinge
afstanden, en de constructie van de pompputten
en de diepte, afmetingen, en filterafstelling
ervan; zelfs aangaande de kwaliteit van toe te
passen materialen wordt geadviseerd, omdat
de leidingen bestand moeten zijn tegen de
kwaliteit van het op te pompen grondwater.
Onderdeel van het bemalingsadvies is ook een
berekening van de invloed van de bemaling op
de onmiddellijke omgeving van de bouwput.
De bemaling van een grondpakket kan een
445

totale zakking van het maaiveld ofwe I zetting
van de ondergrond tot gevolg hebben. Eventueel kunnen bij bemalingen van ondiepe
pakketten verdrogingen optreden in landbouwgebieden, wanneer daar niet tijdig maatregelen
tegen worden genomen. In het onderhavige
geval bleek dat het gebied waarover grondwater
naar de bemaling toestroomt, zich vanwege de
weerstandbiedende werking van het ondiepe
klei/veenpakket vee I verder uitstrekt dan in een
over de gehele hoogte aileen maar zandig,
zogenaamd freatisch pakket het geval zou zijn .
Voor de bouwputten bij het Bathse Spuikanaal
werd berekend dat het gebied waarover water
toestroomt zich uitstrekte tot 2 11 2,5 kilometer
vanuit het centrum van de bouwputten. Uit
deze berekeningen volgde bovendien dat de
grondwaterstanden in het ondiepe, dat wil
zeggen boven het klei/veenpakket gelegen
zandpakket, door de bemalingen slechts
minimaal be'invloed zouden kunnen worden; er
zouden dan ook geen verdrogingen te verwachten zijn als gevolg van de bemalingen. In dit
ondiepe zandpakket overheersen de natuurlijke
fluctuaties, zoals bijvoorbeeld de wisselvalligheid vanwege neerslag en verdamping.
De be'invloeding van de grondwaterstijghoogte
in het dieper gelegen te bemalen zandpakket is
groter en strekt zich verder uit. Voor het
bemalingsadvies zijn deze verlagingen van de
grondwaterstijghoogten berekend, evenals de
daaruit voortvloeiende maximaal te verwachten
zettingen van de ondergrond. De zetting blijkt
in het algemeen geen nadelige gevolgen te
hebben voor de omgeving, omdat hij meestal
regelmatig optreedt. Aileen als de grondgesteldheid van plaats tot plaats sterk wisselvallig is
en er onregelmatige zettingen ontstaan, kan er
schade in de omgeving optreden. Het vaststellen
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De aanleg van een bemaling bestaat in het
installeren van een aantal pompputten aan de
rand van de bouwput, op vooraf bepaalde
afstanden van elkaar. Gezamenlijk moeten de
ge'installeerde pompen het berekende waterbezwaar uit het bemalingsadvies kunnen opbrengen. De installatie begint met het boren van
diepe ronde gaten in de grond met behulp van
een zuig- of spoelboorinstallatie, waarbij
tijdens het boren in het boorgat een wateroverdruk van enkele meters waterkolom in stand
wordt gehouden om te voorkomen dat de
boorgaten instorten. De boorgaten hebben
ruime afmetingen en worden tot grotere
diepten doorgezet dan de vereiste grondwaterstandsverlagingen voor de bouwput. In het
onderhavige geval bedroegen de boorgatdiameters minimaal 50 em en werden diepten bereikt
tot N.A.P. -31 meter. Na het boren van het gat
tot op voldoende diepte wordt er een stijgbuis
in neergelaten met een diameter van 25 cm.
Deze buis wordt goed eentraal in het boorgat
afgesteld en vervolgens omstort met filtermateriaal: grof zand of filtergrind met een korreldiameter in de orde van 1,5 mm. De neergelaten

,a.25m
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\

SPUISLUIS

Uitvoering

6
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BOUWPUT
BATHSE

van schade als gevolg van bemalingen is geen
eenvoudige zaak. Daarom is voorafgaand aan
de installatie van de bemalingen een onafhankelijk expertise-bureau ingeschakeld. Dit
bureau heeft van de kunstwerken en gebouwen
in een ruime omgeving zowel uitgebreide
fotoseries genomen alsook nauwlettende
beschrijvingen van de staat van bevindingen
opgesteld. Bovendien is er een onafhankelijke
wateronttrekkingscommissie ingesteld ter

"
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Fig. 4. Verlaging van de
grandwaterstijghoogte in het
bemalen diepe zandpakket
random de Bathse Spuisluis
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VERlOOP BUITENGETIJ IN DE WESTERSCHELDE

OP 7-10 -1980
VERLOOP GRONDWATERSTlJGHOOGTE IN EEN

STIJGBUIS T,P,V. BOUWPUT SIFON OP fEN
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VERLOOP GRONDWATERSTlJGHOOGTE IN EEN
STlJGBUIS T. P. V, BOUWPUT SPUISLUIS BATH OP
EEN OIEPTE VAN N .A. P, -15 ,00 m

stijgbuis bestaat tegenwoordig overal uit
plastic. De onderste 10 meter van de stijgbuis
zijn voorzien van spleetopeningen van ongeveer
0,8 mm; dit is hetfiltergedeelte van de stijgbuis,
dat loopt van NAP. -20 tot -30 meter. In elke
zo geplaatste stijgbuis wordt vervolgens een
onderwaterpomp gehangen, en wei lo diep dat
hij altijd in voldoende mate beneden het
waterniveau in de pompput blijft. Voor voldoende koeling van de motor moet er tijdens het
pompen altijd minimaal 2 a 3 m water boven
de pomp staan. Ais gevolg van de geconstateerde radiale onttrekking van grondwater aan
de bodem is de stand van het water in de
pompput tijdens het pompen een aantal
meters lager dan in de omringende grond .
Hoeveel deze extra verlaging bedraagt, wordt
bij het bemalingsadvies berekend. Het is onder
meer afhankelijk van de pompcapaciteit, van

Fig. 5. Meting van de getij-invloed in het diepe zandpakket
bij de sifon en de spuisluis

de diameter van de pompput en van de
doorlatendheid van de omringende grondsoorten . Bovendien bestaat er een criterium voor
de maximale toestromingssnelheid van
grondwater naar een put. Geadviseerd werd de
pompen in het onderhavige geval derhalve op
een diepte van NAP. -19 meter te hangen. Op
een aantal punten, lOals bij voorbeeld bij de
bouwput voor de sifon, werden de pompen
later wat dieper gehangen, omdat de waterstand
in de pompputten enkele meters lager bleek
dan werd verwacht. Het filtermateriaal rondom
de stijgbuis zorgt ervoor dat het grondwater uit
de omgeving van de pompput gemakkelijker
naar het filter kan toestromen. Het lOrgt tevens
voor verticaal transport van het water in het
boorgat, en is belangrijk bij gelaagdheid in de
ondergrond. Omdat de pompputten op betrekkelijk grote afstanden van elkaar worden
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geplaatst - 25 a 30 m - is het verticale transport
van grondwater bij gelaagde bovenpakketten
onvoldoende verzekerd. Om dit verticale
transport desondanks te bevorderen is het een
praktisch goede en betrekkelijk goedkope
methode om rondom de bouwput een stramien
van zandpalen aan te brengen. Men boort
daartoe gaten van 25 tot 30 cm in doorsnede
tot ruim in het pleistocene, te bemalen zandpakket. Hierin wordt vervolgens grof zand of
soms filtergrind gestort. Dit gebeurt op korte
afstanden van elkaar in een stramien van 4 a 5
rijen, drie meter hart op hart. Bij de bouwputten
voor de sifon en de Bathse Spuisluis is deze
vorm van zanddrainage ook toegepast, met als
bijkomend voordeel dat de daar aanwezige
ondiepe weerstandbiedende klei- en veenlagen
werden doorboord, lOdat kon worden voorkomen dat nog in belangrijke mate horizontaal
water op de bouwputtaluds uitstroomde.
De onderwaterpompen die in de pompputten
worden opgehangen zijn meestal langwerpige
centrifugaalpompen met een geringe diameter,
zodat ze ruim in de stijgbuizen passen. De
pompen zuigen het water aan en persen het via
stijgleidingen naar de bovengrondse ringleiding
waarop aile stijgleidingen zijn aangesloten. De
ringleiding wordt op ruime afstand van de
bouwwerkzaamheden aangelegd, opdat hij ook
later bij de grondaanvulling niet in de weg
komt te liggen . Bij de bepaling van de pompcapaciteit en de dimensionering van de ringleiding
dient er rekening mee te worden gehouden dat
de ringleiding tot over de kruin van de ringdijk
van de bouwput moet worden gevoerd .
Bovendien ondervindt het opgepompte water
weerstand wanneer het door de leidingen
stroomt. Om deze weerstanden te overwinnen
stelt men de opvoerhoogte op enkele meters
meer dan het werkelijke waterhoogteverschil
tussen de waterstand in de pompput en de
uitstroomhoogte bij het lozingspunt.
In het bemalingssysteem wordt altijd een
aantal beveiligingen ingebouwd. Bij de elektriciteitsvoorziening komt dit neer op het inbouwen van alarmsignaleringssystemen en het
achter de hand houden van een noodstroom-
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aggregaat. In de leidingen zelf worden terugslagkleppen en afsluiters gemonteerd . De kans
op grote schade of grote stagnatie in de
bouwwerkzaamheden wordt zo tot een minimum teruggebracht.
Het opgepompte water wordt via de ringleidingen op het dichtstbijzijnde open water geloosd.
Bij de bouwput van de sifon is dit de dichtbij
gelegen koppelsloot, die de verbinding vormt
tussen de sifon onder de Schelde-Rijnverbinding
en de spuiboezem bij Bath . Voor de bouwput
van de Bathse Spuisluis ligt dit lozingspunt in
de Westerschelde. De ringleiding is daartoe
over de westelijke ringdijk, waarvan de kruin
ligt op NAP. + 9 m, naar de buitenteen van
deze ringdijk gevoerd.
De onttrekking van grondwater nabij de
bouwputten is evenals de lozing van het
opgepompte water gebonden aan een vergunning . Vergunningen worden verstrekt onder
nadrukkelijk gestelde voorwaarden, vooral
bewakingsbepalingen ten aanzien van kwantiteit
en kwaliteit van het opgepompte water.
Behalve debietmetingen moeten op grote
schaal periodiek grondwaterstandsmetingen
worden uitgevoerd in peilfilters; niet aileen
binnen de bouwput maar ook in een ruime
omtrek buiten de bouwput ; ze moeten lOwe I
het bovenste als het onderste te bema len
zandpakket betreffen. Dit wordt geeist in een
periode v66r, tijdens en geruime tijd na het
bemalen van een bouwput. Ook moeten
monsters van het opgepompte water worden
genomen en daarop kwaliteitsbepalingen
worden uitgevoerd. De resultaten hiervan
worden periodiek aan verschillende instanties
toegezonden, waaronder de provincie. De
bewaking van de wateronttrekking en het
volgen van de invloed op de omgeving is
hiermee verzekerd.
Uit de praktijk is gebleken dat de geadviseerde
en dienovereenkomstig uitgevoerde bemalingen rond de vier genoemde bouwputten voor
de kunstwerken van het Bathse Spuikanaal
goed hebben gefunctioneerd, zodat de uitvoering van de kunstwerken een vlot verloop heeft
gehad.

Samenvattingen

Doelstelling, taken en uitrusting van de
Deltavloot
Bij de Deltawerken worden vee I schepen
gebruikt, niet aileen voor de uitvoering van bij
voorbeeld de Oosterscheldekering, maar ook
voor allerlei technische en waterloopkundige
ondersteuning, voor onderzoek en bewaking.
Deze schepen zijn deels eigendom van Rijkswaterstaat, deels van aannemers; voor een ander
dee I worden ze van derden gehuurd. Over de
grote specifieke werkschepen werden al vele
afzonderlijke artikelen geschreven, over de
kleinere schepen niet. Toch is de ontwikkeling
van met name de meetvloot opmerkelijk, door
de voortdurende vergroting en modernisering
ervan. Zo werd de gegevensinwinning in hoog
tempo geautomatiseerd, hetgeen niet geringe
eisen stelde aan de elektrische installatie en de
ruimteverdeling aan boord.

Pijlerplaatsingen in de Hammen en de Schaar
Een akoestische zandtransportmeter
Vanaf midden 1983 worden er pijlers geplaatst
in de sluitgaten van de Oosterscheldekering .
De plaatsing van een pijler wordt voorafgegaan
door een aantal voorbereidende werkzaamheden. Waar nodig - en dat bleek op slechts drie
plaatsen het geval - wordt ter correctie van de
pijlerstand een tegelmat aangebracht. Voorts
wordt de losse bestorting afgedekt met een
grindwiepenmat.
Van elke pijler wordt voor hij naar het sluitgat
wordt overgevaren de bodem schoon gemaakt
en de grindzak gecontroleerd. De plek waar de
pijler wordt afgezonken wordt nog een keer
zandvrij gelOgen, en dan liert men de pijler af,
eerst tot 20% van het gewicht, dan tot 80 en
100%, telkens controlerend of de stand goed is.
Tenslotte wordt de pijlerpositie nog eens van
de wal af ingemeten en in een protocol vastgelegd.
Grindwiepenmatten
Toen duidelijk werd dat het losgestorte filter
tussen twee filtermatten voor de fundering van
de Oosterscheldekering niet altijd voldoende
stabiel lOU zijn, zijn er grindwiepenmatten
ontworpen om het filter tijdelijk af te dekken en
voldoende stroombestendig te maken.
De matten bestaan uit staaldraad waarop
ronde met grind gevulde worsten van gaas zijn
gebonden. Ze worden gemaakt op een zate in
de Sophiahaven en afgezonken door de ponton
'Sepia' in samenwerking met andere werkschepen.
De volgens de planning benodigde produktie
wordt ruimschoots gehaald.

Om de morfologie van de Oosterscheldebodem
te leren kennen en in zijn ontwikkeling te
kunnen volgen is voortdurende meting nodig
van het zandtransport in het estuarium . Sinds
kort beschikt men voor dit doel over een nieuw
instrument: de akoestische zandtransportmeter.
Uit de wijze waarop een akoestisch signaal
door een watervolume met zanddeeltjes wordt
verstrooid en afgebogen, kan de zandconcen tratie in dat volume worden bepaald, terwijl
tegelijk de tijd en de snelheid en richting van
de stroom ter plaatse worden geregistreerd.
Dit apparaat werkt onder aile omstandigheden,
en draagt mede daardoor aanzienlijk bij tot de
uitvoering van het omvangrijke meetprogramma dat thans in de Oosterschelde wordt
uitgevoerd.
Een nieuw rekencentrum bij de Meet- en
Studieafdeling Zierikzee
Bij de Meet- en Studieafdeling Zierikzee
is midden 1983 een nieuw Rekencentrum in
gebruik genomen. De opbouw daarvan heeft
een vol jaar in beslag genomen. Nu is een
belangrijke verbetering bereikt in de effectiviteit
van het centrum . De mogelijkheden tot het
uitvoeren van omvangrijke en gecompliceerde
onderzoeken zijn sterk uitgebreid.
Dat was inderdaad hard nodig, sedert in 1980
een uitgebreid meetnet in de Oosterscheldemonding in werking trad, onder andere voor
het opstellen van korte-termijnvoorspellingen
van de golf-, getij- en stroomomstandigheden
in het werkgebied van de stormvloedkering .
De overige studiediensten van de Rijkswater-
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staat gaan hun Rekencentra op overeenkomstige wijze vernieuwen.

Summaries

Bemaling van de bouwputten bij het Bathse
Spuikanaal

Bij de aanleg van het Bathse Spuikanaal,
tussen het Zoommeer en de Westerschelde,
moesten vier kunstwerken worden aangelegd
in bouwputten. De belangrijkste daarvan is de
Bathse Spuisluis in de Westerscheldedijk.
In zulke bouwputten dient de grondwaterstand
een halve meter te blijven beneden het laagste
constructiedeel, en daarom moeten zij worden
bemalen . Voorafgaand daaraan wordt een
bemalingsadvies uitgebracht, waarin het
waterbezwaar van de put wordt berekend en
een inrichtingsplan voor de bemaling voorgesteld.
Het artikel beschrijft hoe een en ander in dit
concrete geval is verlopen. Een belangrijke
bijzonderheid van het grondprofiel hier was dat
tussen de oppervlakkige en de diepe, te
bema len zandlaag een consistent veen/kleipakket lag, dat een grote weerstand vertoonde
tegen verticale grondwaterstromingen.

Placing of piers in the Hammen and in the
Schaar

Piers have been placed in the closure gaps of
the Oosterschelde barrier since mid-1983. The
placing of a pier is preceded by a number of
preliminary operations. Where necessary
- which proved to be the case with only three
of the piers - a tile-mat is installed to correct
the position of the pier. In addition to this the
loose deposit is covered with a gravel cover-mat.
The underside of each pier is cleaned and the
gravel bag checked before it is transported to
the closure gap. The sand is once more
removed by suction at the spot where the pier
is to be sunk. Then the pier is let down, first up
to 20% of the weight, then up to 80% and
100%, while its position is constantly checked.
Finally comprehensive measurement of the
pier's position is carried out from the shore
and this is put on record.
Gravel cover-mats

When it became clear that the loose deposit
filter between two adjoining filter mats for the
foundation of the Oosterschelde barrier was
not always sufficiently stable, gravel cover-mats
were designed to provide the filter with
temporary protection and sufficient resistance
against the current.
The mats consist of meshed tubing filled with
shingle which is attached to metal fibre. These
are made in a yard in the Sophiahaven and are
later lowered into the water by the 'Sepia'
pontoon in conjunction with other service
vessels.
The required production indicated in the plans
has been amply achieved.
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The objectives, tasks and equipment of the
Delta fleet
A large number of ships are used in the delta
works, not only for the execution of the
Oosterschelde barrier, but also for all kinds of
technical and hydraulic relief, for research and
for keeping guard . These ships are owned
partly by the Rijkswaterstaat and partly by the
contractors and a further part is hired from a
third party. Several separate articles have been
written on the large specific service vessels,
but not on the smaller ones. However the
development of the measuring fleet in particular
is remarkable for its continual enlargement and
modernisation. Thus data gathering has been
automised and its assimilation computorised at
a high pace, which has made no mean demands
upon the electrical installations and
accomodation arrangements on board .
An acoustic sand-conveyance gauger
In order to become aquainted with and to
follow the morphology of the Oosterschelde
bed it is necessary to keep a constant check on
sand conveyance in the estuary. A new instrument has recently become available for this
purpose: the acoustic sand-conveyance
gauger. The sand concentration in a given
volume of water can be determined by the
defraction and dispersal of an acoustic signal
passing through that same volume of water. At
the same time the time, speed and direction of
the current can be registered . This instrument
will work under any circumstances and is
therefore a great asset to the extensive measuring programs at present being carried out in
the Oosterschelde.

The remaining study services of the
Rijkswaterstaat will mondernise their
computation centres in a similar fashion.
Drainage of the construction pits at the Bathse
Spuikanaal
Four hydraulic structures had to be installed in
construction pits at the laying of the Bathse
Spuikanaal, between the Zoommeer and the
Westerschelde. The most important of these is
the Bathse sluice in the Westerschelde dike.
The groundwater level should be maintained at
half a metre below the lowest part of the
structures in the construction pits, which
explains the need for drainage. Firstly an
advice on drainage is presented in which the
water-load in the pit is calculated and lay-out
plans for drainage are suggested.
The article describes the progress of some of
the aspects in this specific case. An important
characteristic of the ground-profile in this case
was that a consistent peat/clay layer lay in
between the surface layer and the deep sand
layer intended for drainage, which presents a
hindrance to vertical water currents.

A new computation centre at the Measuring
and Study Department in Zierikzee
A new computation centre came into use at the
Measuring and Study Department in Zierikzee
in mid 1983. It has taken a whole year to
build this up. An important improvement has
been achieved in the effectivity of the centre.
The possibilities for carrying out extensive and
complex research have been considerably
enlarged.
This was indeed badly needed as in 1980 an
extensive measuring net came into operation
in the mouth of the Oosterschelde. Amongst
other things it was intended for the setting up
of short-term forecasts on the wave, tide and
current conditions in the working area of the
storm-su rge barrier.
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Vorderingen
in de periode 1 oktober 1983
- 1 januari 1984

Philipsdam
Het betonwerk van de Krammersluizen en het dienstengebouw werden opgeleverd op
respectievelijk 20 oktober en
24 november.
Flakkeese Spuisluis
Met de hevel zijn natuurmetingen verricht. Op basis van de
resultaten werd de apparatuur
aangepast en ingeregeld .
Omkading van het Markiezaat
In de verslagperiode is de
westelijke Markiezaatskade
voltooid. Op 27 november is
enige storm schade opgetreden aan de steenbestorting en
kleibedekking; de schade
werd onmiddellijk hersteld .
Na het installeren van de
bewegingswerken kon het
doorlaatmiddel in de westelijke
Markiezaatskade op 24 oktober
in gebruik worden genomen,
zodat het peil op het Markiezaat
nu kan worden beheerst.
Oesterdam
Ten gevolge van erosie was
de noordelijke vooroever van
het werkeiland in de Oesterdam plaatselijk zo steil geworden, dat er grote kans op
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zettingsvloeiingen onstond.
Met mijnsteen zijn de onderwatertaluds verflauwd.
Bathse Spuikanaal
Vanaf begin oktober 1983 is
vanaf de Molenplaat zand in
den droge uitgereden voor de
aanleg van de omkading van
een specieberging in het
Markiezaat. In november 1983
kon worden begonnen met
het opspuiten van zand in
deze omkading . Het zand
wordt met hoppers aangevoerd vanuit een zandwinplaats nabij het Tholense Gat.
Tussen de Molenplaat en de

Markiezaatskade is een
speciedepot in gereedheid
gebracht. Om hier voldoende
specie uit het Spuikanaal in
kwijt te kunnen moesten de
zuidelijke en oostelijke omkading worden verhoogd .
Men is beg onnen met het
aanbrengen van een oeverbescherming langs het Spuikanaal.
Er is grondwerk uitgevoerd,
zodat de sifon nu functioneert
voor de afwatering; de tijdelijke afvoersloot vervalt hiermee.
Naast het trace van de te
bouwen spoorbrug is een
hulpbrug gebouwd . Van de
definitieve brug zijn de beide

landhoofden en het heiwerk
voor de pijlers gereed gekomen; een brugdeel is gestort.
In totaal moeten er vijf brugdelen worden gemaakt.
Het betonwerk aan de Bathse
Spuisluis verloopt tot nu toe
volgens planning; de zes
kokers zijn in beton gereed. In
uitvoering is het schuiven- en
bedieningsgebouw. Een begin
werd gemaakt met de aanleg
van ontvang- en stortebedden
en met de gedeeltelijke
aanvulling van de bouwput.
Oosterscheldekering

Over de sterkte van de verschil-

lende onderdelen van de
bodembescherming onder
permanente getijbeweging
bestaat nog geen eensluidend
oordeel. Voor enkele onderdelen of gedeelten daarvan is
een onderzoeksprogramma
opgesteld . Tevens wordt
gezochtnaardoe~reffende

inspectiemethoden. Van de
zijranden van de steenasfaltmatten wordt verwacht dat zij
na afloop van de bouw van de
kering onder bepaalde omstandigheden niet voldoende
stabiel zullen blijken te zijn . De
stabiliteit kan vergroot worden
door bestorting met staalslakken of breuksteen. Onderzoek

ter bepaling van de stabiliteitsgrens is in voorbereiding.
Naar verwachting zal het
onderzoek naar de dimensionering van de bodembescherming in mei 1984 voltooid
kunnen worden.
In de verstreken peri ode is de
geplande produktie met het
'Cardium' - 'Jan Heymans'bedrijf haalbaar gebleken. In
oktober kwam het funderingsbed in de Schaar gereed. De
vlakheid van de gelegde
matten is zo goed dat op geen
enkele locatie een tegelmat
vereist is. Door aanpassingen
van de zand-grind-samenstelling en optimalisering van het
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stortproces is de kwaliteit van
het losgestorte filter tussen de
matten verbeterd.
Medio oktober is een aanvang
gemaakt met het leggen van
matten in de Roompot, het
sluitgat waar de grootste
waterdiepten en stroomsnelheden worden aangetroffen.
Het materieel wordt hier tot
aan het maximum belast.
Ondanks najaarsinvloeden is
de produktie in de Roompot
tot aan de Kerst goed geweest.
Het ge'integreerd leggen van
grindwiepenmatten verloopt
tevens naar wens. Het ziet er
naar uit dat het mattenlegbedrijf voor de bouwvakvakantie
1984 beiHndigd zal kunnen
worden.
In juni 1983 is na een korte
proefperiode begonnen met
het leggen van grindwiepenmatten in de Hammen. Begin
september waren aile losgestorte filters afgedekt. Momenteel worden afwisselend
grindwiepenmatten gelegd in
de Schaar en de Roompot. In
de Schaar worden de matten
evenals in de Hammen gelegd
met de 'Macoma' - 'Donax I' 'Sepia' -combinatie. In de
Roompot moeten de losse
filters vanwege de zeer hoge
stroomsnelheden die daar
optreden zo snel mogelijk
worden vastgelegd. Het
leggen van de grindwiepenmat
is hier dan ook ingepast in de
cyclus van het mattenlegbedrijf. De 'Sepia' wordt in dit
geval gekoppeld aan de 'Jan
Heymans' .
In de tweede helft van november stonden in de Hammen
aile 16 pijlers, ruim binnen de
toegestane toleranties, op hun
plaats. Na het leggen van
grindwiepenmatten in de
Schaar start het plaatsen van
pijlers in dit sluitgat weer eind
februari. De voortgang is zo
goed dat maatregelen worden
voorbereid om de behaalde
tijdwinst maximaal te kunnen
benutten.
Nadat in de Hammen twee
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pijlers waren geplaatst is
begonnen met het aanbrengen
van de onderlagen van de
drempel rondom de pijlers in
het noorden van dit sluitgat.
De beproevingen van het
opschoon- en het verdichtingsapparaat zijn met goed gevolg
afgesloten .
De toplaagstorter, een speciale
kraan op een ponton, is
opgeleverd . In de verslagperiode werden de onderdelen
uitgebreid getest, en waar
nodig verbeterd. Begin januari
1984 starten de werkbeproevingen, om er achter te komen
of met de voorgestelde
werkmethode de vereiste
kwaliteit behaald kan worden.
Het stortbedrijf met de steenstorters kende een voorspoedige start.
De uitvoering van de damaanzetten verloopt volgens plan.
De eerste fase van de damaanzet Noord-Beveland kwam
gereed. De werkzaamheden
bestonden uit de opbouw van
een filter van zand en breuksteen, glooiingsconstructies
en grondwerk. Van de damaanzetten Roggenplaat-Noord en
Schouwen werden, ruim
binnen de nauwkeurigheden,
de landhoofdelementen
geplaatst en gevuld met
beton. Dit was de tweede fase.
De zettingen in de ondergrond
zijn wat groter geworden dan
werd verwacht. Zij kunnen
echter binnen het ontwerp
worden opgevangen.
Begin 1984 komt de tweede
fase van de damaanzetten
Roggenplaat-Zuid, Neeltje
Jans en Noord-Beveland in
uitvoering. Dan wordt ook
begonnen met de gewapendbetonnen bovenbouw van de
landhoofden Schouwen en
Roggenplaat-Noord, ofwei de
derde fase.
Voor de drempelopbouw
moeten, ten behoeve van het
laden van de steenstorters,
een zestal loswallen worden
verzwaard, in vier werkhavens.
De loswal op het werkeiland

Het bouwdok 'Schaar', november 1983. Drie van de vier
compartimenten zijn ge'inundeerd.

Roggenplaat en de eerste
loswal in de buitenhaven
Neeltje Jans zijn gereed, en de
tweede loswal in deze haven
is in uitvoering . Het gehele
programma moet in augustus
1984 gereed zijn.
Onderhoudsbaggerwerk werd
uitgevoerd in Compartiment I
van het bouwdok Schaar,
tussen de daar staande pijlers,
in de buitenhaven Neeltje
Jans en in de toegangsgeul
naar de Roompothaven .
Plaatselijk was in de Roompot
op de grondverbetering enige
bestorting noodzakelijk.
Voortgegaan werd met
bestortingen aan de rand van
de bodembescherming .
De Roompotsluis is operationeel; er worden voorbereidingen getroffen om hem in de
loop van februari 1984 in
gebruik te nemen . De drie
sluitgaten zijn vanaf die tijd
verboden voor de open bare
vaart.
De ruwbouw van het bed ieningsgebouw, het 'Ir. J. W .
Tophuis' is gereed; begin
december werd het hoogste
punt bereikt. De afbouwwerkzaamheden zijn al in augustus
1983 begonnen; ze verlopen
volgens de planning.
Ook de fabricage van de
rompen van de dorpelbalken
in bouwdok IV loopt volgens
schema. Er worden thans

voorbereidingen getroffen
voor het maken van de
koppen of eindstukken aan de
rompen ; de produktie daarvan
begint janu ari 1984.
De betonnen landhoofdringen
vo or de zes landhoofden in de
sluitgaten zijn gereed, en
gedeeltelijk al afgevoerd naar

de plaats van bestemming . De
produktie van verkeerskokers
loopt op schema . In eerste
instantie worden de helften
apart gemaakt en vervolgens
samengebouwd tot een koker.
Het maken van de hamerstukken is gestart.
De fabricage van schuiven,

bewegingswerken en elektrische instaliaties is thans in
volle gang en verloopt volgens
schema . Assemblage van de
drie hoofdonderdelen van de
schuiven vindt pas plaats
nadat door meting in het
sluitgat precies bekend is
welke maat gerealiseerd moet
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worden. Van de hydraulische
cilinders werden de eerste
exemplaren al grotendeels
geassembleerd.
Na de succesvolle beproeving
van het eerste hydraulische
aggregaat is de serie-fabricage
van deze aggregaten en de
inbouw in containers op gang
gekomen. Een tweetallaadplatforms werd besteld, met
behulp waarvan de containers
in de verkeerskokers kunnen
worden gebracht voordat die
naar de kering worden vervoerd.
Een studie naar de gevoeligheid van de installatie op het
gebied van besturing en
bewaking heeft aangetoond
dat bescherming tegen
blikseminslag noodzakelijk is.
De kans hierop is zeer reeei. In
voorbereiding zijn maatregelen om de gevolgen hiervan
tot een minimum te beperken .
De fabricage van de procescomputers voor de besturing
en bewaking van de individueIe schuifbewegingswerken is
thans eveneens in volle gang .
Ze wilen worden ingebouwd
in de containers die in de
verkeerskoker worden opgesteld.
De meetsystemen van het
bijzonder materieel hebben in
de praktijk bewezen nauwkeurig te werken . De funderingsmatten liggen zeer vlak, en de
pijlers staan ruim binnen de
gewenste grenzen . Ook de
'Sepia', de mattenponton van
het grindwiepenmattenbedrijf,
blijkt te beschikken over een
deugdelijk systeem. Dat de
grindwiepenmatten goed
liggen is geconstateerd door
het onderwatervoertuig
'Portunus'. Een daarop ge'installeerde profielopnemer
heeft op een groot aantal
plaatsen nauwkeurig de
ligging van de matten ten
opzichte van de bovenmatten
in kaart gebracht. De systemen
van de steenstorters ' Libra' en
'Ham I' zijn operationeel. Deze
schepen werken met het

456

'Artemis' -plaatsbepali ngssysteem . De controle van het
gemaakte werk heeft tot nu
toe plaats gevonden met
behulp van gewone peilvaartuigen, geassisteerd door
sonar en duikers. Met ingang
van januari 1984 zal het
speciaal voor de drempel
ontwikkelde peilsysteem op
de 'Scholekster' deze taak
overnemen .
Het opschoonvaartuig 'Dragon
Fly', de verdichtingsponton
'Manus' en de toplaagstorter
'Trias', aile drempelvaartuigen,
worden voorzien van eenvoudige meetsystemen. Hun
operationele beproeving is
nagenoeg afgerond. De
ontwikkeling van systemen
voor inmeting en plaatsing
van elementen lOals dorpelbalken, bovenbalken en schuiven
is in volle gang.
De sterke groei van de vraag
naar zowel inspecties als
werkzaamheden onder water
heeft geleid tot oprichting van
een Onderwater Aktiviteiten
Groep. Hierin werken de
duikbedrijven, de aannemer
en de Rijkswaterstaat samen.
Eind 1983 werd ook een
duikmedische begeleidingsgroep gevormd. Naast het
verzorgen van een aantal
duikmedische cursussen voor
de duikers wordt aandacht
besteed aan het opstellen van
voorschriften en het geven
van richtlijnen voor het
werken in de Oosterschelde,
aangezien de wetgeving op dit
gebied te kort schiet.
Voor het controleren van de
ruimtes onder de pijlers op
slib en aangroei wordt een
lOgenaamde inspectiemuis
ontwikkeld, de 'Trigla'. De
werkzaamheden zijn nagenoeg
afgerond .

Fotoverantwoording
Aero Camera 406, 455
Rijkswaterstaat 410, 416, 420, 426, 427, 429,
430,435,438
Jack van Bodegom 417
Wim Riemens 423, 437, 453
Van der Kloet 428
Jaap Wolterbeek 433

457

Driemaandelijks Bericht
nummer 109, augustus 1984

Inhoud

Themanummer Schuiven en
Bewegingswerken

Schuiven

461

Bewegingswerken

469

Hydraulische systemen
De schuifbesturing

484

Bliksembeveiliging

491

Risico-analyse

480

495

Hijsframes voor de elementen
Inspectie en onderhoud

498

506

Samenvattingen/Summaries

514

459

Schuiven
De schuiven voor de Oosterscheldekering
kunnen worden verdeeld in drie hoofdonderdelen: de waterkerende beplating, het hoofddraagsysteem en de eindkokers.

Plaatsing van de laatste pijler
in de Roompot, op 19
september 1984. Het installeren
van schuiven en
bewegingswerken had toen in
het sluitgat Hammen al een
aanvang genom en. Zoals
bekend moet de exacte afstand
tussen twee pijlers bekend zijn
v66r men de schuif precies op
maat kan afmaken.

De waterkerende beplating bestaat uit schaalvormig gebogen platen. Deze vorm is gekozen
omdat er dan geen verstijvingen in het plaatveld
nodig zijn om de waterdruk op te nemen. De
belasting wordt namelijk opgenomen door
trekspanningen in de plaat zelf. Het hoofddraagsysteem is opgebouwd uit buisprofielen. Een
open vakwerkligger werd verkozen boven een
gesloten plaatligger, omdat de belasting van
golfkappen tijdens het sluiten van de schuiven
op die manier betrekkelijk klein kan worden
gehouden. Dit is ook de reden dat er buisprofielen zijn verwerkt : de golfklapdruk op een
buis is lager dan op welk ander profiel ook. De
waterdruk op de waterkerende beplating wordt
via het hoofddraagsysteem overgebracht op de
eindkokers. Ais voortzetting van de vakwerkliggers vindt men hier een aantal frames, die
onderling zijn gekoppeld door verticale plaatvelden, zodat er een kokervormige constructie
is ontstaan. Door deze koker wordt de belasting
van de schuif overgedragen op de pijler. In de
eindkoker is ook het bewegingswerk met de
schuifconstructie verbonden.
Terwijl aan de ene kant wordt getracht het
schuifontwerp op aile mogelijke manieren te
optimaliseren, is anderzijds gezocht naar
standaardisering van de onderdelen waaruit de
schuif wordt opgebouwd. Het sluitgatprofiel
(figuur 2) laat zien dat er schuiven moeten
worden gebouwd van zeer verschillende
hoogte: de maten varieren, met tussenstappen
van 1 m, van 5,9 m aan de randen van de
sluitgaten tot 11,9 m in het diepste deel van de
Roompot. Dat zijn dus zeven verschillende
schuifhoogten. Daarnaast moest rekening
worden gehouden met het feit dat de belasting
op de schuiven in de Roompot hoger is dan in
de Schaar en de Hammen. AI met al ontstonden
er twaalf verschillende schuiftypen, met
gewichten tussen 300 en 500 ton. Standaardisering van onderdelen 'werd voornamelijk
bereikt door tussen de vakwerkliggers aileen
afstanden van 2,7 of 3,6 of 4,5 m te kiezen. Bij
iedere schuif werd de belasting berekend die
lOU werken op de aflOnderlijke vakwerkliggers.
Ze konden worden herleid tot acht belasting461
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klassen. Voor elke belastingklasse is een type
ligger ontworpen, dat dus in serie kan worden
geproduceerd. Bij de assemblage worden de
schuiven samengesteld uit een bepaalde
combinatie van liggers. Evenzo werd gehandeld
ten aanzien van de frames in de eindkokers en
waar mogelijk ook bij aile andere constructieonderdelen. De modulaire opbouw maakte het
ook mogelijk dat de fabricage van de schuiven
werd gesplitst in een aantal deelbestekken. De
hoofdaannemer heeft zich verplicht 30% van
het constructiewerk voor de schuiven uit te
besteden aan derden. De aanmaak van onderdelen voor de eindkokers is het meest gespreid:
hiervoor werden zes deelcontracten afgesloten.
Een deelcontract werd opgesteld voor de
assemblage van de eindkokers, een voor de
fabricage van het hoofddraagsysteem met
waterkerende beplating en een voor de
uiteindelijke samenbouw van hoofddraagsysteem en eindkokers. Voordat de produktie kon
aanvangen moesten voor aile belangrijke
lassen lasprocedures worden opgesteld,
waarin werd geregeld op welke wijze zou
worden gelast, met de hand of machinaal, welk
type elektrode men zou hanteren en welke
lasspanning, de laslengte per elektrode, en zo
meer. Pas nadat proefstukken die volgens deze
procedure waren gemaakt, waren goedgekeurd,
werd het startsein voor de produktie gegeven.
Tijdens de produktie werden de lasprocedures
bovendien voortdurend gecontroleerd. Achteraf
werden aile lassen ultrasoon ge'inspecteerd op
lasfouten. en scheurvorming.
We hebben gezien dat het hele hoofddraagsysteem op een plaats wordt aangemaakt. De
produktie daar begint met de fabricage van
vakwerkliggers uit buisprofielen. Daarna
worden, afhankelijk van de schuifhoogte, twee
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of drie liggers samengesteld tot een ruimtelijk
vakwerk. Daarop wordt tenslotte de waterkerende beplating aangebracht, waarna het geheel
wordt voorzien van een conservering.
In tegenstelling hiermee moet de eindkoker
worden geassembleerd uit van verschillende
kanten aangevoerde onderdelen. De waterkerende beplating van de eindkoker wordt op een
stelvloer uitgelegd; de eindhar, die de belasting
op de pijler moet overdragen, wordt daarop
afgesteld en eraan vastgelast. Daarna volgen
de frames en de verticale beplating tussen de
frames. Tenslotte worden de liggers gemonteerd waarop de bewegingswerken later
worden aangesloten.
Zijn de eindkokers geheel gereed, dan worden
ze voorzien van het voorgeschreven conserveringssysteem, en opgeslagen tot hun transport
naar de aannemer die ze assembleert met het
hoofddraagsysteem . Pas tijdens dezeassemblage wordt de schuif op de juiste lengte gemaakt.
Is de schuif gereed, dan wordt ter plaatse van
de assemblagelassen de conservering aangebracht en worden beschadigingen in de eerder
aangebrachte conservering hersteld. De
conservering bestaat uit een systeem van drie
lagen epoxy-koolteer met een gezamenlijke
dikte van 470 micron.
Toleranties
Bij de schuiven voor de Oosterscheldekering
hebben we te maken met toleranties van
verschillende herkomst: enerzijds vloeien ze
voort uit de bouwwijze van de stormvloedkering,
anderzijds hebben ze te maken met de sterktetechnische berekening van de schuiven.
De Oosterscheldekering wordt opgebouwd uit
geprefabriceerde elementen; dit houdt onder

Fig. 1. Overzi cht en
organisatie van de door de
directie Brugg en te leve ren
di ensten aan de
Oosterscheldewerken

meer in dat de pijlers in een bouwdok worden
gemaakt en daarna door het water versleept
naar hun definitieve plaats van bestemming .
Daar is de bodem vlak gemaakt met behulp
van funderingsmatten . De onvlakheid van de
matten bepaalt de scheefstand van de pijlers.
Figuur 5 geeft zo'n scheefstand sterk overdreven
weer. Aan het plaatje is te zien dat de schuif in
gesloten stand een grotere lengte moet hebben
dan wanneer hij geheven is. Dit probleem
wordt ondervangen door de schuifgeleidingen
op de pijler voldoende breed te maken (figuur
6). Maar behalve rotatie in de ene richting kan
er tengevolge van de onvlakheid van de matten
ook een rotatie voorkomen in een richting
dwars daarop . Deze rotatie veroorzaakt dat de
schuif lichtelijk wordt verwrongen in de
lengterichting en het is duidelijk dat die torsie
geen grote vormen mag aannemen, gezien de

Fig. 2. Doorsnede van de drie
sluitgaten in de
Oosterscheldemond
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Plaatsing van de eerste schijf
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7
SLUITLAAG

Fig. 7.

Opbouw van een las

LASLAGEN

Fig . 8. Verzwakking van een
constructie door excentriciteit
van een verbinding

8

materiaalspanningen die er het gevolg van zijn.
Geen enkele pijler komt bovendien exact neer
op zijn theoretische plaats. De schuiflengte
dient zich aan de ontstane afwijkingen aan te
passen. Men meet daartoe de afstand tussen
twee geplaatste pijlers op NAP. Zowel de
plaatsingsfout als de scheefstand loodrecht op
de as van de kering zijn dus van invloed op de
benodigde schuiflengte . De schuif kan 55 cm
korter of langer moeten zijn dan zijn theoretische
lengte van 41,3 m. Omdat vanwege de benodigde fabricagetijd al met de aanmaak van
hoofddraagsystemen moest worden begonnen
voor men over de werkelijke pijlerafstanden
beschikte, is aan elke schuif een overlengte
gegeven van 55 cm.
Overigens is het ontwerp erop gericht dat niet
aileen een grotere maar ook een kleinere dan
de theoretische schuiflengte kan worden

afgeleverd . In principe kan men elke lengte
maken tussen 40,75 en 41,85 m. Pas bij de
definitieve assemblage wordt ook de eindhar
op de juiste breedte gemaakt voor de sponning
die hij vullen moet. Bij de samenbouw van de
eindkokers heeft al een globale afstelling van
de funderingsstoelen plaatsgevonden met
behulp van een stalen vulling tussen de
funderingsstoel en de eindhar. De nauwkeurige
afstelling vindt nu plaats door de glijvlakken
van kunststof precies op dikte te maken. Zowel
aan de algehele breedte van de eindhar als aan
de onderlinge afwijkingen tussen de schuifaanslagen worden hoge eisen van nauwkeurigheid
gesteld.
Een van de ontwerpeisen luidt dat de schuif
niet onder invloed van de golfbelasting mag
gaan klapperen in de sponning . Dat zou
namelijk ontoelaatbaar hoge stootbelastingen
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opleveren op de pijler. Zulk klapperen kan
worden voorkomen door de schuif met rubber
profielen in de schuifsponning voor te spannen .
De voorspanning mag ook weer niet te hoog
zijn, omdat dat hogere belastingen impliceert
voor de bewegingswerken . Bij een te lage
voorspanning echter zal de schuif na verloop
van een aantal jaren toch gaan klapperen,
omdat de algehele breedte van de eindhar
door de slijtage van de kunststoffen glijvlakken
geleidelijk afneemt. Daarom is de eis gesteld
dat de breedte van de eindhar moet liggen
tussen -1 en + 1 mm van de gemeten breedte
van de sponning . Ten aanzien van de evenwijdigheid van de schuifaanslagen geldt dat de
afwijking over de hoogte niet meer mag
bedragen dan 2 mm . De laatste schakel bij de
overdracht van de belastingen van de schuif
naar de pijler vormen de funderingsstoelen op
de eindhar. Om hier een gelijkmatige verdeling
van de belasting te verkrijgen dienen de
glijvlakken van kunststof in een lijn te liggen .
Dit is aileen te bereiken door na de montage de
glijvlakken van aile funderingsstoelen in een
keer te bewerken . Gezien de constructie van de
funderingsstoelen en de grootte van de
eindkokers is dit nauwelijks uitvoerbaar.
Daarom is al bij het ontwerp van de funderingsstoelen rekening gehouden met afwijkingen
ten opzichte van de rechte lijn. Omdat de
schuifaanslagen aan de Noordzeezijde minder
zwaar belast worden, kan daar een tolerantie
worden aangehouden van 3 mm hoogteverschil
tussen twee schuifaanslagen; maar aan de
Oosterscheldekant mag het hoogteverschil niet
meer bedragen dan 1 mm.
Bij de toleranties die te maken hebben met de
sterkte van de schuif valt te bedenken dat de
schuiven worden samengebouwd uit een groot
aantal kleinere onderdelen, waarvan er vele op
verschillende bouwplaatsen door verschillende
bedrijven worden vervaardigd.
Aan de onderlinge passing moet dus bijzondere
aandacht worden geschonken . Afwijkingen in
de maatvoering bij de ene onderaannemer
kunnen grote gevolgen hebben voor de
assemblage . Immers, al bij kleine maatafwijkingen treden aanzienlijke verhogingen op van de
interne spanningen. Een voorbeeld moge dat
duidelijk maken.
Figuur 9 stelt een lasverbinding voor tussen
twee platen die niet helemaal in elkaars
verlengde liggen . Stel dat de excentriciteit 10%
van de plaatdikte bedraagt, dan betekent dat
toch al een verhoging van de inwendige
spanning met 60%. Met name daar waar als
gevolg van wisselende belasting vermoeidheid
kan optreden in het materiaal zal zo'n spanningsverhoging de levensduur van de constructie
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sterk bekorten . Voor de schuiven, waar men
platen toe past van 20 tot 50 mm dik, is om
deze reden de tolerantiegrens bij de aansluiting
tussen de verschillende onderdelen gesteld op
maximaal 3 mm .
Een ander probleem bij de maatvoering vormt
de krimp, die optreedt wanneer (Jelen van de
constructie die tot 185 a 200 graden C verhit
zijn geweest tijdens het lassen, weer afkoelen.
Dit veroorzaakt namelijk blijvende vervorming
en hoewel de lasvolgorde en de temperatuur
van de voorverwarming steeds dezelfde zijn, is
de resulterende vervorming nooit in twee
eindkokers precies gelijk. De juiste maatvoering
van de eindkokers kan daarom pas na het
volledige aflassen worden bepaald . De liggers,
waarop het bewegingswerk moet worden
aangesloten, zijn ook om redenen van maatvoering met bouten aan de eindkokers verbonden.
In een ligger is ook al het gatenpatroon voor de
bevestiging van het bewegingswerk aangebracht. Met behulp van een dummy van de
bevestigingsconstructie van het bewegingswerk
wordt voorkomen dat er later moeilijkheden
ontstaan ten aanzien van de maatvoering,
wanneer het bewegingswerk op de schuif moet
worden aangesloten.
Montage

De montage van de schuiven inde Oosterscheldekering zal plaatsvinden met behulp van de
drijvende bok Taklift IV'. Het probleem bij elke
plaatsing is hoe een slingerende last nauwkeurig
te positioneren. Bij de werken in de Oosterscheldemond geldt dat in versterkte mate, omdat de
last niet aileen ten gevolge van de wind in
slingering geraakt, maar nog veel erger door
de golfbelasting op de bok. Om deze reden is
gekozen voor plaatsing van de schuiven in een
korte periode rond de laagwaterkentering en
aan de Oosterscheldekant van de kering . De
golfhoogten zijn tijdens de laagwaterkentering
geringer dan bij de hoogwaterkentering. De
perioden buiten de kenteringen komen helemaal
niet in aanmerking vanwege de stroomsnelheden in de doorstroomopeningen.
We hebben al gezien dat de schuif in de
sponning in het geheel geen speling heeft. Om
hem er toch te krijgen worden op de pijlers
zoekers geplaatst, die de slingering uit de
schuif halen en hem in de sponning leiden . Pas
enige tijd nadat een schuif is geplaatst, kunnen
de bewegingswerken ge'installeerd worden .
Daarom zijn de schuiven voorzien van tijdelijke
ophanghaken waarmee ze kunnen worden
afgesteund op de pijlers . Zijn de bewegingswerken eenmaal geplaatst en met de schuif
verbonden, dan worden ze weggehaald .

Over het ontwerp van deze machinewerken is
in het Driemaandelijks Bericht eerder gepubliceerd (nummer 100 en 101, mei en augustus
1982). De hoofdlijn van het ontwerp stond,
toen dat artikel geschreven werd, al vast. De
resultaten van uitgevoerde beproevingen
hebben later op onderdelen nog wijzigingen
noodzakelijk gemaakt, maar over het geheel
kan men bij de genoemde artikelen nog goed
terecht voor een algemene indruk van het
ontwerp.

Opstelling vaar het lassen van
de randnaden van een
cilindermantel. Van links naar
rechts: de bovenflens, drie
rompringen en de cardanring.

Bewegingswerken

In dit artikel zal dan ook vooral aandacht
worden besteed aan de fabricage van de
bewegingswerken en aan de bedrijfsbeproevingen; daarnaast komen aspecten ·aan de orde
van de assemblage en de montage.
Karakteristiek voor de bij de Oosterscheldekering toegepaste cilinder is de combinatie van
grote lengte en grote diameter. Ontwerp en
fabricage hebben dan ook vee I aandacht
gevergd, want het aantal fabricage-faciliteiten
voor cilinders van deze omvang is gering . Er
worden, al naar de hoogte van de te bewegen
schuiven, zeven typen en grootten van cilinders
gemaakt.
Aan de cilindermantel kan men een aantal
onderdelen onderscheiden, die door rondnaadlassen aan elkaar zijn verbonden. Het zijn, van
boven naar beneden (figuur 1) een smeedstalen

BOVENFLENS

ROMPRING

.

AOMPRING

Fig. 2. Lasdetail van een
rondnaad

\
.

CARDANSTUK

Fig. 1. Aigemene gedaante
van de cilinder

Mechanische bewerking van
de cardanring

bovenflens, een of meer cilindrische rompringen
en een verdikt smeedstalen cardanstuk, dat een
geheel vormt met de onderflens.
De bovenflens en het cardanstuk worden
voorbewerkt geleverd. De rompringen worden
in Nederland vervaardigd, waar mogelijk door
het rondwalsen van dikke staalplaten. Bij het
walsen geldt een dubbele eis: zowel de
diameter als de resterende wanddikte van de
rompring moeten voldoende zijn om er bij
latere bewerking een cilinder uit te kunnen
samenstellen van de voorgeschreven afmetingen. Voor het bereiken van een uiteindelijke
wanddikte van 75 mm voor de grootste
cilinders gaat men daarom uit van een plaat
van 100 mm dik. De op deze wijze vervaardigde
rompringen kunnen een lengte hebben van
ongeveer 4 m. Het bleek niet mogelijk de
rompringen voor de twee kleinste typen
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cilinders door walsen te vervaardigen . Bij deze
cilinders is daarom uitgegaan van dikwandige
getrokken pijp. Door het aanlassen van bovenflens en cardanstuk wordt dan meteen een
cilinderverkregen . Van de gewalste cilinderrompen wordt de langsnaad gelast met het lOgenaamde elektroslakproces. De rompen worden
verticaal opgesteld, en de lasnaad wordt aan
de binnen- en de buitenkant afgedicht met
gekoelde profielen, die gedurende het lasproces
het neergesmolten materiaal in de lasnaad
houden. Bij dit bekiste lassen wordt het
smeltbad met verscheidene elektroden in stand
gehouden, waardoor het proces, niettegenstaande de grote lasinhoud, erg snel verloopt.
Na een warmtebehandeling ter verbetering van
de structuur van het materiaal en een controle
op de laskwaliteit en de maatvoering worden
de rompringen voorbewerkt: ze worden aan de
uiteinden voorzien van de juiste laskanten voor
het rondnaadlassen waarmee ze met elkaar en
met de bovenflens en het cardanstuk worden
verbonden. De rondnaadlas wordt vervolgens
aangebracht op een wijze die' beoogt een lo
laag mogelijk warmteniveau in te brengen en
daardoor het vervormingsrisico betrekkelijk
klein te houden.
Het is op beperkte schaal toegestaan reparaties
uit te voeren aan geproduceerde cilinders.
Zulke plaatsen moeten dan natuurlijk opnieuw
worden gecontroleerd. Aile langs- en rondnaden
en ook de reparatielassen worden over de
gehele lengte lOwel ultrasoon als magnetisch
onderzocht. Daarnaast wordt elke langs- en
rondnaad over minstens 10% van de lengte
ook nog radiografisch onderzocht. Met name
wordt gelet op de plaatsen waar rond- en
langsnaden elkaar kruisen. Ais de cilindermantel
is samengesteld wordt hij verder bewerkt. De
voornaamste bewerking bestaat in het inwendig
uitboren, met gebruik van een speciaal hiertoe
opgestelde langgatboormachine. Ook de
grootste cilindermantels, met een lengte van
14,2 m, kunnen hierop worden behandel&.
Waar het eigenlijk om draait is dat het gat recht
in de cilinder moet komen te zitten . Bij scheefboren lOU de minimaal vereiste wanddikte
ergens onderschreden kunnen worden en dat
lOU onherroepelijk lei den tot afkeuring van de
cilinder. De bewerking wordt beg onnen met
het aanbrengen van brilranden . De overmaat
aan wanddikte moet daarbij lo gunstig mogelijk
worden verdeeld ten opzichte van de hartlijn .
De wanddikte kan ultrasoon worden gemeten.
De inwendige boring geschiedt in stappen, '
waarbij men werkt van grof naar fijn. De
stijfheid van de booropstelling en de fijnheid
van de gebruikte meettechniek beslissen over
het succes van de onderneming. Pas als die

Een 100 mm dikke staalplaat
wordt tot een rompring
gewalst

perfect zijn kan de geometrische nauwkeurigheid qua rechtheid en rondheid van de boring
worden gerealiseerd .
Bij de eerste boring wordt tot maximaal 25 mm
in een keer weggenomen. Met een ander type
kop wordt daarna het inwendige oppervlak
geschild met een snedediepte van 1 mm.
Tenslotte wordt de binnenwand van de
cilinders gehoond om de vereiste gladheid van
oppervlak te verkrijgen . Men werkt aan op een
ruwheid van 0,4 micron; dat is de gebruikelijke
ruwheid bij cilinders, voldoende glad om de
slijtage van hogedruk-afdichtingen te beperken
en voldoende ruw om nog wat olie vast te
houden voor de smering. Om een indruk te
geven van de rechtheid van de boring vol staat
het te zeggen dat geen grotere afwijking is
geconstateerd dan 0,03 mm per halve meter en
0,6 mm over de hele lengte.
AI is een dergelijke nauwkeurigheid bij hydraulische cilinders niet ongewoori', gezien de
grootte van de cilinders voor de bewegingswerken, kan hier toch wei worden gesproken van
een voortreffelijke prestatie . Het binnenoppervlak kan hierna worden gebruikt als referentie
voor de bewerking van het buitenoppervlak
van de cilindermantel. Dit wordt op een
draaibank met een grove snede bewerkt, en
wei om te voldoen aan de uit vermoeiingsoogpunt gestelde eis dat nergens sprongvormige
dikte-veranderingen mogen voorkomen op de
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cilindermantel. Bij deze bewerking worden
meteen de flenzen op maat gedraaid. Vervolgens worden de platte kanten en de boringen
voor de lagers in het cardanstuk gekotterd,
alsmede ontluchtingsgaten en boutgaten.
Na afloop van al deze bewerkingen wordt de
cilinder door een speciaal voor dit doel ontwikkelde meetwagen doorgemeten; de resultaten
van de metingen worden in een protocol
vastgelegd.
Van de overige onderdelen, die hierna nog
moeten worden ' geassembleerd om een
volledige cilinder te verkrijgen, komen cilinderdeksels, lantaarnstukken en onderogen voorbewerkt uit het buitenland . De conserveringskamers, lagerafdichtingen, deksels en bussen
worden in Nederland gegQten . De samenbouw
van deze onderdelen met de cilindermantel
vindt plaats dee Is te Rotterdam , deels in

Hengelo. Bij de levering van kleinere onderdelen
zijn veel onderaannemers ingeschakeld.
Zuigerstangen

In het begin van 1981 is een definitieve keuze
gemaakt voor hydraulische cilinders als
aandrijving van de schuiven in de Oosterscheldekering . Dat ging niet zander slag of stoot:
een ernstige concu rrent bleef tot het allerlaatste
ogenblik de tandheugelaandrijving. Tegen de

Een cilindermantel op de
diepboorbank

De zuigerstang wordt
neergelaten in het nikkelbad.
Met behulp van het tandwiel
op de voorgrond wordt de
stang langzaam rondgewenteld

In een ruimte met beheerst
klimaat worden de
zuigerstangen geslepen en
gemeten

hydraulische cilinder bleef men aanvoeren dat
de zuigerstang in het agressieve zeemilieu van
de Oosterscheldemond geen lange levensverwachting kon hebben . Het is dus wei begrijpelijk
dat er na de definitieve keuze voor een hydraulisch bewegingswerk altijd vee I aandacht is
uitgegaan naar conserveringsmaatregelen voor
de zuigerstangen .
De zuigerstangen moeten aan een groot aantal
eisen voldoen. Bij constructief aanvaardbare
afmetingen moeten ze voldoen aan aile eisen
van sterkte en stabiliteit die het ontwerp stelt.
De oppervlakte moet voldoende glad zijn en
blijven om slijtage van de afdichtingen te
beperken. Ze moeten daarnaast slijtvast zijn en
goede loopeigenschappen vertonen bij het
passeren van de hogedruk-afdichtingen en het
binnentreden van de bronzen geleidebus.
Tegelijk dient het oppervlak corrosiebestendig
te zijn, gezien het agressieve milieu waarmee
het in aanraking komt. Tenslotte dient de
zuigerstang ook nog betaalbaar te zijn. Een
materiaalsoort die aan aile eisen tegelijk
voldoet, bij voorbeeld een corrosievaste
staalsoort, voldoet in elk geval niet aan de
laatste . Maar ook de slijtvastheid van zo'n
staalsoort is niet optimaal. Daarom ging de
voorkeur uit naar een materiaalsoort die wei
voldeed aan de eisen van stabiliteit en sterkte,
maar de overige eisen pas haalde na het
aanbrengen van een of meer bedekkingen op
het oppervlak. Men kwam uit op 100 micron
nikkel en daarbovenop nog eens 50 micron
chroom . Het niet corrosiebestendige staal is
goed voor de mechanische eisen, het nikkel
biedt de gewenste bescherming tegen corrossie
en het chroom levert de benodigde hardheid,
de loopeigenschappen en de gladheid .
De zuigerstangen werden gesmeed in Duitsland

en in Zweden. Ze komen voorbewerkt in
Nederland aan. Er is dan voldoende overmaat
aanwezig om, na een aantal bewerkingen in
Rotterdam of Hengelo, nog aan de tolerantieeisen te voldoen.
Bij de bepaling van de diameter moet er
rekening mee gehouden worden dat de stang
later nog vernikkeld en verchroomd zal worden.
De nikkellaag dient tenminste 100 micron dik te
zijn, en de dikte van de chroomlaag moet
liggen tussen de 50 en 100 micron. Omdat in
de bedekkende lagen ook weer toleranties
voorkomen, moet de onbedekte stang aan
hogere tolerantie-eisen voldoen dan de
bedekte. Is de diameter te klein, dan moet een
extra laag duur nikkel worden aangebracht. Oit
is inderdaad gebeurd bij enkele stangen
waarop lichte oppervlaktebeschadigingen
waren ontstaan. De oppervlakteruwheid van de
smeedstalen stangen mag niet groter zijn dan
0,8 micron. Deze eis komt voort uit het vernikkelproces. Het verchroomde stangoppervlak zal
uiteindelijk een ruwheid moeten hebben van
0,4 micron of kleiner. Zulke gladheden kunnen
in het algemeen aileen worden bereikt met
slijpen of schuren. Bij het slijpen met een steen
kan en passant de vorm van de as qua rechtheid
en rondheid nog enigszins worden gecorrigeerd .
Elektrolytisch vernikkelen en verchromen is
een gevoelig proces. Zowel de reinheid van het
basismateriaal smeedstaal als de voorbehandeling van de stang speelt een belangrijke 1'01 bij
het verkrijgen van een goed hechtende laag .
De uitvoering van het proces wordt dan ook
begeleid met intensieve controles. De belangrijkste daarvan betreffen de neergeslagen
laagdiktes, de aanwezigheid van porien in
lOwe I de nikkel- als de chroomlaag, en de
hechting van de lagen onderling . De laagdikte
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wordt gemeten door op referentiepunten de
diameter van de stang na het vernikkelen en
het verchromen te vergelijken met een nauwkeurige meting van daarv66r. Omdat de lagen
zo dun zijn, speelt de temperatuur van de stang
tijdens de meting een grote rol. De stang dient
dan ook door en door op een en dezelfde
temperatuur te zijn tijdens aile metingen .
Controle op porien geschiedt globaal met het
blote ~Og, en op gespecificeerde plekken met
behulp van een loupe. Uitgangspunt is dat in
het nikkel geen tot op het smeedstaal doorlopende porien mogen voorkomen. Porien
kleiner dan 50 micron wilen door het menselijk
oog niet meer waargenomen worden. Elke wei
waargenomen porie moet worden gerepareerd,
tenzij het er teveel zijn. In dat geval wordt de
nikkellaag verwijderd en doet men' het'nog
eens over. In het algemeen kan worden gesteld
dat de aangebrachte nikkellagen al of niet na
reparatie, vrij zijn van porien.
De reparaties bestaan uit zeer kleine smeltlassen
met wiver nikkel. De hardingsverschijnselen
van de smeedstalen stang op lO'n gerepareerde
plaats zijn gemeten en acceptabel bevonden.
Gezien op microscopische schaal zit het
chroom vol scheurtjes. Oat de chroomlaag ooit
echt dicht lOU zijn, hoeft dus niet te worden
verwacht. Toch is ook hier gesteld dat waarneembare porien ontoelaatbaar zijn en moeten
worden gerepareerd; een grens werd gesteld
aan het aantal te repareren porien per strekkende meter. In het chroom wordt uitsluitend met
nikkel gerepareerd. Porien die doorgaan tot op
het staal worden in elk geval gerepareerd,
maar van de porien, die slechts tot het nikkel
doorgaan, worden aileen de grootste gerepareerd, meer dan een halve milimeter in doorsnee. Imperfecties van het oppervlak van de

Eindbew erking van ee n
zuig erstang op de
band schuu rmach ine.

Pro efstaven met verschillende
oppervlaktebedekkingen,
opg esteld bij de werkhaven
Schelphoek

chroomlaag laat men in de regel zitten. Doel is
bij dit alles, te voorkomen dat vanuit doorgaande
porien corrosie van de zuigerstangen lOU
ontstaan .
Na het aanbrengen van de nikkel- en chroomlaag
wordt het oppervlak nog eens bewerkt met de
bandschuurmachine. Omdat hier sterke lokale
verhitting optreedt is deze bewerking tegelijk
een controle op de hechting van de bedekkende
lagen.
Geven we tenslotte nog een kort overzicht van
de procesvoering bij het vernikkelen en
verchromen . Ter voorbereiding wordt de stang
van goede centers voorzien en geslepen, om
eventueel nog vormcorrecties te kunnen
aanbrengen en te lOrgen voor de juiste
oppervlakteruwheid en diameter. Op regelmatige afstanden wordt de diameter bepaald. Nu
worden op de uiteinden van de stang stroomaansluitingen aangebracht voor het elektrolytisch proces. De niet te vernikkelen en te
verchromen gedeelten worden lOrgvuldig
afgeplakt. De stang wordt vervolgens chemisch
en elektrolytisch ontvet, gespoeld met water,
gebeitst en weer gespoeld, en dan overgebracht
naar het nikkelbad .
Het is nodig gebleken de stang ook tijdens het
overbrengen nat te houden. Het vernikkelen
zelf geschiedt in horizontale positie in een
elektrochemisch bad . De stang is daarbij
kathode. Hij wordt gelijkmatig om zijn as
gedraaid, lOdat elk punt op zijn beurt even ver
verwijderd is van de aan weerszijden opgestelde
anodeschermen, die bestaan uit nikkel. Hierdoor
wordt een zeer gelijkmatige laag verkregen.
Zodra de stang uit het nikkelbad komt, vindt
een globale inspectie plaats .
Ongerechtigheden aan de oppervlakte of het
voorkomen van porien vallen daarbij doorgaans

meteen op. Hierna wordt de nikkellaaggeschuurd om hem op de juiste ruwheid te
krijgen. De controle vindt zoals gezegd plaats
door meting van de diameter. In een enkel
geval blijkt het vanwege het te grote aantal
porien nodig de hele nikkellaag te verwijderen .
Naast inspectie met het blote oog over de
gehele stang wordt nu ook ge'inspecteerd met
de loupe, op vooraf gespecificeerde plaatsen
van 15 x 15 cm. Eventuele porien worden
gerepareerd. Ais voorbereiding op het verchromen wordt de stang opnieuw gespoeld en
elektrolytisch ontvet.
Het verchromen geschiedt in een verticale tank.
De anode wordt nu gevormd door een kooi van
zware koperstaven rondom de stang. Na het
verchromen wordt de stang gespoeld en
globaal ge'inspecteerd. Het oppervlak van een
verchroomde stang vertoont nog weleens
bobbeltjes, maar die verdwijnen bij de latere
schuurbehandeling . Er blijven dan hoogstens
kleine sporen van over, die als oppervlakte-imperfectie verder verwaarloosd kunnen worden ,
lOlang ze geen grotere diameter hebben dan 2
mm of, als ze langwerpig zijn, afmetingen van
1,5 x 5 mm. Door slijpen of schuren wordt nu
de vereiste ruwheid aan de stang gegeven. Ten
slotte vindt nogmaals een lOrgvuldige inspectie
plaats en eventuele reparatie van doorlopende
en niet-doorlopende porien. Aile relevante
gegevens worden op protocol gesteld.

Cardanbalken
De cardanbalken maken het de cilinder mogelijk
zich scharnierend te bewegen ten opzichte van
de pijlers . Daartoe is de cilinder scharnierend
verbonden met de cardanbalk, en deze laatste
scharniert weer op de hamerstukken .
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De cardanbalk overspant in zijn lengterichting
de schuifsponning. De lange zijden van de
cardanbalk dragen smeedstalen assen waaromheen de cilinder kan scharnieren door middel
van kogelgewrichtslagers .
De kogelgewrichtslagers zijn ondergebracht in
twee tegenover elkaar liggende boringen in het
verdikte cardanstuk van de cilinder. De cardanbalken zelf zijn uitgevoerd als kokerliggers.
Naar verwachting zullen de hoekverdraaiingen
van de cilinders ten opzichte van de cardanbalk
niet groot zijn. Daarom is voor de afdichting
van het lager een robuust maar stijf rubberen
profiel gekozen, dat gedeeld wordt aangebracht,
na montage gelijmd en met een verstelbare
klemband op zijn plaats gehouden.
De lagers draaien op kunststof tabletten . De
levensduur daarvan kon niet afdoend worden
onderzocht. Wei werden ze langdurig onderworpen aan een hamerende belasting, die nog het
meest lijkt op de belasting die te verwachten is
bij het bewegen van de schuif. De lagers
behoeven zelf geen smering, maar worden wei
geheel gevuld met vet, als bescherming tegen
corrosie. Aan de beide korte zijden zijn de
cardanbalken voorzien van soortgelijke lagers,
waarin smeedstalen pennen draaien voor hun
bevestiging op de lagerstoelen. Deze korte
zijden bestaan uit plaatliggers met een randverstijving. Ze kunnen de temperatuuruitzetting
van de lange zijden geheel door vervorming
opnemen.
De cardanbalk zelf is een gelaste constructie,
opgebouwd uit platen van verschillende dikte.
Veel aandacht werd daarbij besteed aan de
vormnauwkeurigheid. De juiste lasvolgorde is
voorgeschreven en er wordt gebruik gemaakt
van lasmallen. Ook aan de lagerstoelen zat veel
zwaar laswerk. Ze zijn opgebouwd uit dikwan-
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Fig . 3.

Cardanbalk

Assemblage van cilinders. De
linker is al samengesteld, en
wordt nu afgeperst.

De staalconstructie voor de
verbinding van het onderoog
en de schuif.

Cardanstoelen, met behulp
waarvan de cardanbalken
scharnierend op de pijlers
bevestigd worden.

dige pijp en uit dikke platen .
Hoewel de cardanbalken behoren bij zeven
verschillende cilindertypen, is het gelukt te
volstaan met slechts vier verschillende typen
cardanbalken . De series werden daardoor
groter en de produktie doelmatiger. Aan de
binnenzijde van de cardanbalken komen
roosters te liggen. Hier wordt ook de gelijkloopinstallatie geplaatst, met behulp waarvan
continu de stand van de schuifuiteinden wordt
gemeten en lo nodig gecorrigeerd.
Assemblage en montage
Bij de samenbouw van de cilinders uit losse
onderdelen vragen twee aspecten in het
bijlOnder de aandacht: ten eerste dient de
grootste lOrgvuldigheid in acht genomen te
worden om het hydraulisch systeem lo schoon
mogelijk te maken en te houden, en ten tweede
moet men maatregelen treffen om te voorkomen
dat het grote gewicht van de in horizontale
positie samen te bouwen onderdelen lOU
resulteren in grote vervormingen . Gezien de
grote omvang van de onderdelen kan niet
gewerkt worden onder laboratorium-omstandigheden, terwijl die eigenlijk wei vereist
lOuden zijn . Nu laat men de onderdelen lo lang
mogelijk in hun verpakking en reinigt ze pas
onmiddellijk v66r de assemblage. De inwendige
reiniging van de cilindermantels wordt in fasen
verricht, met behulp van reinigingsmiddelen en
doeken en ook met een voor dit doel gebouwde
reusachtige 'pijperager' .
Ais de zuigerstang in de cilinder gemonteerd
moet worden, wordt allereerst de cilinder goed
gefixeerd ten opzichte van de speciale werkvloer
met een vlakke rolbaan, waarop transportwagens de zuigerstang zuiver in de aslijn van de
cilinder kunnen bewegen. De zuigerkop, met
hogedrukafdichting, geleidebus en deksels,
wordt als eerste de cilinder ingeschoven. Het
lantaarnstuk, dat de stanggeleiding en de
stangafdichtingen draagt, bevindt zich dan al
op de zuigerstang. Het wordt nu tot tegen de
onderflens van de cilinder geschoven en aan
de cilinder bevestigd. Door via het lantaarnstuk
olie onder druk toe te voeren wordt de zuigerstang, die ondertussen wordt ondersteund,
verder de cilinder ingeperst. Om te voorkomen
dat de doorbuigende stang gaat dragen op de
kanten van de bronzen geleidebussen zijn die
gewelfd uitgevoerd. Na een laatste reiniging
wordt de cilinder aan de dekselzijde gesloten,
zodat ook dit gedeelte met olie gevuld en
ontlucht kan worden .
De flensverbindingen aan de deksel- en
stangzijde worden voorgespannen. Onderdeel
van de assemblage vormt nog een beproeving
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Zuiger met gemonteerde
afdichtingen

Aanspannen van het onderoog
op de zuigerstang . De grote
trommel klemt de zuigerstang
op de platte kanten vast; het
onderoog , dat ondersteund is
in de achterflens van de
trommel, wordt met vijzels
onder een kleine hoek gedraaid,
om het gewenste
voorspanmoment te geven.

Fig. 4. Het montage-principe
van cilinders en cardan

op rustige werking, waarbij de stang enige
malen in en uit wordt gepompt, en een controle
op hydraulische dichtheid. De cilinder wordt
daartoe afgeperst op 270 atmosfeer aan de
stangzijde en 165 atmosfeer aan de dekselzijde.
Pas wanneer is vastgesteld dat het hydraulisch
deel goed werkt, worden de conserveringskamer en het onderoog gemonteerd.
De conserveringskamer, die een anti-corrosiemiddel bevat ter bescherming van de zuigerstang , is star aan het lantaarnstuk bevestigd.
Maar de afdichtingen in de kamer kunnen hun
werk aileen goed doen als ze de zuigerstang
volgen, ook wanneer hij doorbuigt. Daarom
zijn de afdichtingen ondergebracht op een ring
die ten opzichte van de conserveringskamer
kan scharnieren.
Het opschroeven van het onderoog op de
zuigerstang vindt plaats op een speciaal
ontworpen rolstelling, die het mogelijk maakt
het oog zuiver in lijn te houden met de zuigerstang, tijdens het gehele proces van opschroeven. In verband met vermoeiing wordt de
schroefdraadverbinding met een voorgeschreven kracht voorgespannen. De voorspankracht
wordt bepaald aan de hand van het aanhaalmoment en de hoekdraaiing. ten punt van
aandacht in het ontwerp is verder de aansluiting
van de werktuigkundige constructie geweest
- het lager met zijn afdichtingen en de pen van
het onderoog - op de staalconstructie van de
schuif. Om te voorkomen dat deze verbinding
in de kering tot stand moest worden gebracht,
is een overgangsconstructie ontworpen met de
juiste voorzieningen voor aansluiting en
afdichting van de lagerconstructie, die later op
eenvoudige wijze met bouten op de schuif kan
worden aangesloten .
Zijn de hydraulische aansluitingen afgedicht,
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CAADANBALK

KONSERVERIN GS -

KAMER
ZUIGERSTANG

dan kan de cilinder vervolgens worden geconserveerd . Met de gemonteerde overgangscon structie wordt hij daarna opgeslagen tot de
samenbouw zal plaatsvinden met de cardanbalk,
kort voor de montage van de bewegingswerken
op de kering. De cardanbalk is dan al geheel
geconserveerd en voorzien van de lagerstoelen
waarmee hij ten opzichte van de pijler kan
scharnieren .
De samenbouw van cardanbalk en cilinder
vindt plaats in verticale positie. Vanwege de
grote afmetingen en omdat een groot deel van
de cilinder ook in gemonteerde positie nog
onder de cardanbalk uitsteekt, is voor deze
samenbouw een hele stellage ontworpen.
Het belangrijkste aandachtspunt is de nauwkeurige positionering van cilinder en cardanbalk,
om het inbrengen van de cardanpennen
mogelijk te maken, waarmee de cilinder
scharniert ten opzichte van de cardanbalk. Is de
gehele assemblage voltooid, dan wordt de
cilinder tegen de cardanbalk getuid tegen
omvallen. Het transport van de combinatie die
een gewicht heeft van 75 tot 135 ton, wordt
mogelijk gemaakt doordat op de cardanbalk
vier hijspunten zijn aangebracht.
Het geheel wordt op een voor dit transport
aangepaste ponton geplaatst: het dek is van de
nodige verstevigingen voorzien en er zijn

plaatselijk gaten aangebracht voor de onderuitstekende delen. Twee op een pijler te monteren
bewegingswerken - die dus behoren bij
verschillende schuiven - worden op de ponton
naast elkaar opgesteld, uitgelijnd en onderling
gekoppeld. De combinatie wordt voorzien van
een vangconstructie die bij plaatsing op de
hamerstukken correspondeert met twee daar
aangebrachte geleide-pennen . Met elk transport
gaan acht bewegingswerken mee, voor vier
pijlers.
V66r aankomst van de bewegingswerken zijn
de hamerstukken voorzien van afgestelde
funderingen, geleidepennen en rubber stootblokken. De bewegingswerken worden twee
aan twee door de 'Taklift IV' op een pijler gezet.
De verbinding met de pijler komt tot stand
door het aanbrengen van voorspanankers door
de cardanstoelen. Met een hydraulisch aggregaat kan de zuigerstang vervolgens zover
worden uitgepompt dat de koppelconstructie
van het onderoog kan worden bevestigd aan
de ophangbalk van de schuif. De benodigde
vulplaten zijn tevoren reeds op maat gemaakt.
Pas wanneer de verbinding met de schuif tot
stand is gekomen kunnen de tuien tussen
cilinder en cardanbalk worden losgemaakt,
omdat de standzekerheid van de cilinder nu is
verzekerd .
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Het prefabricage-principe, dat zo kenmerkend
is voor de hele stormvloedkering in de Oosterscheid emond, is ook weer terug te vinden in
de schuifaandrijving. Elk bewegingswerk
wordt aangesloten op een eigen pompapparaat.

Hydraulische systemen

Staan er op een pijler twee cilinders, dan
komen daar dus ook twee aggregaten bij,
ondergebracht in een container, hetgeen de
mogelijkheid opent om ze lo nodig te gebruiken
als elkaars reserve. Omdat deze reserve
ontbreekt op de pijlers aan de randen van de
sluitgaten, is daar bij elke cilinder uit betrouwbaarheidsoverwegingen een extra aggregaat
bijgeplaatst. Wil men van het ene aggregaat
overschakelen op het andere, dan moeten in de
container enkele kranen worden geopend, en
enkele andere gesloten.
De nauwe relatie tussen de pompaggregaten
en de bewegingswerken maakte het logisch de
container met de hydrauliek in de verkeerskokers zo dicht mogelijk bij de pijlers op te
stellen; lo bleven ook de leidingen het kortst.
Wat de elektrische besturing en aandrijving
betreft is er een andere organisatie, namelijk
per schuif. Schakelt men over van het ene
hydraulische aggregaat op het andere, dan
moet er ook een elektrische omschakeling
plaatsvinden. De schakelaars hiervoor bevinden
zich naast de hydrauliekkranen. Men schakelt
ermee over van de regeling in de ene elektrocontainer naar die in een volgende.
Wilde het mogelijk zijn de containers met
hydraulische en die met elektrische apparatuur

in de verkeerskokers bij het inregelen van de
schuiven vlot op elkaar, op de cilinders en de
rest van het systeem aan te sluiten, - daarvoor
moeten per geval enkele honderden elektrische
verbindingen worden gelegd - dan moesten
aile containers al grondig zijn getest op goede
werking van de erin ondergebrachte installaties
v66r ze werden ingebouwd in de verkeerskokers.
Vanwege de sterke verwevenheid van de
elektrische besturing en bewaking met de
hydraulische installatie zou het eigenlijk zelfs te
wensen zijn dat elke hydraulische container
werd beproefd in samenhang met de aan
weerszijden gelegen elektro-containers.
Vanwege het grote aantal elektrische verbindingen van hoge kwaliteit dat hiervoor lOU
moeten worden tot stand gebracht en later
weer losgenomen, is daar echter van afgezien .
Voistaan wordt nu met de individuele beproeving van elk van de 65 afgemonteerde hydrauliek-containers.
Bij die beproeving worden pompdebieten
ingesteld, drukschakelaars en veiligheden op
de juiste waarden afgesteld, en worden aile
functies, schakelingen en terugmeldingen
getest door middel van de klemmenstroken in
de apparatenkasten waarop de complete
bedrading is gemonteerd. Elk aggregaat in de

HYDRAULlEK-CONTAINER

ElE KTRO- CO NTAINER
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Beproeving van de hydraulische aandrijving

Hydraulisch aggregaat voor de
aandrijving van twee cilinders

Fig . 1 Overzicht van de
bewegings- en besturingsapparatuur in de verkeerskoker

Binnenin een volledig ge'installeerde hydrauliek-container

container wordt op zijn beurt aangesloten op
een olietank en een hydraulische tandemcilinder. Met een speciaal beproevingsaggregaat
kunnen daarin tegenwerkende krachten
worden opgewekt, waarmee de uitwendige
belasting op de schuif kan worden nagebootst.
Aile beproevingen worden op protocol gesteld,
als certificaat van deugdelijkheid van het
nieuwe apparaat en als uitgangspunt voor later
beheer en onderhoud.
EEmmaal heeft men ter aanvulling op deze
routine-beproevingen een elektro-container
getest die was aangesloten op vier omringende
hydraulische aggregaten. Met twee tandem cilinders werd weer de uitwendige belasting
gesimuleerd en werd tevens een gelijkloopinstallatie aangedreven. Gelijkloopinstallaties
beoordelen het hoogteverschil tussen de twee
uiteinden van een schuif; bij meer dan 15 cm
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Invoer van een hydrauliek-container in een verkeerskoker

Het inwendige van een verkeerskoker. Links de kabels,
rechts de containers

verschil wordt een correctie uitgevoerd . Het
regelprogramma hiervoor is ondergebracht in
een computer in de elektro-container; het werd
bij deze gelegenheid uitgebreid en tot tevredenheid beproefd. Aan de hand van de resultaten
kon inmiddels begonnen worden aan de
seriebouw van de computers. De gereedkomende .elektro-containers krijgen nu ook allemaal
een individuele test.
Containers

In het voorgaande is enige malen gesproken
van containers, als onderdeel van de geprefabriceerde bouw van de installaties. Welnu, de
hydraulische pompaggregaten en de elektrische
installaties voor het bewegen van de schuiven
worden binnen de verkeerskokers ondergebracht in containers, die als machineruimte
dienen voor deze apparaten. Oorspronkelijk

4B2

was het de bedoeling hiervoor universele
zeegaande containers te gebruiken, maar
daarvan moest worden afgezien toen in de
loop van het ontwerpproces van de kering
geleidelijk bleek dat de beschikbare ruimte
voor de containers vee I kleiner uitviel. Er zijn
toen containers ontworpen van aangepaste
afmetingen.
Bij het ontwerp van deze containers is gestreefd
naar standaardisering op grote schaal. Elke
container bestaat uit een aantal zich herhalende
frames, zoveel mogelijk verbonden met
boutverbindingen. Omdat de containers veelal
beladen met zware uitrusting werden gemonteerd in de kokers, moest de bodem worden
aangepast aan de maximaal te verwachten
gewichtsbelasting . Voor het overige verschillen
de containers aileen in lengte. De definitieve
leveringsopdracht omvat 65 containers voor
hydraulische installaties, ieder met een lengte

van 4,6 m; 62 elektro-containers van 6,0 m; 16
containers voor berging van transformatoren
en hoog- en laagspanningsschakelmateriaal,
ter lengte van 6,0 m; vier werkplaatsen en
kantoren, ook 6,0 m lang; vier schaft-, was- en
toiletcontainers van 4,6 m lang; twee voor de
conditiebewaking van de kering, ter lengte van
12 m en een voor milieumetingen, van 15 m
lang. Lange containers worden samengesteld
uit een aantal korte. Er zijn scheidingswanden
en deuren in aangebracht. Een dee I van de
inrichting wordt later nog uitgevoerd.
Ingebouwde containers kunnen er nooit meer
in hun geheel uit, omdat de verkeerskokers aan
de kopse zijde een vernauwde doorsnede
hebben. Wei is die opening groot genoeg om
aile componenten te laten passeren, lOdat de
uitwisseling van onderdelen gewaarborgd
blijft. Het inwendige van de verkeerskokers is
ter plaatste van de landhoofden toegankelijk
gemaakt. De voordelen van de inbouw van de
apparatuur in containers spreken voor zich. De
dikwijls kwetsbare apparatuur vereist bescherming tegen de in de verkeerskokers heersende
omgevingscondities. Ook het stroomleverend
bedrijf en de arbeidsinspectie eisten afscherming van de elektrische apparatuur. Bouwkundige voorzieningen lOuden eerst na het
plaatsen van de kokers op de pijlers kunnen
worden aangebracht. Maar het was in verband
met de strakke planning niet mogelijk daarop
te wachten.
Een bijkomend voordeel van het gebruik van
containers is dat installatiedelen die door
verschillende leveranciers worden toegeleverd,
al in een vroeg stadium kunnen worden
samengebouwd en aangesloten. 20 worden de
schakelkasten voor de hydraulische eenheden
gebouwd in Oisterwijk, en vervolgens in
Boxtel, waar de hydraulische eenheden zelf
worden vervaardigd, gemonteerd in de
hydraulische containers. Van de elektrische
eenheden wordt het hart van de besturings- en
bewakingsinstallatie, de micro-processor,
samengesteld in Apeldoorn, terwijl de overige
apparatuur wordt gemaakt in Haarlem, Rotterdam en Vlissingen.
In Vlissingen wordt dat alles in de elektro-container gemonteerd en aangesloten. Na hun
gereedkomen worden de containers vervoerd
naar het bouwterrein te Kats; waar de verkeerskokers worden gebouwd. In de bouwcyclus van
de verkeerskokers is opgenomen dat elke
gereedgekomen koker gedurende vijf werkdagen op een speciale inbrengplaats wordt
gelegd. Daar wordt aile benodigde apparatuur
ingevoerd. De containers en de olietanks
worden tijdelijk voorzien van wielen, en met
een kraan op een laadplatform geplaatst. Met

behulp van een lier worden ze dan de verkeerskokers ingetrokken en op hun plaats vastgezet.
De wielen worden daarna weer verwijderd. Na
het inbrengen van de apparatuur wordt elke
verkeerskoker gedurende een periode van
ongeveer zes weken opgeslagen. In deze
periode worden voor lOver mogelijk aile
verdere materialen gemonteerd en aangesloten.
Vervolgens gaan de verkeerskokers op transport
en worden ze op de pijlers geplaatst. Na het
inhangen van de schuif en het plaatsen van de
hydraulische cilinders kan de elektrische
installatie worden afgewerkt, en kan de gehele
schuifinstallatie worden ingeregeld en in
bedrijf gesteld. Een voordeel van deze prefabricage is ook, dat er in de verschillende bouwstadia steeds sprake is van afgeronde onderdelen,
die aan een afnamekeuring kunnen worden
onderworpen . Ook de planning kan bij deze
werkwijze beter worden beheerst.
Een bijlOnder probleem vormde het kabeldraagsysteem in de verkeerskokers. Ten behoeve
van de energie-voorziening, de telefooninstallatie, het datanet voor de centrale computer, de
veilige-bedieningscommando's voor de
schuiven, en lo meer, zijn er nogal wat doorgaande kabels nodig in de kering. Ten gevolge
van de zetting van de pijle-rs en de belastingen
die de pijlers ondervinden bij gesloten kering is
de afstand tussen de verkeerskokers enigszins
varia bel.
Een aaneengesloten kabeldraagsysteem was
dus niet mogelijk. Men heeft nu besloten de
kabels ter plaatste van de overgangen vrij in
lussen te laten hangen, waarin dan tevens een
overlengte wordt opgenomen die de maximaal
mogelijke afstand tussen twee verkeerskokers
kan overbruggen, lOnder dat de kabels op trek
worden belast. Aangezien veranderingen in de
afstand tussen twee verkeerskokers zich slechts
zeer langzaam voltrekken, behoeven er geen
speciale kabels te worden toegepast, maar kan
men gebruik maken van normale installatiekabels, die in een Ius worden gehangen. De
kabels van het data net worden vanwege hun
kwetsbaarheid opgenomen in een metalen
beschermslang.

483

In Bericht 101 (augustus 1982) is een uiteenzetting te vinden over de besturing van de
schuiven in de Oosterscheldekering. Van dat
artikel geven we volledigheidshalve eerst een
korte samenvatting. Daarna zal beschreven
worden in hoeverre en op welke wijze de toen
levende gedachten zijn gerealiseerd .

De schuifbesturing

De besturing van de hydraulische installatie
voor de beweging van een schuif dient te
voldoen aan drie hoofdeisen .
Ten eerste zal het commando om de kering te
openen ofte sluiten met een hoge betrouwbaarheid moeten worden opgevolgd . De toelaatbare
faalkans wordt gesteld op slechts 10-3 keer per
jaar.
Ten tweede zullen ongelijke bewegingen van
de twee uiteinden van een schuif gecorrigeerd
moeten worden, vooral om te voorkomen dat
een extreem scheefzakkende of -stijgende
schuif de geleidingsstrippen op de pijler
beschadigt. Ook hiervoor geldt de hoge
betrouwbaarheidseis die uitgedrukt wordt in
een toelaatbare faalkans van 10-3 keer per jaar.
Ten derde dient de hydraulische installatie
gecontroleerd te worden op storingen, lOwe I in
de ruststand als tijdens bewegingen, dag en
nacht. Het al dan niet functioneren moet
zichtbaar zijn op een lokaal bedieningspaneel,
lOdat in geval van storingen de onderhoudsdienst kan worden gewaarschuwd. In dit
. opzicht kan met een minder hoge betrouwbaarheidseis worden volstaan dan bij de twee
vorige.
Figuur 1 geeft een schematische voorstelling
van de wijze waarop deze taken in de lokale
installatie worden vervuld . De stand van elke
schuif wordt ingelezen door een kleine computer. Er komen afzonderlijke meldingen binnen
voor beide uiteinden van de schuif.

Het inwendige van de microprocessorkast
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De signalen komen van in drievoud uitgevoerde
codegevers, aangedreven door de gelijkloopinstallaties in de cardanbalken, hetgeen de
kans op onjuiste meldingen verkleint. Na de
ontvangst van een bewegingscommando
- 'OP' 'STOP' of 'NEER' - rekent de computer
uit in welke stand de hydraulische pompen en
kleppen moeten worden gezet om het gewenste
doe I te bereiken. De computer rekent dit drie
keer uit en neemt dan een meerderheidsbeslissing. Daarna wordt er nog voortdurend
gecontroleerd op de voortgang en de eventuele
scheefloop van de schuif en worden de
codegeverwaarden op hun juistheid getoetst.
Ook de druk in de hydraulische systemen
wordt continu geregistreerd.
In een andere computer wordt de aansturing
van de hydrauliek vergeleken met de werkelijke
stand van kleppen en pompen. Afwijkingen

worden gemeld, en door middel van een
foutencode zichtbaar gemaakt op het plaatselijke bedieningspaneel. Met behulp van dertig
signaallampen kan deze controlerende computer de beweging van de schuif op het paneel
weergeven. De hoogte van de schuifstand aan
beide uiteinden en de eventuele scheefloop zijn
bovendien direct numeriek afleesbaar.

Fig. 1. Blokschema van een
lokale besturings- en bewakingsi nstallatie
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Datanet en centrale computer

Met de tot nu toe beschreven instrumentatie
aileen zou de Oosterschelde-kering een
verzameling zijn van 62 afzonderlijke sluizen.
Pas door onderlinge uitwisseling van gegevens
en onderschikking aan een centrale besturingsinstallatie kan de kering voldoen aan zijn
eigenlijke taken op het gebied van beveiliging
en milieubescherming.
Door middel van het zQgenoemde data net
kunnen gegevens overgebracht worden van
aile 62 plaatselijke besturingsinstallaties naar
de Centrale Computer en omgekeerd. Het
data net werkt dus in twee richtingen. Op
regelmatige tijdstippen zenden de lokale
computers automatisch de actuele waarden
naar de Centrale Besturing aangaande schuifhoogten, klepstanden, pompschakelingen,
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Fig. 3. Blokschema van het
data net

Fig. 2 Centraal wandpaneel
en bedieningslessenaar

LOKALE COMPUTER
LOKALE COMPUTER-

H15
H1

een printer op papier vastgelegd. Bovendien is
voorzien in een telefonisch oproepsysteem,
waarmee de onderhoudsdienst bij ernstige
storingen kan worden gewaarschuwd .
'Veilige' en 'alternatieve' bediening
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drukcontacten en de besturing van de hydrauliek. De Centrale Computer verzendt de com mando's voor de schuifbewegingen en commandeert nadat die zijn uitgevoerd tot het
starten van de conserveringsinstallatie of het
schakelen van de hoogspanningsschakelaars.
Om technische redenen verloopt deze gegevensuitwisseling in twee stappen .
Halverwege tussen lokale installaties en
Centrale Computer zijn lOgenaamde verzamelaars geschakeld, micro-computers die per
sluitgat, of lOals in het geval van de Roompot
per half sluitgat, de gegevens en commando's
bundelen. Een micro-computer in deze verzamelaars maakt het mogelijk via een eenvoudige
kabel snel en veel gegevens over te seinen . De
verzamelaars en de bijbehorende omzetters
worden ondergebracht in de schakelkasten van
de lokale installaties R9, R24, S8 en H8.
In het 'Ir. J. W . Topshuis' op Neeltje Jans wordt
de Centrale Computer ge'installeerd, met
daarop aangesloten het centrale wandpaneel,
de bedieningslessenaar, een aantal grafische
beeldschermen en printers, een telefooncentraIe, de vier verzamelaars en enkele kleinere
apparaten . Om te voorkomen dat bij elke
storing in een van de 62 lokale installaties ter
plekke een onderzoek moet worden ingesteld
naar de aard en de ernst van de storing,
waartoe een onderhoudsmonteur vanuit het
Centrale Bedieningsgebouw al gauw enkele
kilometers lOU moeten afleggen , is het via het
data net mogelijk gemaakt de situatie waarin de
schuiven, de hydrauliek of de besturingsinstallatie verkeren, weer te geven op de centrale
beeldschermen .
Ter wille van de archief-vorming worden aile
meldingen van storing evenals de opdrachten
tot bewegen van de schuiven door middel van

Vanuit de Centrale Bedieningsruimte is het op
twee manieren mogelijk de kering te openen of
te sluiten. De meest betrouwbare manier, die
de kleinste kans van falen heeft, heet daarom
de 'veilige bediening' . De faalkans ligt hier op
10-3 keer per jaar. Maar dit wil natuurlijk niet
zeggen dat de andere onveilig lOU zijn; die
heet daarom de ' alternatieve'. Bij de 'veilige
bediening' loopt een drievoudig uitgevoerde
kabel rechtstreeks van de Centrale Bedieningsinstallatie naar de ingangen van de plaatselijke
installaties. Met een druk op de knop gaan aile
schuiven in gelijke mate omhoog , omlaag of
stoppen .
De alternatieve bediening biedt heel wat meer
mogelijkheden . De bedieningsopdrachten
worden nu doorgegeven aan de Centrale
Computer en van daaruit via het datanet aan
de lokale computers gezonden. Hierbij kan
gekozen worden tussen collectieve en individuele bediening van de schuiven. Bij de collectieve
bediening staan verschillende van tevoren
ingeprogrammeerde sluitingstechnieken ter
beschikking. Bij voorbeeld: aile schuiven in
gelijke mate dicht, aileen aile even schuiven
dicht, of korte schuiven starten hun beweging
een half uur na de lange, of de schuiven in de
Hammen stoppen op 1 m boven de drempel.
Wat individuele schuifbediening is, spreekt
voor zichzelf.
Stand van zaken
Het besturingsproject begon in 1979 met het
opstellen van een uitgebreide specificatie van
de eisen waaraan de programmatuur en de
apparatuur lOuden moeten voldoen. Daarop
volgde een functionele beschrijvi{1g van de
hydrauliek, van de besturing ervan en de
controle erop, een voorlopig ontwerp van de
lokale bedieningspanelen en een beschrijving
van aile andere functies die de lokale besturingsinstallatie lOU hebben te verrichten . Ook de
klimaateisen 'werden gedefinieerd . In een
proefopstelling werden de eisen nader uitgewerkt, maar nog steeds in zeer algemene
termen . De detaillering kon worden verschoven
naar een later tijdstip, minder ver van de
opleveringsdatum van de kering. Na aanbesteding van het definitieve ontwerp en de vervaardiging van de apparatuur en programmatuur
kon in juni 1983 een eerste prototype worden
487

Fig. 4. Grafische weergave
van de schuivenstand in de
Hammen
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Fig. 5. Hydraulische installaties aan beide zijden van een
schuif
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beproefd. De werkelijkheid werd zo dicht
mogelijk benaderd door een echte hydraulische
installatie aan te sluiten en echte, zij het
verkorte cilinders van tegendruk te voorzien .
Daarmee kon het dynamisch schuifgedrag
goed worden gesimuleerd. Veel fouten en
verrassingen leverde de proef niet op. De
leverancier had de apparatuur al eens eerder
getest met een computer-simulatie. Er volgden
nog klimaatbeproevingen, waarbij de installatie
op temperatuur-, vocht- en zoutgevoeligheid
werd onderzocht; daarna kon de serieproduktie
beginnen.
In januari 1984 werd de eerste eenheid ingebouwd in een verkeerskoker. Dit deel van het
project kan worden afgesloten wanneer in
september de eerste schuif met installatie met
succes is beproefd en de inbouw in de kering
op gang begint te komen . De leverantie is
gereed met de oplevering van het laatste
gedeelte, de Centrale Computer. Dit gebeurt
vermoedelijk midden 1986.

tions, de middenspanningsschakelruimten in
het bedieningsgebouw en de bedieningslessenaar in de Centrale Bedieningsruimte worden
op deze installatie aangesloten.
Via de geluidsinstallatie worden algemene
berichten en waarschuwingen omgeroepen.
Ook kan ze dienen voor het oproepen van
personen die zich in de containers of de
verkeerskokers bevinden. Via deze installatie
wordt tevens automatisch een waarschuwingssignaal gegeven voor begonnen wordt met het

Het transformator-compartiment in de transformator-container

Communicatiemiddelen

De 62 schuifinstallaties van de Oosterscheldekering staan verspreid over een afstand van
bijna 6 km. Voor een goede bedrijfsvoering van
een zo uitgestrekte installatie is de communicatie van vitaal belang, met name bij storing en
het plegen van onderhoud. Daarom zijn in het
complex niet minder dan vijf verschillende
communicatiesystemen aangelegd : een
gewone telefooninstallatie, een batterijloze
telefooninstallatie voor de middenspanningsstations, een geluidsinstallatie, een oproepinstallatie en een installatie voor werk-spreek-verbindingen.
De gewone huistelefoon is op het openbare net
aangesloten en omvat in het Bedieningsgebouw
een kleine huiscentrale, waaraan een aantal
toestellen voor interne communicatie is
verbonden. Naast de nodige toestellen in
kantoorruimten en dergelijke worden er ook
toestellen aangebracht in de elektro-technische
ruimten, zoals de schakelruimte en de dieselcentrales. Op de bedieningslessenaar in de
Centrale Bedieningsruimte wordt een tafeltoestel geplaatst en voorts komt in elk van de 62
elektro-containers in de verkeerskokers een
wandtoestel.
Voor het verrichten van schakelhandelingen in
de middenspanningsinstallatie is een directe
verbinding tussen aile locaties onderling van
groot belang, ook en juist bij storingen . Hier is
gekozen voor een batterijloze telefooninstallatie,
die zonder voedingsspanning werkt en dus ook
functioneert bij onderbreking van de energievoorziening. De zeventien middenspanningssta489

bewegen van de schuiven . Er zijn vijf groepen :
twee in de Roompot en een in elk van de beide
andere sluitgaten en dan nog een in de elektrotechnische ruimten in het 'Ir J. W. Topshuis'.
Deze groepen kunnen afzonderlijk en gezamenlijk worden ingeschakeld .
De bedieningspost is opgesteld bij de telefoniste ; maar het is ook mogelijk de bediening om
te schake len naar de lessenaar in de Centrale
Bedieningsruimte. Bij elke schuif worden
luidsprekers gemonteerd op de pijlers, in de
verkeerskoker en in de containers .
Aan de telefooninstallatie is een installatie
verbonden voor de oproep van personen die
een ontvanger bij zich dragen met een eigen
toestelnummer. De drager van een ontvanger
kan worden opgeroepen vanaf elk telefoontoestel dat op de centrale is aangesloten. De
opgeroepene hoort een oproepsignaal en kan
op een willekeurig toestel een toestelnummer
bell en dat hem automatisch verbindt met de
oproeper.
Voor het in bedrijf stellen, het inregelen, het
onderhoud en het opsporen van storingen in
de werktuigkundige en elektrische installaties
moet communicatie mogelijk zijn tussen een
groot aantal plaatsen in het complex. Daartoe
zijn op aile plaatsen waar zich apparatuur
bevindt speciale contactdozen aangebracht,
waarop hoofd- of handtelemicrofoons kunnen
worden aangesloten. De contactdozen zijn
verdeeld in 66 groepen : aile dozen van een
groep zijn met elkaar verbonden. Het aansluiten
van twee telemicrofoons volstaat om een
verbinding tot stand te brengen. Communicatie
tussen de verschillende groepen is mogelijk
door ze te schakelen op een van de vier
verbindingslijnen.
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Energievoorziening
De elektrische installatie is al uitvoerig beschreyen in Bericht 101 (augustus 19821, waarnaar
hier kortheidshalve verwezen wordt. Een paar
woorden nu nog over de energievoorziening .
Ais de bouw van de Oosterscheldekering
achter de rug is, zal de energie voor de kering
in rust worden betrokken van de Provinciale
Zeeuwse Energie Maatschappij, via het eiland
Schouwen. In het ' Ir. J. W. Topshuis' is een
ruimte voor de aansluiting gereserveerd. De
aansluiting kan pas tot stand word en gebracht
wannee r de kering in de sluitgaten Hammen en
Schaar gereed is. Maar ook daarvoor al is er
energie nodig. Voor het sluitgat Schaar kan de
benodigde energie worden betrokken van een
reeds aanwezige diesel centrale op Neeltje
Jans.
Voor de Hammen heeft de P.Z.E .M. opdracht
gekregen een tijdelijke aansluiting te realiseren
nabij de damaanzet Schouwen . De energie
wordt gebruikt voor kranen en andere werktui gen die betrokken zijn bij de voltooiing van de
kering, maar ook voor de definitieve installaties
die zich in de verkeerskokers bevinden . De
apparatuur die daar staat opgesteld is zeer
gevoelig en mag niet langdurig zander spanning
blijven.
De tijdelijke dieselcentrale op Neeltje Jans zal
uiteindelijk worden ontmanteld. De diesel-elektrische aggregaten wilen worden gebruikt bij
de opbouw van de definitieve krachtcentrale
voor operationele situaties, die wordt ondergebracht in het bedieningsgebouw, het 'Ir. J. W .
Topshuis'. Een en ander verloopt in fasen. Een
begin werd al gemaakt met het reviseren van
aggregaten .
-

In het vlakke landschap van de Oosterschelde
is de stormvloedkering een hoog oprijzend
kunstwerk, al valt dat niet op doordat hij ook
zo enorm lang is. Boven de kering torenen nog
weer de cilinders uit van de hefinrichtingen
voor de schuiven. Zij zullen een enorme
aantrekkingskracht hebben op bliksem in de
buurt. Men moet dan ook stellig rekenen met
blikseminslag in de cilinders of de schuiven. De
kans daarop is tien keer groter dan op een
inslag binnen de bebouwde kom. Voorkomen
dient te worden dat daardoor grote schade
ontstaat, of dat de veiligheid van Zeeland
wordt bedreigd doordat de kering tijdelijk
buiten werking wordt gesteld.

Er zijn uitgebreide maatregelen voorgesteld
om aan blikseminslagen het hoofd te kunnen
bieden. Gezien de statistische onweersverwachting voor het gebied rondom de Oosterscheldekering moet gerekend worden met een a twee
inslagen per jaar.
Een blikseminslag kenmerkt zich door zijn korte
duur en zijn hoge energie-inhoud . In enkele
micro-seconden bereikt de ontlaadstroom zijn
maximale waarde, die wei 20 kilo-Ampere kan
bedragen. De korte stijgtijd van de stroom
veroorzaakt dat de inslag een hoogfrequent
gedrag krijgt. De door de ontlaadstroom
veroorzaakte hoge spanningen worden dan
niet meer aileen bepaald door de weerstand
van het ontlaadcircuit, maar in hoge mate door
de inductieve weerstand die voigt uit de
geometrie van het kunstwerk. De bliksem zal,
met andere woorden, de kortste weg naar de
aarde zoeken en zich niet vee I gelegen laten
Iiggen aan de weerstand die onderweg wordt
ondervonden . Hij laat zich niet meenemen door
een aardleiding die een omweg maakt, maar
slaat dwars door centimeters dikke betondekkingen heen om de kortere weg via het wapeningsstaal te kiezen.
Een voorbeeld: een gemiddelde blikseminslag
met een stijgtijd van een micro-seconde en een
topwaarde van de ontlaadstroom van 25
kilo-Ampere veroorzaakt een spanningsverschil
van 4 kilo-Volt per meter. Het potentiaal-verschil
tussen de bovenkant van de cilinder en de
aarde, die 30 meter van elkaar liggen, kan dan
120 kV bedragen.
Nu zijn er bij de overgangen van de betonnen
elementen naar de stalen constructies op tal
van plaatsen isolerende materialen aangebracht, in de eerste plaats om corrosieve
elektrolytische kruipstromen een halt toe te
roepen. De stalen cilinders en de cardanbalken

Bliksembeveiliging

zijn ge'isoleerd op de hamerstukken opgesteld
en worden met ge'isoleerde spanstaven
bevestigd . In de lageringen van de cilinder in
het cardan, in die van de cardanbalk, in de
cardanstoel en in het onderoog van de zuigerstang zijn isolerende kunststofschijven aangebracht. Ook de schuifgeleidingen van aluminiumbrons zijn ge'isoleerd op de pijlers gemonteerd. Bij blikseminslag in een cilinder of een
schuif zullen er echter zulke grote potentiaalverschillen ontstaan tussen de onderling ge'isoleerde delen, dat de isolatielaag op verscheidene
punten kan doorslaan.
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In de cardanbalken is elektrische apparatuur
ondergebracht voor de hoogtemeting en voor
de besturing van bij de cilinder geplaatste
hydraulische onderdelen . Deze apparatuur is
door middel van kabels verbonden met de
elektrische installaties in de verkeerskokers, die
beschikken over een veiligheidsaarding. De
elektrische apparatuur in en nabij de cardanbalk
heeft dus een lage potentiaal ten opzichte van
de aarde . Juist daarom is er een zeer grote
kans dat er overslag zal plaatsvinden van de
cardanbalk of de overige constructies naar de
elektrische apparatuur, waardoor ook die op
een zeer hoog potentiaal ten opzichte van de
aarde kan worden gebracht. Maar deze apparatuur is tegen zulke hoge spanningen totaal niet
bestand. De isolatie zal doorslaan en een deel
van de apparatuur zal zelfs kunnen verbranden.
Voorts zal er via de elektrische leidingen, maar
eveneens door de hydraulische leidingen die
verbonden zijn met de cilinders, een hoge
spanning worden toegevoerd aan de apparatuur
in de verkeerskokers, niet aileen omdat een
deel van de afleidstroom langs deze weg
afvloeit, maar ook door iriductie in de leidingen.
Het zwaarst te verduren krijgen het onder deze
omstandigheden de besturende en bewakende
microprocessors.
De spanning die door de leidingen in de
verkeerskbker wordt gebracht heeft, gezien het
feit dat de verkeerskoker zich redelijk dicht bij
de aard-potentiaal bevindt en door demping
ten gevolge van de reactantie van de leidingen
niet meer lO'n erg hoge waarde, maar het gaat
toch altijd nog wei om enkele duizenden Volts.
De ingangen van de micro-processors zijn
slechts beveiligd tegen overspanningen van
maximaal1000 Volt. Blikseminslag zal, indien
er geen aanvullende beschermende maatregelen worden getroffen, een desastreuze uitwerking hebben op de micro-processors.
De gedrukte circuits in het innerlijk ervan zullen
smelten en de bedrading wordt vernield. En
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aangezien de elektrische installaties in de
opeenvolgende verkeerskokers door middel
van het voedingsnet met elkaar verbonden zijn,
zal blikseminslag in een cilinder schade
veroorzaken in de elektro-technische apparatuur
van een aantal opeenvolgende verkeerskokers .
De stalen constructie-onderdelen zullen door
hun robuuste uitvoering en hun afmetingen
weinig of geen schade ondervinden van de
ontlaadstroom . Wei zal schade kunnen optreden
aan de kunststof-isoleringen tussen de verschillende onderdelen . Een rechtstreekse inslag op
een cilinder kan beschadiging veroorzaken van
de spanbouten in het cilinderdeksel. Het meest
kwetsbare onderdeel is de overgang van de
cilinder naar de zuiger. Verwacht wordt dat de
overslag zal verlopen via de lagering en dat
een grote stroomdoorgang daar beschadigingen zal veroorzaken .
Nagenoeg geen schade zal ontstaan aan de
betonnen elementen en het wapeningsijzer.
Toch zijn er enige kritieke onderdelen te
noemen: gevaarlijk wordt het wanneer een
hoge ontlaadstroom wordt afgevoerd door de
spankabels die hamerstuk en pijler verbinden
of via een overslag tussen deze spankabels en
de bewapening in de pijler. Ook de isolatie
tussen de spanstaven waarmee de cardanbalk
op het hamerstuk is bevestigd, is een teer punt,
wanneer overslag plaatsvindt op het wapeningsijzer in het hamerstuk. Eveneens kwetsbaar is
de isolatie tussen de schuifgeleidingen en de
bewapening van de pijlers. Het gevaar bestaat
dat bij het doorslaan van deze isolatielagen
metaaldeeltjes smelten die een blijvende
kortsluiting teweeg brengen op een niet
controleerbare en onbereikbare plaats. Ook al
lOU zo'n kortsluiting zich slechts voordoen op
een plaats, dan zal onvermijdelijk elektrolytische
corrosie ontstaan .

Fig . 1. Verloop van een
bliksemontlading. De energie
die omgezet wordt, zou bij het
energiebedrijf maar f 25,kosten

Maatregelen

De ideale oplossing om schade ten gevolge
van blikseminslag te voorkomen lOU de
doelbewuste opvang van de bliksem zijn via
bliksemafleiders die de ontlaadstroom volledig
buiten aile constructiedelen om naar de aarde
afvoeren. Bij veel waterstaatswerken worden
de kwetsbare onderdelen beschermd door
hoogliggende objecten in de omgeving, hetzij
een hoogliggende verkeersweg met lichtmasten
of leuningen die geaard zijn via de wapening,
hetzij door gebouwen of heftorens die voorzien
zijn van bliksemafleiders. Bij de Oosterscheldekering is de toestand lOals uiteengezet aanmerkelijk ongunstiger. De cilinders torenen boven
het kunstwerk uit en zullen blikseminslagen via
de hydraulische en elektrische leidingen naar
de kwetsbare apparatuur doorgeleiden ; en hier

Fig . 2. Kritieke punten in de
Oosterscheldekering met
betrekking tot de bliksembeveiliging
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kan niet zonder meer een afleiding buitenom
gemaakt worden die het kunstwerk als een kooi
van Faraday omsluit, zoals bij gebouwen en
torens gebruikelijk is.
De beste beveiligingsmethode zou bestaan uit
een reeks hoge masten tussen de cilinders,
onderling met spandraden verbonden, een
techniek die bij hoogspanningslijnen wordt
toegepast. Hoewel daarmee rechtstreekse
inslag op de cilinders en schuiven voorkomen
kan worden, blijft het probleem van de afleiding
naar de aarde bestaan . Afleiding via de wapening van het hamerstuk en de pijler zou tot
grote spanningsverschillen leiden tussen de
wapening en de spanstaven van de cardanbalk,
en dan zit men nog met hetzelfde probleem als
bij een directe inslag op de cilinders. De enige
afdoende afleiding zou een aantal leidingen
zijn die buitenom de hamerstukken en de
pijlers liepen en wei zo dat geen overslag zou
kunnen plaatsvinden naar het wapeningsijzer
en de stalen constructies van schuiven,
geleidingen, cilinders, trappen en bordessen.
Praktisch gesproken is deze wijze van afleiding
onmogelijk, terwijl opvangmasten en spandraden buitengewoon kostbaar zouden zijn, nog
afgezien van de esthetische bezwaren . Van
deze methode is dus afgezien .
De oplossing wordt nu gezocht in een totaal
andere richting . De cilinders zullen als opvangpunt moeten dienen voor de bliksemontlading.
Door juist opzettelijk de kortste weg binnendoor
voor de bliksem te banen zal men trachten
ongelukken en schades te voorkomen.
De ge'isoleerde stalen constructies en wape-
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ningsnetten worden doorgekoppeld met met
gas gevulde overspannings-afleiders, zodat
geen overslag meer zal plaats kunnen vinden
op oncontroleerbare plaatsen . Zulke koppelingen zullen moeten worden aangebracht tussen
de stoel van de cardanbalk en een aan het
wapeningsijzer van het hamerstuk gelaste
aardstek en ook tussen het bevestigingspunt
van de spanstaven aan de onderzijde van het
hamerstuk en de wapening. De impedantie van
de afleiding via het wapeningsijzer dient zoveel
mogelijk verlaagd te worden om dat deel van
de ontlaadstroom dat afvloeit via de zuiger, zo
klein mogelij k te houden . Daarmee kan beschadig ing worden voorkomen van de afdichtende
manchet.
Om dit te bereiken zal de wapening in het
hamerstuk volledig worden doorgelast, en
zullen extra aardstekverbindingen tussen pijler
en hamerstuk worden aangebracht. Naarmate
deze verbindingen beter zijn zal er ook minder
stroom afvloeien over de spankabels. Bovenop
elke cilinder wordt een stalen pijp gemonteerd
die zal dienen als opvangpunt voor de bliksem,
zodat er geen schade optreedt aan de spanbouten van het cilinderdeksel.
Met behulp van gevlochten koperen kabels
wordt een laag-Ohmige overbrugging tot stand
gebracht van de lagers van het cardan en van
het onderoog van de zuiger. Aile elektrische
apparatuur die bij de cardanbalk is opgesteld
wordt bovendien voorzien van overspanningsafleiders, evenals de elektrische en hydraulische leidingen die vanaf de pijlers de verkeerskokers binnenkomen.

Met een constructie als de Oosterscheldekering
hoopt men een zeker doel te bereiken; in casu
bescherming van het achterland tegen overstromingen. De kans dat dit doel bereikt wordt,
hangt in belangrijke mate at van de complexheid
van het werk, de bouwkwaliteit van de
aannemer en een adequate controle door de
directie.

De prenatale periode van de constructie valt
uiteen in een ontwerpfase en een bouwfase. In
de eerste fase wordt 'doorgaans een aantal
alternatieve technische oplossingen ontwikkeld
en met elkaar vergeleken. Bijna alles is in
voorschriften vastgelegd en vaak worden er
controleberekeningen geeist. Bij de uitvoering
is vee I minder vastgelegd, en kent men
doorgaans geen controle-systeem. Het is een
veel oppervlakkiger proces, waarin de omstandigheden snelle beslissingen forceren. Tijdens
de bouw treedt dan ook het grootste aantal
ontsporingen op. Wat is daartegen te doen? In
absolute zin niet veel, maar toch zou een
verkenning vooraf van de risico's die men bij
de bouw gaat lopen, meer inzicht kunnen
geven in de aard en de specifieke risico's van
de uitvoering. Risico's kan men tenslotte aileen
beperken wanneer men ze kent.

Risico-analyse

Risico's - dat zijn dus de kansen op een
ongewenste gebeurtenis vermenigvuldigd met
de daarbij te verwachten schade - kunnen en
moeten nooit geheel worden uitgesloten: het is
niet nodig, niet mogelijk en het is onaanvaardbaar duur het zelfs maar te proberen. Wei
moeten ze tot een aanvaardbaar minimum
worden teruggebracht. Wil men de risico's
analyseren, dan moet men in de eerste plaats
meer weten over de kans dat ze optreden . De
leer die dit beschouwt, heet probabilistiek, leer
der waarschijnlijkheid.

Fig. 1. Deterministische en
probabilistische ontwerpmethoden in onderlinge vergelijking
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Tegenwoordig , en dat is ook het geval geweest
bij de schuiven en bewegingswerken voor de
Oosterscheldekering, ontwerpt men waterbouwkundige en andere constructies veelal
volgens een probabilistische aanpak (zie ook
Bericht 84, 85 en 86, mei-november 1978). Men
bepaalt daarbij de kans dat onderdelen van een
constructie bezwijken en de kans dat bepaalde
belastingen zullen optreden. Het komt er op
neer dat men voor een eigenschap of belasting
niet een bepaalde discrete waarde kiest, maar
die waarde afleidt uit een verzameling van
waarden die ieder een kans van voorkomen
hebben (figuur 1).
In het ontwerp neemt men dan die kanswaarden
die bij die combinatie een aanvaardbaar risico
geven. De probabilistiek is vooral van belang
bij een onzeker verschijnsel, zoals golfbeweging,
en bij een combinatie van verschijnselen . Bij
onzekere verschijnselen is het mogelijk op
basis van een aantal gegevens voorspellingen
te doen op lange termijn. Bij een combinatie
van belastingen valt in te zien dat de kans dat
ze aile tegelijk hun extreme waarde bereiken,
klein is. De som van belastingen komt bij een
probabilistische aanpak lager te liggen dan
wanneer men ontwerpt op een optelsom van
uitsluitend de allerongunstigste belastingen .
Gevolglijk kan er lichter en goedkoper geconstrueerd worden . Deze methodiek dringt in
onze dagen door in de algemene bouwnormen;
ook de nieuwe Eurocodes hebben dit principe
als achtergrond. Voor de Oosterscheldekering
werd de toepassing ervan ontwikkeld door de
stafgroep Ontwerpmethodieken.
Bij de uitvoering, waar men nogal eens voor
onverwachte situaties komt te staan, wordt
dikwijls teruggegrepen op beroepservaring . De
ontwerper van het werk heeft vooral gekeken
naar het eindstadium, het resultaat. Maar
voordat de bouw zover is, hebben er eigenlijk
zeer veel andere bouwwerken gestaan, waarin
de verdeling van de belastingen veelal sterk
verschilde van de uiteindelijke. Toch is daaraan
veel minder aandacht besteed. De eigenschappen van het werkmaterieel hebben in de
tussenstadia van de bouw sterke invloed .
Om qua risico's tot een evenwichtig geheel van
ontwerp en uitvoering te komen, bleek vooral
analyse van de uitvoering noodzakelijk, temeer
daar het onderhavige werk voor een belangrijk
deel ver buiten het ervaringsgebied ligt. Voor
de bedoelde analyse werd als tegenhanger van
de werkgroep Ontwerpmethodieken een groep
Uitvoeringsmethodieken ingezet (daarover al
Bericht 103, februari 1983).
Bij de uitvoering van een werk gaat het om tijd,
kosten en kwaliteit, de laatste te verdelen in
materiaalkwaliteit en vormkwaliteit. Vormkwa496

liteit is de kwaliteit die bereikt wordt bij het
vervaardigen van een element en vervolgens
bij het opeenstapelen of samenbouwen van
elementen . Kosten en tijd zijn redelijk te
beheersen als men eenmaal weet hoe en hoe
snel een bepaalde vormkwaliteit kan worden
gerealiseerd.
Maar dat is nu juist doorgaans het meest
onzekere, omdat men met complexe situaties
kan worden geconfronteerd , niet aankan op het
weer en dikwijls geremd wordt door tegenslagen op het werk. Het analysesysteem van de
uitvoering moest rond de drie bovengenoemde
aspecten worden opgetrokken . Vanwege de
goede ervaring met de probabilistische aanpak
bij de ontwerpmethodieken, wilde men deze
methode ook bij de analyse van de uitvoering
gebruiken . Zo speelde de probabilistiek al mee
bij het beantwoorden van de vraag: hoe groot
is de kans dat de opleveringsdatum gehaald
wordt?
De keuze van het systeem van analyse is
misschien minder belangrijk dan de consequente toepassing ervan als het eenmaal is gekozen .
Een systeem kan nooit voor 100% goed zijn .
Ais het in enkele situaties niet de verwachte
voordelen oplevert, moet dit niet meteen
worden aangegrepen om het te verlaten.
Om die uitvoeringsaspecten te kunnen analyseren die van belang werden geacht, zijn onder
de werkgroep Uitvoeringsmethodieken drie
subgroepen ingesteld : TOLE, voor kwaliteitsrisico's en toleranties, RISKOS, voor de risico 's
van planning en fin ancien en GEFO, die de
technische risico 's benaderde door het opstellen
van een gebeurtenissen- en foutenboom. De
toleranties worden in deze aflevering op een
andere plaats besproken . De planning van
fabricage en montage van de schuiven was
ingepast in de planning van het totale werk. De
detailplanningen waren in dit geval voor
verantwoordelijkheid van de aannemer.
Risico's van de detailplanning zijn dan ook niet
door RISKOS beschouwd, omdat de schuiven
en bewegingswerken volgens overeenkomst
werden gerealiseerd.
GEFO had als taak het opsporen van ongewenste
gebeurtenissen . Aanvankelijk dacht men
daarbij gebruik te maken van de technieken
van de gebeurtenissen- en foutenboom,
vandaar ook de naamgeving van deze groep. In
zo'n boom komen aile relaties van een gebeurtenis met andere gebeurtenissen naar voren en
kan de kans van voorkomen ervan worden
berekend. AI spoedig bleek dat men deze
techniek aileen in zeer complexe of zeer
gedetailleerde aangelegenheden nodig had .
Het rendement van gedetailleerde uitwerking
was gemiddeld klein en zou bovendien veel

mankracht vereisen. Dat komt doordat detailinformatie over de samenhang van gebeurtenissen vaak ontbreekt en omdat het grootste
aantal fouten wordt veroorzaakt door menselijk
falen, waarvoor geen bruikbare risico-getallen
voorhanden zijn . Uiteindelijk heeft men bij
GEFO toch een werkwijze gevonden die
productief was in vergelijking met de geleverde
inspanning. De onafhankelijke instituten TNO
en KEMA maakten per onderdeel een werkbeschrijving waarin aile handelingen werden
opgesomd . Vervolgens stelden zij een lijst op
van mogelijke ongewenste gebeurtenissen . Dit
werd de primaire analyse genoemd.
In de secunda ire analyse werden de in het
formulier genoemde acties verder uitgewerkt.
Het ging dan vooral om ongewenste gebeurtenissen met een relatief hoog risico -getal. Aile
risico 's wegnemen is namelijk net als bij het
ontwerp onevenredig duur. De secundaire
analyse kan het beste gebeuren door de
. ontwerpers zelf; zij kennen immers als geen
ander de details die spelen, want ze zijn er
. doorgaans al jaren mee bezig . Men onderscheidde twee soorten acties bij een ongewenste
gebeurtenis, preventieve en responsieve.
Preventieve acties hielden in dat het ontwerp
werd aangepast of dat de wijze van werken
werd veranderd. Bij responsieve acties werd
het risico van de ongewenste gebeurtenis
geaccepteerd, maar hield men extra materiaal
- een reservepijler bij voorbeeld - of reservematerieel - sleepboten, bestortingsschepen in reserve beschikbaar. De responsieve acties
werden opgenomen in een afzonderlijk deel
van het draaiboek voor de uitvoering . Indien
zich een ongewenste gebeurten is zou voordoen,
kon men het draaiboek erbij nemen en de
daarin neergelegde instructies opvolgen .
Daarmee voldeed de GEFO-groep aan een
tweede taak : zij moest zulke duidelijke scenario's
schrijven dat in de eerste plaats paniek en in de
tweede plaats wilde improvisatie kon worden
voorkomen .
De theorie geeft aan dat na het nemen van
acties het geheel opnieuw moet worden
bekeken. In de praktijk blijkt dat niet nodig. Bij
het uitwerken van de acties kon men al aangeven
in hoeve rre de risico's erdoor werden verminderd. Een bijkomend voordeel is dat het voor
deze analyses nodig was het hele werk nog
eens met aile betrokkenen door te lopen.
Daarbij komen doorgaans nog weer allerlei
zaken naar voren, en de direc;t betrokkenen
realiseren zich - vaak in stilte - dat zij op
bepaalde punten nog eens extra moeten letten .
Doordat men het gehele werkonderdeel nog
eens doo rloopt, komt ook naar voren waar het
aan precieze uitwerking ontbreekt, waar men

nog witte vlekken heeft zitten. Duidelijk werd,
dat vooral mensen die met volkomen nieuw en
onbekend werk bezig waren, van de GEFO-analyse profiteerden en er behoefte aan hadden.
Met het aangeven van witte vlekken en zwakke
plekken bereikt men op zijn minst dat van te
voren bekend is waar bij de uitvoering in het
bijzonder op moet worden gelet en met welke
middelen. Er ontstaat een plan voor selectieve
controle. Daarnaast kan de risico-informatie
ook goed van pas komen bij het afwegen van
alternatieven .
In het algemeen kan na de opgedane ervaring
worden gesteld dat het bouwen van elementen
als een bekende techniek werd gezien waarvoor
diepgaande risico-analyse niet meer nodig
was. Er werd vaker een beroep op gedaan bij
problemen die samenhingen met de samenbouw en montage. Ook werd duidelijk dat een
aanpak als boven geschetst aileen zin heeft
wanneer men staat voor een groot en totaal
onbekend type werk. Een goede uitvoerder
staat bij bekende werkzaamheden als vanzelf
stil bij de risico's die hij neemt en hij denkt
vooruit voor het geval er toch iets misgaat. Op
onbekend terrein was de GEFO-analyse in staat
de ris ico 's niet uit te sluiten, maar beslist wei,
ze te verkleinen .
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Zoals bekend wordt de Oosterscheldekering
opgebouwd uit geprefabriceerde elementen,
die worden opgestapeld op een bouwterrein
onder water. De voornaamste losse elementen
zijn de onder- en bovenmatten, de pijlers, de
dorpel- en bovenbalken, de hamerstukken, de
bewegingswerken en de schuiven .

Voor het plaatsen van matten en pijlers werd
speciaal materieel ontwikkeld, met name de
werkschepen 'Cardium' en 'Ostrea'. De overige
hier opgesomde elementen zouden moeten
worden ge'installeerd door een speciale
drijvende bok. Dit werd de 'Taklift IV'. Om een
indruk te geven van de taken waar deze bok
voor staat, geven we een lijstje van de elementen
die hij achtereenvolgens moet plaatsen, ieder
met hun stukgewicht:
landhoofdverkeerskokers
moten landhoofdverkeerskokers
verkeerskokers
hamerstukken
schuiven
bewegingswerken
dorpelbalken
bovenbalken
overige elementen

1 x 1521 t; 5 x 1770 t
617 t
1300 t
480 t
260 tot 480 t
75 tot 140 t
2700 t
1200 t
max. 510 t

Hijsframes voor de elementen

A- FRAME BOK
HIJ SDR ADEN

._- --------------2

TREKPL ATEN

Het werd al snel duidelijk dat behalve de grote
bok ook zeer zwaar hulpmaterieel zou moeten
worden ingezet.
Een eerste probleem bij de voorbereiding van
de plaatsingswerkzaamheden van de 'Taklift IV'
betrof de hijsdraden. Rechtstreekse bevestiging
ervan aan het te hijsen element is om een
aantal redenen niet mogelijk : hijsdraden
kunnen vanuit de bok aileen maar vrijwel
verticaal naar beneden hangen, omdat de
draden anders niet tussen de wangen van de
schijven blijven lopen . Bovendien zou de hoek
die de hijsdraden met het te hijsen element
maken horizontale reactiekrachten oproepen
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DRUKFRAME
(EVENAAR)

-------------STROPPEN

Fig. 1. Rechtstreekse bevestiging van de hijsdraden. In de
praktijk kan dit niet

3

Fig. 2. Noodzakelijke hijsconfiguratie
Fig . 3.

Drukframe als vakwerk

_ _ _ .__iliiiiilL_ ___ _
De 'Taklift IV' plaatst een
verkeerskoker

die te grote drukkrachten veroorzaken in dat
element. Er is dus hulpgereedschap noodzakelijk
en wei een stel trekplaten en een drukframe,
dat men ook wei evenaar noemt (figuur 2). De
trekplaten mogen niet te hoog zitten, want dan
kan er niet voldoende hoog worden gehesen.
Aan de andere kant mag de afstand tussen de
trekplaten en het drukframe niet te klein zijn,
want dan gaan de kabels te schuin staan en
worden de drukkrachten in het frame te groot.
Een compromis tussen deze eisen was wei te
vinden.
Aanvankelijk werd gedacht dat men zou
kunnen volstaan met een universeel hijsframe
voor aile te plaatsen elementen. Het drukframe
zou dan moeten worden voorzien van een
groot aantal hijsogen, sommige in de buurt
van het midden van het drukframe. Het gevolg
hiervan was echter dat in het drukframe niet

Foto rechts: De 'Taklift IV' met
hoofdtakel en extra-top, ieder
met bijbehorend drukframe

Fig. 4, 5. Alternatieve posities
van de 'Taklift IV' bij het
samenbouwen van de Oosterscheldekering
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aileen drukkracht moest worden opgenomen,
maar ook een buigend moment. Daarom moest
het drukframe worden uitgevoerd als een
vakwerkligger. Aanvankelijk leek het erop dat
aile problemen met een lo uitgevoerd vakwerkframe lOuden kunnen worden opgelost. Maar
toen werd de lengte bekend van de landhoofdverkeerskokers, die de wal met de eerste pijler
verbinden: 60 en 80 m! Dat hield in dat het
universele frame lOU moeten worden verlengd,
en daardoor werd het te zwaar om de zwaarste
elementen te hijsen. Besloten werd, voor de
landhoofdverkeerskoker een apart frame te
bouwen: de landhoofdverkeerskokers zijn de
langste elementen. Om het hijsen mogelijk te
maken moesten de kokers worden uitgevoerd
in licht beton, moet in vijf gevallen assistentie
worden ingeroepen van een tweede bok, wordt
het frame lo licht mogelijk uitgevoerd en wordt

de 'Taklift IV' bovendien, met incidentele
bewilliging van de Arbeidsinspectie, met 10%
overbelast. En dan gaat het net.
Om het frame lo licht mogelijk te maken wordt
het rechtstreeks op de landhoofdverkeeirskoker
bevestigd, dus lOnder hijsdraden. Het frame
neemt dan wei de drukkracht op, maar de
landhoofdverkeerskoker zorgt voor de ondersteuning tegen uitknikken. Het frame kan
evenwel schuiven door de knikondersteuningen,
want anders lOU de drukkracht alsnog aangrijpen op de landhoofdverkeerskoker. Op ieder
van de vier hoekpunten wordt de koker gehesen
met een enkele voorgespannen streng die
bestaat uit 246 draden van 7 mm doorsnede.
Deze streng is aileen met de bodem van de
koker verbonden, om geen buigende momenten
in de kabel te veroorzaken.
De hulp van de extra-bok kan maar van zeer
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beperkte omvang zijn. De 'Taklift IV' kan zijn
last maar zeer weinig uit het midden verplaatsen, omdat hij anders in aanvaring komt met
het talud van de damaanzet.
Bij de verdere uitwerking van het universele
frame bleek dat de plaatsing van schuiven ,
bewegingswerken, hamerstukken en verkeerskokers met de 'Taklift IV' lOnder extra top, en
ook het voor de bok brengen van pontons met
te hijsen elementen aan boord, aileen mogelijk
lOU zijn wanneer gewerkt werd vanaf de
Noordzeezijde.
Het nadeel daarvan is, dat de te plaatsen
onderdelen dan op enige afstand van de kering
moeten worden opgepakt en dat er mee
gevaren moet worden . Bij de ene laagwaterkentering lOU de ponton met de onderdelen
worden voorgebracht en pas bij de volgende
laagwaterkentering zou de plaatsing kunnen

Met behulp van de hoofdtakel
wordt een verkeerskoker getild

Fig . 6, 7. Alternatieve takels
voor de 'Taklift IV'
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geschieden. Voorbrengen van pontons met
lading zou aileen vlak voor de laagwaterkentering kunnen, omdat aileen dan de voordraden
van de 'Taklift IV' kunnen worden gevierd .
Vanwege de stroomomstandigheden zou de
cyclustijd voor een plaatsing zodoende zes uur
langer worden dan aan de Oosterscheldezijde.
De ruwere omstandigheden aan de Noordzeezijde zouden de werkbaarheid daar nog eens
extra verminderen, en dat was een reden
temeer om aileen bij de laagwaterkentering te
werken. Het universele frame zou aileen vanaf
de Noordzeezijde zonder extra-top kunnen
worden gehanteerd, omdat de bewegingswerken aan de Noordzeezijde moeten worden
geplaatst. am de cyclustijd te verkorten en de
gevoeligheid voor slecht weer te verkleinen
overwoog men vervolgens de 'Taklift IV' aan
de Noordzeezijde zo dicht mogelijk tegen de

kering te leggen. De ponton met het te hijsen
element zou dan aan de Oosterscheldezijde
worden aangevoerd en over de kering heen
zou de last worden opgepakt. Het was dan niet
meer nodig ermee te varen. am voldoende ver
over de kering te reiken was voor de bewegingswerken echter een extra-top nodig . Voor het
plaatsen van de schuiven kon de bok nog
tussen de pijlers gaan liggen . In elk geval
betekende het dat voor de bewegingswerken
een afzonderlijk hijsframe zou moeten worden
gebruikt.
am beschadiging aan de pijlers te voorkomen
was het niet toegestaan de ponton met het te
hijsen element tegen de pijler aan te leggen.
Dit probleem was aileen op te lossen door een
afvierponton te gebruiken met vele ankerdraden . Daar zag men toch te vee I moeilijkheden
in. De 'Taklift IV' zou bovendien ter plaatse van

Fig. 8.

Hydraulische klauw

Fig. 9. Hoekverdraaiing bij
een scheve last
Fig. 10. Vakwerkframe met
oppakogen

de hulpbrug tussen de pijlers door moeten
varen. Nu werd onderzocht hoe het zou gaan
met de 'Taklift IV' aan de Oosterscheldezijde.
Oit betekende in ieder geval dat de bok door de
laatste opening in de kering zou moeten
ontsnappen, wilde hij niet op de Oosterschelde
gevangen blijven. Er lOU dan weer in twee
stappen moeten worden gewerkt. Eerst zou de
ponton met het te hijsen element op veilige
afstand achter de kering voor de 'Taklift IV'
gebracht worden, waar het element tijdens de
kentering lOU worden opgepakt.
Vervolgens werd met het element naar de
kering gevaren, waar het tijdens de volgende
kentering kon worden geplaatst. In deze
situatie moesten behalve de bewegingswerken
ook de schuiven en de hamerstukken worden
geplaatst met behulp van de extra-takeltop.
De verkeerskokers moeten in verband met de
bereikbaarheid voor werkzaamheden aan, op
en in de pijlers als eerste worden geplaatst en
daarna vormen zij een obstakel voor de
verdere werkzaamheden. Nu is het maxima Ie
hijsvermogen van de extra-top niet meer dan
600 ton en het lOU dus niet mogelijk zijn de
verkeerskokers, die 1300 ton wegen, vanuit de
top te plaatsen. Schuiven en verkeerskokers
worden afwisselend geplaatst en dus zou het
frame telkens van de toptakels naar de hoofdtakels moeten worden verplaatst en vice versa.
Oit is zeer tijdrovend, want het moet gebeuren
in de haven. De enige oplossing bleek: twee
hijsframes in de 'Taklift IV' te hangen, een in de
hoofdtakel en een in de extra-top. Het verkeerskokerframe kon in principe hetzelfde karakter
hebben als het eerder beschreven landhoofdverkeerskokerframe. Het aantal te plaatsen
verkeerskokers is echter veel groter, en daarom
is een makkelijk werkbaar frame hier belangrijk.
Aangezien het eigen gewicht van een verkeers-
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koker lager is dan dat van een landhoofdverkeerskoker waren er meer mogelijkheden voor
het ontwerp van het frame. Het mocht in dit
geval ook wei wat zwaarder worden, lOnder
dat het hijsvermogen van de bok werd overschreden. Men zag er dus van af het betonelement te gebruiken als knikverkorter, maar
plaatste een zwaardere in zichzelf stabiele buis
in het frame .
Om de werkbaarheid te vergroten werd het
hijsframe voorzien van hydraulisch bedienbare
klauwen . Het slingeren en het op en neer gaan
van de last bij deining maakt het minder
wenselijk dezelfde hijsbanden te gebruiken als
te Kats; die waren tezeer gevoelig voor hoekverdraaiingen bij de oppakogen.
Voor de schuiven en bewegingswerken was,
zoals we hebben gezien, een apart frame
nodig, dat lOU komen te hangen in de extra-top
van de bok. Dit frame lOU men ook kunnen

gebruiken voor de hamerstukken. Vanwege de
meervoudige functie van dit frame was het niet
mogelijk aile elementen direct onder de
constructiedraden te hangen. De oppakpunten
voor de hamerstukken en de bewegingswerken
bleken zelfs in het midden van het frame
terecht te komen. Een vakwerkconstructie is
dan de lichtste oplossing.
Voor de kabels en kabelbeeindigingen en de
D-sluitingen zijn ten opzichte van de statische
belasting veiligheden aangehouden van 3,3,
dubbel zoveel als normaal.ln de staalconstructie
is de veiligheid van 1,5 vermeerderd met 0,15
als dynamische toeslag . De bovenbalken zullen
geplaatst worden met het verkeerskokerhijsframe zonder gebruikmaking van de klauwen. De
dorpelbalken worden geplaatst met een frame
met twee armen aan de hekzijde, die in staat
zijn de balken onder water te laten zakken.

Onder inspectie en onderhoud van de sluitingsmiddelen van de Oosterscheldekering vallen
aile maatregelen die getroffen moeten worden
om schad en en gebreken aan de onderdelen
ervan in de eerste plaats zoveel mogelijk te
voorkomen en verder ze op te sporen en te
herstellen.

De sluitingsmiddelen omvatten: de schuiven
en schuifgeleidingen, de bewegingswerken
met hun hydraulische installaties, de energiecentrales, het hoogspanningsnet en de verschillende laagspanningsnetten, de apparatuur voor
besturing en bewaking, lOwe I centraal als
lokaal, en de communicatiemiddelen .
Voor het opstellen van een inspectie- en
onderhoudsplan is een afzonderlijke werkgroep
gevormd. De groep heeft zich allereerst tot taak
gesteld de omvang vast te stellen van de
noodzakelijke inspecties en onderhoudshandelingen; vervolgens de benodigde mankracht
voor deze taken te berekenen; dan een onderhoudsboek samen te stellen dat kan dienen
voor de beheerder die belast is met inspectie
en onderhoud; en tenslotte aan de sluitingsmiddelen de nodige voorzieningen aan te brengen
en ook anderszins de nodige hulpwerktuigen te
realiseren om in de toekomst efficient onderhoud mogelijk te maken .
Voor de opzet van het inspectie- en onderhoudsplan is een aantal uitgangspunten vastgelegd
die zelf weer voortkomen, enerzijds uit de
faalkansanalyse, anderzijds uit technische en
praktische eisen. Ingevolge de faalkansanalyse
moet elke schuif eenmaal per maand een
volledige slag maken, dus gesloten en geopend
worden. Hoe de onderdelen functioneren en of
daarbij storingen optreden wordt bij die
gelegenheid in het Centraal Bedieningsgebouw
gesignaleerd . Ook is het periodiek bewegen
van de schuiven noodzakelijk om te voorkomen
dat pakkingen, stuurschuiven of kleppen van
de hydraulische installatie vastplakken . Daarnaast is het gewenst dat de gehele kering voor
de aanvang van elk stormseizoen eenmaal
gesloten wordt, als proef op het functioneren
van de gehele installatie.
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Inspectie en onderhoud

De dieselmotoren van de elektriciteitscentrale
zullen aile twee weken gedurende een aantal
uren proef moeten draaien, terwille van de
i nwendige smering van de motoren. Gedeeltelijk
kan dit gecombineerd worden met de maandelijkse sluitingen.
In principe zal eenmaal per jaar een ingrijpende
inspectie en preventieve onderhoudsbeurt
moeten worden uitgevoerd aan aile installatieonderdelen. De delen die ge'i nspecteerd
worden dienen op dat moment in bedrijf te
zijn. Hoewel nog nagegaan moet worden of er
geen onderdelen zijn die frequenter inspectie
en onderhoud behoeven, lijkt de jaarlijkse
beurt wei voldoende, omdat de betrouwbaarheid van de kering gewaarborgd wordt door de
eerder genoemde faalkansanalyse . De slijtage
zal per jaar maar klein zijn, gezien het geringe
aantal bedrijfsuren. Een belangrijk aspect is
nog de inspectie van de zwaarst belaste
buisverbindingen van de schuiven. Hier gaat
het om het constateren van eventuele vermoei ingsscheuren die kunnen ontstaan door steeds
wisselende golfbelasting . Daarom zal die
inspectie moeten plaats vinden na elke zware
storm waarbij de kering gesloten is geweest.
Onderhoudsboek

Het onderhoudsboek moet informatie verschaffen aan de beheerder, zodat hij inspectie en
onderhoud op doelmatige wijze kan uitvoeren .
De informatie zal een omschrijving geven van
de sluitingsmiddelen die inspectie en onderhoud behoeven en van de middelen die
daarvoor ter beschikking staan; verder zal ze
attenderen op de meer kritische onderdelen
van de installatie, de voorschriften voor
inspectie en onderhoud omschrijven, de
veiligheidsvoorschriften preciseren en controle-

lijsten leveren voor de inspecties. Voorschriften
voor de bediening van de sluitingsmiddelen bij
een onderhoudssluiting, aanwijzingen voor de
lokalisering en opheffing van storingen en voor
het uitvoeren van reparaties zullen het boek
completeren.
De inspectie van de sluitingsmiddelen is in een
aantal categorieen te verdelen. Allereerst
kennen we, na elke sluiting van de kering bij
zware storm - gemiddeld een keer per jaar - de
inspectie van de zwaarst belaste onderdelen
van de schuiven . Het gaat erom vermoeiingsverschijnselen als gevolg van de wisselende
golfbelastingen tijdig waar te nemen en
eventuele schaden tijdig te repareren.
Dan zullen er jaarlijkse of meerjaarlijkse
inspecties worden gehouden van de overige
onderdelen van de schuiven en de schuifgeleidingen . Dit is nodig in verband met de kans op

Fig. 1. Overzicht van de
positie van aile onderdelen
van het bewegende werk
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corrosie in het agressieve zeeklimaat. Ten
derde staan er meerjaarlijkse inspecties op het
programma van de bewegingswerken - cilinders, zuigerstangen, cardanbalken en de
bevestiging van de zuigerstang met de schuifen van de hydraulische en elektrische installatie.
Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen
dat de kering tijdens een stormwaarschuwing
goed zal werken. Voor het uitvoeren van deze
inspecties dienen de genoemde onderdelen
aile goed bereikbaar te zijn .
Die onderdelen van de hydraulische en de
elektrische installaties die zijn ondergebracht in
de verkeersk"okers, zijn zonder meer goed te
bereiken . Maar andere onderdelen kunnen
aileen ge'lnspecteerd worden nadat er speciale
voorzieningen zijn getroffen ; dit zijn de schuiven
en de bewegingswerken en andere onderdelen
die zich buiten de verkeerskokers bevinden. De
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Fig . 2. De inspectiewagen
opereert vanaf de werkweg
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cilinders, zuigerstangen, cardanbalken, eindkokers van de schuiven en de schuifgeleidingen
maken dee I uit van de pijlers of zijn erop
gemonteerd. Deze onderdelen zijn inspecteerbaar vanaf de bordessen tussen de hamerstukken. De bordessen staan via een trappenhuis in
verbinding met een loopbrug, waarlangs elke
pijler bereikbaar is vanuit de verkeerskoker.
Van hieruit kan ook het bovenvlak en de neus
van de bovenbalk worden bereikt. Van twee
niveaus is aldus het voorvlak van de schaalbeplating van de schuiven inspecteerbaar.
De overige onderdelen van de schuiven
kunnen niet vanaf vaste voorzieningen bereikbaar gemaakt worden. Onderdelen lOals de
binnenzijde van de schaalbeplating en de
verticale verbanden en de horizontale regels
liggen vanuit de verkeerskokers gezien nu
eenmaal aan de achterkant van de beplating .

Fig. 3. Bovenaanzicht van de
inspectiewagen op de kering

Fig. 4.

De inspectiewagen
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Om die inspecteerbaar te maken is een beweeglijke inspectiekorf onmisbaar, die met een
hydraulische giek kan worden op en neer
bewogen en die bovendien verplaatsbaar is.
Deze behoefte leidde tot de ontwikkeling van
een inspectiewagen die opereert vanaf de
onderhoudsweg over de dichtst bij de schuiven
gelegen uitkragingen van de verkeerskokers.
Mobiele inspectiewagen
De mobiele inspectiewagen bestaat uit een
inspectiearm met contragewicht, waarmee een
inspectiekorf boven, tussen en onder de regels
van de schuiven kan worden gebracht, en uit
een wagen. De wagen bestaat uit een oplegger
waarop de inspectiearm, en een trekker. De
inspectiearm verricht nagenoeg al zijn bewegingen door hydraulische overbrengingen. Aile
standen binnen het bereik van de giek kunnen
op soepele wijze worden aangenomen. De
telescopische giek bestaat uit twee delen en is
met een draaikoning bevestigd op de oplegger.
Cilinders maken de giek draaibaar in het
verticale vlak, de draaikoning maakt beweging
mogelijk in het horizontale vlak. Het vluchtbereik
v<'!n de giek, waarbij meer of minder toppen
kunnen worden ingezet, varieert tussen 9 en 23
m. Het wordt niet aileen bepaald door de
afstand van de inspectiewagen ten opzichte
van de schuiven, maar ook door de eis dat
inspectie van een schuif mogelijk moet zijn
vanuit een positie van de wagen, midden
tussen twee pijlers. Dit is niet aileen efficienter,
maar ook veel veiliger, omdat ermee voorkomen
wordt dat de wagen zich op de onderhoudsweg
moet verplaatsen terwijl hij door ander verkeer
wordt ingehaald.
Het uitschuifbare deel van de giek draagt een
eveneens uitschuifbare arm, met aan de
onderzijde een boom met de inspectiekorf. In
combinatie met de bewegingen die de giek
toelaat kan deze arm verticale bewegingen
uitvoeren met de korf, zodat aile plekken van
de schuif worden bereikt. Aftasting van de
schuif in horizontale richting wordt mogelijk
door de korf in horizontale zin te verplaatsen.
Dit wordt bereikt door enerzijds het draaien
van de giek, anderzijds doordat ook de boom
met de inspectiekorf draaibaar is bevestigd aan
de telescopische arm. De korf biedt ruimte aan
twee man inspectiepersoneel. Samen met hun
inspectiematerieel mogen ze 250 kg wegen: dit
is de maximaal toegestane gewichtsbelasting
van de korf.
De ligging van de onderhoudsweg op NAP.
+ 12 m heeft als voordeel dat de inspectiearm
behalve als laagwerker ook als hoogwerker kan
opereren: niet aileen de schuiven beneden,
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maar ook de bewegingswerken boven de plek
van de inspectiewagen kunnen ermee worden
ge·inspecteerd.
De wagen waarop de inspectiearm beweegbaar
is bevestigd bestaat zoals gezegd uit een
trekker en een oplegger. Het gewicht van de
oplegger met inspectiearm, afstempeleenheid
en contragewicht wordt door 5 assen en 10
wielstellen overgebracht op het wegdek.
Bij de Roompotsluis wordt de weg over de
Oosterscheldekering, dus ook de onderhoudsweg, feitelijk onderbroken; het verkeer wordt
daar over de roldeuren van de sluiskolk geleid.
De breedte van de weg is er veel geringer, en
bovendien wordt de onderhoudsweg er onder
een scherpe bocht naar toe geleid. Aan de
inspectiewagen worden dan ook bijzondere
eisen van wendbaarheid gesteld. Het bleek
nodig de vijf-assige oplegger te voorzien van
een starre en vier stuurbare assen. Die stuurbaarheid wordt ingeleid door de hoekverdraaiing tussen de trekker en de oplegger, die
hydro-statisch wordt overgebracht op het
assenstelsel.
Tijdens het uitvoeren van inspecties staat de
wagen door middel van vijzels op het wegdek
afgestempeld . De krachten en momenten
worden opgenomen door vier vijzels en
uiteindelijk via aan de vijzels gekoppelde
evenaarconstructies op acht punten in het
wegdek gevoerd. De hart-op-hart-afstand
tussen de stem pels loodrecht op het voertuig
wordt enerzijds bepaald door het ruimtelijk
profiel van de wagen, anderzijds door eisen
van stabiliteit. Het ruimtelijk profiel van de
inspectiewagen meet 5 m . Daardoor blijft er op
de onderhoudsweg nog passageruimte
beschikbaar voor inhalend fietsverkeer. De
maximaal te realiseren stempelafstand is 4,5
m. In verband met de stabiliteit van het geheel
staan de stem pels aan de zeezijde op 2,5 m en
aan de passagezijde 2 m uit het hart van het
voertuig.
De trekker bestaat uit een drie-assige motorwagen waar de oplegger met een schotelconstructie aan gekoppeld is. De combinatie bereikt een
snelheid van 30 km per uur. Deze lage snelheid
is acceptabel, omdat de inspectiewagen aileen
wordt gebruikt op de kering en zich niet
behoeft te begeven in het openbare verkeer.
Het voordeel is, dat met een relatief gering
motorvermogen kan worden volstaan.
In rijpositie rust de inspectiearm in ingeklapte
stand in de lengterichting van het voertuig . De
combinatie is 23,60 m lang, 2,5 m breed en
maximaal 4,90 m hoog. Met deze afmetingen
en met zijn grote werkbereik is de inspectiewagen, zoals een Oosterscheldewerk betaamt,
volstrekt uniek. De wegen op en bij de kering

zijn waar no dig aangepast aan de grote
afmetingen van de inspectiewagen. Zo zijn op
de damvakken en op de beide oevers hulpwegen
voorzien waar de wagen kan keren .
Obstakels als lichtmasten en slagbomen zijn zo
geplaatst dat ze geen hinder ondervinden van
het zeis-effect dat bij het nemen van bochten
kan ontstaan door de overstek van de enigszins
voorbij de cabine uitzwaaiende giek. Op Neeltje
Jans wordt een overdekte stallingruimte
gebouwd.
De inspectiewagen moet wat betreft uitvoering,
stabiliteit en bediening aan allerlei veiligheidseisen voldoen . Daarbij werden de gang bare
norm en gehanteerd, maar ook werd advies
gevraagd aan de Arbeidsinspectie. Er is nu een
groot aantal beveiligingen aangebracht. Ais de
wagen op zijn inspectieplaats is gemanoeuvreerd, moet allereerst de oplegger op het
wegdek worden afgestempeld. Voordat dit
gebeurd is, kan de inspectiearm niet in beweging
worden gebracht. Om af te stempelen worden
de vijzels op druk gebracht en wei zodanig dat
het zeker is dat aile krachten en momenten in
het wegdek worden gevoerd. Pas als de vijzels
het drukniveau hebben bereikt wordt de
hoofdschakelaar van de inspectiearm geactiveerd. Bediening van de inspectiearm is dan

mogelijk vanuit het voertuig zowel als vanuit
de korf; maar nooit tegelijkertijd .
Verder zijn de bedieningspanelen voorzien van
noodstopschakelaars en van bedieningshandels
die tevens fungeren als dodemansknop : laat
men die knop los, dan komt alles tot stilstand .
Er kan bovendien, in het belang van de veiligheid, telkens maar een beweging tegelijkertijd
worden uitgevoerd. Aile hydraulische cilinders
en stem pels zijn voorzien van leidingbreukventielen, zodat bij eventuele breuk in een slang
een blokkering optreedt in de installatie, die
ongewenste verplaatsing van de korf uitsluit.
Een hulpaggregaat is aanwezig waarmee de
constructie bij storingen terug kan worden
gebracht in rustpositie .
Tijdens de bouw van de kering is er nog geen
behoefte aan een inspectiewagen: het benodigde materieel voor de inspectie van de montage
wordt ter beschikking gesteld door de aannemer. Ook tussen het plaatsen van de eerste en
de laatste schuif behoeven schuiven en
bewegingswerken niet te worden ge"inspecteerd. Het tijdstip waarop de inspectiewagen
operationeel dient te zijn wordt derhalve
bepaald door het ogenblik waarop de laatste
schuif is afgemonteerd en aile schuiven zijn
opgeleverd .
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De montage van de schuiven vindt plaats met
behulp van de bok 'Taklift IV'.

Samenvattingen
Bewegingswerken

Schuiven

De Oosterscheldekering is een samenstel van
drie sluizen, die samen tweeenzestig 40 m
brede doorstroomopeningen bevatten. Men is
thans bezig de schuiven en bewegingswerken
te installeren, terwijl er ook al containers met
hydraulische apparatuur en elektrische besturingsmechanismen worden geplaatst.
Afhankelijk van hun plaats in de sluitgaten zijn
de schuiven van verschillende hoogte: aan de
randen zijn ze 5,9 m hoog, maar in het diepe
gedeelte van het grootste sluitgat de Roompot,
zijn schuiven nodig van bjjna 12 m. Constructief
bestaat elke schuif uit een aantal open vakwerkliggers van buisprofielen, die in acht verschillende sterkteklassen werden ontworpen. Aan
dit hoofddraagsysteem wordt een schaalvormige waterkerende beplating bevestigd, en ook
twee eindkokers, die de belastingen van de
schuif moeten overdragen op de pijler. Door de
modulaire opbouw bleek het mogelijk de
fabricage van de schuiven onder te brengen in
een aantal deel-bestekken, en zo de produktie
te spreiden over de Nederlandse staal-industrie.
Lasprocedures en toleranties moesten daartoe
strikt worden gestandaardiseerd.
Er blijven overigens genoeg onzekerheden
over, omdat de theoretische afstand tussen
twee pijlers nooit voor honderd procent wordt
gerealiseerd. Daarom worden de centrale
gedeelten van de schuiven op maat afgemaakt
wanneer de werkelijke breedte van de opening
bekend is, en pas daarna samengebouwd met
de eindkokers. Scheefstand van de pijlers
wordt gecompenseerd door een overmaat aan
breedte van de schuifgeleiding. De schuif
wordt verder met rubberprofielen in de
sponning voorgespannen, om klapperen te
voorkomen .
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Na zorgvuldige afweging is besloten de
schuiven van de Oosterscheldekering te
bewegen met hydraulische cilinders. Ze
worden uitgevoerd in zeven verschillende
grootten; de langste kunnen een slag maken
van 13,2 m. De onderdelen ervan worden
gedeeltelijkvoorbewerkt aangeleverd, gedeeltelijk in Nederland gewalst en gelast. De lassen
worden op drie verschillende manieren
gecontroleerd. De samenbouw tot volledige
cilinders vindt ook in Nederland plaats. Inwendige en uitwendige boring - waarbij grote
precisie wordt bereikt - en slijping tot een
gladheid van 0,4 micron voltooien de cilindermantels.
De smeedstalen zuigerstangen van het bewegingswerk dienen vanwege het agressieve
klimaat waarmee ze in aanraking komen,
optimaal tegen weersomstandigheden te
worden beschermd. Men vernikkelt en verchroomt ze volgens een elektrolytisch procede .
Of de bescher'mlagen de juiste dikte hebben
bereikt, wordt vastgesteld door de diameter
van de stang voor en na de behandeling te
vergelijken. Er is een maximum gesteld aan de
toelaatbare imperfecties in het uiteindelijke
oppervlak.
De hydraulische cilinders worden met behulp
van cardanbalken in twee richtingen scharnierend met de pijlers van de stormvloedkering
verbonden. Hoewel de cardanbalken behoren
bij zeven verschillende cilindertypen, behoeven
ze maar in vier uiteenlopende uitvoeringen te
worden gemaakt. Het zijn gelaste constructies,
opgebouwd uit platen van verschillende dikte.
De samenbouw van cilinders en zuigerstangen
kent twee belangrijke aandachtspunten: de
onderdelen dienen schoon te worden gehouden,
en er moet rekening worden gehouden met
elastische vervormingen tijdens het samenbouwen. Hiervoor zijn allerlei hulpconstructies
bedacht.
Nadat de onderdelen in elkaar zijn geschoven
en de deksels zijn gesloten, wordt er olie in het
systeem gepompt, en worden enige proeven
uitgevoerd naar rustige werking en hydraulische
dichtheid. Pas daarna wordt de conserveringskamer gemonteerd en het onderoog aan de
zuigerstang bevestigd . Later voigt samenbouw
met de cardanbalk.
Acht bewegingswerken worden tegelijk op een
aangepaste ponton overgevaren naar de
Oosterscheldekering en daar twee aan twee
door de 'Taklift IV' op een pijler gezet.

Hydraulische systemen

Bij elke cilinder hoort een eigen pompapparaat.
Voor de twee cilinders op een pijler staan de
pompaggregaten naast elkaar; tevens dienen
ze als elkaars reserve.
De pompaggregaten en de elektrische systemen
voor de besturing zijn ingebouwd in containers
die in de verkeerskokers worden geplaatst
voordat die deel gaan uitmaken van de kering.
Elke container wordt vooraf individueel
beproefd . Eenmaal is ter aanvulling hierop een
elektrisch systeem beproefd in volledige
operationale aansluiting op vier hydraulische
aggregaten.
De bouw van de containers, die dienst doen als
machineruimte, hoogspanningsruimte, bergplaats voor schakelmaterieel, werkplaats en
kantoor, is zoveel mogelijk gestandaardiseerd.
Het grote voordeel van de containers is dat de
montage van hydraulische en elektrische
apparatuur nu niet afhankelijk is van de afbouw
van de stormvloedkering, en dat de installaties
goed beschermd zijn tegen de omgevingscon dities.
De schuifbesturing

De toelaatbare kans op falen in een van de
schuifbesturingen en gelijkloopregelingen is
gesteld op 10.3 per jaar; een zeer hoge betrouwbaarheidseis. Per schuif worden hiertoe de
relevante gegevens ingewonnen met behulp
van drie onafhankelijke code-gevers; de lokale
computer maakt drie berekeningen en neemt
dan een meerderheidsbeslissing, waarvan de
uitvoering door weer een andere computer
wordt gecontroleerd.
Een data net verbindt de plaatselijke installaties
met de centrale computer in het bedieningsgebouw. Daar kan de stand van de schuiven en
de toestand van de apparatuur worden afgelezen van een beeldscherm. Van daaruit kunnen
ook opdrachten worden gegeven aan de
plaatselijke installaties, en wei volgens de
methode van de 'veilige' en de 'alternatieve'
bediening .
Er zijn voorts vijf verschillende onafhankelijke
communicatiesystemen aangelegd om binnen
het gehele complex te kunnen communiceren .
De energie voor de kering in rust zal worden
betrokken van het openbare net. Voor ope rationele situaties wordt een eigen krachtcentrale
gebouwd, met gebruikmaking van delen van
de tijdelijke dieselcentrale op Neeltje Jans.
Bliksembeveiliging

De Oosterscheldekering is een hoog bouwwerk

in een vlak landschap. Boven de kering torenen
de cilinders uit van de hefinrichtingen. Per jaar
moet worden gerekend op ongeveer twee
blikseminslagen. De bliksem zal de kortste weg
naar de aarde zoeken, via het wapeningsstaal
van de kering . Isoleringen die zijn aangebracht
tussen de stalen delen op de kering en de
pijlers zouden kunnen doorslaan. Vooral de
micro-processors in de elektrische containers
zouden daar grote schade van ondervinden.
Een net van bliksemopvangers boven de kering
lOU extreem duur en lelijk zijn, en het probleem
van de afleiding onopgelost laten. In plaats
daarvan zal men de bliksem die op de cilinders
inslaat geleiden via met gas gevulde overspanningsafleiders, lOdat geen overslag meer zal
plaats hebben op oncontroleerbare plaatsen.
Risico-analyse

De prenatale peri ode van een bouwwerk als de
Oosterscheldekering kan worden verdeeld in
twee fasen: het ontwerp en de uitvoering. In
beide fasen dient men vooraf de risico's te
verkennen, maar bij de uitvoering is van een
systematische aanpak van deze problematiek
doorgaans weinig sprake. Bij de moderne
probabilistische methode van ontwerpen gaat
men voor de bepaling van materiaaleigenschappen en belastingen niet meer uit van een
discrete waarde, maar leidt men die waarde af
uit een verzameling van waarden met een
aanvaardbare overschrijdingskans. Deze
methode is nu ook gebruikt om de risico's van
de uitvoering te analyseren. Er werd een
werkgroep Uitvoeringsmethodieken gevormd,
die onder andere per werkonderdeellijsten
opstelde van mogelijke ongewenste gebeurtenissen, waarop preventieve en responsieve
acties werden voorbereid .
Een belangrijk bijkomend voordeel was dat
men het hele werk nog eens met aile betrokkenen door moest lopen v66r met de uitvoering
werd begonnen .
Hijsframes voor de elementen

De geprefabriceerde elementen van de Oosterscheldekering worden met speciale vaartuigen
op hun plaats gebracht. Bij de montage van de
dorpels, bovenbalken, hamerstukken, bewegingswerken, schuiven en verkeerskokers
wordt gebruik gemaakt van de 'Taklift IV'. De
zwaarste elementen die deze bok - met
assistentie - moet hijsen, wegen 2700 ton.
De hijsdraden van de 'Taklift IV' worden geleid
door trekplaten en een drukframe, zodat de
krachten op de kraan en op de te hijsen
constructie niet te groot worden.
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Sommige elementen van de kering kunnen
aileen met behulp van een extra-toptakel
worden geplaatst. Dit had weer tot gevolg dat
er twee drukframes tegelijk in de takels hangen,
omdat verwisselen in de werkhaven te tijdrovend is.
De 'Taklift IV' neemt, na langdurige afweging
van het voor en tegen, bij de montage een
positie in aan de Oosterscheldezijde van de
kering.

Summaries

Inspectie en onderhoud

Voor het opstellen van een inspectie- en
onderhoudsplan is een afzonderlijke werkgroep
ingesteld. Deze groep houdt zich onder meer
bezig met het opstellen van een onderhoudsboek ten dienste van de toekomstige beheerder
en het inventariseren van de nodige hulpwerktuigen.
.
Naast de stormsluiting dient elke schUif
eenmaal per maand een volledige slag te
maken, en worden aile schuiven voor de
aanvang van elk stormseizoen eenmaal
gelijktijdig gesloten . De dieselmotoren draaien
aile twee weken proef, en een keer per jaar
wordt een onderhoudsbeurt voorzien aan aile
delen van de installatie. Frequentere inspecties
zullen nodig zijn aan onderdelen die vermoeiingsverschijnselen kunnen vertonen .
Voor die delen van de schuiven en bewegingswerken die vanaf de kering zelf niet te inspecteren zijn, is een grote inspectiewagen ontworpen,
met een hydraulische arm van 23 m lang,
waaraan een twee man dragende inspectiekorf
is bevestigd, waarmee men aile te inspecteren
delen kan bereiken.
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Gates

The Oosterschelde barrier is a combination of
. three sluices, which together form sixty-two
40m wide openings. At present the gates and
the operating mechanisms are in the process
of being installed . At the same time containers
with hydraulic apparatus and electric steering
mechanisms are being put into place .
The height of the gates depends on their
position in the breaches. At the edges they
measure 5,9m high, but in the deepest part of
the largest breach , the Roompot, gates
measuring 12m are required.
Construction-wise each gate consists of a
number of open-framed girders made of
tubular sections, which are manufactured in
eight different classes according to their
strength. A corrugated-formed water retaining
barrier is attached to this main bearing system,
as well as two box girders which have to
convey the gate load over onto the piers. Due
to their modular construction it has proved to
be possible to split up the manufacture of the
gates in a number of sub-contracts, and thus to
spread their production over the Dutch steel
industry. Welding procedures and tolerations
had to be strictly standardised for this purpose.
A measure of uncertainty always remains as
the theoretical distance between two piers can
never be fully realised. This is why the central
part of the gate is completed only when the
width of the cross-section is known, and it is
only at this point that it is attached to the bo x
girders. The inclination of the piers is
compensated for by an excess in the width of
the gate conveyor. The gate is also mounted
into the frames with rubber strips to prevent
oscillation .
The mounting of the gates is accomplished
with the assistance of the trestle 'Taklift IV' .

Operating mechanisms
After careful consideration it has been decided
to operate the gates by hydraulic cylinders.
These are manufactured in seven sizes. The
longest make a stroke of 13,2 m . Some of the
components are already preprocessed, whereas
other parts are rolled and welded in Holland.
The weldings are checked in three ways. The
final assembly into complete cylinders is also
carried out in Holland. Internal and external
drilling - in which great precision has been
achieved - and filing to a smoothness of 0,4
microns perfects the cylinders.
The forged steel piston rods of the operating
mechanism should have optimum protection
against the aggressive climatic conditions to
which they are exposed . They are plated with
nickel and chrome according to an electrolytic
procedure. The diameter of the rod is compared
before and after the procedure in order to
check that the protective layers have acquired
the proper thickness. There is a fixed maximum
of permissible imperfection in the final surface .
The hydraulic cylinders are hinged in two
directions to the piers of the storm-surge
barrier with the assistance of cardan beams.
Although they go with seven different cylinder
types they only need be manufactured in four
different versions. The cardan beams are
welded constructions, built with sheets of
various thicknesses.
Two aspects in the assembling together of the
cylinders, the pistons and the cardan beams
require special attention . The components
must be kept absolutely clean and the elastic
deformations caused by their own weight must
be taken into account. All sorts of helpful
constructions have been thought out for this
purpose. After the components have been
telescoped into each other and the lids have
been closed, oil is pumped into the system and
a number of tests are carried out for smooth
working and hydraulic compactness. It is only
after all this that the lower eye is attached to
the piston and a conservation chamber is
added. Assembly with the cardan beam follows
later.
Eight operating mechanisms together are
crossed over to the Oosterschelde barrier by a
pontoon adapted for this purpose, and are
mounted onto the pier in pairs by the trestle
'Taklift IV'.
Hydraulic systems
Each cylinder has its own pump apparatus .
Two pumps placed next to each other on the

pier serve two cylinders and also act as each
others reserve. The pumps and electrical
equipment are built-in in containers which are
placed in the road box girders before these
form part of the barrier. Each container is
tested individually beforehand. In addition to
this one of the electrical systems was tested in
full operation, connected to four hydraulic
aggregates.
The building of the containers, which serve as
machine rooms, high voltage rooms, for
switchboards, workshops and offices has been
standardised as much as possible.
The great advantage of the containers is that
the assembly of electrical and hydraulic
equipment no longer depends on the
completion of the storm surge barrier, and that
the installations are well protected against
disadvantageous weather conditions.
Gate Control
The permissible chance of failure in the gate
control and the leveling gear has been fixed at
10.3 per year, which is an extremely high
standard of reliability. The relevant data for
each gate are gathered with the assistance of
three independent digitalizers. The local
computer makes three calculations and then
takes a majority decision whose execution is
checked by yet another computer. A data-net
connects the local installations with the central
computer in the service building. Here the
position of the gates and the state of the
equipment can be read from a screen. From
here orders can also be conveyed to the local
installations, which is done according to the
'safe' and the 'alternative' methods of operation.
Besides this five different, independent
communication systems have been placed so
as to be able to communicate within the entire
complex. Energy for the barrier while it is not
actually working will be drawn from the public
network. A separate power station will be built
for operational use, using parts ofthe temporary
diesel station on Neeltje Jans.
Safeguarding devices against lightning
The Oosterschelde barrier is a high construction
in a flat landscape. The cylinders of the lift
structure tower above the barrier. It may be
reckoned that lightning will strike about twice a
year. The lightning will seek the shortest route
to earth, via the steel re-inforcement of the
barrier. Insulation fitted between the steel parts
on the barrier and the piers could short circuit.
The micro-processors in the electric containers
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in particular would be subject to serious
damage.
A network of lightning absorbers above the
barrier would be extremely expensive and also
ugly and would leave unsolved the problem of
conduction . Instead of this, lightning which
strikes the cylinders will be conducted via gas
filled lightning arresters, so that no
short-circuiting can occur at unsupervised
spots.
Risk-analysis

The prenatal period of a construction work like
the Oosterschelde barrier can be divided into
two phases: the planning and the execution .
The possibility of risks in both phases should
be well reconnoitred beforehand. The execution
phase hardly allows for the possibility of a
systematic approach.
With modern probabilistic methods of planning
the determination of material qualities and
loads is no longer based on one discreet value
but arises out of a combination of values each
of which has a chance of occurrence. This
method is now also used to analyse the risks
involved in the execution. A workgroup on
execution methodology has been set up, which
has amongst other things drawn up a list of
possible undesirable occurrences for each
work unit, and has prepared preventive and
responsive action to be taken. One important
extra advantage of this is that all the work has
been thoroughly discussed with all involved
before beginning with the execution.

Inspection and maintenance

A separate work group has been formed to set
up an inspection and maintenance plan. This
group is working on a book on maintenance to
be used by the futu re manager and is also
listing the necessary auxiliary equipment. Each
gate has to make at least one complete stroke
per month, and the whole barrier is closed
once at the commencement of each storm
season . The diesel motors are tested every two
weeks and maintenance servicing is carried out
twice a year on all the components of the
installation . It will be necessary to inspect more
often those components which might display
symptoms of fatigue.
A large inspection car has been designed with
a hydraulic arm of 23m long from which an
inspection hamper large enough to carry two
men is attached. This is to be used to inspect
those parts of the gates and the operating
mechanisms which cannot be inspected from
the barrier itself.

Lift frames for the components
The prefabricated components of the
Oosterschelde barrier are brought into position
by special vessels. The 'Taklift IV' is used for
mounting the sills, upper beams, capping
units, operating mechanisms, gates and road
box girders. The heaviest components which
this trestle has to lift - with assistance - weigh
2700 tons.
The hoisting cables of the 'Taklift IV' are led
through tensible plates and a pressure frame
so as to lessen the pressure on the trestle and
on the construction being hauled . Some of the
components of the barrier can only be brought
into position with the assistance of an extra jib .
This meant that two pressure frames should be
hanging in the pulley-blocks at the same time,
as replacing them in the working harbour is too
time consuming. After long discussion of the
pros and cons, the 'Taklift IV' has been placed
for the purpose of assembly on the
Oosterschelde side of the barrier.
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De voortgang van het project

BARCON
Over het project BARCON werd eerder gepubliceerd in de Berichten 92 (mei 1980), 95
(februari 1981) en 100 (mei 1982).
In het eerste artikel werd vooral aandacht
besteed aan het toekomstig beheer van de
stormvloedkering in stormsituaties. Tevens
werd er een vooruitblik gegeven op de studies
inzake de voor het beheer benodigde beslissystern en, de opleiding van person eel en de
benodigde apparatuur. In het tweede artikel
werd aandacht besteed aan de milieukundige
inbreng in de BARCON-studies.

Sedert de bouwvakvakantie
1984 wordt de Oosterscheldekering in een hoog tempo
afgebouwd. Dit geschiedt door
het inhangen van schuiven,
het plaatsen van hamerstukken,
bordessen en verkeerskokers.
Foto links : plaatsing van een
hydraulische cilinder en
cardanbalk, onderdeel van het
bewegingswerk voor de reeds
ingehangen schuif. Foto van 4
september 1984

Het artikel in Bericht 100 handelde over een
eerste analyse van het mogelijke gebruik van
de kering in andere dan stormsituaties. In deze
artikelen over het project BARCON wordt al
gewag gemaakt van de voortzetting van de
studies, waarbij ook deskundigen van buiten
de Rijkswaterstaat worden betrokken.
Deze meer specifieke activiteiten zullen uitmonden in een nota 'Beheer Stormvloedkering'.
Aan de hand van deze nota zal de minister van
Verkeer en Waterstaat, geadviseerd door de
Raad van de Waterstaat, uiteindelijk een
beslissing nemen over het beheer van de
Oosterscheldekeri ng .
In dit artikel zal aandacht worden besteed aan
de organisatiestructuur van het project. Voorts
zal de stand van zaken worden belicht van de
studies die als onderdeel van het BARCON-project worden uitgevoerd. Daarbij wordt inzicht
gegeven in het tijdschema waarbinnen de
studies afgerond dienen te zijn en ook in de
planning voor de totstandkoming van de nota
'Beheer Stormvloedkering' . Voor lOver thans
relevant wordt voorts enige inhoudelijke
informatie verstrekt over probleemstellingen
en inhoud van de verschillende studies.
De BARCON-organisatie functioneert onder
verantwoordelijkheid van de Begeleidingsgroep
Oosterschelde, die het hoogste orgaan is in de
projectorganisatie ten behoeve van de Oosterscheldewerken.
In hoofdzaak dient de BARCON-organisatie
lOrg te dragen voor de totstandkoming van de
nota 'Beheer Stormvloedkering' en van een
beslissysteem voor het gebruik van de Ooster-
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scheldekering, dat bestaat uit een informatieverwerkend systeem ter ondersteuning van de
beslissers over het gebruik van de kering, een
stelsel van afspraken en regels ten behoeve
van de handelwijze van het personeel, en een
organisatievoorstel en een trainingsprogramma
voor dat personeel.
De studies ter onderbouwing van de nota
'Beheer Stormvloedkering' en ter realisering
van het beslissysteem worden uitgevoerd door
de deelprojectgroepen MIVI - Milieu en
Visserijaspecten -, PROVO - Projectgroep
Veiligheid Oosterscheldedijken -, BEZA
- Beheerszaken -, BOTI - Beslissen Organisatie
Training Informatie - en BARTAC: BARCON-tactiek. De laatstgenoemde deelprojectgroep voert
waterloopkundige berekeningen uit ten
behoeve van aile andere deelprojectgroepen.
De juridische aspecten van het beheer van de
Oosterscheldekering worden behandeld in de
stafgroep BARJAS. Aigemene functies lOals
secretariaat, planning en budgetbewaking zijn
eveneens ondergebracht in een aparte stafgroep. De projectgroep BARCON is verantwoordelijk voor de algemene coordinatie van dE
werkzaamheden van de deelprojectgroepen en
voor de integratie van de "v.er.schi!lende studieresultaten in de nota 'BeheerStormvloedkering'.
Voor de beleidsmatige bewaking van het
project is de Stuurgroep BARCON verantwoordelijk.
.
Teneinde in het project BARCON te kunnen
beschikken over lOveel mogelijk deskundigheid,
wordt aan het werk van de groepen ook
deelgenomen door instellingen en diensten
van buiten de Rijkswaterstaat, lOals het
ministerie van Landbouw en Visserij, de
Provinciale Waterstaat, een paar waterschappen
en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Het

tijdschema en de procedure voor de totstandkoming van de nota 'Beheer Stormvloedkering'
zijn weergegeven in figuur 2.
Thans wordt reeds, vooruitlopend op nog af te
ronden studies, gewerkt aan voorlopige
werkconcepten van de nota. Medio 1985 wordt
de ontwerpnota aan de minister aangeboden
en dan kan hij ook in de openbaarheid gebracht
worden . De onderbouwende studies dienen
dan geheel afgerond te zijn. Per deelprojectgroep gaan we nu in op de stand van zaken.
Deel-werkzaamheden
Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken
bestaat het beveiligingssysteem tegen overstromingen van de aan de Oosterschelde gelegen
gebieden uit een samengesteld systeem van de
kering zelf en de rond de Oosterschelde

Fig. 1. Organisatiestructuur
van het project BARCON

Fig . 2. Procedure en tijdscherna voor de behandeling van
de BARCON-nota
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gelegen dijken en dammen . De veiligheid
wordt in dit gebied dus niet bepaald door een
enkelvoudige waterkering, zoals elders in het
land .
In stormsituaties kan, afhankelijk van de te
kiezen sluitingsmethode, gedurende een
bepaald tijdsbestek een min of meer vast peil
worden ingesteld op het Oosterscheldebekken.
In de afgelopen periode zijn door de deelprojectgroep PROVO een aantal specifieke stud ies
verricht naar de effecten die deze stagnante
waterstanden zullen hebben op de rondom de
Oosterschelde gelegen dijken. De studies
waren gericht op het ontwikkelen van beoordelingscriteria waarmee men vanuit de optiek van
de veiligheid de verschillende beheersmogelijkheden van de Oosterschelde zou kunnen
evalueren. In dat verband is bezien welke
stagnante waterstanden gedurende welke
tijdsduur toelaatbaar zijn, zonder dat de
stabiliteit van de dijken, in brede zin , onaanvaardbaar nadelig wordt be·i nvloed. Deze
studies zijn van essentieel belang om de
beveiliging die wordt beoogd met de inzet van
de kering tegen overstromingen, ook daadwerkelijk te kunnen garanderen.
Een specifiek probleem vormt in dit verband de
tijdsduur gedurende welke glooiingsconstructies zonder gevaarlijke gevolgen kunnen
worden blootgesteld aan golfaanval op een
niveau, wat men noemt een geconcentreerde
golfaanval. Dit is een nieuwe situatie, want
thans wordt de golfaanval gespreid over de
gehele hoogte van de glooiing . Het bleek dat
hierover geen redelijk betrouwbare gegevens
voorhanden waren . Daarom is in de Deltagoot
van het Waterloopkundig Laboratorium
modelonderzoek gedaan, waaruit naar verwachting de voor het beheer van de kering benodigde

kennis kan worden verkregen . De rapportage
hie rover is nagenoeg afgerond .
Met de resultaten van de verschillende studies
wordt beoogd te komen tot een samenhangend
en evenwichtig stelsel van eisen aan het
meervoudige veiligheidssysteem van het
Oosterscheldegebied, dat be staat uit de kering,
inclusief bedienings- en beslissystemen, en de
dijken.
Om tot een consistente interpretatie van de
onderzoeksresultaten op veiligheidsgebied te
komen, vindt er toetsing plaats van de beheersvarianten met behulp van fouten- en gebeurtenissenanalyses. De basisveiligheidseis is
gerelateerd aan de elders in het land gerealiseerde Deltaveiligheid. Deze toetsing is
inmiddels afgerond.
De deelprojectgroep Milieu- en Visserij-aspecten
heeft zich beziggehouden met het actualiseren
en analyseren van de bij de BARCON-studies
gehanteerde gegevens over de gevolgen voor
milieu en visserij van het gebruik van de
kering, zowel bij stormsituaties als anderszins .
Om de effecten van de verschillende beheersmogelijkheden te kunnen bepalen is een breed
scala van aannames gedaan ten aanzien van de
frequentie van het gebruik van de kering en de
te realiseren stagnante peilen op het Oosterschelde-bekken . Beschouwd zijn een situatie
met een waterstand van N.A.P. + 1,00 m, +
2,00 m en + 3,00 m. Op onderdelen zijn hiaten
in kennis geconstateerd, en wei met betrekking
tot te verwachten extra erosie van schorren,
slikken en platen bij de verschillende stagnante
peilen, de gevolgen van stagnante waterstanden
voor bodemdieren, die dan te maken krijgen
met langdurige nat- en droogstanden, en de
gevolgen voor de zuurstofhuishouding in het
Oosterscheldebekken.
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De studies zijn in de loop van 1984 in eerste
aanleg afgerond. Het totale beeld van de
effecten van de inzet van de Oosterscheldekering en het daarbij te volgen beleid in en buiten
stormsituaties wordt momenteel gecompleteerd.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van thans
beschikbare informatie omtrent de aangroei en
erosie van schorren (zie ook Bericht 105,
augustus 1983). Tevens worden gegevens
verwerkt over de situatie in het Grevelingenmeer
kort na de afsluiting, met name gegevens over
de sterfte bij bodemdieren zoals mossels en
kokkels en bij algenmatten op dijkglooiingen.
Kennis omtrent bodemdieren, lOwel verkregen
uit onderzoek in het Grevelingenmeer als uit
lopend laboratoriumonderlOek, is essentieel
voor het meewegen van de milieu- en visserijbelangen in de besluitvorming tot inzet van de
stormvloedkering in de Oosterschelde. De dan
nog eventueel resterende onzekerheden
omtrent de gevolgen kunnen voordat de kering
gereed is niet op wetenschappelijk zinvolle of
anderszins verantwoorde wijze ingevuld
worden. Evaluatie-studies na de voltooiing van
de kering lOuden derhalve kunnen leiden tot
bijstelling van het beheer.
Maar voor de beoordeling van de verschillende
soorten van beheer van de Oosterscheldekering
zijn naast de veiligheids-, milieu- en visserij-aspecten nog andere zaken van belang . Wat zal
bij voorbeeld de invloed zijn van het gebruik
van de kering op het functioneren van sluizen
en gemalen en op buitendijkse bedrijven, de
scheepvaart, en zo meer. Daarnaast rijst de
vraag: wilen we de kering ook kunnen gebruiken
ter bestrijding van calamiteiten? De studies
met betrekking tot deze aspecten zijn door de
deelprojectgroep Beheerszaken inmiddels
afgerond .

Het beslissysteem
Studies ten behoeve van het operationeel
beheer van de kering zijn al in een vroeg
stadium uitgevoerd, omdat mede aan deze
studies randvoorwaarden zijn ontleend voor
het ontwerp van de kering. Nadere invulling en
detaillering van deze studies, die moeten
leiden tot specificaties voor het beslissysteem,
heeft inmiddels plaatsgevonden en wei in de
vorm van een onderzoeksproject, dat is
uitbesteed aan TNO in samenwerking met het
Amerikaanse Stanford Research Institute,
onder begeleiding van de deelprojectgroep
BOTI. Dit onderzoeksproject is opgezet in drie
fasen, die zich kenmerken door een toenemende
mate van detaillering .
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Op grond van de resultaten van de eerste fase
van het onderzoek is gekozen voor het lOgenaamde ' handboeksysteem' . Het te schrijven
handboek gaat er vanuit dat de kering zal
worden bediend door een oproepbare bemanning, die te werk gaat vol gens strikte vooraf te
bepalen regels; verder dat men zal gebruikmaken van waterstandsvoorspellingen in plaats
van te reageren op aan de buitenzijde van de
kering werkelijk optredende waterstanden ; en
tenslotte dat de operatiekeuze en de bediening
plaatsvinden vanuit het bedieningsgebouw op
de kering. Met mogelijkheden tot verfijning
en/of toekomstige uitbreiding wordt uitdrukkelijk rekening gehouden . Daarnaast wordt een
noodsluitsysteem voorzien, dat lOnder menselijke tussenkomst een sluiting van de kering
kan bewerkstelligen, indien een bepaalde
waterstand wordt overschreden . Deze voorziening wordt noodzakelijk geacht om menselijk
falen bij de activiteiten die moeten worden
doorlopen alvorens de kering daadwerkelijk
wordt gesloten, uit te sluiten .
Bewust is niet gekozen voor de variant met een
onbemande kering waarbij aileen een sluitautomaat lOrg draagt voor een tijdige sluiting,
omdat dit een sterke beperking van de beheersvrijheid met zich meebrengt. Er lOuden dan
maar beperkte mogelijkheden zijn om de
waterstanden op het Oosterscheldebekken te
regelen en de sluitfrequentie lOU te hoog
uitvallen .
De tweede fase van het onderzoek is afgesloten
in september 1983. Het heeft geleid tot de
volgende opzet van het beslissysteem.
Er komt een waarschuwingssysteem, dat
automatisch een signaal geeft op basis van
voorspellingen van de waterstanden. Zonodig
kan de bemanning van de kering dan worden
opgeroepen.
Daarnaast is een oproepsysteem voorzien dat
na een waarschuwingssignaal of bij belangrijke storingen de bemanning oproept, en een
informatiesysteem ten behoeve van de ondersteuning van de bemanning bij de besluitvorming en bij de inzet van de kering ; dit systeem
bewaakt ook de uitvoering van de genomen
besluiten . Tenslotte is er een automatisch
werkend noodsluitsysteem .

Het sluitingsregiem v an de
Ooste rscheld ekering heeft ook
ve rstrekkend e con sequ entie s
voor de vogelpopulati e.

,/
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Bij de afronding van de tweede fase is besloten
het handboek voor het informatiesysteem op
een beeldscherm te laten verschijnen. Ook zal
worden overgegaan tot operationele simulatie
van de waterstanden op de Oosterschelde,
hetgeen betekent dat op basis van een voorspelde waterstand en een voorgenomen
sluitwijze in een tijdsbestek van enkele minuten
het verloop van de waterstand op de Oosterschelde kan worden berekend. Wat de training
betreft viel de keuze op een ge'integreerde
trainingsfaciliteit, gezien de aard en de geringe
frequentie van de door de bemanning uit te
voeren taken.
Om een lo goed mogelijke opzet te maken
voor de basisregels voor het gebruik van de
kering zijn de volgende gegevens gehanteerd.
Gedeeltelijke sluitingen - lOgenaamde 'reductor-sluitingen' - zijn in het algemeen mogelijk,
doch er gelden enige beperkingen ten aanzien
van bepaalde extreme situaties. Bij het manipuleren met de schuiven kan de keuze lo
worden bepaald, dat daar geen belangrijke
beperkingen voor het gebruik van de kering uit
zullen voortvloeien.
Ten aanzien van de gevolgen van de mogelijke
waterstandsverlopen voor de veiligheid van
het achterliggende gebied, zijn op basis van de
op dat moment bekende inzichten veronderstellingen gehanteerd over de faalkansen van
Oosterscheldedijken als gevolg van belastingen
veroorzaakt door stagnante peilen bij verschillende niveaus op de Oosterschelde . Omdat de
beste inzichten toch nog een zeer onzeker
karakter dragen, is rondom die veronderstellingen een ruime band van mogelijkheden
meegenomen. Aan een nadere uitwerking van
de bezwijkmechanismen en een inventarisatie
van maatgevende locaties langs de Oosterschelde wordt gewerkt door de groep PROVO.
Met het oog op de gevolgen voor het milieu en
de visserij bestaat een voorkeur voor een lo
kort mogelijke duur van een stagnante waterstand en een lo laag mogelijke frequentie van
het gebruik van de kering.
Op basis van deze nadere gegevens en de
resultaten van de bewerkingen daarvan zijn
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enige concept-basisregels geformuleerd.
Een 'reductor-sluiting' of een sluiting met een
vast streefpeil op de Oosterschelde wordt
uitgevoerd indien de voorspelde stormvloed
naar verwachting een waterstand aan de
buitenzijde van de kering zal veroorzaken
boven het nog af te spreken sluitpleil.
Een sluiting met wisselende streefpeilen op het
Oosterscheldebekken zal worden uitgevoerd
als er een stormvloed wordt verwacht met
meer dan een opeenvolgende hoogwaterstand,
bij een lOgenoemde twee- of drietopsstorm, of
als lO'n storm onverwachts optreedt, waarbij
het nog af te spreken sluitpeil naar verwachting
zal worden overschreden, of de kans daarop
groot is.
Daarnaast blijft een automatisch noodsluitsysteem noodzakelijk, dat in werking treedt als een
combinatie van waterstanden op de Noordzee
en het Oosterscheldebekken bepaalde nader in
te vullen criteria overschrijdt.
Gezien het marginale voordeel van de 'reductor-sluiting' ten opzichte van een sluiting met
wisselende streefpeilen op de Oosterschelde, is
besloten 'reductor-sluitingen' voorlopig niet te
bestuderen . De huidige inzichten in de gevolgen
van bepaalde waterstandsverlopen op de
Oosterschelde zijn daarvoor te gebrekkig;
anderzijds blijven er onzekerheden met
betrekking tot de waterstandsvoorspellingen
op langere termijn. Wei zal bij de opzet van de
beslissystemen rekening worden gehouden
met de eventuele toekomstige wenselijkheid
van'reductor-sluitingen'.
De derde fase van het onderzoeksproject is
afgerond met de oplevering van de functionele
specificaties van het beslissysteem, inclusief de
inrichting van de beslisruimte in het bedieningsgebouw. Ook zal voor het eind van 1984 een
aanzet worden gegeven voor de organisatie en
de opleiding van personeel.
Vanaf eind 1984 tot 1 oktober 1986, de datum
van het gereedkomen van de stormvloedkering,
resteert vervolgens de tijd om de systemen te
realiseren, te testen en het personeel vertrouwd
te maken met de werking ervan .

De bouw van de stormvloedkering in de mond
van de Oosterschelde vindt plaats in open
getijwater. Het zijn dan ook de weersomstandigheden die in belangrijke mate bepalen of
een geplande operatie doorgang kan vinden of
niet.

Het behoort tot de taak van het Hydro-MeteoCentrum te Zierikzee, ervoor t e zorgen dat de
uitvoerders op het werk kunnen beschikken
over aile noodzakelijke waterloopkundige en
meteorologische informatie om op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen
over het doorgaan van een operatie.
Om een indruk te geven van wat daar allemaal
bij komt kijken , zullen we het leggen van een
funderingsmat in het midden van de Roompot
volgen , gepland op 16 februari 1984, op de
eerste laagwaterkentering die dag, dat wil
zeggen omstreeks negen uur 's morgens.
De datum en het tijdstip waarop een mat zal
worden gelegd, volgen uit de totale planning
van het uitvoeringsproces.
Omdat de matten op het kenteren van de
stroom worden gelegd, is informatie over het
verloop van de stroomsnelheden op de
bewuste dag noodzakelijk.
Door het Hydro-Meteo-Centrum worden
daarom voorspellingen van het astronomisch
getij geleverd voor een periode van €len tot
twee maanden vooruit. Daarin is geen rekening
gehouden met afwijkingen die veroorzaakt
kunnen worden door meteorologische invloeden. Ais het stormt bijvoorbeeld kunnen er
grote waterstandsafwijkingen ontstaan die er
tevens voor zorgen dat de stroomsnelheden
afwijken van de stroomsnelheden onder
normale omstandigheden .
Helaas is het niet mogelijk het weer enkele
weken vooruit te voorspellen, en dus wordt
voor het plannen van de operatie volstaan met
het astronomisch getij. Ook de golfbeweging is
uiteraard op deze termijn niet te voorzien.
Voor het mattenlegbedrijf kan bij het opstellen
van de voorspellingen van de stroomsnelheden
worden volstaan met een betrekkelijk eenvou-

Hydraulische en
meteorologische begeleiding
bij het leggen van de
funderingsmatten
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dige statistische methode. Dit heeft t e maken
met het feit dat de getijbeweging in de Oosterschelde tijden s het leggen van de matten nog
niet noemenswaardig wordt be'i nvloed door de
reeds uitgevoerde werken.
De voorspelmethodiek is gebaseerd op de
aanname dat er een lineair verband bestaat
tu ssen het getijverschil - het verschil tussen
hoogwater en het eerstvolgende laagwater of
omgekeerd - en de stroomsnelheden per half
maanuur.
Bij deze lineaire regressiemethode wordt aileen
uitgegaan van het eerstvolgende voorspelde
getijverschil. Het eveneens beschikbare
ARIMA-model - de afkorting staat voor Auto
Regressive Integrated Moving Average neemt bovendien de drie laatst opgetreden
getijverschillen mee . Qua methode staan beide
manieren van voorspellen erg dicht bij elkaar,
en de voorwaarden voor toepassing zijn bij
beide gelijk. Bij beide methoden moeten
meetreeksen van stroomsnelheden op de
locatie waarvoor de voorspelling geldt beschikbaar zijn over een periode van vier weken .
Bovendien moet m en kunnen beschikken over
de astronomische voorspelling van de hoogen laagwaterstanden in de onmiddellijke
nabijheid van het trace, in dit geval de waarden
voor meetpaal 054. Deze waarden staan in het
bekende gele boekje met getijtafels.
Aan de hand van de waarnemingsreeksen
kunnen nu per half maanuur de verbanden
worden bepaald tussen de getijverschillen en
de stroomsnelheden (figuur 1).
Voor de bewuste locatie kunnen de stroomsnelheden worden voorspeld, zij het nog steeds
zonder rekening te houden met het weer. Voor
het plaatsen van pijlers, verkeerskokers en
schuiven en het storten van de drempel kan al
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niet meer van deze eenvoudige methodiek
gebruik gemaakt worden. In die gevallen
worden fysisch-mathematische modellen
gebruikt, waarin de invloed van de bouwwerkzaamheden op de stroomsnelheden zit verweyen .
Eerste uitstel
Tijdens elke matlegoperatie worden door een
begeleidend meetvaartuig stroommetingen
uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van
de 'Cardium'. Aan boord van de 'Cardium' is
een stroommeetcoiirdinator aanwezig , die de
inwinning van gegevens coiirdineert en de
voorspellingen bewaakt. Bij het leggen van een
bovenmat, lOals in dit geval, voert een meetvlet
met sonar kort voor de operatie een laatste
inspectie van de ondermat uit.
De tijdstippen waarop en de periode waarin al
deze activiteiten moeten plaatsvinden, zijn
vastgelegd in een standaard-draaiboek dat aile
handelingen voor het leggen van een mat
omvat, teruggerekend vanaf het moment van
leggen op de kentering van de stroom.
Op dinsdag 14 februari komt het bericht dat de
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De 'Cardium' tijdens een
mattenlegoperatie. Op de
voorgrond verricht de 'Hout·
vliet' hulpmetingen

operatie twaalf uur zal moeten worden uitgesteld vanwege vertragingen die zijn opgelopen
bij eerdere mattenlegoperaties. Voor de
stroommeetcoiirdinator betekent dit een
wijziging van zijn dienstrooster, omdat hij niet
werkt in volledig continue dienst, doch op
onregelmatige tijden, afhankelijk van de
mattenlegoperaties. Het besluit tot uitstel
wordt genomen door de projectleiding .
Onmiddellijk daarna wordt de Berichtenkamer
van de Uitvoerings Post Stormvloedkering
ingelicht. Het behoort tot de taak van deze
berichtenkamer om aile belanghebbenden van
de genomen beslissing op de hoogte te
brengen. Een van de belangrijkste is het
Hydro-Meteo-Centrum. Aile contacten tussen
hen die het werk uitvoeren en het Hydro-MeteoCentrum lopen via de Berichtenkamer. Daar
vindt verspreiding plaats van door het Centrum
opgestelde hydro-meteo-bulletins. Daar komen
in eerste instantie de vragen van de uitvoering

terecht. Daar is men op de hoogte van wijzigingen in de planning en de daaruit voortvloeiende
gewijzigde tijdstippen van allerlei andere
activiteiten . Daar ook vindt de co6rdinatie
plaats van uitvoerings- en meetactiviteiten,
zodat men niet in elkaars vaarwater komt.
Tweede uitstel
Na het eerste uitstel is de operatie vastgesteld
op de laagwaterkentering van donderdagavond
16 februari , om 21.30 uur.
Het wei of niet doorgaan van de operatie wordt
mede bepaald aan de hand van de hydro-meteoverwachtingen die het Hydro-Meteo-Centrum
voor die dag uitgeeft. De verwachtingen
worden driemaal per dag ververst en om 9, 15
en 21 uur verspreid in de vorm van een
bulletin .
De weerkundige verwachtingen worden
opgesteld door meteorologen van het K.N.M .I.
Met deze informatie wordt vervolgens een
verwachting opgesteld van onder meer de
zeegang , de deining en de stroomsnelheden .
De methodiek voor het opstellen van de
verwachting van de stroomsnelheden is gelijk

aan die voor het opstellen van de astronomische
verwachting, zoals eerder beschreven .
Nu kan het verloop van de waterstand echter
nauwkeuriger worden voorspeld, omdat de
weersomstandigheden in rekening kunnen
worden gebracht. De nauwkeurigheid van de
verwachte stroomsnelheden neemt daardoor
ook toe. De nauwkeurigheid wordt verder
vergroot met een correctiemethode, en wei als
voigt.
Het verschil tussen de verwachtingen van de
afgelopen een of twee dagen en wat werkelijk
is opgetreden, wordt bepaald met een zekere
weegfactor en gesuperponeerd op de verwachting . Dit noemt men de verschillijnenmethode.
Een meer geavanceerde, maar toch niet erg
afwijkende methode is de methode van de
freq u e ntie-responsie-fu ncti es.
Door toepassing van een fouriertransformatie
worden bij die methode in het frequentiedomein
overdrachtsfuncties bepaald tussen bij voorbeeld de verwachte en de opgetreden stroomsnelheden in de afgelopen periode. Door
terugtransformatie naar het tijddomein kunnen
de verwachtingen vervolgens worden gecorrigeerd.
Het toepassen van een correctie heeft als groot
voordeel dat de verwachting in eerste aanleg
altijd voor hetzelfde punt kan worden opgesteld;
daarvoor kiest men een referentiepunt, met
lange waarnemingsreeksen . De correctieslag
wordt tevens gebruikt om de verwachting te
vertalen naar een andere locatie waarvoor
aileen recente gegevens beschikbaar zijn, en
waarvoor een verwachting wordt gewenst.
De verwachtingen voor zeegang en deining
worden uitsluitend op een termijn van een of
twee dagen vooruit opgesteld, omdat deze
grootheden geheel afhankelijk zijn van de
wind.
De zeegang wordt met behulp van golfwindrelaties afgeleid uit de verwachting van de wind
op de Noordzee. Vervolgens wordt het verwachte zeegangspatroon via uit waarnemingen
afgeleide correlaties vertaald naar de werklocaties .
De deining - daaronder verstaan we golven
met een peri ode langer dan 10 seconden - is
afkomstig van verafgelegen stormgebieden. In
de zuidelijke Noordzee en langs de kust is het
weer dan meestal rustig . Daarom hebben deze
golven iets verraderlijks. Voor het opstellen
van de verwachtingen ervan wordt gebruik
gemaakt van het numeriek golvenmodel
GONO, dat op basis van verwachte windvelden
prognoses uitrekent in een aantal roosterpu nten
op de Noordzee. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van een meer eenvoudige voorspelmethode, waarbij op grond van ervaringstabellen
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Helaas begint het weer nu roet in het eten te
gooien. Tegen de avond komt er mist op en het
trekt dieht. De plaatsbepalingssystemen
werken onder die omstandigheden niet
nauwkeurig genoeg . Er wordt lOlang mogelijk
gewaeht met uitstel, maar het blijft potdicht.
Tenslotte kunnen de meetvlet en de stroommeetcobrdinator evenals aile andere toeleverende bedrijven onverriehterzake huiswaarts
keren. De volgende morgen, vrijdag 17 februari,
wordt het opnieuw geprobeerd, op de laagwaterkentering van 9.30 uur.
.
Derde uitstel

de bijdrage wordt bepaald die versehillende
gebieden op de Noordzee leveren aan de
deining in de Oosterseheldemond.
Tenslotte wordt er gewerkt aan een methode
om met geavanceerde tijdreeksanalyses de
deining bij de Oostersehelde af te lei den uit de
golfwaarnemingen op een aantal booreilanden
op de noordelijke Noordzee. Ook als het
matten leggen voorbij is, kan deze methode
zijn nut nog bewijzen, bij voorbeeld bij de
plaatsing van dorpelbalken.
Welnu, voor de aanstaande operatie zijn de
weersvooruitziehten gunstig, er zijn weinig
golven en geen deining, aileen - het zieht kan
beperkt zijn .
Besloten wordt, de operatie door te laten gaan.
Op de laagwaterkentering 's morgens vertrekken
de sleepboten met de rol waarop de funderingsmat van de fabriek naar de 'Cardium' wordt
gebraeht. Op de volgende hoogwaterkentering,
's middags, wordt de rol aan de 'Cardium'
gekoppeld . Alles is klaar voor de operatie.
530

Het hydro-meteo-bulletin verwaeht voor de
komende oehtend aanhoudend rustig weer,
maar ook aanhoudende diehte mist.
Vroeg in de oehtend moet dan ook al worden
besloten om de operatie wederom 12 uur uit te
stellen. Vanwege het rustige weer kan de rol
met de mat erop lOnder enig gevaar aan de
'Cardium' gekoppeld blijven liggen. Evenals bij
de vorige poging waren de stroommeetcobrdinator en de meetvlet al 5 uur voor het tijdstip
waarop de mat lOU worden gelegd aanwezig.
Het is de taak van de stroommeeteobrdinator
om de operatie te begeleiden voor wat betreft
de waterloopkundige omstandigheden.
Weliswaar heeft het Hydro-Meteo-Centrum
reeds een verwaehting voor de korte termijn
opgesteld, maar dit gebeurt sleehts om de zes
uur, en de omstandigheden kunnen bovendien
plaatselijk soms afwijken, waardoor op zeer
korte termijn bijstelling noodzakelijk is.
Het is daarbij bovendien van belang om bij het
opstellen goed op de hoogte te zijn van de
positie van de 'Cardium' en de activiteiten die
worden uitgevoerd. Kortom , de stroommeet-

coordinator moet ter plekke aanwezig zijn om
de binnenkomende informatie goed te kunnen
interpreteren . Naast de meest recente verwachtingen van het Hydro-Meteo-Centrum beschikt
hij over actuele gegevens van metingen in
referentiepunten, metingen van de begeleidende meetvlet en over metingen van de 'Cardium'
zelf. Gaat het bij de weersverwachting hoofdzakelijk om ja-nee beslissingen, hier gaat het om
begeleiding van het proces, teneinde de
operatie met de vereiste nauwkeurigheid te
kunnen uitvoeren .
Ais hij om 9 uur aangeeft dat er nog 65 minuten
resten v66r de stroomsnelheid de kritieke
grens van 50 cm per seconde overschrijdt,
wordt besloten de operatie uit te stellen omdat
de mist niet voldoende is opgetrokken en er
minstens nog 80 minuten nodig zijn voor het
opschonen van de ondermat en het leggen van
de bovenmat.
De eerstvolgende mogelijkheid om de mat te
leggen is tijdens de laagwaterkentering van
vrijdagavond 17 februari, 22.00 uur. Ditmaal
heeft men meer geluk, en kan de gehele
operatie tot een goed einde worden gebracht.
Er heerst een zwakke zuidoosten wind, de
golfhoogte is 10-20 cm en het zicht is, hoewel
matig, toch voldoende.
Van half vier tot half vijf wordt de laatste
sonar-inspectie van de ondermat uitgevoerd .
am 17 uur komt de stroommeetcoordinator op
zijn post, en neemt de meetvlet zijn positie in
om te gaan meten. am 22.34 uur ligt de mat
aan de grond.

mattenlegoperatie wat betreft het aantal malen
uitstel beslist niet representatief voor de gang
van zaken. Het voorbeeld werd gekozen omdat
zo de meeste kanten van het werk konden
worden getoond.
De kwaliteit van de verwachtingen wordt
steeds nauwlettend in de gaten gehouden, en
waar nodig brengt men zelf verbeteringen aan
in de methodieken of ontwikkelt men nieuwe
methodieken.
In de afgelopen periode is gebleken dat voor
een periode tot 12 uur vooruit de stroomsnelheden kunnen worden voorspeld met een
standaardafwijking van 20 cm/sec, en de
kenteringstijdstippen met een standaardafwijking van ongeveer een kwartier. De golfverwachtingen voor zeegang zijn voor driekwart raak,
dat wil zeggen dat de optredende waarde
binnen de verwachting lag.
Het voorspellen van deining is veel moeilijker.
Nog niet in de helft van het aantal gevallen
werd raak gescoord . Deze getallen hebben
betrekking op de nauwkeurigheid van de
verwachtingen die door het Hydro-Meteo-Centrum worden geleverd . Uiteraard is de nauwkeurigheid door de inbreng van de stroommeetcoordinator groter, maar dan praten we over
voorspeltermijnen van enkele uren vooruit.
Aanstonds bij het begin van het mattenlegbedrijf
in de Hammen was al gebleken dat een
belangrijke en noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de voorspellingen kon worden bereikt
door recente meetgegevens aan boord van de
werkschepen bij de voorspellingen te betrekken,
en ze te gebruiken voor een laatste correctie.

Evaluatie

Het belang van de waterloopkundige begeleiding van het leggen van de matten is gelegen
in het feit dat de nauwkeurigheid, en dus het
succes waarmee de operatie kan worden
uitgevoerd, voor een belangrijk dee I afhangt
van de juiste informatie omtrent de waterloopkundige omstandigheden. Hetzelfde geldt
uiteraard ook voor de andere bedrijven, lOals
het plaatsen van pijlers en elementen en het
opstorten van de drempel. Vandaar dat vee I
aandacht be steed wordt aan de presentatie en
interpretatie van deze informatie. In de eerste
plaats door de stroommeetcoordinator tijdens
de kritieke operaties aan boord te plaatsen,
lOdat hij de gehele situatie kan overzien en op
de juiste wijze kan interpreteren .
De onregelmatige werktijden worden daarbij
op de koop toe genomen; het is niet efficient
voor dat werk een continudienst in te stellen,
omdat de stroommeetcoordinator maar een
beperkt aantal malen per week echt in actie
hoeftte komen. Bovendien is de hier beschreven

De belangrijkste nog resterende bron van
onnauwkeurigheid in de waterloopkundige
verwachtingen blijktte zitten in de windverwachtingen . Door het K.N.M.1. wordt dan ook hard
gewerkt aan verbetering van de beschikbare
voorspelmethodieken .
De methodes die men gebruikt voor het
opstellen van waterloopkundige verwachtingen
voor het mattenlegbedrijf zijn niet toepasbaar
in de volgende fasen van het werk. Er is
immers een lange meetreeks van minimaal
drie a vier weken voor nodig onder gelijkblijvende omstandigheden .
Nog afgezien van het feit dat tijdens de bouw
meetinstrumenten lo lang op eenzelfde locatie
de bouwactiviteiten enorm lOuden hinderen,
de waterloopkundige toestand verandert door
de bouw van de kering te snel. Na het matten
leggen worden de verwachtingen gebaseerd
op berekeningen met het eendimensionaal
getijmodellmplic, dat de waterstanden in de
Oosterscheldemond als invoer heeft. In dit
model kan de invloed van de bouw van de
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Oosterscheldekering op de waterloopkundige
omstandigheden worden ingebracht. Het uit
het model volgende debiet per sluitgat kan dan
vervolgens worden vertaald naar een stroomsnelheid op een bepaalde locatie in het sluitgat.
Ook bij gebruik van deze meer geavanceerde
voorspeltechnieken is de beschikbaarheid van
recente en juiste informatie beslissend voor de
kwaliteit van de voorspellingen.
Dit betekent dat het uitvoeren van begeleidende
metingen en het werk van de stroommeetcobrdinator tijdens kritieke operaties in samenhang
met de voorspellingen van het Hydro-MeteoCentrum tot het einde van de werkzaamheden
nuttig en noodzakelijk zullen blijven.

De funderingsmatten in de Oosterschelde
werden gelegd door de 'Cardium', die in
samenwerking met de 'Jan Heijmans' de
handelingen uitvoerde die nodig waren voor
het leggen van zowel de ondermatten als de
bovenmatten.
Een aantal van deze handelingen was stroomgevoelig, zodat betrouwbare gegevens
noodzakelijk waren over stroomsnelheid en
stroomrichting.

Operationele
waterloopkundige begeleiding
bij het leggen van
funderingsmatten

vraag naar waterloopkundige begeleiding
aanvankelijk groot. Uit de proefperiode zou
moeten blijken hoeveel inzet er bij het mattenlegbedrijf van de waterloopkundige afdeling
lOU worden gevraagd . Door de bovengenoemde
omstandigheden werd het beeld echter
vertroebeld en was aan het eind van de
proefperiode nog niet duidelijk wat voor
inspanningen er te wachten stonden.
AI snel na het leggen van de eerste mat, op 23
november 1982, bleek dat het onregelmatige

Lang voordat de 'Cardium' en 'Jan Heijmans',
samen ook wei 'Carjan' genoemd, hun werkzaamheden begonnen, zijn er in de Hammen,
Schaar en Roompot op de relevante locaties
stroommetingen gehouden, nodig voor het
maken van astronomische stroomsnelheidsvoorspellingen; dat zijn voorspellingen waarin
geen rekening is gehouden met het weer. De
projectleiding gebruikte deze voorspelilingen
om een cyclusplanning op te stellen (figuur 1).
Voorafgaand aan de periode van half 1983 tot
half 1984, waarin de 'Cardium' de onder- en
bovenmatten als onderdeel van de fundering
van de pijlers lOU gaan leggen, is er een
lOgenoemde proefperiode geweest waarin met
het leggen van matten werd geexperimenteerd.
Doordat er nog niet voldoende inzicht bestond
in het gedrag van de mat en de invloed daarop
van de stroom, en er vele malen noodgedwongen van de planning afgeweken werd, was de
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werken voar verschillende medewerkers, die
toch wei zo'n twee 13-uurs metingen per week
gewend waren, zwaar ging wegen. Er werd
daarom besloten aile vaartuigen en medewerkers van de waterloopkundige afdeling bij de
operationele begeleiding van dit bedrijf te
betrekken, door de begeleiding in het werken
te verzorgen valgens een roulerend schema.
Hiervoor werd een consignatieregeling opgezet.
Eind 1982 bleek ook die niet meer toereikend
voor het hand haven van een goed werkklimaat.
Besloten werd in 1983 waterloapkundige
begeleiding te leveren met een vaartuig in
continudienst. Tevens werd collegiale diensten
gevraagd assistentie te leveren bij de operationele waterloopkundige begeleiding. Met vier
van hen werd overeengekomen dat elk een
peri ode van twaalf weken voor zijn rekening
zou nemen (figuur 2).
Als tijdelijk onderkomen voor de collega's werd
gebruik gemaakt van het woonoord Moermond.
Veel zorg vroeg de inrichting van de vaartuigen
van de assisterende diensten met de meetapparatuur die nodig was voor de waterloopkundige begeleiding.
Terugkijkend op 1983 kan gesteld worden dat
het werken in continu-dienst, wat ervaren werd
als een regelmaat in de onregelmatigheden,
adequate operationele begeleiding mogelijk
heeft gemaakt. Ook voor 1984 konden met de
eerder genoemde collegiale diensten afspraken
worden gemaakt voor het leveren van assistentie in de vorm van continu-dienst gedurende
een bepaalde periode.
Uit het bovenstaande mag blijken dat het
moeilijk was te komen tot een begroting van de
capaciteit die nodig was voor het leveren van
de waterloopkundige begeleiding . Bij de
2.

1983

PERIODE
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opstelling van de planning van deze werkzaamheden werd gebruik gemaakt van het tijd-wegdiagram voor de stormvloedkering in de
Oosterschelde. (figuur 3) . Op grond van dit
meerjarenplan werd een meerjarenmeetplan
gemaakt door in het diagram met figuren aan
te geven waar en wanneer de verschillende
meetactiviteiten zouden moeten plaatsvinden.
Naast dit diagram werd een boekje samengesteld met detailinformatie omtrent de meetactiviteiten en een produktieplan.
Na de eerder genoemde proefperiode en het
leggen van een aantal matten in de Hammen
werden de meetactiviteiten routinematiger en
werd er voornamelijk meetassistentie gevraagd
ter begeleiding van de mattenroltransporten
vanaf de mattenfabriek naar de afzinklocatie,
bij het aanpeilen - om beschadiging van rol en
mat te voorkomen - van ankerdraden zowel bij
het in- als het uitvaren van de mattenrol in de
'Cardium' en bij stroom- en zandmeten, zowel

Fig. 2. Tijdschema voor de
bijstandsverlening door
collegiale diensten

Fig. 3. Tijd-weg-diagram voor
het resterende werk aan de
Oosterscheldekering
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tijdens het leggen van de onder- en bovenmat
als tijdens het storten van het losse filter
tussen twee funderingsmatten.
Het inzetten van het meetvaartuig ging meer
en meer verlopen volgens een strak schema.
In de beginfase van het mattenlegbedrijf was
het voor het meetbedrijf moeilijk in te spelen
op de steeds wijzigende planningen . Later
werd gewerkt volgens een schema, afgebeeld
in figuur 5.
De waterloopkundige afdeling won de volgende
waterloopkundige gegevens in, die ze na
verwerking presenteerde aan de projectleiding:
stroomsnelheid, stroomrichting, zandtransport en sonarbeelden.
Om deze gegevens te kunnen leveren en
bovendien te voldoen aan de gestelde nauwkeurigheidseisen was het meetvaartuig
uitgerust met moderne instrumenten.
Om de bodemligging vast te stellen was een
Atlas Deso 10 of 20 aanwezig, stroomsnelheid
en -richting werden ingewonnen met Elmar of
NBA Stromos Mobiel of met de Akoestische
Zandtransportmeter.
Het zandtransport werd bepaald met een PFS
- een Pump Filter Sampler - en een Akoestische
Zandtransportmeter. Sonarbee lden werden
ingewonnen met Zijdelingse Sonar.
De instrumenten Stromos Mobie l, Akoestische
Zandtransportmeter, PFS en Zijdelingse Sonar
spelen een belangrijke rol bij de waterloopkundige begeleiding van de Deltawerken, in het
bijzonder de Oosterscheldekering; van elk
instrument daarom in het kort een beschrijving .
Allereerst de Stromos Mobiel, een systeem
opgebouwd rondom een stroommeter.
Het systeem is ontwikkeld voor de inwinning
en presentatie van de actuele stroomsnelheid
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Fig . 5. An alyse van de
operationele gang van zaken
bij het mattenlegbedrijf
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en stroomrichting. De apparatuur is toegankelijk
voor de simultane meetwaarden van twee
sensoren die op verschillende hoogte in de
verticaal zijn gehangen . De meetwaarden
worden ingewonnen dbor een calculator die de
gegevens beoordeelt en gemiddelden bepaalt.
De minuut-gemiddelden worden naar het
Verwerkingscentrum van de Meet- en Studieafdeling Zierikzee getelemetreerd. In dat centrum
vindt de kwaliteitsbewaking plaats, dus
controle op de werking van de sensoren voor
wat betreft de betrouwbaarheid van de ingewonnen gegevens .
De meetwaarden kunnen dan via het snelpeilsysteem aan gebruikers gepresenteerd worden.
De werkschepen 'Cardium', 'Jan Heijmans' en
ook andere zijn in het bezit van een snelpeil,
waarmee gegevens lOals stroomsnelheid,
stroomrichting, windsnelheid en waterstand
van een locatie naar keuze kunnen worden
ontvangen. Tussen het inwinnen en het
presenteren van de meetwaarden verlopen
ongeveer twee minuten.
De Pump Filter Sampler bestaat uit een filter
geplaatst op een roestvrijstalen tafel, en een
centrifugaalpompje met de bijbehorende
slangen . Het uiteinde van de zuigslang is
doorgaans bevestigd aan de drager van een
stroommeetinstrument. De zandconcentratie
en de stroomsnelheid kunnen zodoende op
dezelfde plaats worden bepaald .
De waterpomp pompt een water-sedimentmengsel op met een snelheid van 0,80-1,40
m/s en perst dit door het filter, dat bestaat uit
twee goed op elkaar passende deksels met
daar tussen een nylonfilterdoekje met een
maaswijdte van 50 micron. Voor een representatief monster moet minimaal 50 liter worden
doorgepompt. Dit wordt gemeten met een
elektronische litermeter en de tijd van doorstroming wordt eveneens gemeten .
In het laboratorium wordt, door droging en
weging van het op het filterdoekje achtergebleven materiaal, de hoeveelheid sediment
behorend bij een bepaalde doorstroomhoeveelheid bepaald . De voordelen van deze meetmethode zijn dat het apparaat na enige training
door iedereen kan worden bediend en dat van
het sediment een korrelverdelingsdiagram kan
worden opgesteld .
Nadeel is echter dat het apparaat slechts zeer
globale actuele gegevens levert en dat het
moeilijk is, er in weer en wind mee te werken.
De Akoestische Zandtransportmeter (zie ook
Bericht 108, mei 1984) bestaat uit een drager,
een opnemer en een verwerkingskast. Aan de
verwerkingskast is voor opslag van de gegevens
een speciaal hiervoor ontworpen computer-configuratie gekoppeld . Het principe be rust op het

Ako estische zandtransportmeter

Apparaat voor zijdelingse
sonarverkenning
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Fig . 7. Korte-termijnvoorspelling van het stroomsnelheidsverloop tijdens het leggen van
bovenmat 58, met enkele
controlemetingen tijdens de
uitvoering

meten van de verstrooiing en demping van
ultrasone energie door in het water aanwezige
deeltjes. Naast de zandconcentratie meet dit
apparaat de stroomsnelheid en -richting en de
hoogte van de waterkolom boven de opnemer.
Ook kan het transport direct worden afgelezen,
zijnde het produkt van stroomsnelheid en
concentratie. Het apparaat is ontworpen voor
het meten van sediment met een korreldiameter
liggend tussen de 80 en 210 micron.
Bij andere korreldiameters zal het apparaat
bijgesteld moeten worden met behulp van een
ijkgrafiek die het verband tussen concentratie
en verstrooiings- en dempingsenergie aangeeft.
Het voordeel dat de Akoestische Zandtransportmeter biedt ligt daarin dat hij snel exacte
actuele gegevens levert en dat men ermee
werkt in een meethut. Men verkrijgt er echter
geen korrelverdelingsdiagram mee en er is
goed geschoold personeel nodig voor de
bediening . Voor de ijking van de Akoestische
Zandtransportmeter is per meting minimaal 1
PFS-monster nodig.
De Zijdelingse Sonar is sinds 1980 in gebruik in
de Oosterschelde voor het uitvoeren van
inspecties.
Ook bij het 'Carjan'-bedrijf speelde deze
apparatuur een belangrijke rol gedurende de
verschillende handelingen met de matten.
Voorafgaande aan het leggen van een mat
werden er sonarplaatjes gemaakt en op grond
daarvan werden beslissingen genomen over
eventuele extra opschoonslagen.
De Zijdelingse Sonar be staat uit een registratieapparaat met een aan een kabel gesleepte vis
waarin zich twee zenders bevinden die zijwaarts
gericht staan, en een zender waarmee de
positie van de vis ten opzichte van de bodem
wordt bepaald. Deze zijwaarts gerichte zenders
zenden een geluidsimpuls uit; het gereflecteerde geluid wordt van de bodem terugontvangen.
De geluidsimpulsen worden met regelmatige
tijdsintervallen uitgelOnden en de van de
beluide strook terug ontvangen echo's worden
lOdanig verwerkt dat het registratie-apparaat
de bodem op schaal registreert.
Het verkregen beeld is afhankelijk van de
frequentie waarmee wordt gewerkt, de horizontale openingshoek van de zender en de pulslengte van het uitgelOnden signaal. De voor de
operationele begeleiding gebruikte Zijdelingse
Sonar maakte gebruik van de frequenties 100
en 500 Khz.

Verwerking
We kunnen al naar gelang de gegevens verder
zijn uitgewerkt, drie soorten gegevens onderscheiden: actuele, primaire en secundaire .

x\;:::::: ,:;,.';; ;It
~.
~ ,':{'N.l

Fig. 8. Voorlopig overzicht
van gemeten stroomsnelheden
en -richtingen, met de posities
van d e meetapparatuur

De actuele gegevens werden lOa Is eerder
gezegd verstrekt door de meetc06rdinator. Die
legde zijn waarnemingen tevens vast in een
verslag. Vooral bij metingen in de nabijheid
van damaanzetten waar een complex stroombeeld aanwezig is, zijn de gegevens bijlOnder
waardevol voor de verdere.verwerking.
De actuele gegevens worden verwerkt tot
primaire, door ze te controleren op betrouwbaarheid en ze presentabel te maken, dat wil
zeggen door ze samen met de voorspelling in
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een grafiek uit te zetten tegen de tijd . Hierbij
gaat het meestal om gegevens die zijn gemeten
op een vaste diepte, 8 of 6 m onder het wateroppervlak.
Wanneer de stroomsnelheid achtereenvolgens
op verschillende diepten in de verticaal wordt
gemeten, worden de resultaten op een aflOnderlijk papier uitgezet tegen de gemeten
waterdiepte; men verkrijgt daarmee een
stroomsnelheidsverticaal. Van de stroomsnelheidsverticalen wordt de gemiddelde snelheid
bepaald en vervolgens uitgezet tegen de tijd. In
de stroomsnelheidsgrafiek worden de belangrijkste handelingen van het mattenlegproces,
lOals ze zijn genoteerd door de meetcoordinator,
op het juiste tijdstip vermeld.
Bij het leggen van de bovenmatten werd over
het algemeen tevens gemeten met de Akoestische Zandtransportmeter, op ongeveer 2 meter
boven de bodem. Het meten van het zandtran sport was nodig, omdat tussen de onder- en
bovenmat maar een geringe hoeveelheid zand
aanwezig mocht zijn. Bij een zwevend zandtransport van 100 mg/I bij OAO m/sec moest al van
de vaste cyclushandelingen afgeweken worden .
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De gemeten zandconcentraties werden samen
met de gemeten stroomsnelheden en -richtingen eveneens in een grafiek gezet.
De posities van de meetschepen en werkschepen werden in een situatieschets ingetekend,
met vermelding van de sensoren waarmee de
gegevens waren ingewonnen . Vervolgens
werden op een standaardformulier nog enkele
gegevens vermeld over het opgetreden en
voorspelde verticale getij, de getijcoefficienten
en de kenteringstijdstippen .
Om op een later tijdstip nog eens gebruik te
kunnen maken van de gestaag groeiende berg
informatie is een geautomatiseerd archief
opgezet. In dit archief werden voor elk pijlervak
de uitgevoerde metingen met de bijbehorende
situationele omstandigheden opgenomen op
een computerschijf. Tenslotte werden aile .
primaire gegevens als voorlopige resultaten lo
snel mogelijk onder de belanghebbenden
verspreid .
De secundaire gegevens omvatten tenslotte de
originele gegevens, aangevuld met resultaten
verkregen aan de hand van studie. Ze worden
achteraf als definitief meetverslag verspreid".

Bij de bouw van de Oosterscheldekering kan
tussen de matten en tussen de mat en pijler
slechts een heel klein laagje zand worden
getolereerd, hooguit een paar millimeter dik.
Een dikkere laag zou immers in de toekomst
kunnen uitspoelen, hetgeen scheefstand van
de pijlers zou kunnen veroorzaken .

Vlak voor het leggen van de matten en het
plaatsen van de pijler wordt een zeer belangrijk
deel van het zand opgezogen door de 'Cardium'
en de ' Macoma', in principe voldoende, als er
niet meer zou bijkomen . Maar gedurende de
korte tijd tussen dit opschonen en het plaatsen
" an er een nieuwe zandlaag ontstaan, door
bezinking van het door het water meegevoerde
zand, en doordat er zich zand langs de bodem
verplaatst. Onderzoek heeft uitgewezen dat de
plaats- en legoperaties slechts plaats mogen
vinden wanneer de stroomsnelheid en de
zandconcentratie kleiner zijn dan een vooraf
bepaalde waarde; dat betekent in de praktijk :
aileen rondom de kentering . Omdat de operaties
een lange tijd vergen en niet zomaar zijn stil te
leggen is het nodig de zandconcentratie te
voorspellen die in de tussentijd verwacht moet
worden . Hiertoe is een computermodel
ontwikkeld dat de zandconcentratie op elk
willekeurig tijdstip en op elke willekeurige
locatie in de as van de stormvloedkering
voorspelt, uitgaande van voorspellingen van
de stroom en de waterstand.
De zandconcentratie is onder andere afhankelijk
van de stroomsnelheid. Ook al zijn de hydraulische omstandigheden op twee locaties in de as
van de stormvloedkering nagenoeg identiek,
dan kunnen de zandconcentraties aldaar toch
aanzienlijk verschillen.
~ehalve dat de zandconcentratie gewoonlijk
niet constant is over de waterdiepte, is zij dus
evenmin constant langs de as van de stormvloedkering. Er blijken in de Oosterscheldemonding sedimentbanen voor te komen, dat wil
zeggen banen met meer sediment dan in de
omgeving , en hiermee dient terdege rekening
te worden gehouden .
De wiskundige beschrijving van zandtransport-

Zandconcentratievoorspellingen

mechanismen is gebrekkig en onvolledig :
voorspellingen van het zandtransport hebben
doorgaans een onzekerheidsfactor van 2 5.
Slechts door uitgebreide ijking van een model
kan men deze onnauwkeurigheid verkleinen .
Het belang van een nauwkeurige voorspelling
voor de bouwoperaties maakt, gezien de
aanwezigheid van de sedimentbanen, een
goed inzicht in de tijds- en plaatsafhankelijke
processen alsmede een groot aantal ijkmogelijkhedennoodzakelijk.

a

IJkgegevens
Om deze redenen is een omvangrijk meetprogramma uitgevoerd, waarbij in de Hammen, de
Schaar van Roggenplaat en de Roompot
stroomsnelheids- en zandconcentratieverticalen
zijn gemeten in de as van de kering . De
metingen duurden 13 uur teneinde de vi oedvan de ebkarakteristieken te kunnen onderschei den . Om de verschijnselen statistisch te
beschrijven zijn minstens vijf 13-uursmetingen
per locatie nodig. De metingen zijn op twee
manieren uitgevoerd: met een systeem waarbij
het zandwatermengsel wordt afgezogen en het
zand op een filter gedeponeerd wordt, in
combinatie met een ELMAR-stroommeter, en
met een akoestische zandtransportmeter
waarbij tegelijkertijd zowel de zandconcentratie
als de stroomsnelheid wordt verkregen door
middel van akoestische signalen . Figuur 1 geeft
een meting weer van de concentratie en de
snelheid op 1 m boven de bodem .
Behalve deze metingen zijn ook fotovluchten
uitgevoerd. Hierdoor werd inzicht verkregen in
het ruimtelijk beeld in horizontale zin . Op de
bijgevoegde foto van een vloedsituatie zijn de .
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eerdergenoemde sedimentbanen duidelijk te
onderscheiden . Deze banen hebben ieder een
eigen geschiedenis. Met name in de Schaar is
een duidelijke scheiding, een 'naad' tussen de
banen zichtbaar. Hoewel de foto's aileen een
beeld van de situatie aan het wateroppervlak
geven, wordt de aanwezigheid van de sedimentbanen bevestigd door de concentratiemetingen.
Uit snelheidsmetingen van de component
dwars op de hoofdstroom bleek de aanwezigheid van zogenaamde circulatiecellen in de
geulen (figuur 2). De ligging van deze cellen
stemde overeen met de sedimentbanen, en dat
wijst er op dat iedere baan redelijk autonoom
is en een eigen oorsprong heeft, zowel wat
betreft het water als het sediment. Om deze
reden is er ook een duidelijk verschil tussen eb
en vloed.

concentratie is het verschijnsel dat we ' naijling'
noemen. Wanneer de stroomsnelheid toeneemt
wordt er zand uit de bodem opgenomen en
omhoog gebracht, totdat er een bepaalde mate
van verzadiging optreedt. Er is echter tijd nodig
voordat de zandconcentratie zich aangepast
heeft aan de veranderde hydraulische situatie .
Zo is er ook sprake van een bepaalde aanpassingstijd wanneer de stroom trager wordt. Met
andere woorden, bij veranderende hydraulische
omstandigheden zal de zandconcentratie altijd
met een zekere vertraging reageren, of wei
'naijlen'. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
de momenten van maximale concentratie en
maximale stroomsnelheid niet samenvallen
(figuur 3) .

Een ander aspect van het verloop van de

Met behulp van de meetgegevens op grond
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Fig . 4. Controleberekening
m et en zonder naijling

van wat we weten over zandtransportmechanismen is het voorspelmodel BEMORF gebouwd.
Het is gebaseerd op een beschrijving van de
concentratieverdeling over de waterdiepte, en
levert bij een gegeven stroomsnelheid, waterstandsverloop en locatie, het verloop in de tijd
van de zandconcentratie op iedere gewenste
hoogte boven de bodem. In het model wordt
rekening gehouden met naijling, en met het feit
dat zand een verzameling is van korrels van
verschillende afmetingen.
De gebruikte formules leveren een relatie op
tussen de concentraties op verschiliende
hoogten boven de bodem; het zijn relatieve
waarden . De absolute waarde wordt bepaald
door middel van ijking. In de formules zit een
coefficient waaraan een zodanige waarde
wordt toegekend, dat gemeten en berekende
concentratie gelijk zijn. Voor deze zogenaamde

Fig. 5. IJkcoefficient over de
Schaar
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ijkcoefficient is per meetlocatie een gemiddelde
waarde bepaald, voor eb en vi oed afzonderlijk.
De 13-uursmetingen bestonden uit verticaalmetingen met - afhankelijk van de gebruikte
methode - intervallen van 15 en 45 minuten.
Bij het verwerken van de meetresultaten heeft
men rekening gehouden met het feit dat op
verschillende punten in dezelfde verticaal niet
gelijktijdig is gemeten, maar met tussenpozen
varierend van 2 tot 10 minuten. Per verticaal is
de waarde van de ijkcoefficient bepaald, en
vervolgens gemiddeld over eb en over vloed .
Ook werd de standaardafwijking bepaald . Voor
de bestaande formules, gebaseerd op verzadiging, bleek de standaardafwijking van de
ijkcoefficient te groot te zijn om de zandconcentratie op elk moment voldoende nauwkeurig te
bepalen. Door betere bepaling van de varia belen
en door de beschrijving ervan te wijzigen heeft
men deze onnauwkeurigheid aanzienlijk weten
te verkleinen, met name door in de berekeningen
rekening te houden met het verschijnsel dat de
zandkorreldiameter varieert met de snelheid en
de hoogte boven de bodem, en er een factor
·voor naijling in te verwerken. Dit is te zien in
figuur 4.
Voor elke locatie is een gemiddelde waarde en
een standaardafwijking van de ijkcoefficient
bepaald uit de verschillende 13-uursmetingen
per meetlocatie. Hierdoor ontstond een
verdeling van de ijkcoefficient dwars over de
geulen, die overeen blijkt te stemmen met de
ligging van de sedimentbanen (figuur 5) .

in te voeren in het model zijn controleberekeningen gemaakt voor de operationele metingen .
De onnauwkeurigheid van deze berekeningen
is ongeveer 35%. In de meetlocaties voor het
ijken van het model zijn de percentages nog
iets gunstiger: voor de voorspellingen 50 a
100% - dit was doorgaans 100 a 400% -, en
voor de controleberekeningen 20%. De verschillen tussen deze twee percentages zijn deels te
verklaren uit de afstand tussen de meetlocatie
voor het ijken en de meetlocatie voor het
begeleiden van de uitvoering, die soms vrij
groot is.

Voorspellingen

Op deze wijze werd het mogelijk op een
willekeurig tijdstip en een willekeurige locatie
in de as de gemiddelde waarde en de standaardafwijking van de zandconcentratie te bepalen.
Met het model zijn voorspellingen gedaan ten
behoeve van het leggen van de matten en het
plaatsen van pijlers. De randvoorwaarden voor
de voorspellingen, stroomsnelheden en
waterstanden, werden door het Hydro-MeteoCentrum geleverd, zo mogelijk rekening
houdend met meteorologische invloeden. Door
specialisten ter plaatse werd de voorspelling
ge"interpreteerd met het oog op de uitvoering .
Tijdens de operaties van de 'Cardium' en de
'Ostrea' zijn metingen verricht ter controle van
de stroomsnelheid en de zandconcentratie. Ze
kwamen in sommige gevallen slechter met de
voorspellingen overeen dan verwacht werd,
hetgeen veroorzaakt werd door afwijkingen
tussen de gemeten en de voorspelde stroomsnelheid. De onnauwkeurigheid van de zandconcentratievoorspellingen voor de operaties
bedraagt 50 150%. Door de gemeten snelheid
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Ter verdediging van het buitenbeloop van
zeedijken worden vaak betonblokken toege·
past, op een funderingslaag van klei of mijn·
steen, fosforslakken of grind. De sterkte van de
bekleding wordt bepaald door de dikte of het
gewicht van de betonblokken en de doorlatend·
heid van de funderingslaag eronder.

De waterstand in deze funderingslaag kan de
golfbeweging aan de buitenzijde van de
bekleding niet volledig volgen. Bij neergaande
golfbeweging is de waterstand onder de
bekleding hoger dan aan de buitenkant, met als
gevolg dat er waterdruk ontstaat tegen de
onderkant van de betonblokken. Wordt die
waterdruk hoger dan het gewicht van de
betonblokken, dan zal de bekleding bezwijken .
Hebben we te maken met een funderingslaag
die doorlatender is dan de betonblokken, dan is
het gemiddelde waterniveau in de funderingslaag na een aantal golven hoger dan de
gemiddelde buitenwaterstand. Dit is nadelig
voor de sterkte van de bekleding .
Een funderingslaag van klei heeft een geringe
doorlatendheid, dus dan treedt dit effect niet
op . Bovendien kan bij klei nauwelijks water
toestromen als het blok neigingen vertoont om

KOPERSlAKBlOKK EN OI K 0.20

Klei als funderingslaag van een
betonblokkenglooiing

zich te verheffen. Door onderdruk wordt het
blok op zijn plaats gehouden . Dit betekent dat
bij een funderingslaag van klei dunnere
betonblokken kunnen worden gebruikt dan bij
een funderingslaag van bijvoorbeeld mijnsteen
en grind ; een reductie van de dikte is mogelijk
met zelfs 50% . Onderzoek in de Deltagoot van
het Waterloopkundig Laboratorium heeft dit
uitgewezen .
Naast dit voordeel heeft klei ook nadelen: het
materiaal is niet makkelijk beschikbaar en het
vereist extra aandacht bij de uitvoering . De klei
moet namelijk goed worden verdicht en vlak
worden afgewerkt. Holl e ruimte onder de
betonblokken kan de sterkte nadelig be·i nvloeden. De laatste tijd is veel aandacht besteed
aan betonblokken op een funderingslaag van
klei, in verband met de aanleg van de Oesteren de Philipsdam .

BETONBlOKK EN 0.50 x O.50 )( 0.25

HOUTEN TEEN OPSLUITIN GSCONSTAUCTIE

STORTSTEEN 60 -300kg 140 0 kg /m 2
STORTSTEEN 60-30 0 kg 100 0kg/m 2

+0,50

1 :3 0

GEBROKEN GRIND 11/ 32 DIK 0.05
KUN STSTOFWEEFSEL + RIETMAT
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MIJN STEEN OIK 0.50
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Aanleg van de Oesterdam

Fig . 1. Dwarsdoorsn ede over
ee n bekleding van betonblokken

Fig . 2.
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De sterkte van een betonblokkenbekleding op
klei wordt met name bepaald door de slechte
doorlatendheid van de klei, waardoor er
onderdrukken ontstaan zodra het blok omhoog
komt. Aanvankelijk werd aangenomen dat ook
nog een soort kleef- of lijmkracht tussen
betonblok en klei een bijdrage leverde aan de
sterkte . Er zijn toen trekproeven uitgevoerd om
de grootte van deze kleefkracht te onderzoeken ,
en wei met behulp van een lOgenoemd
CBR -apparaat, een cilindervormig toestel ter
bepaling van de kleefkracht en de verwerking
van klei.
Er werd een groot aantal proeven uitgevoerd,
waarbij het zand-, lutum-, humus- en vochtgehalte van de klei werd gevarieerd, alsmede de
treksnelheid. De proeven werden lOwe I op
natte als op droge klei uitgevoerd .
De resultaten van deze proeven geven een
kleefkrachtte zien van ma ximaaI10 %. Trekproeyen op schaal 1: 1, uitgevoerd te Schelphoek,
bevestigen dit resultaat. In de praktijk betekent
dit dat geen rekening mag worden gehouden
met kleef.
Bij langdurige golfbelasting op een waterstand
is de verwachting dat de klei onder de bekleding
gaat verweken . Daarom is ook dit fenomeen
onderzocht met het CBR-apparaat. Op het
stalen stempel werden verschillende cyclische
belastingen aangebracht zowel qua frequentie
als qua amplitude. De verticale verplaatsing
van het stempel werd continu gemeten.
Doorgaande verplaatsing lOU duiden op
verweking. De proeven werden lOwel droog als
nat uitgevoerd en ook bij verschillende kleieigenschappen . In geen van de gevallen werd
verweking geconstateerd .
Op basis van een kwalitatieve beoordeling
w erd de kans op verweking in het CBR-apparaat
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grater geacht dan in de werkelijkheid. De kans
op verweking van de klei onder de betonblokken
bij de Oester- en Philipsdam wordt dus klein
geacht. Uit een oogpunt van fundamenteel
onderzoek zullen de schaaleffecten verder
worden onderzocht, aan de hand van een
computermodel en van metingen in de Deltagoot.
Een van de belangrijkste bedreigingen van de
sterkte van een betonblokkenbekleding vormt
de erosie van de klei via de naden tussen de
blokken. Een aantal schadegevallen uit de
praktijk werd geanalyseerd, maar de oorzaken
zijn toch moeilijk te achterhalen. Vermoedelijk
moet de belangrijkste oorzaak worden gezocht
in de slechte kleikwaliteit en de te grote naden
tussen de betonblokken.
In Zeeuws-Vlaanderen heeft men positieve

ervaringen met betonblokken op klei. De
belasting qua hoogte en duur van de golven zal
bij de Oester- en de Philipsdam na de afsluiting
van de Oosterschelde bij storm sterk kunnen
afwijken van die bij de bestaande dijkvakken,
zodat extrapolatie van de bestaande ervaring
niet mogelijk is. Ook de literatuur 'leverde geen
bruikbare informatie op. Daaram werd een
eigen onderzoeksplan opgezet. Pas bij de
analyse van het erosieprobleem is de complexiteit ervan goed duidelijk geworden.
Op het erosieproces zijn niet aileen de samenstelling van de klei en het veranderde vochtgehalte, maar ook de initiele onvlakheden aan de
bovenzijde van de kleilaag van invloed,
alsmede de afmetingen van de spleten tussen
de betonblokken en het zoutgehalte. Bij dit
laatste moet worden gedacht aan structuurver-

TORSIEMETER
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De buitenkant van het CBR-apparaat

WATERSNElHEIDSMETER
ROTEAENDE BUITENWAND
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Fig. 3. Dwarsdoorsnede van
het CBR-apparaat

anderingen in de klei door verschil in zoutgehalte in het porienwater van de klei en het
omringende water.
Het onderzoeksplan waarvan we spraken
omvat een aantal fasen. De eerste fase bestaat
uit een serie proeven met het erosietoestel van
het Laboratorium voor Grondmechanica te
Delft. In dit apparaat wordt de gewichtsvermindering van een kleimonster gemeten in relatie
tot de watersnelheid, of we I de schuifspanning
langs het monster. Hieruit leert men de
relatieve erosiegevoeligheid van de verschillende kleisoorten kennen . Naast de invloed van de
klei-eigenschappen op de erosiegevoeligheid
zal ook de invloed van het lOutgehalte en de
belastingduur worden onderzocht.
Zijn de proeven met het erosietoestel afgerond,
dan wordt begonnen met de tweede fase van
het onderzoek. Nu worden de watersnelheden
dan wei schuifspanningen aan het kleioppervlak
gemeten in een proefopstelling in de Deltagoot,
op schaal 1: 1, bij verschillende spleetafmetingen tussen de betonblokken, initiele onvlakheden en golfrandvoorwaarden . In de volgende
fase van het onderzoek zullen de resultaten
worden geevalueerd en lOnodig zal de gevonden relatie worden getoetst. Ook staan praktijkmetingen op het programma.
Zowel te droge als te vochtige klei is moeilijk te
verwerken . Uit literatuuronderzoek en praktijkmetingen blijkt dan ook dat de verhouding van
vochtgehalte en plasticiteit van de klei belangrijk
is. Deze relatie wordt tot uitdrukking gebracht
in een consistentie-index; klei is goed te
verwerken wanneer die index groter is dan
0,80.
Aan de hand van de eerste resultaten van
bovenstaand onderzoek zijn voorlopige eisen
geformuleerd aan de samenstelling van de te
verwerken klei. De samenhang en de plasticiteit
van klei worden met name bepaald door het
lutumgehalte; wordt dit gehalte lager dan 20%,
dan verliest de klei deze eigenschappen. Het
lutumgehalte mag daarentegen ook weer niet
te hoog zijn vanwege het krimpgedrag van het
materiaal. Bij een lutumgehalte beneden 40 a
50% worden nog geen problemen verwacht.
Om dezelfde reden mag het humusgehalte niet
hoger zijn dan 3%. Het zandgehalte is in
verband met de erosiegevoeligheid gesteld op
maximaaI25%.
Naast de kwaliteit van de klei is een goede
uitvoering belangrijk voor de kwaliteit van een
bekledingsconstructie. In de eerste plaats moet
de klei goed worden verdicht om vervormingen
van de bekleding te voorkomen en de weerstand
tegen erosie te vergroten. De klei wordt
daarom verdicht in lagen van 30 40 cm. De
dichtheid wordt gecontroleerd met steekringen.

Geeist wordt een dichtheid van 95% van de
proctordichtheid, dat is de maximaal te
bereiken dichtheid .
In de tweede plaats is de vlakheid van de klei
van groot belang . Onvlakheden kunnen
aanleiding zijn voor holle ruimten onder de
blokken, waardoor het water makkelijker kan
toestromen, lOdat de blokken eerder kunnen
worden opgelicht en de kans op erosie toeneemt.
In het zuidelijke gedeelte van de Oesterdam is
de klei in eerste instantie.iets dikker aangebracht
en vervolgens met een balk met geleiderails
onder het juiste profiel afgeschrapt. Een andere
mogelijkheid is het aanbrengen van een
kruimellaag van klei als uitvullaagje. De dikte
moet minimaal zijn, want een te dikke kruimellaag kan uitspoelen of nazakken, hetgeen
aanleiding kan zijn tot schade, lOa Is in de
praktijk is gebleken.
Uit de praktijk blijkt dat er een goede bekledingsconstructie wordt verkregen als er klei van
goede en homogene kwaliteit wordt gebruikt,
de bovenkant van de klei vlak is afgewerkt en
de kleilaag goed is verdicht. Ten aanzien van
de erosie bestaan nog onzekerheden, met
name in het geval van de Oester- en Philipsdam,
waar de belasting bij gesloten stormvloedkering
buiten het ervaringsgebied ligt. Aan het
erosieprobleem zal dan ook in de komende tijd
de nodige aandacht worden besteed.
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In de zomer van 1984 zijn de laatste werkzaamheden verricht aan de Flakkeese Spuisluis, het
doorlaatmiddel in de Grevelingendam, en
inmiddels is deze spuisluis aan de beheerder,
de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat,
overgedragen .
Over dit doorlaatmiddel, dat technisch gesproken is uitgevoerd als een hevel met zes kokers,
werd eerder geschreven in Bericht 85 (augustus
1978) en 99 (februari 1982).

In het eerste artikel werden enkele alternatieve
oplossingen gesehetst voor het maken van een
ve rbinding tussen het Grevelingenmeer en het
Krammer. In het tweede artikel gingen we
nader in op de gekozen oplossing : de hevel en
het ontwerp daarvan. In het voorliggende
artikel wordt aandaeht gesehonken aan enkele
ontwerpwijzigingen en aan het systeem dat de
hevel in en buiten werking stelt.
De wijzigingen betreffen het ontwerp van de
bodemverdedigingen in de toevoer- en de
afvoergeul. Tijdens de sluiting van de Grevelingendam was indertijd, ter plaatse waar nu de
hevel is gebouwd, een bodemverdediging
aangebraeht van asfaltmastiek. Ter beseherming van de bodem van de toevoergeul in het
Grevelingenmeer is deze asfaltmastiekslab
gehandhaafd, maar tegen de kokers van de
hevel aan is hij over een lengte van 25 m
vervangen door betonblokken van 70 em in het
kubiek in plaats van door stortsteen 10/60,
zoals in de oorspronkelijke plannen was
aangegeven. Voor de dimensionering van dit
deel van de bodemverdediging is uitgegaan
van een situatie waarbij het afslagmeehanisme
van de hevel, dat later in dit artikel besehreven
wordt, niet zou funetioneren, zodat er een
onbeteugelde stroming in de riehting van het
Grevelingenmeer zou kunnen ontstaan . De
geplaatste betonblokken zijn stabiel tot een
verval van 2,2 m; dat is het verval tijdens
hoogwaterspringtij in de huidige situatie. Na
het plaatsen van de dorpelbalken in de stormvloedkering wordt de kans op dit verval kleiner,
tengevolge van de reduetie van het getij.
Ten aanzien van de bodemverdediging in de
afvoergeul aan de Krammerzijde is besloten
om in de nog droge bouwput een verdediging
van 14,5 m lang tegen de hevelkokers aan op te
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zetten met betonblokken van 70 em in het
kubiek op grind; dit in plaats van stortsteen
60/300 kg, gepenetreerd met asfalt. Tijdens de
uitvoering is het niet gelukt om in den natte
een goede, niet overlappende aansluiting te
verkrijgen tussen deze betonblokken en de
verderop toegepaste zinkstukken. Ter plaatse
van de overlap en op een strook vlak daaraehter
is daarom, in verband met de te verwaehten
hogere stroomsnelheden , stortsteen 300/1000
kg toegepast.
Het bedieningsgebouw ten oosten van de
hevel is uit landsehappelijke overwegingen
gedeeltelijk ingebouwd in het dijkliehaam van
de Grevelingendam. De afmetingen ervan
bedragen ongeveer 6,5 x 15 m . Hierin zijn naast
een hoogspanningsruimte en een pompruimte
de installaties ondergebraeht die nodig zijn
voor het aanslaan en afslaan van de hevels:
drie vaeuiimpompen en een hoge-drukventilator
met aanvullende apparatuur, een bedieningspanee I en een eomputerinstallatie . Zoals bekend
mag worden verondersteld, wordt via de hevel
water gespuid vanuit het Grevelingenmeer
naar het Krammer. Daartoe wordt de hevel bij
gelijke waterstand en afgaand tij op het
Krammer in bedrijf gesteld door het wegzuigen
van de lueht uit de hevelkroon . De hevel wordt
weer buiten bedrijf gesteld bij gelijk water en
opkomend tij op het Krammer, en wei door het
openen van de afsluiters op de hevelkroon.
Daarmee voorkomt men dat er water in de
verkeerde riehting door de hevel gaat stromen.
De teehnisehe installatie van de hevelsluis kan
in een aantal eomponenten worden onderseheiden, die in het volgende kort worden besehreyen: de vaeuiiminstallatie, de overdrukinstallatie, de beluehtingsinstallatie en de pneumatisehe installatie.

De Grevelingendam
van noord naar zuid, met
daarin opgenomen de Flakkeese Spuisluis

De Flakkeese Spuisluis, een hevelconstructie,
in volle actie

Fig 1, 2. Overzi cht (Iinksboyen) en doorsned e (rechtsboyen) van de bodemverdediging
aan d e Krammerzijd e

De vacuuminstallatie bestaat uit drie vacuumwaterpompen van 45 kW, een watervoorraadtank, een tank met een waterslot en een tank
met waterafscheider; het geheel is door een
hoofdleiding verbonden met de zes hevelkokers
(figuur 4).
De pompen worden gestart bij gelijk water en
afgaand tij op het Krammer. Ze lopen drukloos
aan via de open afsluiters A en B op de tank
met het waterslot.
De pompen stoppen wanneer in de hoofdleiding
bij de pompen een druk van 0,6 atmosfeer is
bereikt.
De pompen worden achtereenvolgens gestart
en gestopt. Hoeveel hevelkokers er in bedrijf
worden gesteld is ter keuze van de beheerder.
Moeten aile zes hevelkokers door de drie
pompen worden leeggezogen, dan bedraagt de
looptijd ongeveer 24 min . Het drukverloop dat
dan optreedt in de installatie is weergegeven in
figuur 5.
De overdrukinstallatie bestaat uit een hoge-drukventilator van 5,5 kW; hiermee wordt de
hevelkroon bij waterstanden hoger dan N.A.P.
+ 2,5 m onder druk gebracht. Men voorkomt
daarmee, dat er bij zeer hoge waterstanden op
het Krammer een stroming ontstaat naar het
Grevelingenmeer. Deze installatie, die automatisch in werking treedt, vormt dus de waterkering
tussen het Grevelingenmeer en het Krammer.
De kerende hoogte van de overdruk- installatie
bedraagt bij een normale waterstand op het
Grevelingenmeer N.A.P. - 0,20 m, maximaal
NAP. + 5,35 m.
We beschrijven vervolgens de beluchtingsinstallatie. Op de kroon van elk van de zes hevelkokers
zijn twee beluchtingskleppen aangehecht. Deze
kleppen worden gesloten zowel bij het vacuum552

trekken als bij het onder druk zetten van de
hevel; ze worden na een onderdruksituatie
geopend om lucht toe te laten tot de hevel , en
na een overdruksituatie om de hevel weer te
ontluchten .
Het beluchten gebeurt automatisch op grond
van drie onafhankelijke commando's.
De hevelkokers worden belucht wanneer het
niveauverschil tussen Krammer en Grevelingenmeer bij opkomend water in het Krammer
kleiner wordt dan 0,10 m . De signalen zijn
afkomstig uit borrelbuiswaarnemingen en
worden bewaakt op ingestelde minima en
maxima . Bovendien wordt de pneumatische
hoofddruk, die de kleppen gesloten houdt,
uitgeschakeld wanneer het niveauverschil
tussen Krammer en Grevelingenmeer O'm
bedraagt, dan wei - 0,05 m is geworden.
Bij het uitvallen van de elektrische stroom of
het wegvallen van de pneumatische druk
worden aile afsluiters automatisch geopend .
Het beluchten van de hevelkokers verloopt zeer
dynamisch, en wanneer het te snel gebeurt kan
men grote klappen tegen de kokerplafonds
verwachten door slingering van het water.
Daarom zijn voorzieningen aangebracht om te
snelle beluchting te voorkomen . Het beluchten
duurt daardoor globaal vijf minuten.
De pneumatische installatie bestaat uit een
compressor, die via een leidingenstelsel
verbonden is met de pneumatisch bediende
afsluiters van de installatie, en met de borrelbuizen voor de waterstandsmetingen . In
rusttoestand van de hevel is dit systeem
drukloos.
Daar de hevelinstallatie in principe onbemand
is, geschiedt de besturing volautomatisch. Dit
houdt in, dat zowel het aanslaan als het afslaan
van de hevel met behulp van een computer in
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gang wordt gezet en ook bewaakt. Een aantal
meldingen, omtrent storingen, en het starten
van de overdrukventilator bijvoorbeeld, wordt
via een telefoonlijn overgeseind naar een
permanent bemande post, momenteel naar de
Kreekraksluizen. Vanaf 1987, wanneer de
Krammersluizen in de Philipsdam operationeel
zijn geworden, zullen de meldingen daar
binnenkomen.
Daarnaast worden door de centrale verwerkings- en presentatie-eenheid gegevens
omtrent het spuirappo rt vastgelegd op een
magneetband, en eventueel afgedrukt. Het gaat
hier onder andere om de tijdstippen van aanen afslaan, de gespuide hoevee lheden water
en lOut per spuiperiode, en de gemiddelde
lOutgehalten .
De heve linstallatie is na zijn voltooiing tussen
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oktober 1983 en januari 1984 gedurende enkele
weken beproefd. Het gehele systeem was
immers op modelschaa l beproefd en ontworpen, lOdat er behoefte bestond aan een aantal
metingen aan de hevel zelf. Tevens werden de
resultaten gebruikt om de gehele installatie af
te stellen. Deze proefperioden zijn naar tevredenheid afgerond ; uit debietmetingen blijkt,
dat de hevelcapaciteit gemiddeld over een
etmaal 85 m 3 /s bedraagt in de huidige situatie
met de open Oosterschelde. Na het gereedkomen van de stormvloedkering bedraagt de
over een etmaal gemiddelde capaciteit 70 m 3 /s.
Voor de komende winterper ioden tot 1987 is
een meetprogramma opgesteld om na te gaan
wat de effecten zijn van het hevelgebruik voor
het Grevelingenmeer en het gebied KrammerZijpe. Een van de argumenten om de hevel te
bouwen is het tegengaan van te lage lOutgehalten in dit deel van de Oosterschelde tijdens
de sluiting van de compartimenteringsdammen.
Door uitvoering van het meetprogramma kan
een lo effectief mogelijk gebruik van de hevel
in deze sluitingsfase worden voorbereid.

Het werkeiland Neeltje Jans - ook wei Damvak
Geul genoemd - vormt een onderdeel van de
Oosterscheldekering. Tot en met 1986 worden
het werkeiland en de havens en bouwdokken
eromheen nog intensief gebruikt voor de
bouw van de kering. Na de beeindiging van de
werken komen echter grote delen van de
terreinen, havens en bouwdokken beschikbaar
voor nieuwe functies. Andere delen behouden
een waterstaatkundige functie omdat zij deel
uitmaken van de waterkering of nodig zijn bij
beheer en onderhoud.

In het 'Beleidsplan voor de Oosterschelde 1982'
van de Stuurgroep Oosterschelde is een
nadere studie naar de inrichting van het
werkeiland Neeltje Jans in het vooruitzicht
gesteld . Deze stu die is inmiddels uitgevoerd
door een projectgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Provinciale
Planologische Dienst, de Provincia Ie Waterstaat
van Zeeland, de Rijkswaterstaat, het Ministerie
van Landbouw en Visserij en de gemeenten
Veere, Westerschouwen en Wissenkerke . De
resultaten van de studie zijn neergelegd in een
rapport. Op dit stuk, 'Inrichtingsalternatieven
Neeltje Jans', gaan we in dit artikel nader in.
Begonnen is met een lo volledig mogelijke
inventarisatie van aile denkbare functies die
aan het werkeiland lOuden kunnen worden
toegekend. Naast de in het Beleidsplan aangegeven functies zijn dat lOwe I de concrete
opties die tot nu toe bij de overheidsinstanties
zijn ingediend, als de ideeen die in het kader
van de stu die zelf zijn ontwikkeld. Voor lOver
mogelijk zijn de functies nader uitgewerkt,
vooral voor wat betreft de eisen die worden
gesteld aan een eventuele v estigingslocatie, en
verder ook voor andere ruimtelijk relevante
aspecten .
De functies zijn onderverdeeld in de categorieen
waterstaatkunde, dienstverlening , natuur,
visserij, recreatie, voorlichting en presentatie,
en een restgroep van overige functies. In eerste
instantie zijn 45 aflOnderlijke functies beschreyen.
Gezien het grote aantal en het sterk uiteenlopende karakter van de ge'i nventariseerde
functies bestond er behoefte om, v66r het
opstellen van inrichtingsalternatieven, een
zekere selectie aan te brengen om een systematische aanpak van de planvorming mogelijk
te maken.

De toekomstige inrichting van
het werkeiland Neeltje Jans

Daarbij is overwogen dat het werkeiland
Neeltje Jans een bijlOndere locatie vormt, met
een specifiek karakter, dat wordt bepaald lOwe I
door de omgeving van het werkeiland als door
hetfeit dat zich hier een uniek waterbouwkundig
werk bevindt.
Verder is geconstateerd dat de beschikbare
ruimte gezien het grote aantal denkbare
functies schaars is, en dat de terreinen maatschappelijk gezien als kostbaar moeten worden
aangemerkt. Deze overwegingen hebben ertoe
geleid het motief voor de vestiging van een
functie op Neeltje Jans als belangrijkste
criterium voor toelating te hanteren. Vestiging
van functies op deze locatie louter vanwege de
ruimtelijke mogelijkheden, en eventueel het
ontbreken van belemmeringen die elders wei
gelden, wordt met de keuze van het genoemde
criterium dus van de hand gewezen.
Uitgaande van de functies die na de selectie
zijn overgebleven, zijn alternatieven voor de
toekomstige inrichting van het werkeiland
opgesteld. Daarbij is gestreefd naa r een
systematische, niet te ingewikkelde werkwijze .
Eerst zijn de relaties tussen de nog in het
geding zijnde functies en de daarvoor geschikte
locaties geanalyseerd . In een aantal gevallen
bleek aan een bepaalde locatie een funct ie te
kunnen worden toegekend lOnder dat de
mogelijkheden voor andere functies erdoor
worden be'invloed. De oorzaak daarvan kan
gelegen zijn in het geringe ruimtebeslag , het
ontbreken van andere functies of het feit dat er
vele ruimtelijke mogelijkheden zijn voor lO' n
functie. Dit zijn de niet-structurerende keuzemogelijkheden .
In een aantal andere gevallen is er sprake van
enkele concurrerende functies op dezelfde
locatie. De hiermee samenhangende keuzemogelijkheden zijn structuurbepalend . Om het
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afleiden van de alternatieven te vereenvoudigen
zijn de niet-structuurbepalende keuzemogelijkheden voorlopig buiten beschouwing gelaten.
Vervolgens zijn vijf alternatieven ontwikkeld,
ieder in hoofdzaak gebaseerd op een bepaald
kenmerkend thema. Karakteristiek voor deze
them a's is dat zij een bepaald voor het Oosterscheldegebied dan wei voor de stormvloedkering kenmerkend aspect benadrukken. In
principe dekken ze het gehele scala van
mogelijkheden voor het beleid met betrekking
tot de inrichting van het werkeiland. De
thema's zijn visserij, presentatie en innovatie
en dagrecreatie.
Daarnaast is een alternatief ontwikkeld waarbij
is getracht aile genoemde thema's zoveel
mogelijk tegelijkertijd tot hun recht te laten
komen. Ais thema voor deze wijze van benadering is de term integratie gekozen . Ook werd
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Fig. 1, 2. Op deze bladzijden
en de vo lg ende worden de vijl
hooldalternatieven in beeld
gebracht. Hierboven het
minimum-alternatiel (links) en
het visserij-a lternat iel
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een alternatief ontwikkeld dat niet gebaseerd is
op een bepaald thema, maar op de beleidsmogelijkheid om de inrichting voor een belangrijk
deel naar de toekomst te verschuiven. Voor de
kortetermijn leidt dittot een minimale inrichting.
Bij aile vijf alternatieven is vervolgens nagegaan
welke van de aanvankelijk buiten beschouwing
gelaten niet-structurerende functies nog
konden worden toegevoegd .
Een uitgebreide weergave van aile overwegingen die bij de afleiding van de alternatieven
een rol hebben gespeeld, valt buiten het kader
van dit artikel. We volstaan met een beschrijving
van de alternatieven. Daaraan voorafgaand
wordt een overzicht gegeven van de functies
waarover reeds in een eerder stadium beslissingen zijn genomen of voorlopige uitspraken
gedaan . Deze uitspraken houden in dat die
functie zal worden gerealiseerd of dat er ruimte
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Fig. 3, 4. Het presentatie - en
innovati e-alternatiel (links)
en het integratie-alternatiel

voor moet worden gereserveerd . Deze functies
zijn dan ook in aile alternatieven ondergebracht.
Het gaat in de eerste plaats om de primaire
waterkerende of waterdoorlatende functie van
. de stormvloedkering en de daarmee samenhangende functies ten behoeve van bediening ,
beheer en onderhoud . Deze functies zijn
geconcentreerd in het damlichaam, het
bedieningsgebouw, de Roompotsluis en de
binnenhaven Noordland met het aangrenzende
gebied aan de noordkant; in enkele andere
havens zullen, althans voorlopig , steendepots
aanwezig zijn . Het aan de Oosterschelde
grenzende gedeelte van het werkeiland
Roggenplaat is aangewezen voor de opslag
van eventueel overtollig materiaal; daar is ook
nog ruimte gereserveerd voor eventuele
overige waterstaatkundige functies .
De tweede in aile alternatieven opgenomen

functie is de verkeersfunctie van het damlichaam. Dan volgen nog de stationering van
een of meer reddingboten in de buitenhaven
Neeltje Jans, douanefaciliteiten bij de Roompotsluis en strandrecreatie aan de Noordzeezijde.
Een vast punt is verder een horecavestiging,
waarvoor de centraal gelegen en goed ontsloten
locatie direct ten noorden van de Betonhaven
het meest geschikt wordt geacht.
In het noordwestelijke gedeelte van de Room pothaven wordt ruimte gereserveerd voor een
jachthaven met passantenplaatsen, met
aansluitend een droog terreingedeelte voor
bijbehorende voorzieningen, en er komt een
traile rhelling in de buitenhaven Noordland.
Ook noemen aile plannen een voorlichtings- en
expositieruimte in het ' Ir. J . W . Topshuis' met
een dagcapaciteit van 3000 a 4000 bezoekers.
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Verder is geconcludeerd dat in aile alternatieven
een expositie op het gebied van rijkdommen
der zee kan worden opgenomen en wei op het
terrein ten noordwesten van de bouwput
Schaar. Zo'n expositie sluit goed aan bij de
expositie in het 'Ir. J. W. Topshuis', kan
inhoudelijk worden afgestemd op de genoemde
inrichtingsthema's en kan ruimtelijk goed
worden ingepast.
De overige functies varieren in principe per
alternatief. Afhankelijk van de aard van een
alternatief kan steeds een aantal functies tot op
zekere hoogte als wezenlijk worden gezien.
Hieraan zijn dan de functies toegevoegd die
aansluiten, dan wei ruimtelijk inpasbaar zijn
zonder afbreuk te doen aan de aard van het
alternatief.
Van de vijf alternatieven die in beschouwing
zijn genomen kenmerkt het minimumalternatief
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zich doordat het een afwachtende houding
inneemt ten aanzien van de ontwikkeling van
de functies . In deze optiek past het de duintjes
aan de Noordzeezijde door middel van natuurbouwmaatregelen tot een aantrekkelijk natuurgebied te ontwikkelen. De strandrecreatie
wordt beperkt tot het noordwestelijk gedeelte
van het strand . Voorts kunnen op beperkte
schaal mogelijkheden worden geboden voor
sportvisserij vanaf de oever, voor de duiksport,
en voor de kweek van zalmachtigen, alsmede
voor hangende-oestercultuur en paling- en
kreeftenvisserij . Een aanlegplaats voor rondvaartboten aan de Oosterscheldezijde in de
nabijheid van het 'Ir. J . W. Topshuis' kan
eveneens worden ingepast.
In het tweede alternatief ligt het accent op de
visserijfuncties. Het visserij-alternatief is
opgebouwd uit het minimumalternatief door

toevoeging van een bedrijfsterrein voor de
visserij en van een inrichting voor oesterbroed
en -kweek op het terrein tussen de bouwput
Schaar en de Betonhaven. Het gaat hier om de
intensieve teelt van oesters onder geconditioneerde omstandigheden. Verder is een centrum
voor maricultures - tevens proefstation en
praktijkschool- gedacht in en bij de tegenwoordige filtermattenfabriek.
De kweek van zalmachtigen en de hangendeoestercultures en de paling- en kreeftenvisserij
worden in dit alternatief maximaal tot ontwikkeling gebracht. Een mogelijkheid voor de
overslag van vis is aangegeven in de buitenhayen Noordland; maar ook de buitenhaven
Neeltje Jans komt hiervoor in aanmerking.
De situering van mogelijkheden voor sportvisserij en duiksport dient op de visserijfuncties te
worden afgestemd.

Fig. 5.
natief

Het dagrecreatie-alter-

Fig . 6. De samenhang tussen
de alternatieven

r---------~

Natuurbouwmaatregelen in de duintjes zijn in
dit alternatief niet opgenomen .
Het presentatie- en innovatie-alternatief wordt
gekenmerkt door functies op het gebied van de
presentatie van ontwikkelingen in wetenschap
en bedrijfsleven, die gericht zijn op of verband
houden met het mariene milieu.
Hierin past het tot stand brengen van een
centrum voor maricultures in de kelders van de
mattenfabriek. Verder zijn mogelijkheden
voorzien voor voorlichting op het gebied van
energiewinning en offshore-werkzaamheden .
Deze functies zijn gegroepeerd rond het
noordelijke gedeelte van de Roompothaven.
Een inrichting voor oesterbraed en -kweek is
ook een innoverende activiteit, en daarom lijkt
ook deze functie geschikt om aan het ge'interesseerde publiek te worden gepresenteerd.
Situering in de nabijheid van de andere
genoemde activiteiten ligt dan voor de hand.
Natuurbouw in de duintjes sluit eveneens aan
bij het thema waarop dit alternatief is gebaseerd.
Verder zijn in dit alternatief uiteraard opgenomen de eerder genoemde functies die in aile
alternatieven moeten worden ondergebracht,
en enkele niet-structurerende functies uit het
minimumalternatief.
In het integratie-alternatief is de ruimte op het
werkeiland vrijwel geheel met verschillende
typen functies ingevuld. Er is gestreefd naar
een zo harmonieus mogelijk geheel.
De strandrecreatie aan de Noordzeezijde is in
vergelijking met de voorgaande alternatieven
wat verder uitgebreid. Dit gaat evenwel ten
koste van de natuurbouwmogelijkheden in de
duintjes.
Op het grate centrale terrein langs de Betonhaven is een waterstaatsspeelpark geprojecteerd,
gebaseerd op het thema water en waterstaat.

A
MINIMUM -ALTEANATIEF

C

VISSERIJ -ALTERNATIEF

PRESENTATIE - EN INNOVATIEALTERNATIEF

DAGRECREATIE - ALTERNATIEF
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De bezoekers worden geconfronteerd met
onderwerpen uit de waterbouwkundige
praktijk .
Gedacht kan worden aan uitstalling van en
vooral actief bezig zijn met modellen, gereedschap, materialen en materieel. Zo kan deze
activiteit worden gezien als een verlengstuk
van de expositie op het gebied van rijkdommen
der zee, en ook elementen bevatten die
samenhangen met de functies die verder
rondom het centra le terrein zijn gedacht, te
weten het centrum voor maricultures, voorlichting op het gebied van energiewinning en
offshore-activiteiten en bedrijfsmatig beoefende
visserijfuncties.
In samenhang hiermee is in de bouwput
Schaar een maritiem museum geprojecteerd.
Hier lOuden schepen kunnen worden afgemeerd
die lo mogelijk een relatie hebben met de
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Spontane duinvorming v66r
Neeltje Jans

Oosterschelde of anderszins historisch of
technisch interessant zijn .
Een aantal niet of nauwelijks structurerende
functies uit de voorgaande alternatieven is
eveneens in dit alternatief geprojecteerd .
Het dagrecreatie-alternatief heeft als uitgangspunt dat het werkeiland zal worden ontwikkeld
tot een breed geschakeerd attractiepunt voor
een groot publiek. Op grond daarvan zijn
lOveel mogelijk toeristische en recreatieve
functies in de plannen opgenomen. Een
waterstaatsspeelpark, lOals aangegeven in het
vorige alternatief, maar met een wat grotere
omvang , neemt in deze opzet een centrale
plaats in . Langs het noordelijke en noordoostelijke oevergebied van de Roompothaven is in
relatie hiermee aan oeverrecreatie gedacht.
In vergelijking met de overige alternatieven is
het strand maximaal ontsloten . De mogelijkheden voor duiksport en sportvisserij zijn verder
ge·i ntensiveerd .
De visserijfuncties en de overige niet-recreatieve
functies vallen min of meer buiten het bestek
van dit alternatief. Voor die functies zijn slechts
beperkte mogelijkheden opgenomen.
De alternatieven zouden in beginsel onder een
aantal aspecten met elkaar kunnen worden
vergeleken. Vanwege het globale karakter van
de meeste functies zal daarbij veelal geen
sprake zijn van grote onderlinge verschillen .
Dit houdt ook verband met de gevolgde
werkwijze, waarbij die functies die geen relatie
hebben met het bijlOndere karakter van Neeltje
Jans niet in de alternatieven zijn opgenomen .
Aan de wei in beschouwing genomen functies
kunnen lOnodig bepaalde inrichtings- en
beheersvoorwaarden worden verbonden,
waarmee ongewenste effecten kunnen worden
voorkomen .
In verband met hetvoorgaande is de vergelijking
van de alternatieven beperkt tot het globaal in
beschouwing nemen van relevante aspecten
uit enkele plannen en nota's terzake, lOals het
Beleidsplan voor de Oosterschelde, het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, het Structuurschema Openluchtrecreatie
en het Provinciaal Concept-Beleidsplan voor
Recreatie en Toerisme .
In het algemeen zijn ook daarbij slechts
verschillen onderkend in de mate waarin met
de verschillende alternatieven wordt ingespeeld
op de betrokken gedeelten van de nota's.
Bij de vergelijking is ook gekeken naar de
relaties tussen de alternatieven (figuur 6) . De
reden hiervan is dat het gewenst is inzicht te
verschaffen in de mogelijkheden voor een
gefaseerde uitvoering en in de mogelijkheden
om, nadat een alternatief is gekozen, naderhand
de keuze nog te kunnen bijstellen.

Door het Dagel ijks Bestuur zijn, op grond van
de uitgevoerde studie, aan de Stuurgroep
Oosterschelde voorstellen gedaan voor een
beleidskeuze .
Daarbij is onder meer het volgende overwogen :
Het minimumalternatief biedt weliswaar een
grote mate van flexibiliteit, maar biedt nauwelijks meer aanknopingspunten voor de gewenste
stu ring van de ontwikkelingen dan het Beleidsplan zelf. Daar grote delen van de terreinen
onbenut blijven, is de kans op ontsporing van
de ontwikkelingen onaanvaardbaar groot. De
keuze van dit alternatief wordt daarom afgeraden.
Met de meer sectorale ontwikkelingsrichtingen,
lOals aangegeven in het visserij-alternatief en
het dagrecreatie-alternatief, wordt slechts op
een enkel aspect van het gebied ingespeeld , en
worden andere ontwikkelingsmogelijkheden op
voorhand uitgesloten . Verder biedt het dagrecreatie-alternatief weinig flexibiliteit. De keuze
van deze alternatieven kan dus even min
worden aanbevolen.
De verschillen tussen het presentatie- en
innovatie-alternatief en het integratie-alternatief
bestaan in hoofdzaak uit elementen uit de
sectoren visserij en recreatie . Door toevoeging
van deze elementen aan het innovatie-alternatief
ontstaat het integratie alternatief.
Daar naar de financieel -economische haalbaarheid van de in de alternatieven opgenomen
functies nog geen studie is verricht, is het
nodig om bij de keuze een zekere flexibiliteit te
handhaven .
Op grond van deze overwegingen heeft de
Stuurgroep Oosterschelde inmiddels gekozen
voor een gefaseerde ontwikkeling in de richting
van het integratie-alternatief, en is de gemeente
Veere verzocht een bestemmingsplan voor het
gebouw op te stellen .
Ter voorbereiding en begeleiding van de
daadwerkelijke inrichting is een kleine beleidsgroep samengesteld uit overheidsinstanties
met een directe verantwoordelijkheid voor
bestuur, inrichting en beheer van het gebied .

563

De verzwaring en verhoging van de waterkeringen langs de Rijkszeehaven 'Het Nieuwe
Diep' te Den Helder is uitgevoerd in twee
fasen. Tijdens de eerste fase, in de vijftiger en
zestiger jaren, werden het Havenplein en nog
een dijkgedeelte van een kilometer lang
aangepast aan de norm en van de Deltawet.
Over die werken werd reeds gerapporteerd in
Bericht 100 (mei 1982). De tweede fase begon
in 1973, met de vervanging van de gemetselde
Zeedoksluis, vooral omdat de kerende hoogte
daarvan te gering was.

Verzwaring en verhoging van
de waterkeringen langs de
Rijkszeehaven 'Het Nieuwe
Diep' te Den Helder

MARINEHAVEN
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Naast de bestaande sluis werd toen een
nieuwe gewapend-betonnen sluis gebouwd,
als toegang tot het Natte Dok van de Rijkswerf,
met een bodem- en drempeldiepte van respectievelijk NAP. -9,00 m en NAP. -8,50 m, en
met een doorvaartbreedte van 20 meter. De
stalen puntdeuren, vi oed- en ebdeuren in het
buitenhoofd en in' het binnenhoofd, hebben
een kerende hoogte van N.A.P. +5,00 m. De
afstand tussen de deuren van de sluishoofden
bedraagt slechts 44 meter; daarom is doorvaart
met grote schepen aileen mogelijk bij gelijke
buiten- en binnenwaterstand . Over het buitenhoofd van de sluis is een stalen ophaalbrug
voor aile verkeer gelegd, en over het binnenhoofd een stalen klapbrug voor voetgangers.
De sluis kwam in 1975 gereed. Aansluitend
hierop werd in 1975 begonnen met het verzwaren en verhogen van het dijkgedeelte tussen
het Havenplein en de nieuwe Zeedoksluis. Het
algemene dwarsprofiel van deze waterkering is
aangegeven in figuur 2. In verband met de
bestaande bebouwing was de uitbouwmogelijkheid landinwaarts gering; het binnentalud van
de dijk bestaat daarom aan de onderkant uit
zandasfalt, afgedekt met teelaarde, met
daarboven een gewapend-betonnen L-muur.
Aan de havenzijde kon de dijk wei worden

Fig. 1. Situatie van de besproken dijkverzwaring in Den
Helder

Fig.2. Algemeen dwarsprofiel
van de dijk tussen hm 3 tim 6

uitgebouwd. Nadat de havenbodem door
baggeren was opgeschoond werd achter
gestorte mijnsteenkaden een zandaanvulling
gemaakt. Voor de teenvoorziening, die tot
NAP. reikt, werden op het talud tot N.A.P.
-3 m rijshouten kraagstukken aangebracht, met
een bestorting die over een breedte van twee
meter ingegoten is met gietasfalt. Tot N.A.P.
+2 m is het buitentalud bezet met basaltzuilen
op baksteenpuin en een onderlaag van mijnsteen. Boven de basaltglooiing is het talud
bekleed met asfaltbeton; dit gaat over in de
eveneens in asfaltbeton uitgevoerde verkeersweg. De nieuwe kerende hoogte van de
waterkering is NAP. +5,80 m.
In hetzelfde bestek werd de oude Zeedoksluis
gesloopt; bovendien werd in een gedeelte van
het natte dok een kadebeschoeiing gemaakt
van stalen damwand, en in het Nieuwe Diep
een geleidehoofd naar de nieuwe sluis. Ook in
de Harssensdam is een verborgen stalen
damwandscherm aangebracht, ter beveiliging
van de hoofdwaterkering . Tegen de Harssensdam werd een aanlegplaats gebouwd voor het
lossen van dijkbouwmaterialen; in de reeds
buiten gebruik gestelde Marineschutsluis werd
een aarden dam gemaakt, afgedekt met
stortsteen en asfaltbeton, met een kerende
hoogte tot NAP. + 4,50 m.
Dit laatste werk werd uitgevoerd in verband
met de zeer kritieke situatie aldaar tijdens de
stormvloed van januari 1976.
In de jaren 1978-1982 werd het laatste gedeelte
van de waterkering langs de Rijkszeehaven
verzwaard en verhoogd. Eerst werden er
voorbereidende en bijkomende werken
uitgevoerd, lOals het slopen van de reeds
eerder genoemde Marineschutsluis, het maken
van een stuk kade van gewapend-betonnen
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Fig . 3. Dwarsprofiel van de
Onderzeedienstkade
Fig . 4. Algemeen dwarsprofiel
van de 'groene dijk'

muren op gewapend-betonnen palen en stalen
damwand, en het verleggen van een groot
aantal kabels en leidingen, waaronder twee
zinkers door het Nieuwe Diep. Verder moesten
een aantal gewapend-betonnen bunkers en
fundamenten van opstallen worden opgeruimd;
kortom , al wat nodig was voor het bouwrijp
maken van de grond ten behoeve van de
eigenlijke dijkwerken. Een tweede bestek
omvatte het maken van een gewapend-betonnen L-muur achter de Onderzeedienstkade.
Daarachter werd toen een zandlichaam aangebracht, met daarop een verkeersweg van
asfaltbeton en trottoirs aan weerszijden. Het
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vrij steile binnentalud is afgedekt met klei en
teelaarde (figuur 3) . Het overige deel van de
waterkering is zo veel mogelijk uitgevoerd als
groene dijk (figuur 4). Aileen het gedeelte dat
op de Onderzeedienstkade aansluit is bekleed
met basaltzuilen op baksteenpuin en zandasfalt.
Rekening houdend met de bestaande bebouwing en met de noodzakelijke uitbreiding van
de gemeentelijke visafslag, heeft men de dijk
achter deze gebouwen om aangelegd. Ais
buitenteen van de 9 roene dijk is een scherm
van korte stalen damwandprofielen geplaatst.
En tenslotte heeft men achter de dijk een
nieuwe asfaltbetonweg aangelegd, omdat de
ruimte v66r de dijk bestemd is voor de uitbreiding van de visafslag en off-shore-activiteiten .
Het laatste gedeelte van de waterkering langs
het Nieuwe Diep kan in 1985 op Deltahoogte
worden gebracht, na het gereedkomen van de
nieuwe Koopvaardersschutsluis.

Samenvattingen

De voortgang van het project BARCON
De werkgroep BARCON, die onder meer een
nota 'Beheer Stormvloedkering' voorbereidt,
telt een aantal subgroepen die zich met
specifieke onderdelen bezighouden van het ten
aanzien van de Oosterscheldekering te voeren
beleid ; bij voorbeeld de organisatie van de
bediening en de training van vaklieden hiervoor,
veiligheidsaspecten, milieu en visserij, en zo
meer. Het werk van deze subgroepen wordt in
het artikel toegelicht, en de organisatiestructuur
besproken . Tevens wordt ingegaan op de
studies in het belang van het operationele
beheer, en dan vooral naar de wijze waarop
een beslissing tot sluiting van de kering tot
stand dient te komen.

Operationele waterloopkundige begeleiding bij
het leggen van funderingsmatten
De funderingsmatten voor de Oosterscheldekering zijn gelegd door het werkschip 'Card ium' .
Een aantal van de handelingen die moesten
worden verricht, zijn stroomgevoelig, zodat
over stroomsnelheid en stroomrichting
betrouwbare gegevens nodig waren. Hiervoor
moest de waterloopkundige afdeling te
Zierikzee voornamelijk zorgen . Zij heeft dat
slechts kunnen doen door assistentie in te
roepen van collegiale diensten .
Het artikel handelt vooral over de meetapparatuur die is gebruikt om gegevens over de
stroom, het zandtransport en de toestand van
de al gelegde matten in te zamelen; daaronder
waren een Pump Filter Sampler, een akoestische
zandtransportmeter en een Zijwaartse Sonar.

Hydro- en Meteo-begeleiding bij het leggen
van de funderingsmatten

Zandconcentratievoorspellingen

De weersomstandigheden bepalen voor een
groot deel of VOQr de bouw van de Oosterscheldekering geplande operaties kunnen doorgaan .
Het Hydro-Meteo-Centrum geeft daarom drie
keer per dag een verwachting uit van de
waterloopkundige toestand, geldig voor het
operatiegebied . Zulke voorspellingen kunnen
aileen precies zijn zolang de omstandigheden
in de sluitgaten ongeveer gelijk blijven . Tijdens
het leggen van de funderingsmatten was dat
nog zo oEen concreet geval wordt besproken
waarin het leggen van een bovenmat tot drie
keer toe moest worden uitgesteld . Belangrijk
bij het nemen van beslissingen op het laatste
moment is de rol van de stroommeetcoiirdinator
aan boord van de 'Cardium'.

Bij de bouw van de Oosterscheldekering kan
tussen de matten en tussen mat en pijler maar
een klein laagje zand worden getolereerd . Het
is dus van belang, te kunnen voorspellen
hoeveel zand zich nog zal afzetten na de laatste
opschoonbeurt.
Hiertoe is een computermodel ontwikkeld dat
de zandconcentraties op elk willekeurig tijdstip
en op elke plaats in de as van de stormvloedkering voorspelt, als de stroom- en de waterstandsvoorspelling bekend is.
De wiskundige beschrijving van de mechanismen waar het hier om gaat, is echter gebrekkig.
Slechts door uitgebreide ijking van het model
is het gelukt de onzekerheidsfactor tot een
aanvaardbaar niveau te reduceren. Daartoe
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moest een uitgebreid meetprogramma worden
uitgevoerd, waarbij onder meer foto-verkenning
werd gebruikt voor het vastleggen van lOgenaamde sedimentbanen .
Klei als funderingslaag van een betonblokken glooiing
Het heeft bepaalde voordelen om onder de
betonblokkenglooiing van een waterkering een
kleilaag aan te brengen: bij gebruik van de
juiste kleisoort en een goede verwerking en
verdichting neemt de stabiliteit van de verdediging toe in vergelijking met andere materialen.
Omdat men kleilagen toe past onder de betonblokkenglooiingen van de Oester- en de
Philipsdam, is er de laatste tijd veel onderzoek
gedaan naar deze constructie. Ten aanzien van
de erosiegevoeligheid ervan bestaan nog
onzekerheden, en op dit punt zal het onderzoek
worden voortgezet.
De hevel in de Grevelingendam
De Flakkeese Spuisluis, een hevelconstructie in
de Grevelingendam die water van de Grevelingen op het Krammer moet brengen, is dit jaar
gereed opgeleverd . Sommige details van de
uitstroomconstructie werden ten opzichte van
het oorspronkelijke ontwerp gewijzigd .
In dit artikel wordt de constructie besproken
die is ontworpen om de hevel automatisch te
laten aan- en afslaan. Een overdrukinstallatie
lOrgt ervoor dat er bij hoge waterstanden op
het Krammer een waterscheiding tussen beide
wateren behouden blijft.
Er zijn tussen oktober 1983 en januari 1984
proeven gedaan met de nieuwe sluis, en voor
de komende winterperioden is een meetprogramma opgesteld dat de effecten van de
hevel moet nagaan op de waterhuishouding
achterin de Oosterschelde.
De toekomstige inrichting van het werkeiland
Neeltje Jans
Na de voltooiing van de Oosterscheldekering
kan het werkeiland Neeltje Jans behalve
waterbouwkundige ook andere functies gaan
vervullen. Ingevolge het 8eleidsplan voor de
Oosterschelde 1982 is een onderzoek ingesteld
naar de mogelijke functies van het gebied . Men
onderscheidt functies ten aanzien van de
waterbouw, de dienstverlening, natuur, visserij
en recreatie, voorlichting en presentatie.
Er zijn vijf alternatieve functie-combinaties
geformuleerd, die op Neeltje Jans gerealiseerd
lOuden kunnen worden: een minimum-alternatief waarbij de ontwikkelingen worden afge568

wacht, een visserij-alternatief, een alternatief
voor presentatie en innovatie, een dagrecreatie-alternatief en een integratie-alternatief,
waarin aile denkbare ontwikkelingen op
evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd.
De Stuurgroep Oosterschelde heeft inmiddels
gekozen voor het integratie-alternatief.
langs de Rijkszeehaven 'Het Nieuwe Diep' te
Den Helder
In de jaren '50 en '60 is al een deel van de
waterkeringen langs de Rijkszeehaven 'Het
Nieuwe Diep' verzwaard en verhoogd.
De tweede fase van deze werken begon in 1973
met de vervanging van de Zeedoksluis. Daarna
kwamen er aanpalende dijkgedeelten aan de
beurt, en tenslotte, in 1978, het laatste gedeelte
van deze waterkering. Omdat er landinwaarts
weinig gelegenheid was het dijklichaam uit de
breiden, heeft men hier en daar gebruik
moeten maken van damwand of een L-muur
om het benedentalud op te vangen.

Summaries

Progress in the BARCON project
The work group BARCON, which is at present
engaged amongst other things in preparing a
note on 'Management of the Storm Surge
Barrier', consists of a number of sub-groups
involved in specific aspects of the policies to be
implemented on the Oosterschelde barrier.
These include for example the organisation of
the controls and the training of skilled workers
in this field, safety precautions, environment
and fishery and other related aspects. The work
of these sub-groups is further enlarged upon
and the organisational structure is explained .
Finally the studies on operational management
and especially the way in which a decision is
reached on the closing of the barrier are dealt
with.

Operational hydraulic assistance in laying out
the foundation mats
The foundation mattresses for the
Oosterschelde barrier are laid out by the
workship 'Cardium' . A number of the
proceedings which have to be carried out are
susceptible to the current which meant that
reliable data on current, speeds and current
direction were necessary. This was mainly
taken care of by the Zierikzee hydraulic
engineering department, and could only be
realised by calling in the assistance of collegial
services.
This article deals mainly with the measuring
equipment used to gather data on the current,
the sand transport and the state of the already
laid out mattresses. This consisted of a Pump
Filter Sampler, and acoustic sand transport
meter and a side looking Sonar.

Hydro- and Meteo-assistance in laying out the
foundation mattresses

Sand concentration predictions

It is largely weather conditions which determine
whether planned operations forthe construction
of the Oosterschelde barrier can proceed . This
is why the Hydro- Meteo-Centre issues a
statement three t imes a day on prevailing
hydraulic conditions in the area of operation .
Such predictions can only be considered
precise as long as conditions in the closure
gaps remain reasonably alike. This was still the
case while the mattresses were being laid out.
One concrete example is discussed in which
the laying out of an upper mat had to be
postponed three times. The role of the current
measuring co -ordinator on board the 'Cardium'
is important in last minute decision making.

Only a small layer of sand can be tolerated in
between the mattresses and between a matt res
and a pier during the construction of the
Oosterschelde barrier. It is therefore of
importance to be able to predict the amount of
sand deposited after the last cleaning up
operations.
A computer model has been developed for this
purpose which can predict the sand
concentration at any given moment and at
each spot in the axis of the storm surge barrier,
when the current and water level predictions
are known .
However the mathematical explanations of the
mechanisms involved are insufficient. It is only
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through constant adjustment of the model that
the factor of uncertainty has been reduced to
an acceptable level. An extensive measuring
program had to be carried out for this pupose,
in which amongst other things photoreconnoitring apparatus was used in order to
make a record of so-called sediment tracks .
Clay as a foundation layer of a concrete block
slope
There are certain advantages in a clay layer
under the concrete block slope of a water
barrier. The stability of the defence is increased
when the proper clay sort is used in comparison
to other materials and when good processing
and condensing is applied . Much research into
th is construction has been carried out recently
as clay layers are being applied under the
concrete block slopes of the Oester and the
Philips dams. Due to its sensivity to erosion
there remains an element of uncertainty, and
research will be continued into this aspect.
The siphon in the Grevelingendam
The completed Flakkeese Spuisluice, a siphon
construct ion in the Grevelingen dam which
conveys water from the Grevelingen into the
Krammer, has been delivered this year. Some
details of the outflow construction in the
original design have been amended . In this
article the construction designed to allow the
siphon to start up and turn off automatically is
discussed. An effective pressure installation
provides for a water parting between the two
waters when there is a high water level in the
Krammer.
Experiments were carried out with the new
sluice between October 1983 and January
1984, and a measuring program has been set
up for the coming winters which is to observe
the effects of the siphon on the hydraulics in
the upper Oosterschelde . .
Future lay-out of the work island Neeltje Jans
On completion of the Oosterschelde the work
Island Neeltje Jans can be used for other
purposes besides hydraulic engineering. As a
result of 'Policy Plans for the Oosterschelde
1982', research has been set up into the
possible functions of the area . Functions can
be distinguished with regard to hydraulic
engineering, services, nature, fishery and
recreation, information and presentation.
Five alternative function combinations which
could be realised on Neeltje Jans have been
formulated. There is a minimum alternative
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which is to await developments, a fishery
alternative, an alternative for presentation and
innovation, a day recreation alternative and an
integration alternative in which all imaginable
developments are represented in a balanced
whole .
The group in charge of the Oosterschelde has
recently chosen for the integration alternative.
The strengthening and raising of the water
barriers along the Rijkszeehaven 'Het Nieuwe
Diep' at Den Helder
Part of the water barrier along the Rijkszeehaven
'Het Nieuwe Diep' was strengthened and raised
during the fifties and sixties.
The second phase.in this operation began in
1973 with the replacement of the Zeedok lock.
Next came the adjoining dike sections and
finally the last section of this water barrier was
built in 1978. As there was litttle opportunity of
extending the dike-body inland, dam-walls or
L-shaped walls were used in order to reduce
the inner slope.

Vorderingen
in de periode 1 januari - 1 juli

1984

Philipsdam
De fabricage van de schuiven
en bewegingswerken voor de
in-, uit- en doorlaatwerken ligt
op schema . De twaalf onderhoudsschuiven zijn gedeeltelijk gelast, terwijl de aanmaak
van de hoofdschuiven ter
hand is genomen . Van de vijf
te fabriceren roldeuren voor
de duwvaartsluizen zijn er
twee samengesteld, terwijl de
onderdelen voor de overige
drie zijn voorbewerkt. Ook de
fabricage van de bewegingswerken voor de roldeuren
verloopt volgens de planning.
De aanleg van de kabels voor
de algemene elektrische
installatie op het sluizencomplex is gevorderd tot de helft.
De binnenverlichting van de
gebouwen op het complex is
nagenoeg geheel aangelegd.
Met de aanleg van de hoogspanningsinstallatie is een
begin gemaakt.
In juni werd begonnen met de
fabricage van drie pompeenheden voor het duwvaartsluizengemaal. In diezelfde maand
ving het verdiepen van de
westelijke voorhaven van de
duwvaartsluizen aan. Sedert
juli wordt er gewerkt aan de
constructie van bovenloopkranen voor in de verschillende
gebouwen op het sluizencomplex .
Oesterdam
In april is besloten het Tholense Gat te sluiten met zand, in
plaats van met steen.
Aan de zuidzijde van het
werkeiland is men in juni
begonnen met de aanleg van

een ruim 4 km lang dijkvak,
genaamd Speelmansplaten I.
Het overgrote deel wordt
aangelegd als tijdelijk voorbelastingsprofiel; het is laag,
heeft flauwe hellingen en
dient om verstoring van de
ondergrond te voorkomen .
Het benodigde zand wordt
gewonnen nabij het Tholense
Gat.
In juni werd het betonwerkbestek van de Bergse-Diepsluis
gegund. Het omvat de bemaling van de bouwput, het
betonwerk van de sluis, het
bedieningsgebouw en de
onderbouw van de brug.
Bathse Spuikanaal
Vanaf maart wordt door een
cutterzuiger specie uit het
Spuikanaal gezogen. De
vrijkomende specie wordt
geborgen in een aantal
locaties: een geul in de
Westerschelde genaamd
Appelzak, een voormalige
zandwinput in het Markiezaat
nabij de Kreekraksluizen, het
terrrein tussen de Molenplaat
en de westelijke Markiezaatskade, en tenslotte het gebied
in het Markiezaat dat inmiddels
is omkaad .
Van de spoorbrug over het
Spuikanaal zijn inmiddels vier
van de vijf brugdelen op hun
plaats geschoven . Het laatste
brugdeel voigt begin septem ber.
Oosterscheldekering
Aile grindwiepenmatten in de
Schaar en de Roompot zijn
thans gelegd; in de Schaar
door de werkschepencombina tie 'Macoma'-'Dos I'-'Sepia', in
de Roompot door de combinatie 'Jan Heymans'-'Sepia'.
Tijdens de werkzaamheden
met de pijlers zijn tussentijds
hijsdraden vernieuwd en
werden reparatiewerkzaamheden aan de lagers van het
hijssysteem van de 'Ostrea'
uitgevoerd .

De uitvoering van de damaanzetten verloopt voorspoedig .
De damaanzet Schouwen
kwam gereed. De laatste
damaanzet waaraan nog
begonnen moest worden, die
op Noordland, is nu ook in
uitvoering genomen. Deze
damaanzet is langer geworden
dan de andere, doordat
besloten is een der randpijlers
in de Roompot achterwege te
laten .
De hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk neemt af nu het
pijlerbedrijf en het mattenlegbedrijf gereedkomen . Tegelijkertijd is er meer onderhoudsbaggerwerk in de havens van
het drempelmaterieel.
Na een relatief korte aanloop
is de drempelbouw in de
Hammen op gang gekomen.
De gekozen werkmethode
blijkt te voldoen. Er werd veel
aandacht geschonken aan het
schoonmaken van de naad
tussen de bovenmat en het
losgestorte filter. Daarnaast
bleek het afwerken van de
kern veel ingewikkeld stortwerk mee te brengen. Op aile
locaties werd echter aan de
nauwkeurigheidseisen voldaan . Begin mei is het stortbedrijf overgeplaatst naar de
Schaar. De werkmethode
werd niet ingrijpend gewijzigd .
Eind april is de toplaagstorter
operationeel geworden . Dit is
een speciale kraan, gemonteerd op een ponton. De
aanloop van dit bedrijf ging
gepaard met een voortdurende
optimalisering van de werkmethode . De resultaten zijn
bevredigend.
Het 'Ir. J. W . Topshuis' is bijna
gereed; met de inrichting van
de dieselcentrale en de
bedieningsruimte wordt een
begin gemaakt.
De bouw van de dorpelbalken
gaat volgens plan . Zeventien
balken zijn gereed, en van
twintig andere zijn de rompen
klaar.
Het produktieterrein in Kats
wordt uitgebreid, in verband
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Exterieur en interieur van het
'Ir. J . W . Tapshuis'

met de bouw van bovenbalken.
21 verkeerskokers en 42
hamerstukken zijn gereed.
In september wordt de laatste
pijler geplaatst. In de Hammen
zijn aile hamerstukken en
verkeerskokers geplaatst. In
de Schaar zijn al zes verkeerskokers en zes hamerstukken
geplaatst.
Voor de Oosterscheldekering
werd onderzoek verricht naar
natuurrandvoorwaarden,
belastingen, sterkte van de
constructie-onderdelen,
werkmethoden en de maatregelen voor conditiebewaking .
Met betrekking tot het bouwfasen-onderzoek kan worden
gemeld dat aile getijmodellen
operation eel zijn en werken
naar tevredenheid . Er vindt
een voortdurende toetsing
plaats aan de natuurmetingen;
ook is er een methode ontwikkeld om met behulp van
helicopters stroombeeldonderzoek te doen in de sluitgaten.
Het EXCO-model, dat golven
voor en achter de kering
voorspelt, wordt afgeregeld .
Daarna kan het voor operationele voorspellingen worden
gebruikt. Verschillende
zandmodellen zijn afgeregeld.
Wegens de geringe omvang
van het zandprobleem zijn
operationele voorspellingen
niet meer nodig.
Aile modelontwikkelingen met
betrekking tot scheepsbewegingen zijn afgerond. Aan de
projectgroep BARCON werd
advies uitgebracht omtrent de
aanpak van het onderzoek
naar de sterkte van glooiingsconstructies langs de Oosterscheldedijken bij geconcen-

treerde golfaanval. Uitgebreid
onderzoek werd gedaan naar
de invloed van gesloten
schuiven op stroombeelden,
en de consequenties daarvan
voor de bodembescherming.
De stabiliteit van breukstenen
dam men in bepaalpe bouwfasen werd geverifieerd . Onderzoek is en wordt nog verricht
naar de morfologische consequenties van het plaatsen van
de dorpelbalken, en het al dan
niet sluiten van schuiven
daarbij.
Om na te gaan wat het effect
was van de verdichting van
steenlagen nabij de rand van
de pijler, werd een onderzoek
ingesteld. Om een norm te
bepalen voor de verdichtingsafstand ten opzichte van pijler
en pijlerrand, werd een proef

uitgevoerd met een trilplaat.
Het resultaat was positief :
noch aan de pijlervoet noch
aan de grindzak en zijn bevestiging waren beschadigingen
opgetreden.
In juni is het definitieve
projectplan gereedgekomen
voor de conditiebewaking van
de Oosterscheldekering. Begin
1984 zijn proeven uitgevoerd
met betrekking tot de analyse
van de filtersterkte langs de
meetstangen die door de
pijlervloer in de grond zullen
worden gedrukt. Uit de
evaluatie van de proefresultaten blijkt dat de filterwerking
van de funderingsmat blijvend
kan worden gewaarborgd,
indien chemische injecties
worden toegepast rondom de
meetstangen .

Neeltje Jans in vagelvlucht,
zamer 1984

573

Fotoverantwoording
Aero Camera 557
Ben Seelt 523
King Air 573
Rijkswaterstaat 537, 551, 562, 572
574

Register

Driemaandelijks Bericht Deltawerken
Nr. 101 tim 110

A

D

aanzanding 132,150
'Acra' 193
akoestische zandtransportmeter 430, 537 ,~541
ankerbehandeling 193
ARIMA-model 527
asfaltmastiek 235
'Asterias' 159

Deltawet 275
Den Helder 564
'Donax I' 185,407
Dosbouw 168
dorpelbalk 368
duikers 159
duinafslag 109
duwvaart 275
dijkverzwaring 109,564

B
BALANS 48
BARCON 521
Bathse Spuikanaal 99
- bruggen over 215
bouwputten 442
beleidsanalyse 315
BEMORF-model 544
beton 230
betonblok 211,546
blokkenmat 230
bouwfasenonderzoek 197
breuksteen 237

E
echolood 243
ecologie 261
ELMAR-stroommeter
erosie 38, 44
erosietoestel 549

541

F

filter,losgestort 59,408
filterconstructie 14
Flakkeese Spuisluis 550
- capaciteit 554

C
Callantsoog 109
'Cardium' 136,251,291,346,528,533
CARJAN-bedrijf 527,533
caissonsluiting 125
CBR-apparaat 547
commissie-Klaasesz 125
compartimenteringsdammen
- fasering 77,313
- planning 88
- sluitingsmethode 77,90

G

getij-analyse 72
getijverschil 247
getijvolume 20
GONO-model 164
. granulaire materialen 234,237
Grevelingendam 20, 550
Grevelingenmeer 92
grind 238
grindwiepenmat 408

o

H
Hansweert 275
HATYAN-programma 73
heien 220
hevel 550
HISTOS 155
hulpdam 210
Hydro-Meteo-Centrum 160, 193, 528, 545
hijsframe 498

IMPLlC-model 531
inrichting en beheer 331,377,384
inspectie onder water 159
'Interplot' 242
'Ir. J. W. Topshuis' 375,392,572

J
'Jan Heymans' 59,144,418,533
Jansen, P. Ph. 3
'Joker' 193
K

Kanaal door Zuid-Beveland
klei 212, 546
KNMI 160,531
koperslakblok 211
Krammer 19,34,377,550
Krammersluizen 325
kunststoffen 231
kwaliteitskeuring 230

275

L
Laboratorium v~~r Grondmechanica
549
landschapsplan 100,389
'Libra' 63

24,70,

M
'Macoma' 172,189,407
maricultures 364
Markiezaat 331
Markiezaatskade 24
meetdienst 154,420, 439
meetnet 163
milieu 39,83,316,381,523
modelonderzoek 17,46,197,208,230,308,
368,422
morfologie 19, 34
mosselaangroei 205
mijnsteen 238
'Mytilus' 66

N
naijling 542
Neeltje Jans 555
?

Oesterdam 77, 209, 548
ontgrendeling 188
ontgronding 30
ontgrondingskuil 294
ontzanding 60, 64
Oosterschelde 39
- milieu 83,316,381
- scheepvaart 88,379
- schorren 267
- visserij 85,316,379
- ZQutgehalte 79, 83, 305
Oosterscheldedijken 523
Oosterscheldekering 123, 165
- afvoercoefficient 165
- ankerbehandeling 193
- bedieningsgebouw 375,392,572
- beheer 521
- beleidsplan 555
- besluitvorming 169
- bewegingswerken 5, 469
- bliksembeveiliging 491
- bodembescherming 359
- doorstroomopening 247
- dorpelbalken 368
- drempel 14,62
- elektrische installatie 7,480
- energievoorziening 9, 490
- faalkans 7,361
- financien 174
- funderingsmatten 59,129,147,166,352,
527, 533
gedeeltelijke sluiting 361
- historische ontwikkeling 125
- hydrauliek 5,480
- inspectie en onderhoud 507
- kostenbewaking 174
- kwaliteitszorg 229
- landschappelijke vormgeving 389
- maatvoering 131
- meetactiviteiten 154
- mosselaangroei 205
- ontgrondingen 294
- peilingen 239
- planning 174
- project-organisatie 166
- pijlers 411
pijlerplaatsing 407
- schade aan 255
- schuifbesturing 484
- schuiven 5,461
- stabiliteit 70
- tegelmatten 130,147,165,407
- tijd/weg-diagram 353,535
- verdichting 66
- verval 207
- voorspelsysteem 160
- werkomstandigheden 534

- werkschepen
152,156,172
organische stof
'Ostrea' 152

59, 66, 136, 138, 144, 146,

U

40

UPS 162,193,239
'Ursus' 193

p
peiling 61,65, 156
perkoenpaal 213
Philipsdam 22,77,548
- werkeiland 34
Plaat van de Vliet 20,35,384
plaatsbepaling 156,240
'Portunus' 159
proces-analyse 151
proctordichtheid 549
Provinciale Zeeuwse Courant 374
Pump Filter Sampler 537
puntlast 368

R
raamovereenkomst 139,168
Rattekaai-West 270
recreatie 102, 334, 381, 384, 560
reductor-sluiting 526
risico-analyse 147

S
scheepsbouw 142
scheepvaart 88,277,314,321,379
scheepvaartbegeleiding 194
Schelde/Rijn-verbinding 27,314
schelpdieren 39
schorklif 270
schuifgeleiding 132
sedimentbaan 542
sedimentering 34,40
'Sepia' 408, 415
Slaak 19,34
slakken 238
slibtransport 39
snelpeil 156,160,537
steenasfalt 259
steen depot 62
steensluiting 77
stormvloedkering zie Oosterscheldekering
stormvloedwaarschuwing 27, 164
stortsteen 255, 368
Stromos Mobiel 536
stroommeetapparatuur 251,536
stroommeetcobrdinator 528

V
verdichting 64, 66
verhaalschipper 349
visserij 85,95,316,379,523,557,560
voedingsstoffen 93
vogelonderzoek 105
Volkerak 377
voorlichting 371,559
vormgeving 99

W
waterbouwasfalt 234
waterkwaliteit 92
Waterloopkundig Laboratorium
werkbeproeving 146
Westerschelde 84
'Wijker Rib' 159

251,546

y

Yerseke

247

Z
zand 237
zandasfalt 299
zandconcentratie 430,541
zandsluiting 77
Zoommeer 84,305
zout/zoetproblematiek 79, 83, 305, 380
zijdelingse sonar 538, 539

T
tegelmat 131,185
toleranties 131, 155
toplaagstorter 62, 64
transportformule 252
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