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VHRSLAG OMTRHNT DEN AANLEG
VAN STROOMEEIDENDE DAMMEN
IN ZANDKREEK EN VEERGAT.
Xa de afdamming van het Sloe zijn Veergat en Zandkrcek
als scheepvaartweg geleidelijk achteruitgegaan; de sedert verrichte
waarnemingen hebben een toenemende ver.scherping der bochten
en een vermindering van het doorstrooming.sprofiel aangetoond,
welke in het Veergat gemiddeld ongeveer '/a, in het westelijk deel
der Zandkreek ongeveer 74 sn in het oostelijk gedeelte zelfs Va
van het profiel van 1871 bedroeg.
De belangen der aanliggende polders stellen aan het toenemen
der bochten een grens; reeds zijn op enkele plaatsen, waar de
geul te dicht den dijk naderde, bewesten en tegenover Kortgene,
de oeyers door kunstmatige verdediging vastgelegd. Slechts bij den
ingeloopen Bastiaan de Lange-polder in den noordelijken mond
van het Sloe verzet zich geen polderbelang tegen een verdere
verscherping.
De vermindering van het doorstroomingsprofiel daarentegen
schijnt over de geheele rivier te zullen doorgaan, daar zich nabij
den Oostmond een wantij bevindt, zoodat geen volledige doorspuiing plaats heeft, de stroomsnelheden naar het Oosten toe
verminderen en de zwakkere eb niet voldoende is het zand door
den vloed medegebracht te verwijderen.
Intusschen vvijzen Veergat en Zandkreek in de meeste profillen
diepten van 10 M. aan en overtrof de diepte in alle stroomovergangen tot voor enkele jaren nog de voor de binnenvaart benoodigde
diepte van 3 M. — L. W.
De werken in Veergat en Zandkreek konden zich daarom voor
1911 beperken tot het uitvoeren van baggerwerk in den toegang
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naar de buitenhaven van het Kanaal door Walcheren te Veere,
welke toegang reeds van den aanleg van dat kanaal af aan
voortdurende verondieping onderhevig was. (Zie De Ingenicur
jaarg. 1902 bladz. 71—74.)
De toenemende verscherping van de bocht bij den Bastiaan
de Lange-polder had echter tot gevolg, dat de beide tegengestelde
bochten bij dien polder voorbij elkander schoten en de stroomovergang beoosten den polder onbevaarbaar werd (zie fig. i).
Dit leidde er toe den benedenarm van de noordelijke bocht,
die reeds bijna beziiiden de Goudplaat den hoofdstroom bereikte,
naar dien hoofdstroom door te baggeren en dien arm als vaarweg
te gebruiken, waarbij de verwachting bestond, dat de daardoor trekkende ebstroom voldoende zou zijn om de diepte, indien zij eenmaal
aanvvezig was, te handhaven. Dit bleek echter niet het geval; enkele
maanden na de uitvoering van de doorbaggering, die in het midden
van 1911 tot 4 M. onder L.VV. en daarna in het begin van 1912
tot 5 M. onder L.W. werd verricht, was telkens in de uitmonding
van den arm weer een drempel met eeji diepte van
onder L.W. opgezand.
De onvoldoende toestand van dit vaarwater, de toename van
de onderhoudskosten van den toegang naar de haven te Veere,
die sedert 1907 weer herhaald baggerwerk had vereischt en klachten
00k over andere gedeelten der Zandkreek, deden besluiten te
trachten door blijvende werken plaatselijke verbeteringen tot stand
te brengen. Deze werken zouden stroomleidende dammen zijn, zoodanig ontworpen, dat zij 00k plaatselijk geen beteekenende wijziging
in den stroom dopr de hoofdgeul konden brengen. De geringe
scheepvaart toch, die bovendien- in ieder geval met hoogwater de
ondiepten kon passeeren, wettigde geen kostbare totale normaliseering van den hoofdstroom en werken, die plaatselijk krachtig
in het regime van de rivier zouden ingrijpen, waren met het oog
op den onbekenden invloed, die zij meer bovenwaarts zouden uitoefenen, te ontraden.
Het waren in hoofdzaak drie plaatsen, waar de doorgaande
vaart moeilijkheden ondervond; - de beide genoemde bij de Goud¬
plaat en bij Veere, en verder de oostelijke mond der Zandkreek
(zie fig. I en 2).
Vergelijkt men deze drie plaatsen dan ziet men, dat op elk
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dezer een minder vermogende geul uitmondt in een met veel meer
vermogen, waarvan de stroom schuin langs die uitmonding gaat.
Het ontstaan dezer ondiepten sclieen mij voorloopig als voIgt
te verklaren:
♦

De stroom in de
zandigen bodem los te
bodem gerold met een
stroom. In diet midden

hoofdgeul heeft voldoende kracHt om den
woelen; de zanddeeltjes worden langs den
snelheid, die ^eringer- is dan die van den
is de strpom het sterkste, naar'de kanten
wordt hij zwakker. Indien van een zanddeeltje het punt C zich het dichtst bij
het midden van den stroom bevindt, zal
de op het deeltje werkende voortstuwing
der stroomdraden {a, b, c) een resulteerende
kracht hebben, die het tracht voort te
stuwen en een koppel M \'ormen, dat het tracht te doen draaien om
het punt B, op welk punt im.mers het deeltje, dat zich langzamer dan
de stroom beweegt, tegen dezen rust. Het wordt derhalve gewenteld
naar de stroomdraden van mindere snelheid (*) of m. a. w. de stroom
vverpt het zand op zijde. De hoofdstroom zal dus op die wijze den
mond van de zijgeul met het losgewoelde en meegevoerde en op
zijde geworpen zand vullen, terwijl de stroom in de zijgeul zelve
geen kracht genoeg heeft om het zand weder op te ruimen en
zich over een breedere, maar in verband daarmede ondiepe, uiU
monding verdeelt.
Om deze ongunstige uitwerking tegen te gaan zou men dan
of een gedeelte van den hoofdstroom door de zijgeul moeten
leiden of wel den stroom, die thans reeds door de zijgeul gaat,
meer effect moeten geven b.v. door dezen op een klein gedeelte
van de te breede uitmonding te concentreeren.
Een nader onderzoek nabij de Goudplaat bestaande in peilingen,
stroomrichtings- en snelheidsmetingen en waarnemingen omtrent
de zandverplaatsingen gaven resultaten, die in de lijn van het hier
gezegde waren. De stroomrichting werd met drijvers, de snelheid
met het molentje van Woltmann bepaald; de waarnemingen om-

(*) Deze redeneering is analoog met die, welke Flamant in zijn Hydraiiliqiie
houdt om aan te toonen, dat drijvende voorwerpen, die sneller dan de stroom
gaan, naar het midden van dezen, waar de grootste snelheid is, worden gedreven.
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trent de zandverplaatsing werden verricht door een bakje aan een
dunne stang op ongeveer 20 c.M. boven den bodem gedurende
lO minuten geopend te hoiiden, bet dan door middel van een
veer te sluiten,. boven te brengen en den inhoud te doen bezinken.
De resiiltaten der waarnemingen zijn als volgt samen te vatten :
1°. een half uur na hoogwater en na laagvvater verandert
de stroom van richting en treedt de eb, respectievelijk 3e vloed, in.
2°. de ebstroom gaat bezuiden de Goudplaat ongeveer in
de richting van de stroomgeul; de vloedstroom gaat in schuine
richting over den mond der geul; naarmate men oostelijker komt
krijgt de vloedstroom meer de richting van de geul.
3°. een half uur na hoogwater wordt de ebstroom waarneembaar; deze blijft onbeduidend tot 4 uur v66r laagwater, neemt
dan toe om tusschen 3 en 2 uur v66r laagwater een maximum te
bereiken; daarna nefemt hij .weer langzaam af om ongeveer een
half uur na laagwater tot nul te zijn gedaald. De vloedstroom wordt
omstreeks een half uur na laagwater waarneembaar,. blijft onbe¬
duidend tot omstreeks 2’/a uur v66r hoogwater, neemt dan toe
om tusschen i V2 a i uur v66r hoogwater een maximum te bereiken ;
daarna neemt hij af en is een half uur na hoogwater tot nul gedaald.
%

4'’. eb- en vloedstroom bereiken in gewone tijen in de geul
bezuiden de Goudplaat snelheden van ten hoogste 0.80 a 0,90 M.
per seconde; bij springtij is bij den mond een vloedstroomsnelheid
van 1.10 a 1.20 M. waargenomen. Langs deij bastiaan de Langepolder is de snelheid van den ebstroom ongeveer gelijk aan dfe
door de geul bezuiden de Goudplaat en wel 0.80 a i M. per seconde;
de vloedstroom heeft daar echter een grootere snelheid, die, zoowel
bij doodtij als bij springtij, tot meer dan i .40 M. per seconde stijgt.
5'’. zand werd bovengebracht zoo spoedig het molentje van
Woltmann op i a 2 M. onder den waterspiegel een stroomsnelheid
van meer dan 0.60 M. per seconde aanwees; bij een snelheid van
meer dan 0.80 M. was de hoeveelheid zand in het bakje dikwijls
aanmerkelijk.
Uit die waarnemingen werd het volgende geconcludeerd:
6

Bij vloed gaat de hoofdstroom langs den Bastiaan de Langepolder en werpt een gedeelte van het losgewoelde en medegevoerde
zand op zijde in de uitmonding van de geul bezuiden de Goudplaat; een minder krachtige zijvloedstroom, die schuin over dien
mond en verder oostwaarts door de geul gaat, heeft geen kracht
genoeg al dit zand mede te voeren, zoodat een deel er van in den
mond achterblijft.
Bij eb gaan door de geul bezuiden de Goudplaat en langs den
Bastiaan de Lange-polder stroomen van ongeveer gelijke kracht.
Gedurende het laatste deel (als de Goijdplaat boven water is) heeft
de ebstroom langs de Goudplaat ongeveer dezelfde richting als de
geul, gedurende het eerste deel der eb is nabij de uitmonding de
ebstroom meer noordwaarts gericht. De ebstroom, langs de Goud¬
plaat weinig in kracht verschillend met den vloedstroom daarlangs,
heeft evenmin de kracht al het aan den mond neergezette zand
op te ruimen, al werkt de langere duur, dat de ebstroom een voor
zandopruiming voldoende snelheid heeft, ook gunstig.
De versanding van den mond zal, indien geen maatregelen
daartegen worden genomen, waarschijnlijk doorgaan en periodiek
baggeren noodzakelijk maken.
£r werd nu besloten aan de Goudplaat een stroomleidenden
dam aan te 'leggen en tegelijkertijd baggerwerk in de geul uit te
voeren, ter plaatse als in fig. 3 is aangegeven.
De bedoeling van dezen dam was den ebstroom, die door
de geul bezuiden de Goudplaat gaat, aan den mond te concentreeren en daardoor zoodanig te versterken dat hij, de verzanding
ter plaatse zou kunnen opruimen. Ook de vloedstroom zou waar¬
schijnlijk door den dam eenigszins versterkt worden, maar overigens
zou deze, schuin over den mond der geul gaande, stroom weinig
invloed van den dam ondervinden.
De gunstige ervaring bij de normaliseering van den Amer
met het gebruik van zand bij de uitvoering van werken in stroomende
watereh opgedaan (zie De Ingenietir j.g. 1911 biz. 298 v. v.) leidde er
toe ook hier een ruim gebruik van zand bij het maken van den dam
voor te schrijven. Wei is het zand van Zandkreek en Veergat
fijner dan dat van den Amer, zooals uit het op biz. 9 geplaatste
staatje blijkt, maar de proefneming in 1876 door den Ingenieur
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H. E. I)E Bruijn in het Veergat verricht ('/Ae Z)e luo-en/cur j.g.'igi i
biz. 309) deed vertrouwqn dat 00k. dit fijnere zand voor het doel
bruikbaar zou zijn.
De dam, in hoofdzaak van gelijke samenstelling als die van
den Amer, en het baggerwerk in de geul vverden uitgevoerd volgen.s
het Waterstaatsbestek N”. 239, dienst 1912—1913.
Tot I M. — N.A.P. kwam een ^and.storting met minstens
20 M. kruinsbreedte in diepten van hoogstens S M. — N.A.P.
en ter lengte van 300 M.; de taluds werden met kraagstukken
verdedigd en onder en voor den kop werden zinkstukken geplaatst.
Op de zandstorting werd een dam bestaande uit een zandlichaam,
met een kleilaag en een steenglooiing afgedekt, aangebracht; de
kruin van den dam kwam op 0.25 M. -|- N.A.P. Uit de geul werd
in het geheel 100.000 IVT. zand in de bakken gemeten gebaggerd.
, Met het .storten van zand verkreeg men gunstige resultaten.
Het theoreti.sch profiel van de zand.storting bedroeg ongeveer
22000 M3., waarbij taluds van 5 a'6 : i waren gedacht; er is voor
de zandstorting ongeveer 62.000 M3, zand in de bakken gemeten
gebruikt, waarvan 35.000 M3, in de zandstorting, die flauwere
taluds en ook grootere kruinsbreedte heeft gekregen dan gerekend
was, is gebleven en het overige door den stroom is weggespoeldDe rest van het uit de geul gebaggerde zand is gedeeltelijk nabij
den dam, gedeeltelijk in de geul nabij den Bastiaan de Langepolder, gestort.
Over de fijnheid van het zand zijn in het hiervolgende staatje
enkele gegevens ver-zameld, waarbij ter vergelijking ook de uitkomst
van het zandonderzoek in den Amer (zie De Ingenieur ].g. 1911
biz. 307) is gevoegd.
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Het zand uit de Zandkreek is dus fijner dan dat uit den Amer;
ongeveer 94 7o gaat nog door een zeef van 900 mazen per c.M“.,
terwijl bij het zand uit den Amer slechts 71 % door deze zeef
passeert.
Een tij na de storting werd in de Zandkreek op de beide
plaatsen, vvaar monsters genomen zijn, nog geen noemenswaardig
onderscheid in de samenstelling gevonden, terwijl in den Amer
toen reeds een gedeelte van het fijnere zand was weggespoeld.
Veertien dagen na de storting was de verhouding in de Zandkreek
op een plaats belangrijk veranderd, op de andere plaats, die blijkbaar minder van den stroom te lijden had, nog ongeveer dezelfde
gebleven.
Het zand der Zandkreek pakt goed samen, zoodat het uit de
onderlossers, indien men het daarin eenige uren laat bezinken, slechts
met moeite verwijderd kan worden. Voor werken op plaatsen met
niet te sterken stroom is het blijkbaar zeer goed bruikbaar.
Ten einde achterloopschheid van den dam te voorkomen werd
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over cle Goudplaat achter den dam over eene breedte van lo M.
rijsbeslag aangebracht, tot waar zich een opslibbende geul in de
plaat bevindt. Toen in 1915 deze geul, tengevolge van den aanleg
van den dam weer eenige verdieping ging vertoonen, werd zy
opgezonken en de verdediging der plaat doorgetrokken tot waar
een doorgaande hoogte van ten minste 0.25 M. -j- N.A.P. aanwezig was.
Het werk is in April en Mei 1913 uitgevoerd.
De aanlegkosten van den dam hebben y 40713 bedragen, de
latere doortrekking in 1915 y 6 460.
De uitwerking, die de dam op de geul bezuiden de Goudplaat
gehad heeft, is in de fig. 4—6, waarin de toestand op verschillende
tijdstippen na den aanleg is aangegeven, te zien. Nadat de geul
zich nog wat verplaatst heeft en plaatselijke diepten zijn geschuurd, afgewisseld met ondiepMn van 45 d.M. — N.A.P. en
minder, heeft zich geleidelijk een regelmatige toestand gevormd
en bij de peiling in Juli 1915 was een doorgaande diepte van
6 M. — N.A.P. over ongeveer 100 M. breedte aanwezig. De ondiepte
in den mond der geul is dus na den aanleg van den dam geheel
verdwenen.
■

Na de gunstige ondervinding bij den aanleg en de uitwerking
van deze- eerste plaatselijke verbetering opgedaan, werd besloten
in het voorjaar van 1914 de verbetering van de toegangsgeul naar
de haven van Veere ter hand te nemen.
Zooals gezegd bestond, oppervlakkig beschouwd, overeenkomst
met den toestand nabij de Goudplaat; bijzondere waarnemingen
bevestigden deze.
De hoofdstroom (fig. 7) ging bij eb langs den mond der
toegangsgeul en deed slechts een geringe hoeveelheid water in
de gevvenschte richting gaan; bij vloecl trok een tamelijk sterke
stroom door geul P, die zich echter bij de uitmonding in den
hoofdstroom over een groote breedte verdeelde. Tegenover deze
overeenkomst was er intusschen een onderscheid, dat de uitkomst
van verbeteringen onzekerder maakte dan bij de Goudplaat. Terwijl
de geul langs de Goudplaat een doorgeschoten arm was van een
groote bocht aan de Noordzijde van de Zandkreek en men daar
op een krachtigen ebstroom kon rekenen, draagt de geul B voor
10

cle haven van Veere een veel meer toevallig karakter en schijnt
een achteruitgang van deze niet geheel onmogelijk.
Echter, znlk een achteruitgang zou niet slechts cle thans voorgenomen verbetering van den mond, maar den geheelen toegang
tot de haven van Veere onbruikbaar doen cvorden en werken van
veel grooter omvang noodig maken, dan waaraan thans werd gedacht;
bovendien is de geul, de zich tiisschen 1880 en 1885 gevormd
heeft, 30 jaren in ongeveer gelijken toestand gebleven, zoodat men
met eenigen grond een voldoenden toestand kon blijven verwachten
en op de werking van den stroom door de geul voor de verbetering
van den mond wel mocht rekenen.
Evenals bij de Goudplaat moest het te maken werk er op
gericht zijn den stroom bij de uitmonding in de hoofdgeul t'e
concentreeren. Hier was dus het water, dat bij vloed door de geul
B stroomt en dat zich blijkens de stroomclrijvingen voorbij de
buiteiihaven waaiervormig verspreidt, door den aanleg van een dam
voorbij de haven samen te dringen, zoodat een voldoend krachtige
stroom ontstaat, om het zand, door den ebstroom A in den mond
der toegangsgeul geworpen, weg te voeren.
Dit werk zou dan of kunnen aansluiten aan den zuidelijken
havendam of wel aan den vooroever voor den zeedijk bezuiden
de haven. Een dam, aansluitend aan den zuidelijken havendam, is
reeds in 1881 door den Ingenieur H. E. DE Bruijn overvvogen.
Uaartegen bestaat het bezwaar, dat deze bijna over de geheele
lengte in tamelijk diep water zou moeten aangelegd worden en
00k over de geheele lengte aan den stroomaanval zou bloot staan.
Er werd daarom tot den aanleg van een dam, aan den vooroever
voor den zeedijk aansluitend zooals op fig. 7 is aangegeven, besloten.
Deze dam, van dezelfde samenstelling als die bij de Goudplaat,
is in de maanden April—Juli 1014 volgens het Waterstaatsbestek
N°. 232 dienst 1913—1914 aangelegd.
De uitvoering bood in zooverre verschil aan, dat in het over
het algemeen diepere water meer zand verloren ging dan bij de
Goudplaat.
Er is hier 144000 Mh gebaggerd, welke hoeveelheid geheel
voor de zandstorting is gebruikt; hiervan is ongeveer 45000 M^.
of iets minder dan
aanwezig gebleven.

I

De kosten van den dam met het baggerwerk en met inbegrip
van eenige herstellingen aan den kop in 1914 en 1915 hebben
totaal rond _/'57400 bedragen.
In de geul bij Veere is na den aanleg van den dam nog geen
vaste toestand gekomen, zoodat een definitief oordeel over de uitwerking nog niet uitgesproken kan worden. Met het weergeven
der laatste peilkaart van October 1915 kan daarom worden volstaan.
Evenals bij het werk aan de Goudplaat vormde zich hier aan de
bolle zijde van den dam een ondiepte (zie fig. 8), die bij den dam
aan de Goudplaat na ruim i jaar weder verdween en bij dien te
Veere volgens de laatste peiling (ongeveer 16 maanden na den
aanleg) nog aanwezig was.
■Roermond, Januari 1916.

De Ingeiiieur van den Waterstdat,
G. J.
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VERBETERING VAN DE GEUL BEZUIDEN
DE GOUDPLAAT IN DE ZANDKREEK.

Peilinj van Augustus 1912.
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VERBETERIN& VAN DE GEUL BEZUIDEN
DE GOUDPLAAT IN DE ZANDRREEK.

Peilin^ van DecEmbEr 1913.
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VERBETERIN& VAN DE GEUL BEZUIDEN
DE GOUDPLAAT IN DE ZANDKREEK.

Peilinq van Maart en April 1914.
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VERBETERIN& VAN DE GEUL BEZUIDEN
DE GOUDPLAAT IN DE ZANDKREEK.

Peilin^ van Juli 1315.
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VERBETERING VAN DE GEUL IN HET YEERGAT TOEGANG GEVENDE NAAK DE BUITENHAVEN TE VEERE.
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VERBETERING VAN DE GEUL IN HET YEEREAT TOEGANG
GEYENDE NAAR DE BUITENHAVEN TEYEERE.

Feilinq van □ctober 1915,
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Bij de firma Gebrs. van Cleef, Boekhandelaar, Spui 28 te ’s-Gravenhage
zijn tegen betaling van f 0.25 mede verkrijgbaar van de «Rapporten en
Mededeelingen van den Rijksvvaterstaat» :
N*^.

I.

Verslag naar aanleiding van eene reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens
in Frankrijk, Engeland en Belgie, gedaan in September 1910 door G. J. van den Broek,
Ingenieur van den Rijkswaterstaat.

„

2. Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust, uitgebracht in 1912 door de Hoofdingenieurs-Directeuren van den Rijkswaterstaat
in de iie, loe en ge Directien J. C. Ramaer, N. A. M. van den Thoorn en H. Wortman.

„

3.

Nota, betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van
den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de Visschershaven te IJmuiden, opgemaakt
door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat J. J. Canter Cremers.

„

4.

Beschrijving van de opruiming van het op 16 Maart 1913 in den mond van de haven van
IJmuiden gezonken stoomschip “Eastwella, opgemaakt door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat

„

5.

Verslag eener reis naar Zweden gedaan door den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks¬
waterstaat H. Wortman en den Ingenieur van den Rijkswaterstaat A. T. de Groot in Juli 1911
tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen
vinden bij de zeewerken in Noord-Holland.

„

6.

Aanteekeningen omtrent de gevolgen van zware stormvloeden, tusschen 1500 en 1825 voorgekomen, voor de dijken en polders langs het Zuidwestelijk deel der Zuiderzee, samengesteld
door den Ingenieur van den Rijkswaterstaat D. A. van Heyst.

W. G. C. Gelinck.

