Vereeniging Walcheren en de Bevelanden.
Hoofdstuk J. Afdamming Zandkreek-Veersche flat.
Inleiding.
Kort voor den oorlog was een plan tot overbrugging van
de Zandkreek bij Kortgene gemaakt dat begroot was op
Dit plan zou worden uitbesteed doch de oorlog
f
kwam tusechen beide.
Walcheren zal thans ged'eltelijk moeten worden herschapen,
er zal daarbij een ruilverkaveling worden toegepast en het
tracé der wegen en wateringen zal herzien worden. Daarbij
rijst de vraag in hoeverre de wegverhindingeri met Noorden Zuidbeveland verbeterd kunnen worden.
Ir. M,de Vink van het Nationale Plan te Middelburg vroeg
schrijver dezes daarom of het mogelijk zou zijn de Zandkreek
af te dammen en of eventueel benoorden den Sloedam een vlgveld gemaakt zou kunnen worden ter vervanging van dat bij
Vlissingen. Het onderstaande is het resultaat van een dezerzijds daarop gevolgd voorloopig globaal onderzoek.
Globale omschrijving van het plan. (zie bijl. 1)
Eene afdamming van de Zandkreek alleen heeft het bezwaar
dat het Veersche Gat een doorloopende zeearr' zal worden, die
snel zou verlanden. Hierdoor zou Veere binnen afzienbare tijd
niet meer aan open water liggen en het zou zijn beroemde
water front dus moeten verliezen.
Van groot gewicht is voorts dat een nieuwe waterverbinding tusechen de Zandkreek en het Walcherensch kanaal gemaakt
zou moeten worden met twee sluizen waarvan een van 20 m breed
te. De thans best:ande groote sluis bij Veere heeft namelijk
die breedte.
Er schijnt dan ook geen andere goede oplossing mogelijk
dan een dam beneden Veere. De andere dam zou kunnen komen in
den oostelijken mond van de Zandkreek bij Kats.
De plaats van den dan beneden Veere kan men tamelijk willekeurig kiezen al naar de wegverbinding die over dezen dam
gelegd zal worden dit vereischt. op bijlage 1 werd een plaats
gekozen ongeveer 3 1cm beneden Veere. Men moet er rekening mee
houden dat het gedeelte van het Veersche Gat dat buiten de
afdamming valt geheel zal verlanden en dat een doorgaand
strand met duinen gevormd zal worden tussciien Oranjezon en
de Onrust van Noordbeveland. Dit kan natuurlijk jaren duren.
De plaats van den oosteliken dam is nabij de Oosterschelde te kiezen, omdat in dezen dam een schutsluis moet komen
wier buitenhaven met het oog op de aanslibbing er van niet te
lang en met het oog op de scheepvaart niet te kort mag zijn.
Een goede maat hiervoor is 600 m en dat bedrag werd op bijlage 1 aangehouden. Ook bij de nieuwete sluizen te Wemeldingo
en Hansweert treft men die maat aan.
Het peil van het afgesloten boezemwater is gedacht te
zijn het LW bij Kats dus ongeveer 1.60 m-1 De oppervlakte van
den ongeveer 20 1cm langen boezem is dan ongeveer 1.100 ha,
de gemiddelde breedte dus ongeveer 11.000.000 =550 meter.
20.000
Deze plas zal niet alleen dienen als voorboezem voor de polders welke thans op het Veersche Gat - Zandkreek uitwateren
doch tevens als een centraal gelegen water ter beoefening
van de watersport en als vaarwater. Gewenscht is het daarbij
een doorsteek te maken door de scherpe bocht ten oosten van
Veere. Daar er geen stroom meer zal loopen zal het onderhoud
hiervan slechts gering of mogelijk wel nihil zijn.
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-2Bijkomstige voordelen van het plan zijn het worden van
53 km bultendijk tot binnendijk, het Inpolderen van circa
2.850 ha laag liggend en zandig oeverland en het maken van
een gewone beweegbare brug bij Oostkerke-Kortgene inplaats
van een groote hooge vaste.
Benoorden den Sloedarn ligt ongeveer 300 ha rijpe gors,
waarvan een deel vermoedeliji.. wel als vliegveld gebruikt
zou kunnen worden, doch ook goed bouwland zou kunnen leveren.
De rest van het door de afdarnrning ingepolderde land, grooton.
deels zand, kan als weldeland of als bochgrond dienst doen.
het moet met kaden van den boezem afgesloten en brinalen worden.
De loozing van den Zandkreekboezem is gedarht nabij Kats,
omdat daar met het oog op de scheepvaart en wegens de nabijheld van de Oosterschelde steeds diepte aanwezig zal zijn.
Er zijn hier twee sluizen geprojecteerd van dezelfde afmetingen als dle te Veere, n.1. een groote van 20 in breedte
- N.Â.P. diepte en een kleinere van 8 m breedte en
4.05 - N.A.P. diepte. Daar zij zeer zelden beide tegelijk
gebruikt moeten worden, kunnen zij dienen voor suatie.
Verschillende polders zullen door den lagen boezemstand
dle nimmer veel boven het LW te Kats (1 .6+ —) zal kunnen rijzen in betere omstandigheden komen.
Het water in den boezem zal brak of zout zijn, omdat door
het schutten bij Veere en Kats en ook door lek en kwel voortdurend zout water wordt ingelaten. Rij véel regenval en
uitmaling der polders wordt de boezem iets verzoet.
Eenige visserij zal op den boezem mogelijk zijn.

en 6.55

3. Scheepvaart.

—.

De groote schutsluls te Veere is 11+6,8 x 20 x 6,55
De kleine
6+ 9 + x 8 x 1+,05 —.
Dit zijn zeer ruime afmetingen, zoodat kennelijk gerekend is
met zeevaart en mlschien ook met defenslehelangen.
IIr passeerden in de laatste jaren voor den oorlog de
volgende aantallen schepen:
1931+ 161+39
schepen niet 2.297.000 t. laadvermogen
11
et
"
1.991.000 t.
1935 16637
1936 161o1+
"
2.199.000 t.
"
2.323.000 t.
1937 1 731+5
"
1938 10283
2.236.000 t.
t'
1.787.000 t.
1939 1(013
1

Het gemiddelde laadvermogen was dus slechts 150 á 200 t.
Het totaal verkeer van ongeveer 2.000.000 t. per jaar is
echter niet gering.
Het kanaal door Walcheren wordt betrekkelijk veel door
de kustvaarders gebruikt. In 1938 werden te Veere 791 van
deze vaartuigen geschut. De afmetingen van de grootste der
8.1+0 x 3.50 M. Wanneer
gebruikelijke kustvaarders zijn
men dus, afgezi van elschen van Defensie een enkele sluis
nam van 9 in breedte zou men vermoedelijk reeds voldoende
verantwoord zijn.
Wanneer het sluizencomplex van Veere ook te Kats zal moeten worden gemaakt - en hierop wordt in het plan voorloopig
gerekend, dan zal dit slulzenpaar een bedrag van ongeveer
2.700.000 moeten vorderen. Dit is bijna de helft van de
kosten van het geheele afdamrnlngsplan.
Wanneer men 4n zeer ruime sluis van 12 in bij Kats zou
gaan bouwen, benevens een dan noodige suatlosluis, zou men
ongeveer f 1.200.000 kunnen bezuinigen. Dit hangt af van
Defensie. Eischt dit Departement een sluis bij Kats van de
afmetingen van die bij Veere (20 in) dan moet men dus op de
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-3grootere uitgave rekenen.
In 1939 werd te Veere een zeeschip geschut van 510 BRT:
in 1938 zelfs een van 3.2114 ton (ledig) en tevens drie van
1.821 BRT samen, Zootn enkel groot vaartuig als van 3.21 1+ t
kan ook over Zee varen.
De vaart naar de tijhaventjes Kampens Nieuwland, Kortgene en Wolfaartsdijk is uiteraard gering van omvang. In
Kampens Nieuwland kwamen in 1938: k96 schepen binnen en in
1939: 1+70
In Kortgene voor beide jaren resp. 378 en 1+16.
In Wolfaartsdijk 291+ en 267.
De visscherij is eveneens van gering belang.
In Veere waren in 1939 gedomicilleerd i+ vissoheraschepen,
te Kampens Nieuwland 1, te Kortgene 2 9 te Wolfaartsdijk 3.
Deze vissehers kunnen na de afdamming van de Zandkroek-Veersche Gat hetzij via Kats, hetzij via Kats, hetzij via Vlissingen de zee bereiken, dan wel op het toekomstig binnenwater, hun brood blijven verdienen.
4. Nadere omschrIjving en begrooting.
De gemiddelde waterstanden zijn thans als volgt:
HW 1,1+9 +
te Veere
LW 1.1+7-

te Goessche HW 1.5() +
LW 1,61+ Sas

De standen op de Oosterschelde zullen niet noemenswaard
door de veronderstelde afdanuning worden beinvioed. Eene
berekening dienaangaande werd evenwel nog niet gemaakt en
heeft ook nauwelijks zin.
De dam bij Kats dient gemaakt te worden v66r dien bij
Veere, omdat de Zandkreek vrijwel geheel via het Voersche
Gat gevuld en geledigd wordt. De lengte van den dam bij Kats
is 1750 in (zie bijlage 3) en de kosten er van zijn begroot
opf 1.000.000 of f 570 per in. Een profiel van den dam over
het diepste gedeelte der af te dammen geul vindt men in
bijlage 5.
De dam bij Veere is 191+0 m lang, de kostprijs ongeveer
/ 2.000.000 of / 1030 per in. (zie bijlage 2).
De dam bij Kortgene heeft een lengte van 1+50 m. Hierin
is een beweegbare brug geprojecteerd van 20 m. wijdte (zie
bijlage 1+). De dam is begroot opf 115.000 of / 21+0 per m.
De beweegbare brug op / 200.000.
Over deze drie dammen zijn wegen gedacht met een wegdekbreedte van 6 in en daarnaast fietspaden.
De buitenhaven bij Kats wordt gevormd door den dijk aldaar
en een nieuw te maken leldam, lang 600 in (2J9 bijlage 3). De
haven wordt zoodoende 6ö0 x 100 in. De kosten van den leldam,
hoog 3.00 +, worden geraamd op f 21.000 of f 360 per in. De
kosten van de haveninrichting (remming-werken) dukdalven)
op f 60.000.
Daar de sluizen bij Kats een nieuw binnengeleidingskaflaal
noodig hebben werd dat ontworpen op 50 x 8 in - NAP. De
kosten hiervan zijn nihil, daar de uitkomende grond In den
dam wordt verwerkt.
De doorsteek bij Veere kan ook zonder kosten gemaakt worden door de uitkomende specle in den dam aldaar te persen.
Overigens behoeft in de Zandkreek niet gebaggerd te worden.
De begfootlng zooals dle uit bovenstaande globale bedragen volgt is dus:

- 1fdam bij Kats
dam bij Veere
dam bij Kortgene + bew. brug
havendam bij Kats
haveninrichting buitenhaven Kats
sluizen van 20 en 8 m
onvoorzien

f 1.000.000

" 2.000.000
"
315.000
"
215.000
60.000
1 2.700.000
11 210.000

/ 6.500.000
Dit zijn prijzen van ongeveer het jaar 1939
Indien een goedkooper sluizencomplex gemaakt zal kunnen
worden, zal men op ongeveer f 5.300.000 moeten rekenen.

§ 5 Voor- en nadeelen.
Voor het bedrag van
5 millioen gulden heeft men de
volgende voorden:
de wegverbindingen bij Veere, Kortgene en Kats
het vervallen van de veren bij deze plaatsen.
het missen van 53 km zeedijk en het niet meer ophoogen
er van.
het verdwijnen van het oeveronderhoud (oevervallen e.d.)
het binnendijken van 300 ha rijpe schorgrond.
het verkrijgen van ongeveer 2500 ha zandgrond.
het verkrijgen van een boezem met vrijwel constant laag
niveau.
het verkrijgen van een watersportgelegenbeid met stil
water.
het ontstaan van nieuw land en stmnd buiten den dam bij
Ve ere.
het openen van de mogelijkheid om Walcheren te verzoeten.
(zie hoofdstuk II).
De nadeelen zijn de iets grootere vaarafstanden van de
visschers indien deze de zee willen bereiken en het passeren
van een schutsluis extra voor de vaart idde1burg-Holland.
Groot kan men deze bezwaren niet noemen.
Het waardeeren van de voor- en nadeelen is niet eenvoudig
Voor het kunnen laten vervallen van de geprojecteerde groote
brug bij Kortgene kan menf 1.500.000 in rekening brengen,
voor de hierboven genoemde voordeelen sub 2 t/m 7, kan men
na rijpere studie eveneens waarden vinden dle behoorlijk
betrouwbaar zijn. Onschatbaar zijn daarentegen de factoren
sub 1 en 8.
De afwatering behoeft vermoedelijk niet te worden herzien
indien, zooals mogelijk is, het zomerboezempeil op ongeveer
1.60 - wordt gehandhaafd.
Op den nieuwen boezem wateren af (zie bijlage 1):
7610 ha
Op Zuidbeveland
5265
Op Noordbeveland
Op 4alcheren
890
Op Walcheren
6500 "
Boezemland
2850
23.115 ha
Totaal
Het gemaal "De Piet" zal in aanmerkelijk betere positie
komen evenals trouwens alle polders, daar zij nu vrijwel
gedurende het geheele getij kunnen loozen. Op extra bemalinen Is niet geekend.
Wil men de zandgronden ter grootte van ongeveer 2000 ha
behoorlijk in cultuur brengen, dan moeten kaden, slooten,be-

-5malingen, boerderijen, wegen enz., gemaakt worden. Dit
cultuur-technische werk werd niet mede begroot. Wisschien
strekt zich op geringe diepte een kleilaag onder dit
zandoppervlak uit, de beschikbare boringen doen dit vermoeden. Alsdan kan door "woelen", dat tegenwoordig machinaal kan
geschieden voor ongeveer./' 300 per ha, van den zandgrond
zeer vruchtbare zavel worden gemaakt.
Stelt men de waarde van de 300 ha bedijkte, doch nog niet
in cultuur gebrachte schorgrond op / 2000 per ha, die van
de 2000 ha (welke eveneens stormvloedrij liggen en slechts
kaden noodig hebben) op f 500 per ha, dan kan men daarvoor
tezamen rekenen / 1.600.000. Hierbij tellend de / 1.500.000
voor de brug bij Kortgene, welker bouw men reeds had voorgenomen, dan komt men tot / 3.100.000. Verder moet men nog
de voordeelen van de drie wegverbindingen met Noordbeveland
meetellen, alsmede het missen van 53 1cm zeedijk, het winnen
van ongeveer 732 ha land en duin buiten den dam bij Veere
en het verkrijgen van een laag boezempeil.
Gekapitaliseerd wegen de voordeelen vermoedelijk dus wel
tegen de uitgave van f 6.500.000, c.q. ,f 5.300.000 op.
Eene meer gedetailleerde en gefundeerde berekening kan
dit beter uitmaken. Voorshands schijnt het plan tot vereeniging van de drie eilanden niet verwerpelijk.
De vraag of eene afdamming van de Zandkreek onderhandelingen met België noodig zal maken, kan vermoedelijk ontkennend
beantwoord worden, omdat geen vaarweg wordt afgesneden die
in 1839 reeds bestond.
Hoofdstuk II. Plan met hoogen boezem.
§ 6. Verziltingsbezwaren.

Een der grootste bezwaren van Walcheren is, dat het door
zout water is omringd en dat het doorsneden is door een diep
kanal met hoogen waterstand (0990 +) dat eveneens volledig
zout is. Zelfs in het winter halfjaar blijft het polderwater
van Walcheren dus veel te zout. Het gemaal "Boreel" maalt
zelfs nimmer water uit met minder dan 700 ing chloor per liter
en in droge tijden is dit nog zeer veel meer. Als uiterste
grens zou een chloorgehalte van niet meer dan 300 ing per
liter gewenscht zijn.
Noord- en Zuid Beveland hebben het zoutbezwaar minder,
omdat de terreinen hier veelal hooger liggen. Toch zijn er
vooral op Zuid Beveland toch nog veel lage terreinen.
Het ware gewenscht van de zoutgehalten op Walcheren en
Zuid- en Noord Beveland een studie te bezitten, gemaakt op de
wijze zooals onlangs door Ir P. de Gruyter voor Rijnland
is geschied. Voor de granslanden alleen kwam deze Ingenieur
daarbij op een gekapitaliseerde schade van / 30.000.000 9 voor
de kascultuur van f 22.500.000. Daarbij moet men bedenken,
dat de chloorgehalten van Rijnland zeer vele malen kleiner
zijn dan die op Walcheren en nagenoeg steeds ver beneden de
genoemde grens van 300 mg/l blijven.
Op Voorne wordt door de Commissie tot afdamming van de
Brielsche Maas een gekapitaliseerde schade in de drulven- en
tomnatencultuur ongeveer f 10.000.000 bereken.
Weliswaar is op Walcheren nog weinig tuinbouw en is het
vooral deze die gevoelig is voor het chloor, doch Walcheren
heeft een goede verbinding met Engeland en zou uit dien
hoofde een goed tuinbouwland kunnen worden. Zuid Beveland
is dit reeds. Trouwens voor grasland schatte de Commissie
Nobel de waarde van goed water op / 25 per ha per jaar en de
Staatscommissie Lovink verklaarde zich met die raming in het
algemeen te kunnen vereenigen.
Door de vereeniging van de drie eilanden volgens het in
Hoofdstuk 1 beschreven plan zal het zoutbezwaar slechts wei-
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nig afnemen. Weliswaar wordt de totale zeegrens bekort,
doch het Kanaal door Walcheren blijft zout en de nieuwe
boezem, dle laag ligt en dus zeer veel zout schutwater en
kwel ontvangt, zal eveneens zout worden.
Ven zou het peil van het Walcherensch kanaal flink kunnen verlagen en daardoor de kwel door de kanaaldijken beperken of zelfs doen ophouden, doch aan dit verlagen zitten áP
vrij groote bezwaren ten aanzien van de kaden, oevervoorzieningen, de marinehaven en de werf de Schelde.
Een betere mogelijkheid zou zijn den boezem van de Zandkreek-Veersche Gat tot een betrekkelijk hoog peil met zoet
water te vullen. Indien daarvoor het peil van 0,90 + wordt
aangehouden, kunnen de bestaande sluizen bij Veere openstaan en kan ook het kanaal door Walcheren zoet worden. Het
litfst moet echter een nog hooger peil worden genomen, bv.
het peil van HW of 1.50 +, zulks om het zout beter te weren
Daarbij moeten de afwateringen alle aan den buitenrand
van het nieuwe schiereiland komen.
De schaden door het zout zijn te groot dan dat men in d
toekomst niet zou trachten hieraan tegemoet te komen. Het
hebben van een flinke plas met hoog zoet water in het midden van het schlereilandencompleX, uit welke men de slooten
der lage landerijen kan doorspulen Is een Ideaal dat vroeg
of laat wel verwezenlijkt zal worden. Deze toekomstmogelijkheld dient tenminste opengehouden te worden.
Hwt zoete water moet daarbij van den Amer komen en via de
Donge- het Markkanaal, de Mark en een nog te graven verbinding Mark-Bergen op Zoom naar den Zandkreekboezem worden gevoerd.
Hoewel dit op het eerste gezicht bezwaarlijk lijkt, is
deze oplossing toch niet h priori te verwerpen, zooals uit
de volgende beschouwing mogeblijken.
Gerekend moet worden op een aanvoer in droge tijden van
0.2 rn3/sec. per 1000 ha. Daar het complex bewesten den
Kreekrakdam 70.000 ha groot Is, zou maximaal 14 m3/sec. zoet
rivlerwater aangevoerd moeten worden. Bij een gemiddelde
snelheid van 0,+0 m/sec. zou een proflel van 35 m2 noodig
zijn.
Bij de norrnalisatle der beken in Drenthe nam men de snelheden van 09 70 In/sec. Het zand was daar doorgaans niet grover dan in Zeeland op 2.5 m diepte.
Men moet zich dus een kanaal denken van 10 m boderrbreedte en 2.50 in diepte. Het verbang zou daarbij maximaal # cny'km
zijn en zou geleverd moeten worden door een gemaal dat hv.
bij Bergen op Zoom het peil tot 3.00 + zou moeten opvoeren.
(bijlage ') De genoemde 1+ m3/sec. Is een uiterst maximum,
de cofficient 09 2 geldt feitelijk alleen voor laag verzilt
land en lang geen 70.000 ha Is verzilt en laag. Vermoedelijk Is 10 m3/sec. reeds meer dan genoeg.
Een der redenen waarom de uitvoering van het verzoetingsplan voor Walcheren en de Bevelanden niet â priori verwerpelijk Is, doch zelfs kanskan hebben binnen niet zeer langen
tijd verwezenlijkt te worden, ligt gedeeltelijk in de huidige onbevredigde afwatering van westelijk Noord Brabant.
In het verslag van den Prov. Waterstaat inzake het onderzoek naar verbetering van de afwatering van Mark en Dintel
(1936 ) werd dit grondig onderzocht en wordt vooral een afwatering door de Hoode Vaart bij Moerdijk aanbevolen, met
daarbij een kanaalverbinding tusschen Vliet en Mark. Het
plan van Ir. Bongaerts een afwaterings-, tevens scheepvaartkanaal te maken tusschen Vliet en Bergen op Zoom wordt als
te kostbaar ter zijde gesteld Het Vliet Mark kanaal, lang
3 km, wordt begroot op f 600.000 h f 700.000.

-7Door belangstellenden werd acties op touw gezet de afwatering van westelijk Noord Brabant vooral naar Bergen op
Zoom te richten, mede met de bedoeling deze plaats aan

een latere soheepvaartverbinding te helpen met haar achterland. Deze wilden dus het "plan Bongaerts" of iets dergelijks zien uitgevoerd in plaats van de verbetering van de
Roode Vaart.
Voorts heeft men nog het vraagstuk van het AntwerpenHollandsch Diep kanaal, dat eveneens tuschen Bergen op Zoom
en Steenbergsche Sas of Dintelsas zou kunnen loopen en dat
ook als zoetwater houdend kanaal zou moeten worden ingericht.
Men moet hier in e- westelijk Noord Brabant de afwateringskwestle dus niet als alleenstaande beschouwen. Er zijn
hier groote andere belangen die er mede annex zijn, t.w.
1.de zoetwatervoorziening van Zeeland en N\W-Noord Brabant.
2.de scheepvaart
Er werd hier geheel Zeeland genoemd, omdat niet alleen
Walcheren, Zuid Beveland en Noord Beveland behoefte hebben
aan zoet water, doch ook Tholen en Schouwen.
Indien men de handen vrij zou hebben op de Tusschenwateren, hetgeen te eeniger tijd als gevolg van onderhandelingen
met België wellicht bereikt zal worden, zal men waarschijnlijk willen trachten Tholen aan het vaste land te verbinden
met behulp van twee dammen. Daartusachen komt dan een boezem
de Eendrachtboezern die zijn zoet water eveneens aan het
zoetwaterkanaal kan ontieenen. Op dezelfde wijze als bij de
afdamming van het Kreekrak worden dan betere wegverbindingen
geschapen, laat men verscheidene kilometers zeedijk vervallen en bevordert men de landwinning.
Op bijlage 6 werd deze vhechting van Tholen tevens
schetsmatig aangegeven. In den zuidelijken dam kan een sluis
komen van bv. 9 m breedte, de noordelijke dam sluit de
Eendracht geheel af, bij Vosmeer en vervangt daar dus de
veerverbinding. Ten noorden van dien dam zal 1.760 ha land
worden aangewonnen tot aan het Zijpe. De dijklengte wordt
met 16 km bekort. Voot Tholen, dat ii.60o ha groot is, zal
max. 2.32 m3/sec. zoet water nodig zijn. Dit moet opgepompt
worden in den Eendrachtboezem.
en laat thans bij de Steenbergsche Sas in droge tijden
zout zeewater in. Volgens het genoemd verslag van den Prov.
Waterstaat (1936) kan het ontbreken van klachten hieromtrent
alleen worden verklaard uit de omstandigheid dat in het gebied van de Vliet weinig of geen onderzoekingen naar de gevolgen van een te groot zoutgehalte van het water hebben
plaats gevonden. Ook hieraan zal natuurlijk een eind komen,
zoodat NWÎT.Brabant tevens van het door het Varkkanaal te
leveren zoet water zal moeten worden voorzien.
Schouwen, dat z4tr groote behoeft heeft aan zoet water,
is moeilijk te helpen, daar het Zijpe te diep en te breed
is om af te damwen, de scheepvaart zich hiertegen ook verzet
en een pijpleiding over of onder het Zijpe door misschien
te kostbaar zal worden. Een ander middel is het sterk doen
verlanden van de wateren henoorden het Zijne, waardoor
het Rijnwater via het Zijpe zou gaan stroomen. Dit duurt
echter bijzonder lang.
Verzoetingseischen.

Het zoutprobleem is in het lage deel van ons land steeds
zoodanig primair dat men bij alle plannen voor soms een
verre toekomst reeds thans er mede rekening moet houden.
Er moet een doorgaande stroom mogelijk zijn via de Donge
het Markkanaal, de Ïark, een MarkVlietkanaal, de Vliet,
een Vliot_Scheldekanaal en een zoetwaterkanaal naar de af ge-
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-8damde Zandkreek. Een zijtak moet gaan naar de afgedamt
Eendracht en mogelijk zelfs tot naar Scouwen.
De plannen tot afdamming van de Donge, die tot de verbetering van de afwatering van westelijk Noord Brabant en die
tot het maken van een grootore scheepvaartweg voor Antwerpsche Rijnvaart moeten hiermede rekening houden. De peilen

van de verschillende kanaalpanden moeten, ten minste des
zomers zoodanig zijn, dat deze stroom naar het Zuidwesten
mogelijk is. De profielen zocdanig, dat de max. stroomen

geen te groeten hinder geven aan de scheepvaart.
Het zoetwaterkanaal, aangegeven op bijlage 6 zou voor
gedeelten door de scheepvaart gebruikt mogen worden, gedeelte3.ijk ook voor de afwatering, mits zijn hoofdfunctie,
het leveren van zoetwater, niet in het gedrang komt. De
bovenloopen van de Donge, de Mark, de Vliet, de Zoon, enz.
zouden eveneens op het Zoetwaterkaneal mogen afwateren,
doch dit water zou dan niet vervuil mogen zijn. Een tweetal of drietal pompen zou noodig zijn het verval te leve-

ren tuaschen Geertruidenberg en de Zandkreek. De eerste
zou bij den oostelijken mond van het Markkanaal kunnen
worden geplaatst, de tweede bezuiden Bergen op Zoom. Mogekomen.
lijk moet daartusachen nog een
Bij (de) onderhandelingen met Belgin zullen de zoetwatervoorzieningseischon in het vervolg ook als van groote
beteekenis moeten worden beschouwd. Deze eischen o.a. afdamming van de Eendracht en van de Zandkreek.

De Zoetwaterboezenis van de Zandkreek en de Eendracht
zouden peilen moeten kunnen krijgen van ongeveer !W of
iets daarboven, omdat zij anders zullen vorzilten door
schut- en lekwater. Gaat men lagere peilen va3tstellen,
dan moet men teveel 8ijnwater gebruiken (van welke vloeistof men in droge tijden te weinig heeft) voor de verdrijving van het binnengedrongen zoute water. Men moet er dus
thans reeds rekening mede houden dat men in de toekomst

op den Zandkreekboezern standen van 1.5( + en op den
Eendrachtboezeri standen van 1.6 + kan verwachten.
De steeneri van de oeververdediging langs de Zandkreek kun-

nen daardoor niet worden verkocht.

De urgentie van het leveren van zoet water is niet voor

alle gebieden hetzelfde. Hooge nieuwe gronden zullen zelfs

nog in geen verre toekomst zoet water noodig hebben. Lage
oude gebieden zooals Walcheren zal men reeds spoedig aan
zoet water willen helpen.
§ {e

Gewenschte studies.

Uit het voorgaande volgt dat het gewenscht is de volgende studies uit te lokken.

Studie omtrent het zoutbezwaar op Walcheren, de mogelijkheden van tuinbouw op dit eiland en de voordeelen van het
hebben van zoet water
Studie omtrent het zoutbezwaar op Zuid Beveland en

Noord Beveland.

Idem omtrent het zoutbezwaar op Tholen.
Idem omtrent het zoutbezwaar op Schouwen
Studie nopens het Zoetwaterkanaal Geertruldenberg-Waicheren met een zijtak naar Tholen. Het kanaal Bergen ov ZoomWilhelminadorp zou niet als scheepvaartweg uitgevoerd behoeven te worden. In plaats van beweegbare of hooge bruggen
zouden duikers of lage vaste bruggen kunnen worden gemaakt.
Vermoedelijk zal een syphon noodig zijn onder het kanaal
van Zuid Beveland door.
Komt men voor a, h en c tot hoogere bedragen dan voor e,
en dit zal nagenoeg zeker het geval zijn daar de land- en
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tuinbouwbelangen spoedig In tientallen millioenen guldens
kopen, dan Is het denkbaar dat, binnen afzienbaren tijd
het genoemde Zoetwaterkanaal tot stand komt, te meer omdat daarbij tevens belangrijke afwaterings- en scheepvaartproblemen In Noord Brabant worden opgelost.
De studie o zal moeten omvatten een becijfering van de
maximaal benoodigde hoeveelheid zoet water. Voor lage
gronden Is dit - gelijk werd medegedeeld - 0,2 m3/sec.
per 1000 ha. Echter bestaan Zuid en Noord Beveland niet
uitsluitend uit lage gronden. In plaats van 11+ m3/sec.
zooals hierboven In § 6 word genoemd, kan men dus misschien
volstaan met 10 m3/sec. of nog minder. Dit maakt het zeewaterkanaal goedkooper In de uitvoering.
Een globale raming wijst uit, dat men voor het Zoetwaterkanaal tusschen Bergen op Zoom en WIlhel.minadorp, d.i.
een lengte van 1+2 km, waarvan 39 km nieuw te graven, ongeveer 1.300.000 m3 moet graven en ongeveer f 2.500.000
moet besteden; het maken van nieuwe uitwateringen naar de
randen van het nieuwe schiereiland niet Inbegrepen. De
beste weg schijnt het zoetwatertraject de spoorbaan te doen
volgen en daarna de Goessche Haven (bijlage 6).
Op het eerste gezicht schijnt de zoetwatervoorzlening
van Walcheren dus goed loonend. Rekent men op Walcheren
16.000 ha land, dat een voordeel zal hebben van f 25
per jaar per ha (volgens de Commissie Nobel en Lovink)
dan wordt dit per jaar f 1+00.000 of gekapitaliseerd ongeveer f 10.000.000.
Neemt men volgens dlenzeifden maatstaf voor tholen
11.600 x j 25 = f 290.000 per jaar of gepa gekapitaliseerd
f 7.250.000 en voor Zuid en Noord Beveland nog f 5.000.000
dan wordt het voordeel samen ruim ƒ 22.000.000. De voordeelen van een zoetwatervoorziening van westelijk Noord Brabant (In het verslag van den Prov. Waterstaat Inzake de
verbetering van de afwatering van Mark en Vliet komt daarover veel lezenswaardigs voor, ook wat betreft het zoutbezwaar voor de Industrieën) zijn daarbij nog niet medegerekend. Verondersteld Is hierbij dat dewerken In Noord
Brabant benoorden Bergen op Zoom zich zelf moeten laten
betalen (scheepvaart, afwatering, zoetwatervoorzlenlng).
Doordat het Zoetwaterkanaal bewesten Bergen op Zoom een
hoog peil moet verkrijgen blijft het grondverzet betrekkelijk gering. De uitkomende grond moet In de kaden rden
geborgen, die op Zuid Beveland een kruinshoogte van gem.
2 m + moeten verkrijgen.
§ 9.Andere toekomstmogelIjkheden.
De vraag zou nog kunnen rijzen of niet andere toekomstmogelijkheden betreffende het Veersche Gat-Zandkreek aanwezig zijn. Wil men dezen stroom en diens oevers meer productief maken, dan kan men 6f er land van maken, 6f het
als water meer laten opleveren.
Bij het laatste geval denkt men aan oestercultuur of aan
een gotijwaterkracht. De oestercultuur heeft bij lersekeBefgen op Zoom nog gelegenheid zich uit te breiden en Is
in verband met het voorkomen van de slippen ook niet zoo
loonend meer; een getljwaterkracht Is oogenschljnliik te
fantastisch. Belde mogelijkheden zouden echter eenlgszlns
kunnen worden onderzocht.
In het geval men er land van wil maken, zou men één
enkelen dam maken, bv. bij Kortgene. Aan weerszijden van
dien dam zou men dan land winnen, zoodat binnen bv. 200
jaren de drie "eilanden" Walcheren en de Bevelanden tot
44n enkel aaneengegroeld zouden zijn.

tv
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- 10 De scheepvaart naar het Walcherensch kanaal dient dan
via het Veersche Gat, dus om de westpunt van Noord Beveland heen onderhouden te worden. Dit levert bezwaar op wegens het blootgestelde traject bij dle westpunt. Een
sluis in den dam bij Kortgene zou geen of weinig nut hebben
tenzij men & voortdurend ging baggeren en bij elke nieuwe
Inpoldering weer nieuwe sluizen ging maken. De bestaande
uitwateringen zouden ook voortdurend verlanden en voorzieningen vereischen.
Niet alleen uit het oogpunt van scheepvaart en economie
schijnt het maken van een enkelen dam dus niet gunstig,
ook in het belng van den goeden toestand op het toekomstig schiereiland, waarbij in het midden een flinken boezeni voor zoetwater zal komen te liggen, schijnt het plan
met twee dammen de voorkeur te verdienen. Men schept er
een stablelen toestand mede; bij het plan met den enkelen
dam een lablelen, dle doorloopeti nieuwe voorzieningen
elseht.
Men kan de mogolIkheld nog bezien langs de oevers van
de Zandkreek land te gaan winnen door opslibbirig. Dit zal
niet alleen kostbiar land worden, aangezien vele kribben
noodig zijn, doch er zal slechts weinig land worden gewonnen, omdat de stroomsnelheden in het resteerende deel
zullen toenemen. Slechts in wateren wier stroomkracht afneemt door landwinnen, kan men met veel succes de aanslibbingsmethode volgen. Een dergelijk plan heeft hier
dus geen kans op verwezenlijking.
De hoofdingenieur
(get.) J. van Veen
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Bijlage 8.

Globale begrboting dam Veersche Gat, lengte 1940 m.

Omschrijving

Eenh.
prijs

m3 zand zuigen, vervoeren

f 0,35

m3 klei steken, vervoeren

" 1,50

64.61+0 m2 zlnkstuk (inci.bestorting)

1+150

"

290.880.--

" +,--

"

68.760.-.

Hoeveelheid
1.200.000

persen. (incl.30 uitlevering)

57.300

T o t a a 1

f

+20.000.--

85.950.--

en verwerken

17.190 m2 kraagstuk (incl.bestorting)

+3.166 m2 steenglooling

" 0,70
" 8.--

11.1+60 m2 wegverharding

2.50

71.790 m2 beaaien

0.02

22.920 st perkoenen

diversen, afronding onvoorzien

335.32 8.-"
"

28.650.--

"

52.952,1+0

1.+359 60

t 1.300.000.-In verband met ervaring op Walcheren verhoogd
tot / 2.000.000.-Indien gebruik wordt gemaakt van kle4 keileem in plaats van zinkstukken wordt de hoeveelheid keileern:
75.000 m3 h f 1 1+0 = / 105.000
zand 1.100.000 m3 h f 0935
= f 385.000
1
post zinkstukken vervalt.
Hierdoor wordt totaalbedrag met rond f 220.880 verminderd.

- 12 Bijlage 9.

Globale begrootirig dam Zandkreek bli Kats, lengte
1750 m.

Hoeveelheid

Omschrijving

620.000 m3

zand zuigen enz.

51.000 m3

klei steken enz.

6.310 m2

zinkstukken
bestorting

Eenh.
prijs
/ 0,35
" 1 9 50

mci.

1+.000 m2

kraagst.incl. best.

21.000 st.

perkoenen

31.500 m2

steenglooling

10.500 m2

wegverharding

70.000 m2

bezaalen
afronding enz.

+1,50

"
"
"
"
"

+.-0.70

T o t a a 1
f

217.000

" 76.500
" 28.395
"
"

56.000
1+.700

.--

252.000

2.50

' 26,250
" 1,400
" +7.755

0,02

f 720.000

Verhoogd tot f 1.000.000

Bij gebruik van keileem vervalt post zinkstukken en wordt
benoodigd:
.500 m3 keileem
61+,000 m3 zand

.j1.40
" 0.35

waardoor totaal bedrag wordt verminderd met / 2+.200.

Bii1ae 10.
GLoI,ale begrooting dam met brug bij Kortgene, lengte +80 m
Hoeveelheid

Omschrijving

Eenh.
pr 1 j s

170.000 m3

zand zuigen enz.

f

5,+00 m3

klei steken enz.

" 1.50

3.600 m2

kraagtukken

5.+00 st

perkoenen

2.250

m2

steenglooling

2.700 m2

wegverharding

8.550 m2

bezaalen

"
"
"
"
"

afronding enz.

0.35

Totaal
f

0.70

" 8.100
" 14.400
" 3.780

8.--

18.000

+.-.-

2.50

"

0.02

"
171
" 1+.299
f

Beweegbare brug (20 m wijd)

59.500

6.750

llr'.00O

" 200.000
f

315.000

j
I-r
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jj1age 11.
Afdamming met boezemstand 1.50 m Leldam en buitenhaven.
eidpm
Hoeveelheid
140.000
13.200
11.000
7.200
9.600

m3
m3

m2

St.

m2

Omschrijving

Eenh.
prijs

To t aal

zand
klei
steenglooilng
per koe ne n
kraagstuk1cn
af rond ing

1te 0.35

t +9.000
" 19.800
" 88.000
1
5.0+0
" 3.+0Ö
fl
1+.760

fl

1.50
8
0.70

Buitenhaven (zonder baggerwerk).
3.600 m2
3.6°0 St.
4.°ö0 m2

kraags tukken
perkoenen
ste onglooilrig
afrond Ing

" 0.70
8.--

1

" 2.520
" 38)+0O
+.68o

; 6o.000

1+50.000

m3 baggerwerk (p.m.) zie eindbegrooting.

B IJ L A G E N.

Overzichtsteekening met afwaterend gebied.
Situatie dam in Veersche Gat.
3. Ideri in Zandkreek bij Kats
-. Idem in Zandkreek bij Kortgeno.
. Dwarsprofielen dam.
6. Zoetwaterkanaal Donge-Zandkreek
7.. Lengteprofiel Zoetwaterkanaal Bergen op Zoom - Zandkreek.
Begrooting dam Veersche Gat
" bij Kats
bij Kortgene
11
1a

leidarn buitenhaven
Peilgegevens Zandkreek - Veersche Gat.
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Afschrift.
RIJK5ATERT.AAT
DIRECTIE ZEELAND

No.549

-

Middelburg, 1 Februari 1946.
St. Pieterstraat 52

Brief van 26 Nov. 1945,
No.677 Z.

Studi edienst.
Aîdanming Zandkreek enz.
-as

Bijlagen: 2 terug.
In antwoord op Uw nevensgenoemd schrijven doe Ik U hierbi
toekomen mijn opmerkingen over do nota en over den ontwerp
brief.
A. Nota.
Het peil van den lagen Loezeoi lijkt raij met 1.60 NA?
wel heel laag gekozen te zijn om dat zonder bemaling te
kunnn hnhaven. Principieel zal het echter niet zooveel
verschil maken wanneer bij nauwkeurige berekening zou
blijken, dat het eil 10 á 20 cm hooger zou moeten worden.
Ook over het te verwachten chloorgehalte zullen meer uitvoeriger berekeningen beter licht moeten verschaffen.
eilicht zou met het oog op de zoutbeotrijding nog overwogen kunnen worden om ook in de toekomst, wanneer de sluize
te Vlisairigen weer hersteld zullen zijn de nu tot schutsluis in te richten binnenkccrsluis als zeodanig in dienst
te laten eventueel met eenigo verlaging van het pcil van

het kÇanaal door Walcheren.
Dldz. 2 onderaan. Een breedte van 9 m voor Un enkele slui

zou toch wel heel erg weinig zijn. Dit zou met het oog, op
Rijnschepofl toch tenminste 12 m moeten zijn.
Onder de voordeelen op bldz, 4 wordt onder le genoemd het
openen van de mogelijkheid om Walcheren te verzoeton. Het
komt mij voor, dat ôf het plan met lagen f dat met hoogen
bcezen kan worden uitgevoerd, maar dat het niet wel mogelijk is, eerst het werk met lagen boezem tot stand te
brengen en later den boezem 2.50 & 3.00 m te verhoogen.
Al het lage land, dat dan in cultüur gebracht zou zijn,
zou daarbij weer moeten worden bedijkt en boialen bf verloren gaan. In dit verband merk ik nog op, dat op de toekening no. 6 de begronzing van het zoetwater-meer dezelfde
is als die va;i het moer niet lagen boezem. Dit is niet
AAN
- juist, Den Heer Hoofdingeiieur van den
aiJkswaterstact, waarnewende den

dienst in de •directîe Beriedenrivieren
te 'GV:}AGE.

- re te wjzigen.
juist, zoodat de teekenin
Latste alinea. Hoofdstuk 1. Iaar mijn rneening zou w1 overleg met BelgA noodig zijn vanwege de afdamming van het
Veeregat.
Verlaging van het peil van het Kanaal door Walcheren zou
mogelijk zijn door gesloten hou.den van de sluis tusschen
binnenhaven en Kunaa]. te Vlissiiigen. (Zie ook punt 2).
De Schelde en de Haven van Vlissingen hebben dan geen last,
maar de scheepvaart ondervindt wol hinder. Ook zouden voorzieningen noodig zijn voor de loskado en de havens te 4iddol bur,.

B. ntsierp brief.
1. De op:erkingen onder punten 3 en 5 zou ik liever weg laten.
De kwestie van het verband met de annoxatie kunnen wij in
onze waterstaatkundige beschouwing gerust achterwege laten,
terwijl de onduidelijkheid in den brief niet zoo groot is,
dat daarop speciaal de aandacht icet worden gevestigd. Ten
overvloede informeerde ik even bij den Directeur van den
Plnolo,ischen Dienst alhier waar hij uen dam odacht hai.
in elk geval zeewaarts
Hij ucelde mij mede, dat hij den
van Veere had gedacht, dUS ZOO ongeveer op dezelfde plaats
als waar de beer van Veen dozen heeft geprojecteerd.
2
In alinea 7 wordt van het standpunt uitgegaan, dat het iogelijk zou zijn eerst het meer met laag peil en later oventueel dat met hoog peil tot stand te brengen. Onder A 4 van
dozen brief vermeldde ik reeds, dat dat naar mijn meening
niet rnogelijk zou zijn. liet zal dunkt me darom beter zijn,
bij het eerste onderzoek daarover principieel te beslissen,
zoodat de nota met beide plannen ware over te leggen. De
ziasneden, bedoeld onder no. 3 zou de heer van Veen misschiex
wel uit de nota wilen schrappen.
3. De ontwerp brief zou dan krinen worden zooals door mij gewij zigd. Indien U daarcede kunt instemen verzoek ik U de
stukken spoedig voor verzending gereed te maken, opdat Wij
deze nog kunnen onderteekenen op de plaats waar we nu zittend
t,.

De Hoofdingenieur van den
1ijkswatorstaat, waé.rneaionde den
dienst in de directie Zeeland,
get. onleesbaar.
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f5 c briL.
Brief van 13 Augustus 1945
No.633 Afd. A.
Betreffende Studiedienst.
Afdanming en droosak Iflg
Zaridkreek en Sloe.
nieuw 1.
Bijlage:

Ter voldoening aan de bij nevenveriacid schrijven ontvan.;erx opdracht hebben wij de eer UflooEuelGestrcn:e 1et vo1ende to berichten.
De directeur van het bureau van den jijksdienst voor het
Nationale plan verzoekt U to ogen vernemen o U bereid bent een
onderzoek te doen instellen als bedoeld in het schrijven van den
wnd. directeur van het bureau van den Provincialen planologischen
dienst voor Zeeland, betreffende "de mogelijkheid van afdamming
"aan beide zijden van de Zandkreek en droognaking van dit gedeelte
"met het Noordelijke Sloegedeelte."

-

aanwinning als bedoeld in het schrijven van den inwee
plaats genoe;uden wnd, directeur zoo spoeelijk zou worden
bevorderd "tenzij een gebiodsvar Pectl ng in Oostelijke richting
r onze meening zou de laniaanwinning
"tot stand zou komen"
met de gebiedsuitbreiding in Oostelijke richting
in Zeeland
3-4r Len voorloopig onderzoek naar de mogelijkheden der afdaming

en de voor- en nadeelen aan het plan daartoe verbonden, is ingesteld en het resultaat van dit onderzoek is neere1egd in de
hierbij gaande nota van den Hoofdingenieur dr.ir . J. van Veen,
hoofd der Afdeeling Studiedienst van de directie jienedenrivicren,
opmerking worden gemaakt naar aanleiding van den brief v-den
wnd. directeur van het bureau van den Provincialen pR2ogi5chen
dienst voor Zeeland: gesproken wordt in dit sch41n eerst over
Sloegedoelte
"de afdamming van de Zarxdkreok en het Noor
"en de inpoldering van het Zuidelijk9$egedeelte", dan over "een
"overlandscho verbinding tuasee 4alcheren en Noord-Beveland",
daarna over "afdamning enaking van de Zandkreek met het
"noordelijk Sloegede, later over "afdamming aan beide zijden
"van de Zandkr9k6n droogmaking van dit gedeelte met het noorde"lijke S16eolte" en tenslotte over "een sluis in den Oostelij"kenbij Katehoek". Uit een en ander wordt niet duidelijk hoe
denfleer Direceur-Generaal
van den FUikswaterataat
Catharijnnaingel 62
UTitCbT.

-.2een zeer be1anrijk punt, zoo zou bij afdauin: van deU-.
kreek aan beide zijden ten behoeve van de echeepvaa3-van Veere
door dit vaarwatLr, in beide afdammingen een s9aSlUi8 moeten
worden gemaakt en niet alleen "in den 0o8te ken dan bij Kats"hoek". Terwijl deze overweging er toefl kunnen leiden om aan
te nemen dat gedacht was aan een a nming - in het Westen van het Veersche Gat ten Noorp(van Veere laten de andere aangehaalde aandidingon, mcj..4e vermelding der overlandsche
verbinding van Waichepmet Noord-.Beveland, ook een afdaniing
ten Zuiden van Vz( toe, waarbij deze plaats in stede van aan
onstent, naar alle waarschijnlijkheid laag
boezemwater
peil, aakdt afwisselend hoog en laag buiten water zou liggen,
een t{een oogpunt van stedensohoon buitengewoon gewichtig
4 - Wat nu de nota van dr.ir. van Veen betreft, hierin worden
voor de afdarnming - met een dan in het Versche Gat ten Noorden
van Veere en een aan het Oostelijk einde van de Zandkreek twee mogelijkheden, ni. een met la t en boezemstand t.w. iets
boven laagwater in de 0oster Schelde bij Kats, d.i. ongeveer
.A.P., en een met hoogen boezemstand van bv.
1.50 â 1.60 ci
1.50 ci N.A.P., te verkrijgen door toevoer van zoet water
uit Noord-Brabnt in het belang van de ontzilting der aanliggende polders, gegeven.
5. 51., Hoewel een oplossing waarbij op Walcheren en Noord- en
Zuid-Beveland belangrijke verbetering zou worden verkreen met
betrekking tot het zoutbezwaar uit den aard der zaak zeer aantrekkelijk zou ziJn, komt het ons voor dat de kans op verwezenlijking daarvan in vergelijking, met die van de oplossing zonder
dit voordeel zeer gering is.
. In verband hiermede zij met betrekking tot hoofdstuk II der
nota met een enkele opnerking volstaan.
merking in de alinea die onder aan bladzijde 7 begint,
"zoodra men de handen vrij zal hebben op de tusec wateren,
"hetgeen hopelijk bij de thans voor de dour aande onderhande"lirigen wel zal gelukken", beter echte ge kan blijven; de
min of neer op zich zelf
"afdamming van de Lendrz,4cht kan
ten beschouwing blijven. Lok de
"staand geval hier ook wel
ouwe alinea op bladzijde 9 9 riJ..
opmerking in de eerst
"Bij de onderhan ingen met BelgiU zouden de zoetwatervoorie-.
ook als van primaire beteckenis moeten worden
"ningseisc
"besc w.d", ware beter hier niet, of niet in dezen vorm naar
onze meening tegenover
de beschouwIngen in h:ofdstuk II over den zoetweteraanvoer uit

7J'L

NoordBrabnt, wei aanleiding
weest tot een uitvoeriger beschouwing in hoofdstuk 1 over dan invloed op het zoutgehalte in het
gebied van den nieuwen boezem van de nieuwe situatie, waarin ni.
rond 23000 ha afwateren op dien boezem en rond 53 km dijk langs
dezen boezem niet neer twoemal daags tot een hoog peil door het
zeewater worden bespoeld, en dus eeriige verbetering met betrekking
tot de verzoetirig niet uitgesloten schijnt.
Als boven reeds gezegd meonen wij dat voorloopig slechts een
oplossing met lagen boezemstand, dus als aangegeven in hoofdstuk 1
der nota, behoeft te worden nagegaan.
Met betrekking tot de landaanwinning en tot de scheepvaartbeS, langen is een oplossing met de daen ter plaatse als door ddr van
Veen aangegeven wel de gunstigste; deze heeft echter het vooral
niet te gering te schatten bezwaar - boven reeds terloops vermeld dat Veere aan water met een constant laag peil, van ongeveer 1.50
1.60 ni N.A.P. zal komen te liggen.
9 11. Kan over laotstbedoeld bezwaar worden heen gestapt, dan
schijnt het plan in dezen vorm hoofdzakelijk slechts voordeelen
te hebben, waarvan naast het winnen van vermoedelijk 2500 LI 3000
ha grond, het tot binnendijk worden van rond 53 Km Zeedijk'(waarvoor slechts ongeveer 3.75 Km afdamming in de plaats komt) en het
verkrijgen van een drietal vaste verbindingen met het vervallen
van veren, damede afwatering van een groot gebied op een boezem
met constant laag peil, wel de voornaamste zijn: ;tegenover het
nadeel van ên sluis mêr in den vaarweg over Veere door z Zandkraak staat nog het voordeel dat na de afdamming in het Veersche
Gat èn de Zandkreek stil water wordt aangetroffen, resp* een
beweégbare brug (onbeperkt doorvaarthoogte) in plaats van den vaste
bij Kortgerie. In hoever de afdaingen met de hiervoorbedoelde
tweede sluis eenig bezwaar van Belgische zijde zou kunncn ontmoeten is nog niet nader onderzocht; voorloopig schijnt het ternauwernood denkbaar dat ernstig tegen het plan zou kunnen worden opgekomen. Overleg met Belgi zal in elk geval noodig zijn.
- la 12. Wij zijn van oordeel dat bij de verhouding der voor- en nadeden zooals deze reeds bij een eerste beschouwing is te zien,
de tot staadkorning der afdamming in den geest als door dir.ir.
van Veen aangegeven bevorderd dient te worden en dat de kosten
daarbij geenszins een overwegend bezwaar zullen behoeven te vormen,
te minder waar, als in de nota opgemerkt, voor den oorlog reeds
besloten was tot den bouw van een brug over de Zanidkroek bij Kortgans, van welke brug de kosten toen op f. 1.500.000 waren te
stellen. Van belang is thans slechts tot zekerheid te geraken omtrant de eischen welke aan de sluis, reapctieve1ijk het sluis-

-4complex, in den dam bij Katsboek (en dus ook a.n de Uowce:bare brui:
bij Kortgene) zuilen zijn te stellen, uangezien deze eischen, zooals

uit de nota blijkt, een belangrijken invloed hebben op de totale
kosten van het plan.
ii. -1-3-t Komt uitvoering van het plan reeds bij oppervlakkige beschouwing
anbevelenswaard voor, het moet naar onze meening toch aanstonds
gewenocht geacht woroen nauwkeuriger dan in dc nota nog is geschied,
in te gaan op de juiste ligging, oppervlakte, hoogte en geaardheid
van het te winnen land; daarbij rijst b.v. ook de vraag of het wel
aanbeveling zou verdienen de te winnen 300 ha rijpe gors te bestemier
voor vliegveld, dit is echter een questie die nog nader ken orden
bezi en.
-i -44, Up grond van het Uovenzteande zijn wij van meening dat op het
schrijven van den directeur van het bureau voor het Nationale plan
zou kunnen orden geantwoord dat U gaarne bereid bent een onderzoek
als bedoeld te doen instellen en dat inmiddels een zér voorloopig
onderzoek reeds heeft plaats gehad, waarbij o.mo is gebleken dat
afdamming van de Zandkreok met het Noordelijke Sloegedeelte en een
gedeelte xxix van het Veeroche Gat door twee dammen respectievelijk
ongeveer 3 Km ten Noorden van Veere en aan het Oostelijke einde van
de Zandkreek zeer wel mogelijk is, dat daarbij door het maken van een
sluis in laatatbedoolden dam en een beweegbare brug in een eventueel
nog bij Kortgene door de Zaridkreek te leggen dan, alsmede door het
vorrichten van baggerwerk in den door de afdeniming ontstenden boezem
met laag p. (ongeveer 1.50 ä 1.60 M- N.A.?.) naar hehooren rekening kan worden gehouden met de belangen van de scheepvaart, dat het
voordeel wordt verkregen van ongeveer 2000 â 3000 ha landwinning,
van het vervallen van rond 53 Kin zeedijk als zoodanig tegenover den
nieuwen "last" van nog niet 4 Krn gezamenlijke lengte der afdammingen,
van de afwatering van moer dan 20000 ha op halcheren en Noord en
Zuid-I3eveland op den vorenbedoelucn laaggelegen boezem, van een twee
of drietal vaste verbindingen tuascheri de hiervoorgenoemdo eilanden
gepaard met het vervallen van voren, en van de vaart door den rustigen boezem van Veere tot Katshoek tegenover het nadeel van het passere
van een sluis neer. Overlegging van een korte nota zou in uitzicht
gesteld kunnen worden zoodra het nader onderzoek op enkele punten
(plaats en hoogtoliging onz. der te winnen gronden; invloed op
zoutgohelte van den te vormen boezem) voltooid zal zijn en meer
zekerheid zal zijn verkregen ointrent de door anderen den den Rijks-

weterstatsdienst (i.c, b,v. het biriisterie van i1arine) aan de sluis
of het sluizencomplex, bij Katahoek en aan de brug in den dam bij
Kortgene te stellen eischen. Omtrent de kosten van het plan zou

1
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misschien reeds kunnen worden medejeleeld dat deze naar de prijzen
van Mei 1940 aêr globaal te stellen zijn op rond 1. 6.000.000
t. 7.000.000 net &luiaen bij Katehoek van dezelfde afirietingen als
die te Veere en aanzienlijk tuinder wanneer de 8luieaï'netingen beteekenend kleiner zouden kunnen blijven, waarbij dan tevens in
herinnering, zou kunnen worden gebracht dat destijds het plan voor
een hooge vaste overbrugging van de Zandkreok bij Kortgene, waarvan
de kosten op t. 1. 500. 000. - waren te stellen, in een vergevorderd
stadium (aanbeateuing) was gekomen.
rs 1-5- Op grond van vorenstaande overwegingen stellen wij U voor den
Directeur van het bureau voor het Nationale Plan in den hiervoor
aangeeven zin te antwoorden, te bevorderen dat spoedig het oordeel
van het betrokken Ministerie - vermoedelijk alleen dat van Marine over de aan de sluis of het aluizencomplex bij Katshoek te geven
afmetingen worde ingewonnen en ons op te dragen een nieuwe korte
nota, als bedoeld in het voorgestelde antwoord aan den hiervoor
genoemden directeur, aan U in te zenden.
11 ey.
Typ.: Ma

De Hoofdingenieur,

wnd. den dienst van den Hoofdingenieur-Directeur in de uir.
Zeeland,

De Hoofdingenieur,
wnd, den dienst van den Hoofdingenieur-Directeur in de dir.
Benedonriv ieren,
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Brief van: 1 Februari 1946
No. 549.Z
Betr.: Studiedienst.
Afdamming Zandkreek.
)ntwerp-advies aan
Directeur-Generasi.
Bijl.: nieuw 3.
Ook ik ben van meening dat 1.60 M - NAP op den te vormen
boezem wel niet bereikt zal kunnen worden en heb in mijn ontwerpbrief dan ook maar vast van ongeveer 1.50 h 1.60 Mi - NAP gesproken.
In alinea 8 van mijn ontwerp-brief het ik ook de wenschelijkheid van nadere beschouwirgen over de mogelijke verzoeting, ook
voor het geval van den lagen boezemstand, naar voren getracht.
Met een grootere wijdte voor de sluis - b.v. 12 M in plaats
van 9 M - kan ik me natuurlijk uitstekend vereenigen; dit punt is
overigenF t och beschouwd als voor verder onderzoek in aanmerking te
komen.
Bij de uitvoering van het plan met lagen boezemstand is ook
een omkading van de te winnen oppervlakte grond gedacht, hetgeen
tevens de reden is waarom op de teekening No. 6 de begrenzing van
het Zoetwatermeer (den boezem) dezelfde is als die voor het plan
met lage boezem. De omka.ding welke voor de oplossing met lagen
boezemstand uit den aard der zaak, laag kan blijven, moet bij een
lateren overgang naar een hoogeren 'boezemstand in het belang van
de verzoeting, dan vrij aanzienlijk worden verhoogd.
In verband met een en ander zou rn.i. de teekening zoo kunnen
bil jven.
In de nota wordt gezegd dat. de vraag of onderhandelingen
met Belgie noodig zullen zijn inzake de afd.arnming van de Zandkreek
vermoedelijk ontkennend kan worden beantwoord; ik ben daarvan ook
niet zeker, ma.r acht het toch mogelijk en zou op dit punt de nota
niet willen laten veranderen. Verwezen moge hierbij worden naar
wat ik in mijn ontwerp-brief daarover opmerkte, nl. "voorloopig
schijnt het ternauwernood denkbaar dat ernstig tegen het plan zou
kunnen worden opgekomen1 '.
Het door U met betrekiug tot de Nota onder 6 ogemerkte kan
m.i.te zijner tijd nog nader worden onderzocht en uitewerkt.
Wat den ontwerp-brief betreft kan ik mij met het weglaten
der opmeringen in de (oorepronkeLjke) alinea's 2 en 3 wel vereenigen.
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De aanvankelijke redactie van alinea 5(oud 7) blijft
mij beter vooxkornen, dan de door U voorgeste1de m.i. is het
voldoende op te merken dat nu van de betere oplossing nog moet
worden afgezien omdat alles wat daaraan verbonden is niet op betrekkelijk korten termijn zou kunnen worden verwezenlijkt, voor
een wat verdere toekomst behoeft de kadaaron nu niet als zeer
gering te worden aangemerkt. Ik heb aangenomen dat Ge na deze
en de boven, in de derde alinea van dit schrijven gegeven toelichting tegen behoud op dit pun.t van de oorspronkelijke redactie
geen overwegend bezwaar meer zult hebben.
De Heer dr.ir. van Veen heeft aan het verzoek de zinsneden,
bedoeld onder 8 in den ontwero-brief, te schrappen wel gevolg
willen geven maar door dit enkele schrappen wordt het verband
in de nota verbrôken, waarom thans met eenige wijziging van de
redactie is volstaan. Miji oorspronkelijke bedoeli.ig was meer te
doen uitkomen dat wij de bewuste passages minder ceschikt achtten
voor opneming in de nader op te maken en buiten den Rijkswaterstaatadienst over te leggen nota.
Na het wegvallen van de oorppronkelijke alinea 5 uit den
ontwero-brief heb Ik de redactie van alinea 8 (oud 10) aan den
nieuwen vorm aangepast.
(1w toevøeging aan alinea 11 (oud.) komt mij in haat zoo
positieven vorm minder aanbevelenswaardig voor, zij kan den indruk wekken dat dezerzijds het plan alavoor de Belgische belangen van grootere heteekenis wordt gezien dan m.i. noodig is; ik
acht het beter in dit stadium onzerzijds de noodzakelIjkheid van
het overleg nog niet zoo op den voorgrond te steflen en zou er
dus de voorkeur aan geven de toevoeging nog weg te laten.
Een nieuwe (ontwerp-) brief, waarin dus met Uw ormerkingen
behoudens wat betreft de wijziging en aanvulling van de oorspronkelijke alinea's 5 en ii is rekening gehouden, gaat hierbij; indien Ge (1 met een en ander kunt vereeni gen moge ik om onderteekening, resoectievelijk oarafeering van beide minutes en terugzending der stu .ken verzoeken, waarna voor verzending zal worden
zorg gedragen en t.z.t. 4én der inuut-iTrieiren voor Uw archief
aan U zal worden toegezonden.
DF HOOFD LGN 1 U R,
wud. den dienst van den

Hoofd ingenieur-Directeur,
w.g. Th. Heijbioni.
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No. 1052
2219 Z
Brief van 13 Augustus 1945
o. 633 Afd. A.
'Betreffende: Studie di enst.
Afdamming en droogrnaking
Zandkreek en Sloe.
Bijl.: nieuw: 1.
Ter voldoening aan de bij nevenvermeld schrijven ontvangen
opdracht hebben wij de eer U Hoogadelgestrençre het volgende te berichten.
De directeur van het bureau van den Rijksdienst voor het
Nationale plan verzoekt EJ te mogen verne!ren of 11 bereid bent een onderzoek te doen instellen als bedoeld in het schrijven van den wnd.
directeur van het bureau van den Provincialen planologischen dienst
voor Zeeland, betreffende "de mogelijkheid van afdamrning aan beide
zijden van de Zandkree en droogmaking van dit gedeelte met het
Noordelijke Sloegedeelte".
Een voorloopig onderzoek naar de mogelijkheden der af damming
en de voor- en nadeelen aan het plan daartoe verbonden, is gesteld
en het resultaat van dit onderzoeç is neergelegd in de hierbij gaande
nota van den Hoofdingenieur dr. ir . J. van Veen, hoofd der Afdeeing
Studiedienst van de directie Benedenrivieren.
Wat nu de nota van dr. Ir. van Veen betreft, hierin worden
voor de afdamming met een dam in het Veersche Gat ten Noorden van
Veere en een aan het Oostelijk einde van de Zandkreek- twee mogelijkheden, nl. een met lagen boezetnstand t.w. iets boven laagwater in de
Ooster Schelde bij Kats, d.i. ongeveer 1,50 h 19 60 M - NAP. en een
met hoogen boezemstand van bv. 1.50 m + KAP., te verkijgen door toevoer van zoet water uit Noordbrabant, in het belang van de ontzllting
der aanliggende polders, gegeven.
Hoewel een oplossing waarbij op Walcheren en Noord- en ZuidBeveland. belangrijke verbetering zou worden verkregen met betrekking
tot het zoutbezwaar uit den aard der zaak zeer aantrekkelijk ZOU
zijn, komt het ons voor dat de verwezenlijking daarvan in vergelijking
met die van de oplossing zonder dit voordeel zooveel meer complicaties
met zich brengt dat daarvan in ieder geval voorloopig zal moeten
worden afgezien.
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In verband hiermede zij met betrekking tot hoofdstuk II
der nota met een enkele opmerking volstaan. Naar onze meening zou
er tegenover de beschouwingen In hoofdstuk II over den zoetwateraanvoer uit Noord-Brabant, wel aanleiding geweest zijn tot een
uitvoeriger beschouwing in hoofdstuk 1 over den invloed op het
zoutgehalte in het gebied van den nieuwen boezem van de nieuwe
situatie, waarin ni. rond 23 000 ha afwateren op dien boezem en
rond 53 kin dijk langs den boezem niet meer tweemaal daags tot
een hoog peil door het zeewater worden bespoeld, en dus eenige
verbetering niet betrekking tot de verzoeting niet, uitgesloten
schijnt.
Als boven reeds gezegd meenen wij dat voorloopig slechts
een oplossing met lagen boezemstand, dus als aangegeven in hoofdstuk 1 der nota, behoeft te worden nagegaan.
Met betrekking tot de landaanwinning en tot de scheepvaartbelangen is een oplossing met de dammen ter plaatse als door
dr.ir. van Veen aangegeven wel de gunstigste; deze heeft echter
het vooral niet te gering te schatten bezwaar - van aesthetiscben
aard - dat Veere aan water met een constant laag peil, van ongeveer 1,50 h 1,60 m - NAP zal komen te liggen.
k(an over laatstbedoeld i.ezwaar worden heen gestapt, dan
schijnt het plan in deze vorm hoofdzakelijk slechts ioordeelen
te hebben, waarvan naast het winnen van vermoedelijk 2500 91 3000 h
grond, het tot binciendijk worden van rond 53 Km Zeedijk (waarvoor
slechts ongeveer 3,75 Km afdamming in de plaats komt) en het verkrijgen van een drietal vaste verbindingen niet het vervallen van
veren, alsmede afwatering•van een groot gebied op een boezem met
constant laag peil, wel de voornaamste zijn; tegenover het nadeel
van één sluis méér in den vaarweg over Veere door de Zandkreek
staat p,og het voordeel dat na de afdemming in het Veersche Gat
en de Zandkreek stil water wordt aangetroffen, resp. een beweegbare brug (onbeperkte doorvaarthoogte) in plaats van den vaste
bij Kortgene. In hoever de afdammingen met de blervoorbedoelde
tweede sluis eenig bezwaar van Belgische zijde zouden kunnen
ontmoeten is nog niet nader onderzocht; voorloopig schijnt het
ternauwernood denkbaar dat ernstig tegen het plan zou kunnen worden
worden opgekomen.
Wij zijn van oordeel dat bij de verhouding der voor- en
nadeelen zooals deze reeds bij een eerste beschouwing is te zien,
de tot standkorning der afdanïming in den geest als door dr. Ir.
van Veen aangegeven bevorderd dient te worden en dat de kosten
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daarbij geenszins een overwegend bezwaar zullen behoeven te
vormen, te minder waar, als in de nota opgemerkt, voor den
oorlog reeds besloten was tot den bouw van een brug over de
Zandkreek bij Kortgene, van welke brug de kosten toen op f.
1.500.000 waren te stellen. Van belang is thans slechts tot
zekerheid te geraaen omtrent de eischen welke aan de sluis,
respectievelijk het sluiscomplox, in den dan bij Katshoek (en
dus ook aan de beweegbare brug hij Kortgene) zullen zijn te
stellen, aangezien deze eischen, zooals uit de nota blijkt, een
helangrijken invloed hebben op de totale kosten van het plan.
11. Komt uitvoering van het plan reeds bij oppervlakkige
beschouwing aanbevelenswaard voor, het moet naar onze meaning
toch aanstonds gewenscb.t gecht worden nauwkaeriger dan in de
nota nog is geschied, in te gaan op de juiste ligging, oppervlakte, hoogte en geaardheid van het te winnen land; daarbij rijst
b.v. ook de vraag of het wel anteve1ing zou verdienen de te
winnen 300 ha rijpe gors te bestemmen voor vliegveld, dit is
echter een questie die nog nader kan worden bezien.
12. op grond van het bovenstaande zijn wij van meaning dat op
het schrijven van den directeur van het bureau voor het Nationale
plan zou kunnen worden geantwoord dat U gaarne bereid bent een
onderzoek als bedoeld te doen instellen en dat inmiddels een zér
voorloopig onderzoek reeds heeft plaats gehad, waarbij o.t. is
gebleken dat afdam!ning van de Zandkreek met het Noordelijke Sloegedeelte en een gedeelte van het Veersche Gat door twee dammen
respectievelijk ongeveer 3 Km ten Noorden van Veere en aan het
Oostelijk einde van de Zandkreek zeer wel mogelijk is, dat daarbij
door het maken van een sluis in laatstbedoelden dam en een beweegbare brug in een eventueel nog bij K0rtgene door de Zandkreek te
leggen dam, alsmede door het verrichten van baerwerk in den door
de afdauiming onstaanden boezem met laag peil (ongeveer 1.50
19 60 L - NAP) naar behooren rekening kan worden ehouden met de
belangen van de scheepvaart, dat het voordeel wordt verkregen van
ongeveer 2000 h 3000 ha landwinning, van het vervallen van rond
53 Km zeed:ij.k als zoodanig tegenover den nieuwen 9 last" van nog
niet k Km gezamenlijke lengte der afdamzningen, van de afwatering
van meer dan 20 000 ha op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland op
den vorenbedoelden laaggelegen boezem, van een twee of drietal
vaste verbindingen tusechen de biervorengenoemde eilanden gepaard
met het vervallen van veren, en van de art door den rustigen
boezem van Veere tot Katshoek tegenover het nadeel van het passeeren van een sluis meer. Overlegging van een korte nota zou in
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uitzicht gesteld kunnen worden zoodra het nader onderzoek
op enkele punten (plaats en boogteligging enz. der te winnen
gronden; invloed on zouteehalte van den te vormen boezem)
voltooid zal zijn en meer zekerheid zal zijn verkregen omtrent
de door anderen dan den Rijkswaterstaatsdienst (i.c. b.v.
het Ministerie van Marine) aan de sluis of het sluizencomplex
bij Katshoek en aan de brug in den dam bij Kortgene te stellen'
eischen. Omtrent de kosten van het plan zou misschien reeds
kunnen worden medegedeeld dat deze naar de prijzen van Mei
1940 zéér globaal te stellen zij op rond f. 6.000.000 â
f. 7.000.000 met sluizen tij Katshoek van dezelfde afmetingen
als die te Veere en aanzienlijk minder wanneer de sluisafmetingen beteekenend kleiner zouden kunnen blijven, waarbij dan teven
in herinnering zou kunnen worden gelracht dat destijds het plan
voor een hooger vaste overbrugging van de Zandkreek bij Kortgene
waarvan de osten op f. 1.500.000,- waren te stellen, in een
vergevorderd stadium (aanbesteding) was gekomen.
l. Op grond van vorenstaande overwegingen stellen wij U
voor den Directeur van het bureau voor het Nationale Plan inkt
den hiervoor aangegeven zin te antwoorden, te bevorderen dat
soedig het oordeel van het betroken Vinisterie - vermoedelijk
alleen dat van Marine - over de aan de sluis of het sluizencomplex bij Katshoek te geven afmetingen worden ingewonnen en ons
op te dreven een nieuwe korte nota, als bedoeld in het voorgestelde antwoord aan den hiervoor genoemden directeur, an U
in te zenden.
De hoofdingenieur,
wnd. den dienst van den Hoofdingenieur-DIrecteur in de dir.
Typ.: Ma.
Zeeland,
w.g. onleesbaar.
De Hoofdingenieur
wnd. den dienst van den Hoofdingenieur-Directeur in de dir.
Benedenrivieren,
w.g. Th. Heijtiom.
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Afschrift.
No. 259 DED.
Net 5 tekeningen nrc. 58.5.206; 58.5.207;
58.5.208; 58.5.209; 58.5.210.
Tweede gedeelte afsiuitdam
Veersche Gat.

ONDERHANDSG OV.2D'TKoNST VP HET
1AK1N VMI HET T
D GD LT-G VAN
DE AFSLUITDAM IN DE MOND VAN HET
VIRSCHJ GAT, MkT BIJKOMMD' WERKL'N, ONJDR DE GEiITNTN VROUVENPOLD, V 21P MM :1ISSNNKRKE.

De onderetekenden:
IR. H.A.M.C. DIDDITS, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Deltawerken Zuid te s-Gravenha1.
handelende namens het Rijk, daartoe gemachtigd door de
Minister van Verkeer en Jaterstaat, krachtens Koninklijk Besluit van 17 december

1949,

No. 15 (brief van de directeur-

generaal van de Rijkswat'rstaat dd, 12 augustus 1959, nr

46560,
I

Afd. A/U), contractant ter ene zijde, verder genoemd

het Rijk»
en
J.AANNENINGMATScAPpIJJRSBOUWî in oprichtinj te

's-Gravenha ge ten deze vertegenwoordigd door haar oprichters
en bestuurders zijnde:
deHoll.andsche AannerningMaatschajjN.V. te 's-Gravenh;
deKoninhiijlceNaatschappij tot het Uitvoeren van Opanbare
Merken 'Adriaan Vol1ç.er N.V. te Sliedrecht;
Van

a:b tuin enBlankevoortN.V.teBeverwijk;

deN.V. Aannemersbedrjv/h Firma T. den Dreejen van den
Nout te Aerdenhout,
di voor zoveel nodig eveneens uit eigen hoofde aan deze
overeenkomst deelnemen,
contractanten ter andere zijde, zijn overeeng&:o1ien als volgt:
A.

1. Door de Hollandsche Aanneming Maatschappij N.V. te
's-Gravenhage, de Koninklijke Maetschappij tot het Uitvoeren van Openbare Verken 'Adriaan Vo1krer H.V. te,
G1iecrc,cht *

2.
Slie dro cht,
Van Hattum en Blankevoort N.V. te

it3everwijl:

de N.V. Aannemersbedrijf v/h Firma T. dn Droojen van den Bout
te Aerdenhout zal worden opgericht zonder dat anderen daaraan
mogen deelnemen de Naamloze Vennootschap ianneming Maatschappij
wijksbouw te 's-Gravenhage niet en mee

cl:pelijl: kapitaal

van j2 L.00O.00O,_
Dit kapitaal wordt door genoemde N.V. voor tenminste lO in
contanten volgestort. De N.V. 11Dijksbouw zal worden bestuurd
door een Raad van Bestuur, gevormd door de genoemde vier Naamloze Vennootschappen.
Deze vier Naamloze Vennootschappen zullen jegens het Rijk
hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor hot nakomen van de verplichtingen, die krachtens deze akte op de N.V. Aanneming
Maatschappij 'Dijksbouw in oprichting drukken en wel totdat
de oprichting van de N.V. 'Dijksbouw gohl haar beslag heeft
gekrogen deze laatste N.V. schriftelijk tegenover het Rijk
heeft verklaard de uit deze overeenkomst voor de N.T. Aanneming Maatschappij 'Dijksbouw" in oprichting voortvloeiende
rechten en verplichtingen te aanvaarden en het Rijk deze aanvaerding schriftelijk heeft geaccepteerd.
Voor de tijd, voorafgadndo aan de in het vorige lid bedoelde schriftelijke aanvaarding door het Rijk, wijzen contractariten
ter andere zijde gezamenlijk aan als gemachtigde om hen in alle
zaken deze overeenkomst betreffende te vertegenwoordigen:
Hollandsche Aannerning Mij N.V. te s-Gravenhage,

,0

Groot Hortoginnelaan 258.
1.

De ontwerp-akte van oprichting van de iT.V.

Dij5bouw be-

hoeft de goedkeuring van het Rijk.

2.

Ht wijzigen van de statuten van genoemde N.V., voordat

het hierna onder D omschreven werk is bcindigd en de eindoplevering ervan heeft plaats gehad, behoeft eveneens de goedkeuring van het Rijk.
Contractanten ter andere zijde verbinden zich v66r de beindiging en eindopievering van het hierna onder D omschreven werk
niet een of mr aandelen van de N.V. Aanneeing Maatschappij
- Dijksbouw-

3.
?Dijksbouw? aan derden te zuilen overdragen zonder toestemming
van het Rijk.
D. Het Rijk drangt aan contractanten ter andere zijde, hierna
genoemd Ilde aannemer op en de aannemer verbindt zich tegenover het Rijk tot het maken van het tveede ged'elte van de
afsluitdam in do mond van het Veerochr. Gat mc-t bijkomende
werken, onder de gemeenten Vrouwenuolder, Veere en Vlissenkerke volgns de hierna volgende voorwaarden en bepalingen.
.ir t. 1. Al gem e nebeschrijvij.
De werken bestaan in hoofdzaak uit
Het maken van een dijkvak, enerzijds aansluitende op de
Waicherense zeewering en anderzijds voorzien van een tijdelijke verdediging;
Het maken van een dijkvak, enerzijds aansluitende op het
dijkvak over de Plaat van Onrust en anderzijds voorzien van
een tijdelijk verdediging;
Het profileren en verdedigen van de bodem ter plaatse van
het sluitgat;
Het opbouwen van een drempel in het sluitgat;
Het aanvoeren, in het sluitgat plaatsen, inpakken en dichtzetten van doorlaatcaissons en het treffen van alle overige voorzieningen ter volledige afdichting van het sluitgat;
Het maken van het dijkvak ter plet

van hEet sluitgat;

Het maken van een duinverzwaring op de Jalcherense oever,
aansluitende op de dam en het maken van een strandaanvulling;
Het maken van bijkomende werken;
1 • Het onderhouden van de gemaakte werken gedurende 1 jaar
na de eerste oplevering;
n en ander volgens de bepalingen van deze overeenkomst en
de daarbij behorende tekeningen, benevens de nader door de
diretie te verstrekken detailtekeningen en de door haar to
geven aanwijzingen, met bijlevering van alle voor de uitvoering benodigde materialen, voor zover deze niet krachtens
- deze -

deze overeenkomst door het Jijk ter beschikking van de aannemer worden gesteld.
Art • 2. Plaatsbepaling, Hoofdafuetinn LPeil Jaterstanden
en gens bodem ge steJ.dheid en stroomsnelheden.
De werken worden gemaakt onder de gemeenten Vrouwenpoldor
en Wissenkerke en zijn gelegen in het stroombed van het
Veersche Gat en op de 7,jalcherense oever. De orintering
van de te maken dijkvakken is ongever VJZÏJ - ONO. Kortheidshalve worden in de overeenkomst de zeezijde met noord,
de binnenzijde met zuid en de overige zijden der onderdelen dienovereenkomstig aangeduid.
De hoofdafmetingen en peilen zijn op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven, met dien verstande,
dat de werken zoveel hoger worden opgeleverd als in verband met de te verwachten zetting van de ondergrond nader
door de directie zal worden aangegeven.
De totale lengte van de te maken dijkvakken bedraagt ongeveer 1200 m, gemeten langs de buitenkruinlijn. De dijk
verkrijgt, met inachtname van het in het vorige lid bepaalde, de navolgende i.ruinhoogten:
over ca. 280 rn lengte, een hoogte oplopend van ongeveer
10, 5 m + naar 13,5 m + N.A.P.;
over ca 920 m lengte, een hoogte van

13,5

+ N.A.P.

Li. Het sluitgat heeft een breedte van 324 m. De as van het
sluitgat ligt ongeveer

500

m uit de verdedigde duinvoet

op de Waicherense oever.
De duinverzwaring, lang c 5 . 600 ei, sluit aan op het westelijk einde van de dam en is gelegen ton d&le v66r en ton
dele in de bestaande duinformatie van het eiland Walcheren.
Het zandlichaam verkrijgt een breedte van ca. +0 m op
ongev: r 12 m + N.A.P..
Enkele hoofdlijnen, alsmede enkele punten, van waaruit
afstanden kunnen worden bepaald en 6n of meer hoogtemerken,
zullen door de directie. op het werk worden aangegeven. De
aannemer stelt daarbij zonder verrekening beschikbaar het
door de directie nodig geoordeeide huippersoneel, uitzet- materiaal -

5.
materiaal, instrumenten, enz.
Het in deze overeenkomst met tekening€n bedoelde peil is
î . A. P.
Ter inlichting van de aannemer volgen onderstaand enkele
gegevens omtrent de waterstanden te Vere, welke bij benadering ool: gelden voor dp bouwplaats. De gegevens zijn
ontleend aan het Tienjarig overzicht van de waterstanden,
samengesteld door de directie Algemene Dienst en Vaterhuishouding van de Rijkswaterstaat, over de periode 1941 - 1950:

waterstand

Hoogten in ni t.o.v. N.A.P.
----------------------GemicidDoodtij
Springtij
tij

Hoogst bekende
stand
Gemiddeld HW
Gertiiddeld LW

4,50 +
1,77 +
1,57

1,54 +
1»46 -

1,25 +
1,28 -

Laagst bekende
stand

2,98

Eveneens ter inlichting van de aannemer, volgt hieronder een
overzicht van de frequenties van bereiken of overschrijden
van bepaalde waterstanden te Veere:

Frequentie

Waterstand
2,00 +

35

2,20+

16

x per jaar

2,+0+

6,0

2,60 +

2,7

2,80+
3,00 +
3,50 +

1,3

x
x

1

x

2 jaren

1

x

8 jaren

41 00 +

1

x

45 jaren

Als gevolg van de pletsing van de doorlaatcaissons in het
sluitgat treden wijzigingen op in de waterstanden aan de

- binnenzijde -

6.
binnenzijde van de dam. Net name worden de hoogwaterstanden
successievelijk lager en de laagwatorstanden idem hoger.
Deze wijzigingen liggen in de grootte-orde van 10 - 35 cm
voor de hoogwaterstanden en van o - 10 cm voor de laagwaterstnnden.
De op de bij deze overeenkomst behorende te1::ningen aangege-

ven dieptelijneri zijn afgeleid uit onneleingdn, verricht in
oktober 1958, welke ter inzage liggen op het bureau orken
Drie- eilandenplan, Parallelweg 48, te Gos.
Overigens liggen peilkaarten, boorproficlen, grondmonsters,
alsmede de resultaten van stroomsnelheidsmeting€:n en verrichte sonderingen ter inzage op bovengenoemd bureau.
Ter inlichting van de aannemer volgen ondcrstcend enkele
berekende stroomseelheden voor het Ve::rsche Gat bij verschillande fasen van de afsluiting. De waarden moeten worden
beschouwd als maximum oppervlaktesnelheden in het hart van
de doorstroomopening bij gemiddeld tij.
Bestaande toestand

ca 1,20 m/sec.

Jestkop gereed

ca 1,25 m/sec.

Oostkop gereed

ca 1,90 m/sec.

De snelheden bij gemiddeld springtij liggen van /o% tot
255ó hoger; die bij gemiddeld doodtij liggen van 30% tot 20%
lager.
Nadere gegevens omtrent de wijziging in de waterstanden
binnendijks, alsmede resultaten van modelonderzoek kunnen
de aannemer op bovengenoemd bureau ter inlichting worden
verstrekt. Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid de
betreffende hydraulische modellen in het Waterloopkundig
Laboratorium de Voorst in de Noordoostpolder in werking te
zien. Over de voortgang van het modelonderzoek, dat lopende
de uitvoering van het werk plaats vindt, zal de aannemer
in hoofdlijnen worden ingelicht.
Art. 3. Nadere bescijving.
A. Het dijkvak aansluitendG J3de Jalcherense oever.
1. Het dijkslichaam wordt samengesteld uit zand, dat wordt afgedekt met een nader in dit artikel omschreven bekleding.

- 2. -

t

-

2.

Ten beho.ve verf de oebouw va.n bet zandlicheem tot boven 27,
worden de volgende voorzieningen getroffen:
aan de zuidzijde, voor zover de bestacade zandbodem is
gelegen hoger dan ca

5,5

ie -

N.A.P. , een mijnsteendam;

aan de zuidzijde, voor zover de bestaande zandbodofil is
gelegen dieper dan ca 5,5 in - N.Jt.IT. , een reeks caissons,
geplaatst op een grondslag van mijnstoen;
aan do oostzijde, een reeks caissons, geplaatst op aan
grondslag van mijnsteen;
aan de noordzijde een kade van :nijnstei-n op een vo t van
zand, welke voet reikt tot lie

3. DO mijnstefndam (lid 2 sub e) verkrijgt en kruinsbroedte
van 3m op aan hoogte van 2,5 ei + N.A.P. Het buitonboloop
verkrijgt een helling van 1

3, het binnenbeloop wordt zo

steil mogelijk opgeworkt. Het buitenbeloop, voor zover gelegen onder 1 ni - N..P. , wordt afgedekt met 500 kg/re2
zware stortsteen; voor zover gelegen boven 1 m -

N.i.b.

wordt dit beloop evenals iie kruin afgedekt met 300 kg/m2
lichte zink- en stortotoen, welh wordt gepenotreard met
gietasfalt tot een hoeve.lheid van 0,2 m3/c12.
. De grondslag voor de caissons (lid 2, sub b en c) wordt
gevormd door een opstorting van mijnsteen. Daar waar de
bestaande bodem is gelegen beneden een peil van

7 ei - N.A.P.

wordt de mijnsteen aangebracht met een dikte van 1,5 ei over
een opstorting van zand. Doze mijnsteon-opstorting wordt
vlak gobaggerd, zodanig, dat on ec-n peil van

5 m

- IT.A.P. een

breedte wordt verkr gen van 15 m. Do belopen krijgen een
helling van 1 :

6.

5. De caissons (lid 2, sub h en c) zijn van gewapend beton
en bestaan uit een bak mat afmetingen 11 x 7,5 x 6 m met
een opzetstuk (manchet) van 11 x 7,5 x 2 ei. Na de plaatsing worden de caissons gevuld net zand, afgedekt met een
laag mijnstec:n ter dikte van 50 cm. Op de grondsag komt
tegen de buitenwanden van de caissons een aanstorting van
2 ton/ei' mijnateen en 2 ton/ei' fijn stortmateriaal voor
zover het zandlichaam van cie dijk op d caissons aansluit
en overigens een aanstorting' groot 2 ton/ei', van zware
stortstee.n.

6.-

S.

6.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid worden de
meest noordelijk gelegen caissono niet voorzien van een
manchet doch verkrijgen een ronde kop van mijnsten ter
hoogte van 80 cm, welke wordt be'fll ed met e-en laag van 20
cm grindasfaltbton.

7.

De mijnsteenkade (lid 2, sub d) verkri.jgt etn kruinsbreedte
van

3

m op een hoogte van ca 2,75 m ± H.A.P. I-Iet buitenbe

loop verkrijgt e :n helling van ce. 1 : Lf, het binnenbelooi
wordt zo steil mogelijk opgezet.

8.

Do bekleding van het dijkslichaain bestaat:
voor het buitenbeloop nabij de. aansluiting op de 1aicherense zeewering uit een basaltglooiing op een laag van
klei;
voor het overige buitenbeloop en voor de kruin uit
grindasfaltbeton, weerop gedeeltelijk asfaltbe ton en
gedeeltelijk betonplaten;
c, voor het binncnbeloop, voor zover dit aansluit op de
kruin van de dom, uit grindasfaitbuton, waarop gedoltolijk betonplaten;
d. voor het kopeinde, voor zover gelogen boven

3

m N.A.P.

uit grindasfaitbeton;
o • voor het overige, behoudens de nader te noemen verhardingen, uit klei, waarop gedeeltelijk con licht rij5beslag.
Ik-? dikt. en samenstelling van de aan te brengen bekledingslagen, alsmede de afmetingen en de vorm van de betonplaten
zijn nader aangegeven op de bij doze overeenkomst behorende
tekeningen.

9.

I)e aansluitingen van de belopen aan do kruin en aan de
bormen worden afgerond volgens een nader door de directie
aan te geven straci. In afwijeing van per. USa van de A.V.
verkrijgen de belopen op 2/3 van de hoogte een tonrondte
van 1/100 voor het buitenboloop en van 1/75 voor het
binnenbeloop, beide' berekend naar de lerdte, schuin
gemeten.

10. De teenconstructies bestaan ter plaatse van:
a. de basaltglooiing (lid

8,

sub a) uit een gecreosoteerd,

- opgeklampt -

9.
opgeklamot gronehouten schot, as ecr 2,5 x 50 cm, gespijkerd tegen gocroosotc:rc1 gronchouton perkoenen,
lang 1.6 ci h.o.h. 50 cm. Aansluitend tegen h t toenschot worden kraagstuTken aangebracht, breed 5 en 8 in,
bestort met 200 kg lichte zink- en stortsteen en 200 kg
zware stortst:n per m2;
do buitonten overigens uit c nousluiteride gocreosotorde grenehouten deinplanl:en, di

S cm, lang 2.5

ci en

een met asfalt gopenetreerdo nylonslab, breed 1 ci.
Aansluitend togen de damwand worden, voor zover op de
bij deze overeenkomst behorencic te].cningen geen uitgebreidere bezinking is aangegeven, 8 iii brede kraagstukkon aangebracht, waarop inclusief dc steen benodigd voor
het zinken, per n12 wordt aangebracht 250 kg lichte zinken stortsteen en 250 kg zware stortste n;
de aan de zuidzijde gelegen mij nstcrondojn (lid 2, sub a)
voor zover gelegen boven het peil van 1 ci - N.A.?. , uit
een gevlochten scherm van hardhout, hoog 50 cm, met 3
staken per ci'.

op 43 rt, voor de caissonroeks in de kop van de dijk wordt
geplaatst con Phoenixcaisoon type Ak, afmetingen 62,18
x 18,90 x 18,29 ci, op de nader omschreven crenipe1, waarvan
do bovenkant is gelegen op een peil van 11 in - N.A.P. Un
de plaatsing wordt de caisson gevuld met zand. De openingen
in het dek worden afgesloten met opgeklenpte houten schott. n.
:0e aansluiting van de AX-caisson met dc dijkokop wordt
gevormd door twee reeksen caissons, als beschreven in
lid 5 van dit artikel, welke worden geplaatst op :en
grondslag van mijnst-en. Do bovenkant van deze grondslag
vorkrijgt e•-n breedte van minimaal 42 ci op een peil van
5 ci - N. i. P. Tussen d beide caissonroeesen wordt een vulling aangebracht door achtor envolgons in te brengen c
1 g mijnstonn, gemiddeld dik 2 ci, een 1aep fijn stortmateriaal, dik 50 cm, waarboven zand.
up deze aansluiting wordt een oprit van zand aangebracht,
waarvan de kruin ter plaatse van de overgang op de nU-

- caisson -

10.
caisson

br•.dto h: ft van 10

1:i Op

c n peil van 9 in

N.A.2. De oprit loopt af naar ch dijlcskop onder een
helling van ca 1
15; de blopon krijgen een helling
+

van ce 1

2. De oprit wordt volledig bckld met een

laag grindase1thoton, als nader is cailgeguven op tkening blad nr 2.
Op het icopeindo, voor zover gele reen zuidelijk van de
aansluiting met ch. AX-caisson, wordt overeenkomstig tkoning blad nr 2 en niet grindasfedttbeton heklede zandkade gomaolct, waarvan de kruin is gelegen op 5 m +
Langs de voet van het binnenheloop (lid 3, sub c) wordt
00fl

afvoergoot gemaakt van grindasf;eltb ton. De scheiding

tussen het grindasfaltbton en d kluibekleding van de
binnenberm wordt gevormd door

Oefi

gevlochten scherm,

hoog 50 cm, van hardhout. In dc goot wordt een verzamelput van gewapend beton opgenomen. Vanuit deze put
wordt in de binnonberre een leiding gelegd van etorniotbuizen, inwendig 0 30 cm, wandcükte 14 min, met sireplexkoppolingen. De leiding reikt tot buiten do bekleding van
het beneden deze berm gelogen biniienboloop.

:00

en andor

is nade:r aangegeven op tekening bied nr 2.
le. Op de binnenbcrm en ter plaatse van de lociwal worden verhardingon aangebracht, zoals nader eengeguven op tekening
blad nr 2. Dc verhardingun worden uitgcvorrd als middelzware fundering volgens par. 139 van ci A.V., echter
met dien verstande, dat dc tweede, stortieng niet wordt
nangubracht, de eerste stortlaag bestaut uit steenslag,
en geen kantstrokcn worden aangebracht. Dc verhardingen
worden zo spoedig mogelijk aangebracht, horizontale en
verticale bogen, alsmede eventuele vorkantingen, worden
nader door do directie aangegeven.
B. Hot di jJcv ah,_aansluitende aen het dij vnu op do
Dient ven Onrust.
17. Het dijkslichaam wordt samengesteld uit zand, dat wordt
afgedekt met een nader in dit artiie'cl omschreven bekleding.
-

18.-

11.
13. Ton behoeve van dc opbouw van hot

ndiichaam tot boven

ff7, worden d volgende voorzie ningen

otroffen:

n. aan do noordzijde Con mijnsteunlcado zoals beschreven
in lid 7 van dit artikiJ (mijnst(jnkado noordzijdc
dijl:vak A) , op en voet van zand, wel*e r0ikt tot Lan
peil van 1 ra
h • aan do westzijd

n ree ho caissona, g:ulxotst op en

grondslag van mijnstoen, en
in d& leden

CII

ander als beschrev0n

en 5 van dit artikel (Üijkvak i)
c • aan do zuidzij dc
n iuijnst:, nkodc. op en vo t van
f

zand, wiJ vot reikt tot een eil van 1 ci cl. con huipdare tr beteugoling van ch stroom, als nador
bcschravan in art. 20.
Do mijnst:.enkade inn da zuidzijde (lid 13, sub c), h eft
een kruinsbrcodte van 3 ci op -n hcodte van 2 ci + ILA.7.
kat buitcnbloop verkrijgt en helling van 1
5, het
binnenbeloop wordt zo steil mogelijk 000zet.
De 3 ci not noordelijk g3legon caissons worden in afwijking
van hot bepaalde in lid 18, sub b, niot voorzien van (..'en
manchat, doch verkrijgen een ronde kop van niijnstoon ter
hoogte van 30 cm, welke wordt b o11 .d ciJ ee n laag van 20
cci grindasfaitboton.
De bekleding van het dijkolichaam bcotat:
n. voor het buitonboloop en de kruin uit grindasfaitbeton,
waarop gedeeltelijk asfaitbeton en g, ik lteiijk betonplaten;
voor hot binnonboloop, voor Zover gaigon boven 3 ci +
uit grindasfaitbaton, waa.rop ged .ltelijia
btonplaton;
voor het icopeinde uit grindasfaltbeton;
d • voor het binnenbeloop, voor zover gelegen tussen 3 rn +

N.ii.?. en 2

ci

+ N.[L.P., uit ecn laag klei waarop

bctonhlo1 :1 cen, en voor zover gelogen hneden 2 ci +
N.A.2. uit botoablokken;
o • voor de binnenborm, behoudens du nader te noemen verhardingen, uit klei, waarop ovei' 2,5 ci breedte Lon
winterkraminat.
- De -

12.
Dc dikt en oamenst:lling van deen te brcngn bchlodingsingen, alsciede c afmetingen en de vorm van de betonplatan en -bioHeen zijn nad:.r

nggaveen op de bij

deze overeenkomst behorend tLcningcn.
Do aansluitingen van ch belopen aan Pe kruin en aan de
berrien worden afgerond volgens een nader door de directie
g

aa

i

hUS

van de L.V.

verkrijgen de belopen op 2/3 van de hoogte' -en tonrondte
van 1/100 voor het buitcnb. loop een van 1/75 voor het
binnenbeloop, beide berekend naar de

bradte., schuin

gemeten
De t.onconstructies bestaan ter plee.ts van:
a.de buitente.:n uit nannsluitendc gecroosot erde.
grenohouten damplanLoen, diT:

cm, lang 2.5

ci

en een

met asfalt goponetrc.srde nylonslab, bre.:d 1 ri. aansluitend tegen de damwand wordcn, voor zover op de,
bij deze overeenkomst behorende tcl:eningen gen uitgebreidere boninlcing is aangegeven, 8

ci

brode kraag-

stukk:.n aangebracht, waarop inclusi•f dc st: n, benodigd
voor het zinken, 13cr rn2 wordt engebracht 250 kg
lichte zink- cia stortstcen en 250 leg zware: stortst.en;
b. de hinnente.n uit en betonhand togen con gecroosoteerd,
opgoklacipt gronchouten schot, zwaar 2,5 x 40 cm, gesnijkerd tegen gacreosot rel. gronehoutdn peroenen
lang 1.6 m, h.o.h. 50 cm. ..eansluitend tegn het te nschot worden, voor zover o de bij deze over - :n!eoinst
behorende t Je ningen g- n uitgebreidere bezinking is
aangegeven, 5 ci brede kreagstuhon aangebracht, waarop
inclusief de otoen, bnodigd voor liet zinken, per m2
wordt aangebracht 250 kg lichte zink- en tortsto:n
250 kg zwere stortsteen. V66r het eanbrceng: n van de
kraagstueken vordt op het zend

0fl

ei lgiijnst n ge-

stort.
24 • Do mijnsteenleaden, bekleding..ii n t:enconetructics worden
aangesloten op de overeenJeomstige constructies van het
dijkvak op de Plaat van Onrust, liet plaatselijk opruimen
van hot bcstaand tijdk, lijku

volgens lid

2 art. 2.
- 25.-

13.
V66r de kop van ho t dijkvk wordt en Phoonix-caisnon
type AX gcp1:atst en daarmede verbonden geheel ovireenkoinstig de leden 11, 12 en 13 van dit artikel.
Rond het kopeinde. van het dijkvalE wordt con bozinking
aangebracht. De aard van du bezinking en de omvang van
de bostorting worden nader aanggevon in art. 22 en op
tekening blad nr

3.

Op het kopeinde, voor zover gelogen zuidelijk van de- aansluiting met de AX-caisson, wordt ov.:rnkomstig de
tekening blad nr

3

een met grindasfaitboton beklede zand-

kade gemaakt, waarvan de kruin gelegen is op 5

in

+ IT. A. P.

Op de binnenberm wordt langs de vo.t van het hoger gelegen binnenbeloop een goot met bijbehorende voorzieningen gemaakt overeenkomstig lid 15 van dit artikel, echter met dien verstande dat in dit gootgedoelte meerdere
verznelputton met bijbehorende afvoerleidingen worden
aangebracht. De onderlinge afstand tussen de putten is
100 in.
Op de hinnenberm, wordt, zoals aangegeven op tekening
blad nr

3,

een verharding aangebracht overeenkomstig lid

16 van dit artikel. W,zo verharding wordt doorgetrokken
over de binnenberm van het dijkvak op de; Plaat van Onrust
tot op het werkterrein achter do loswal. De verhardingen
worden zo spoedig mogelijk aangebracht.

C.Rt jgrofilo ren en verd
van ho t s1uitat.

en van de boden ter plaatse

Ter plaatse van het sluitgat wordt de bodem zJgebaggerd
over een lengte van ca

335

tot op cen pci1 van l-

in

in

en con bredte van ca 100

in

- N.A.P. De belopen van de korte

zijden van deze inbaggoring vorkrijï;r-n =on hlling van ca
1

: 6.

Ter w-orszijden van de in het vorig. lid genoemde inbaggering worden verdiepingen gumankt, waarvan de bodem
hoofdzakelijk is gelogen op een peil van 20 m - N.A.P.
een en ander zoals nader is aangc.goven op tekening blad
nr 2.

- 32.-

De

belo1Der , wa.arca: de

deZO

vrdiinL n inneluiten op het

in lid 30 genoemde vlak en op de beide cJij:sl.:opon worden

6.

gabaggerd en verkrijgen een helling van ca 1

De ontgravingen, beschreven in de voorgaande leden, worckn uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties;
10 cm voor het vlak op 14 m - IkL.P. , als bedoeld in
lid 30;

50

cm voor de taluds, als bdOEid in de leden

30

en 32;

50 cm voor de bodem en de zijvleugels van de verdiepingen, als bedoeld in lid 31, voor zover deze zich uitstrekken tot ±

15

m uit du rand van het bezinkveld;

2 ei voor het overig gsdn;1te van de vorenbedoeldo
verdiepingen.
Dc belopen mogen noch in hun geh 1, noch in goduc lten
steiler worden dan 1

5 of flauwor dan 1

7.

Do belopen van de inbaggering volgens lid 30, voor zover
gelegen achter de Phoenix-caissons, type IX, mogen in afwijking van hot hierboven gestelde niet flauwer worden
dan 1

3.

6.

Op de, tot 11 ei - H.A.P. afgebaggorde bodem ter plaatse
van het sluitgat wordt over de volledige lengte van ca

335 in en over en breedte van ca 75

in

ecn bekleding aan-

gebracht van een nylonweefsel, zoals nader beschreven
in art. 23.
De boderi van de in lid 30 genoemde inhaggering verkrijgt,
behalve in de het vorige lid genoemde bekleding, over het
volledige oppervlak:,en afde'.Jeing van fijn stortmateriaal als aangegeven op tekening blad nr 2.
Up de belopen en in de verdiepingen wordt een bezinking
aangebracht, welke enerzijds aansluit op het dijkvak,
beschreven onder J van dit artikel en anderzijds wordt
buindigd, zoals aangegeven op tekening blad nr 2. Dc
aard van de bezinking en d omvang van de bestorting
wordt nader aangegeven in art. 22 en op tekening blad
nr 2.

- 37.-

15.
37. Met het maken van de verdiepingen ter weerszijden van het
vlak op 11+ m - N.A.P. (lid 30) eing eerst worden aanguvangen wtnner het naastgelegen doel van dit vlak voldoende
is afgedekt met nylonwoefsel en fijn stortmateriael, zulks
ter beoordeling van de directie.
D. Ht opstorten van de drempel in ht sluitgat.

38. In het sluitgat wordt over con lengte van ca 370 m on
drempel opgebouwd met belopen onder ecn helling van 1 : 6,
zodanig, dat op een peil van 11 ci - i'T.A.P. en breedte
wordt verkregen van 65 m.

39. De drempel wordt opgebouwd door het achtereenvolgens
storten van lagen fijn startaateriaal, lichte- en zware
stortsteen. De laagdik.ten en do to verwerken stortmateriabn en stoensoorten zullen nader door de directie worden
opgegeven. Alvorens de stortoteen wordt aangebracht, moet
de, bovenkant van het redo gestorte deel van de drempel
door baggeren worden afgovlakt, met inachtnoming van een
tolerantie van 10 cm.
1+0. De storisteen wordt aangebracht in gelijkmatige lagen,
zodanig dat de kruinshoogte plaatselijk ton hoogste 20
cm afwijkt van de gemiddelde diepte op een peil van 11

111

- N.A.P.
E. liet dichten van het sluitgat.
1+1. Voordat een aanvang wordt genianlct met d„'.a dichting van het
sluitgat, worden op de wal in do wor}chaven nabij Veero
een depot van 10.000 ton stortetccn en op ieder van de
aan het sluitgat grenzende dijJ:vael:un de volgende depots
aangelegd en onderhouden:
een depot van 20.000 ton mijnstcn;
een depot van 5.000 ton stortsinon;
een opslag van nog nader in overleg tussen directie
en aannemer te bepalen materialen, welke verrekend
worden op het onder nr 36 van staat A van art. 1+ opgenomen bedrag in gold.
- Van -

16.
Van de stortstoondepots dient tenminste, de helft te zijn
aangevoerd op 15 oktober 1960.

t de aanvoer van de mijn-

angovangen J januari 1961.
st.; n mag eerst wordena
Vanaf de dag voorafgaande aan die, waarop de erste
caisson wordt geplaatst tot + weken na het tijdstip, waarop de openingen in do reeks doorlsatcaiseons zijn gesloten,
stelt de aannemer overslagmaterio: in bodrijfsvaardige
toestand beschikbaar tr eventuele verwerking van bovenbedoelde materialen. De kosten hiervan worden verrekend
op post 35 van de in artikel 1+ vermelde staat L. Dit
eateriue 1, dat gereserveerd dient te blijven uitsluitend
voor de eventuele verwerking van deze materialen, dient
een gezamenlijke capaciteit te hebben van 100 ton mijnsteen en 50 ton stortsteon per uur, verdeeld over de werkhaven en de boido aan hot sluitgat grenzende dijkavakken.
1+2. Bovendien moet, alvorens tot het dichten van het sluitgat
over to gaan, zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:
n. de belopen van de aan het sluitgat grenzende dijkvakken
moeten naar het oordeel van de directie volledig zijn
beveiligd;
de onder 0 en D van dit artikel beschreven bodomboscherming en drempel moeten door do directie geheel
in orde zijn bevonden;
Do werkzaamheden als beschr un in art. 7 lid 6, an
do als rescr-oloment te

hruiken Phoenix-caisson,

type BI d:Leduo geheel voltooid te zijn.
1+3. Voor het dichten van het sluitgat wordt gobruid: gemaakt
van 7 doorlaatcnisnons, die daartoe door do. aannemer
worden o.angevo rd, in het sluitgat worden gebracht :n
daarin tijdens de LVJ-kontering worden gezonken. De laatste caisson wordt uiterlijk 1 juni 1961 geplaatst.

1+4. De datum en het tijdstip van het tot zinken brengen van
iedor doorlaatcaisson worden door de directie in overleg
roLt de aannemer bepaald. Iordt een dergulijke caisson in
do onmiddellijke nabijheid van het sluitgat gereed gelegd,
dan dient de uiterste zorg te worden best ed aan een
deugdelijke verouikering; de aannemer is aansprakelijk
- voer -

17.
voor alle gevolgen, welke

n ondeugdelijke verankering

van de caisson zal kunnen hebben.

45

V66r het plaatsen van een caisson wordt het bovenviak van
do drompolbostortin nauwkeurig gox-ild. Indien zich afwijl:ingen voordoen van mer dan 20 cm van de hoogte waarop
het vlak is geprojectèurd, moeten of wel stenen worden verwijderd, dan wol stcne;n worden bijgestort. De directie kan
verlangen, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een
duiker. Verrekening hierop vindt plaats krachtens post 31
van staat i' van art. +.

45.

De wijze, waarop iedere caisson op zijn plaats wordt aangebracht en wordt gezonken, wordt vastgesteld in overleg
met de directie. ;iannr. r de caissons in hot sluitgat worden
gebracht, moeten zij zodanig zijn gein •.rd, dat de aannemer
de vorplatsing van de caisson in iedere richting volledig
in de hand huft. Zo nodig worden

n of moer Caissons

zodanig geplaatst, dat do kopwand-ribben langs cli. aar
schictnn. De. goleidebalken op de buitenste ribben dienen
daartoe to worden verwijderd.
Ter weerszijden van de caissons worden langsgowijze b- stortingon aengebracht van achtereenvolgens fijn stortmateriaal, lichte- en zware storst.n. Deze bestortingon worden, voor zover zulks mogelijk is met het oog op het p1aat'
sen van een volgende caisson, onmiddellijk na plaatsing
van elke caisson aangebracht.
Zodra &n caisson in het sluitgat tot zinken is gebracht,
wordt de ruimte tussen deze en de

ngrenzonde caisson

gevuld. De vulling bestat voor de buitenste va:ken uit
zware stortst€en en voor de tussenliggende vakken uit fijner stortmaterieel, (en en ander als nader aangegeven op
tekening blad nr

4.

In het algemeen zuUen de aan de kop-

wanden aangebrachte ribben elkaar niet overlappen. Ter afdichting van de alsdan ontstane verticale naad worden langs
de ribben die de buitenste vakken begrenzen, over de volle
hoogte van de caisson kettingnetten aangebracht, waarvan
do einden worden geschoven in daartoe in deze ribben aangebrachte glijdsponningen. Dokettingnetten worden de aan-

- nemer -

nemor beschikbaar gesteld. Zo nodig worden de nett n op
de vereiste breedte door de aenn:eerpa sgomaalrt.

49, Onmiddellijk na het plaatsen wordt in de daartoe bestemde
bak bovenop de caisson, en ballast aangebracht van ca
2800 ton zand. Op de zandballast worden zo spoedig mogelijk met behulp van dubbel gelegde rijpiaten 2 rijbanen gemaakt en onderhouden. De aansluiting ve: de rijbanen op
de dijkskoppen, alsmede de wijze., viaarop de rijbanen worden doorgevoerd over de openingen tussen de caissons, zijn
in principe aangegeven op tekening blad nr 4.
Hoe ver en wanneer schuiven van de cloorlaatcaissons worden geopend of gesloten, wordt bepaald door de directie
in overleg met de aannemer.
Vanaf de dag, dat de virde dsorlaatcaisson wordt geplaatst
tot en met do dag, waarop het volledig: zandprofiol beneden 1 m - N.A.P. , zoals aangegeven op tekening blad nr 4,
is aangebracht, dient een zandvervarkingsapparaat beschikbaar te zijn. Dit zandverwerkingsapraraat dient zodanig
te zijn ingericht, dat op ieder ven de beide dijkskoppen
een capaciteit beschikbaar is van tenminste 1500 m3 zand
per uur, welke zowel geheel aan de noordzijde, als geheel
aan de zuidzijde van de cnissonr•e.ftsen kan worden ingezet.
De tijdstippen, waarop dit apparaat in werking komt en de
plaatsen, waar het zand .wordt aangebracht, worden door da
directie vastgesteld in overleg mat de aannemer. De aannemer houdt er rekening mede, dat vanaf het moreent, dat do
openingen in de caissonreks worden gesloten, dit zandverwerkingsapparaat gedurende de erstvolgende 4 weken
dag en nacht en gedurende het we. heinde continu in bedrijf
blijft.
Naast het verrichten van de bovengenoemde werkzaamheden
dient dc aannemer in overleg met do directie alle overige
maatregelen te tr-ffen, nodig voor volledige dichting van
het sluitgat, daarbij zonodig gebruik makend van de in
lid 41 genoemde voorzieningen.

-

-

F. Het diJva k ter pio ats: van h. t sluitgat

53.

Hot dijksiichaam wordt samong tolrJ uit zand, dat wordt
afgedekt met een nader in dit artikel omschreven bekleding.

54. Ten behoeve van de opbouw van h t zandlichaam tot boven
HW, wordt aan de noordzijde geioao1:t ten kade van mijnstoen
op o.n voet van zaid, welke voet reikt tot 1 m - N.A.P.
Deze kade wordt uitgevoerd zoals beschreven in lid 7 van
dit artikel.

55.

De doorlaatcaissons en de AX-caissons worden gheel opgenomen in het zandlichaarn. Ter vermijding van holle ruimten
zal het bovendek van de caissons zonodig dienen te worden
opgebroken. De aan dit opbreken verbonden kosten worden
op afzonderlijke declaratio verrekend.

56.

De bekleding van het dijkslichasm bcstazt
voor het buitenbeloop en de bruin uit grindasfaitbeton,
waarop gedeeltelijk asfaltbeton en gedeeltelijk betonplaten;
voor het binnenboloop, voor zover gelegen boven

3 in +

N.A.P. , uit grindasfaltbeton, waarop gedeeltelijk
betonplaten;
voor het binnenbeloop tussen

3

in

+ N.A.P. en 2 m +

N.A.P. uit een l;ag klei en voor zover gelegen beneden
2

in

+ N.A.P. uit betonbiokken op een long mijnsteen.

voor de binnenberm, behoudens d0 nader te noemen verhardingen, uit een Lag klei.
De dikte en samenstelling van d, o:n te brengen bekledingslagen, alsmede de afmetingen en de vorm van de, betonplaten
en -blokken zijn nader aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen.

57.

De sansluitingon van de belopen aan de kruin en aan de
bermen worden afgerond volgens een nader door de directie
aan te geven straal. In afwijking van per. 118a van de A.V.
verkrijgen de belopen op

2/3 van de hoogte een tonrondte

van 1/100 voor het buitenbeloop en van 1/75 voor het binnenbeloop, beide berekend naar de breedte, schuin gemeten.

- 58.-

20.
De teenconstructies worden geheel uitgevord overeenkomstig
lid 23 van dit artikel.
De bekleding van het binnenbeloop beneden h.t peil van 1 is
+ M.A.P. en de binnentnconstructje sluiten aan op d
caissonreeksen, genoemd in lid 2, sub c en lid 18, sub b
van dit artikel. Overigens worden de bekledingen, mijnstesnkade en buitenteenconstructie aangesloten op de
overeenkomstige constructies van de aangrenzende dijkvakken. Het plaatselijk opruimen van het bestaande tijdelijke
werk geschiedt volgens art. 29.
Op de binnenborm wordt langs de voet van het hoger gelegen
binnenbeloop een goot m't bijbehorende voorzieningen gemaakt, overeenkomstig lid 15 van dit artikel echter met
dien verstande dat in dit gootgodoeltu m ardere verzameliutten. met bijbehorende afvoerleidingen worden aangebracht.
De onderlinge afstand van de putten is 100 is. Deze goot
wordt aangesloten op de overeenkomstigo constructie op de
aangrenzende dijkvakken.
Op de binnenberm wordt, zoals aangegeven op de tekening
blad nr 1, een verharding aangebracht overeenkomstig lid

16 van dit artikel. Deze verharding wordt zo spoedig
mogelijk aangebracht en wordt aangesloten op die van de
aangrenzende dijkvakken.

G. Duinverzwaring_en strandaanvuiling.
De duinverzwaring wordt gevormd door en t maken zandlichaam, over een lengte van ca 250
staande duinformatie en over

is

gelegen in de be-

n lengte van ca 350 m, ge-

legen op ht strand voor de zeereep en d aansluiting van
h:t buitentalud van de dom.
Het zandlichaam heeft een bre dte van ca ko ei op een peil
van ca 12 m + N.A.P. en wordt slechts ruw geprofileerd.
De belopen verkrijgen een helling van ca. 1

Lf

In^ de-„ bestaande duinformtio wordt do vegetatie met een
laag bovengrond opzij geschoven en naderhand verwerkt op
de belopen van het zandlichaam. Bovendien wordt in het

- hart -

21.
hart van d te maken veezwaring in de grondslag een cun t
gegraven met r•n boden, ter br, dto von 3 m, gelijkmatig
aflopend van 6 m + N.A.P. noo.r 3 n + N.A.P. op het zeestrand. Het zand wordt aangebracht, werkend van west naar
oost, op een open stort met de uitlooj in bovengenoemd
cunet • Het tempo van

.nbrengn van ii, t zand wordt mede

door de directie bepaald, r'oening houdend met de stijging
van de grondwaterspiegel, zoals di aan door de directie
te plaatsen peilbuizen zal worden opg'meton.
Voor zover de teen van het zandlichaain is geigen op het
zeestrand, wordt hierlangs zo spoedig mogelijk een bestorting aangebracht van 10 ton/ei' reijnsten, zodanig, dat de
mijnsten het beloop afdekt tot een peil van 6 m + N.A.P.
Het gehele oppervlak van het aangebrachte zandlichaam moet
vaksgewijze worden voorzien von rijsechuttingen volgens
par. 170 van de A.V. en voorts met helm worden beplant,
welke gestoken kan worden in de omgeving van het t: maken werk. Direct na het aanbrengen van het zand wordt
de verzwuring ruwweg geprofil rd en worden de rijzenschermen aangebracht.
Gelijktijdig niet ht maken van de duinverzwaring wordt
een aanvulling van h t hie rvoor gelegen z strand uitgevoerd. Na de dichting van het sluitgat wordt deze strandaanvulling uitgebreid en voortozet in e en eveneens te
maken strand, dat, voor da dam langs, aansluit op het
buitendijks gelegen ged lte van de Pluet van Onrust.
n ander wordt uitgevord zoals aangegeven op de bij
deze overenkomst behorende t*ringen.

k
II. Hij Içomnd e w-ren.
In d dijkskruin worden op ond riinge afstanden van 25 ee
stalen ontiuchtingspijpon oongebrocht, 0 100 mm, lang
50 cm. De buizen worden gevuld ei t grind 5/20 mm en aan
de bovenzijde afg.sloton met o ii schroefdop, waarin gaten Ø 5 mm moeten worden geboord.
Op het binnenbloop wordt ter pl.ntse van hm 5, 10 en 15
een trap van betonblok'Ten geeûa-:Lt, br d 1, 4 in, vanaf de

- hoogte -

22.
hoogte van d

binnonb.rm tot :.an d b tonplatenbekleding

langs de binnenloruinlijn. De trapblot.*e=n verkrijgen een
vorm als

nerev n op de tek...ning blad nr

5. De blokVen

worden op de grindasfaltbton gc*il fd.
70

T

jbek1djn ren worden ing•zaaid met araszaad. Jaar

nodig ge schiedt dit, nadat het rijbe slag of de krammat
iS Opgenomen. D be staand. gresopaarvla .n , die door de

uitvo ring van h. t in dEze ov..renhoeet omschrev.n werk
hebben gelden worden bijgeza id.
ïh:n nader door de dircti op t, jgv.. n struih- en h:--sterbeplanting wordt door da aannai:r aangebracht op de
binnunberm en nabij de baid aansluitingen van de don op
hot oude land. Ht plantmaterlaal wordt de aannemer op
het werk be schikboar gesteld. De veer clez bapiantingon t
verrichten werkzaamheden en leveringen worden verrekend
op het onder volgnr

39 van staat

van art. + genoemde

bedrag in geld.
Op de Jalchsrense oever, nabij b..t ve na, wordt

zand-

dopot aangelegd ter grootte van 30.000 vi3, een en ander
als nader aangegeven op de tak, ning blad nr 1. In het
torrin wordt tevoren

I

en cunet gegrav.n, aflopand tot op

het z estrand. liet zand wordt ii 'eg: bracht op en open

- '

stort met de uitloop in het cunvt.
Op de binnonbrm van het op de F1ab van Onrust ga1eg. n
clijlevak wordt, zoals a :ngeg. ven op da t ve ning blad nr 1,
en werkweg gama:i.:t, over, nlvomstig lid 16 van dit artikel. iD ze werkwag moet ge rad zijn oa 1 juni 1959. Horizontale en verticale bog.n, alsviaJ. vrkantingen, worden
nader door de directie aangag vn • 0.. Oer plov.tse te ontgraven 1 v1oibukl ding wordt gelij elatig over de bra:dte.
van dE binnenberm verspreid.

74

De caissons van de als loswal te g. hruie-.n r eks (lid 2
sub b) worden ieder voorzien van
n bolder en 3 verticale
hardhouten wrij fstijlen met afma tingEn van 30 x 25 cm in
staalprofielLjiTP 27, reikcnd. van 2 in - N.A.P. tot

3m

+ N.A.k. Bovendien worden over dk vcOl,le lengte van deze
loswal. drijfgordingen a5Lng bracht, tenminste bestaande
- uit -

23.
uit rondhou-b van 20 cm doorsn€d.. Van 2 loswal mag niet
als zodanig gebruik worden gcmaOTt, voordat dc, in dit 1i
beschrov n voorzie ningon zijn cu.ngcbracht.
Do voetsteigor nabij ht w•rk op 2 !ctich•.rnse oovor wordt
binnen 2 weken na do anvang van hot wer]: geheel hersteld.
De, toogangsgeul van de werkhaven nabij V ore moet over o n
breedte van 40 m door midd1 van bagger n op

n dipt

van 5,5 ei - N.I.P. worden gebracht. Do werkzaamheden moeten
uiterlijk zes weken na de datum van aanvang zijn voltooid.
Ten ge-bruike als rij swerkzate di nt het langs dc. oostelijOe
rond van de wv;rkhaven op do Pla - t van Onrust gelegen strand
over een oupervlaktL van ko x 200 ni2 t worden gebracht o
een peil van ongevcr N. A.P. Het ontgraven beloop aan de
oostzijde af te dekken met 5 ton/-„--i mijnoteen,

73. Op

de toegangswegen, aansluitende op de kruin van dc. dam,

wordt puin ingewaist tot een ho.vcelhaid van 110 kg/m2.

79. 0ngevor op de vier op de tekening blad nr 1 nengegeven
punten worden door do aonnomr, binnen i- weken na de datum van aanvang hardhouten rncotacdLcn g: slege ri, lang 15 is,
35 cm, met de koppen op 5 is ±
30.

Na de sluiting worden de caissons voor zover gelgon
buiten het binnenbeloop, waaronder b.grepon do caissons
van do beide loswallen, verlaagd toto. n peil van ca 1 m
+ N.0.P. De wrijfstijlc.n worden tot onzoifde peil ingkort. Over de buitunranden von cle aldus v-rlaagdo coissons
worden doorlopende, gewapend betonnen slovn, bre -2 4-0 cm,
gemaakt, waarvan de bovenkant is gol -.g n op een peil van
1,25 is + Id. a. P. Het achterliggend terrein, voor zover
gelgccn buiten hot vlak van h-t binnonb loop, wordt,
behoudens d te maken opritten, tot het peil van 1,25 is
+ I1..P. verlaagd,

n en ander als aeng.geven op de

tekening blad nr 1. De afkomond eiijnnct -n en verhardingsmaterialen worden, gelijJksatig vrdeld, op de afritten
en boven de caiscons v5 rw.rkt. 0 bolcl :ro worden opnieuw
aangebracht.
81. De botonblokk.en van dc bekleding v -ei 0. t binnenbeloop van
het dijkvak genoemd onder B van dit cartiL:el (lid 21 2)

- worden -

2+.
worden na de sluiting opgonom, n en ovr.n'eonistig de; bij
deze overeenkomst behorende t-koningen, beneden het peil
van 2 m + N.A.P. , orniteuw verwerkt in het binnenboloop
torzeifder pleetse en ter plaatse van het sluitgat (lid

56 c).
De bk1eding en de tnconstructie van het binnenbeloop
beneden het peil van

3 ci + N.A.P. , voor zover behorende

tot het dijkvak op de Plaat van Onrust en gelegen w&steliji: van de loswal, worden in over'nsteeIeing gebracht
met :n aangsloten op de in htt vorige lid en lid

23

sub b van dit art. beschrevn constructies. Ik t opbreken
van het bestaande, werk wordt uitgevoerd volg.ns art. 29
en verrekend krachtens post

28 t/m 30 van staat A van

art. 1.
De basaitzuilen van de verdedigde duinvoet op do Waicherense oever ter plaatse van de aansluiting van de dam
worden opgenomen. De zuilen worden zonodig tijdelijk
opgeslagen en naderhand verwerkt in de bel\:locling bedoeld
in lid

8n. De aannemer dient ermee rekening te houden

dat ill de-1 van de glooiing moet worden uitgegraven.
Het tijdstip en de volgorde van opnemen worden door d
directie bepaald.
Alle tijdelijk aangebrachte verharding: n worden voor de
eerste oplevering opgenomen en vervangen door ecn kiibieleding. Afkomend vorhardingsmateriaal moet worden verwerkt in de v> rharding op de loswallen.
I. Onderhoud.

8. Dc. aannemer onderhoudt do door hem gema*tc werken gedurende, de in artikel 1 beschreven termijn en herstelt
op eerste a;-nzegging n tot genoegen van d directie alle
zich in die tijd voordoondo gebreken.
De in de onderhoudstermijn to vorricht:n werkzaamheden
zullen worden verrekend, tenzij zij het gevolg zijn van
nalatigheid van de aannemer of ondeugdelijk wcrla, zulks
ter beoordeling van de directie.
Voor elk onderdeel van het werk, genoemd in art.
(lid

37

2) zal dc in het vorige lid bdO•1de v;rrokcning

bovendien plaats vinden gedurende. de period, gle gen
tussen de aldao.r voor het desbetreffende ond;rdeel bedoelde datum en het tijdstip, waarop het gehele werk voor
de;

rstcc maal wordt opg.iovcrcl.

25.
Art.

• I-ioev elhedon en o:.nh idsurij zon.

De voor de uit te voer:.fl werken te leveren en te verwerken
materialen en t v.rrichten werzaamhedn zijn, voor zover
daarop verrekoning pinots vindt, opgenomen in de hierna
volgende staat A. De in do

-f

kolom van de staat genoemde

hoeveelheden zijn derhalve verbindend.
De verrekening zal geschieden naar de eenhoidsprij zon, welke door do aannemer bij zijn inschrijving zijn opgegeven
en zijn vermeld in do laatste kolom van staat A. Dez
eenhoidsprijzen zijn die, bedoeld in par. 12 van de A.V.
Indien uit de omschrijving niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, zijn daarin zowel het leveren als het verwerken van de materialen begrepen.
Mijneteon, lichte zink- en stortstc-en, zware stortsteen,
fijn stortmateriael, steonslagen puin worden op of in de
middelen van vervoer gemeten door opname van do ijk of weging over de wegbrug.
Bij aanvoer per as moet een we gbric f worden overgelegd.
D kosten van weging zijn veer rekening van de aannemer.
Bij nonvoer over water geldt het volgende.
De vaartuigen, welke voor ht vrvoer van deze materialen
worden gebruikt, moeten zijn voorzien van een motbrief zoals bedoeld in hot lietingsbosluit (St. 63+) en van „-:en ijkschaal. De in het Mtingsbesluit bedoelde ijkplaten moeten
duidelijk zichtbaar en holder wit geverfd zijn. D aannemer
draagt zorg dat do vaertuigon niet zo diep worden geladen
dat de merken, welke de, lijn van de grootste inzinking volgens de moetbrief aangeven, niet mo r boven d0 waterspiegol
zichtbaar, zijn en is vcrplicht cle directie steeds in de
gelegenheid te stellen de veartuigen tijdig op het werk
op to meten. Bij de metingen wordt reicening gehouden met
het s.g. van zeewater, waarvan hot zoutgchalte door de direc'tie wordt bepaald.

Lf• De voor klef- en afwerkiagen to gebruiken hoeveelheid asfaltprodukton wordt bopeald door we ging in de. middelen van
aanvoer op het werk.

- 5.-

. De hoeveelheid klei wordt bepaald deerde in het blijvende
werk opgemeten oppervlaLdeen te vermeniTvulcligen met de op
de bij deze overeenkomst behorende tçH'eninen aangegeven
diiten.
De hoeveelheid zand in de met het oog o zetting van de
ondergrond aan te brengen overhoogte wordt bepaald op
basis van de formule
q = fiL
waarin
q = d- hoeveelheid zand in

m3;

f = de met het oog op zetting ven de ondergrond door de directie aangegeven overhoogte tr gltse van de betreffende zakbakens in m;
1 = de basisbreedte van het dijklichaem, gemeten tussen
'het hart van de teenconstructies in m;
L = d lengte van het dijkvak dat door de betreffende zakbae.k wordt bestreken, zijnde d& som van de halve afstanden tot de

rstvolgnde zakba'.ens in m.

D-ze overhoogte, waarmede wordt bedoeld de totale overhoogte, welkc aan het werk moet worden gegven om de tijdens de uitvoering r .ds opgetreden en in de- toekomst nog
te verwachten zetting van de ondergrond te compenseren,
wordt door de directie vastgesteld een de hand van de zettingen die gemeten worden aan de, zaLebe1-:ens, bedoeld in
art.

30.

Indien tengevolg van gebreken of beschadigingen van de
zakbakens tijdens de uitvoering van het werk, deze metingen onmogelijk of onbetrouwbaar worden, zal voor het betreffende: dijkgede--lte wel een overhoogte door de directie
worden vastgesteld, doch geen verrekening op deze post
iclaats vinden. De in staat A onder vo].gnummer 2 vermelde
hoevc, ::lheid is bepaald met behulp van ok bovenvermeldo
formule, waarin voor f is uitgegean van da voorlopige, door
het laboratorium voor Grondmachanica t Delft bepaalde
grootten van de zettingen van de ondergrond.
ID: ho voelhLden zand eangbracht in 1:- t ck-ot (art.

3

lid

72), het dijk.vak F en d strandaanvulling na de sluiting',

- worden -

27.
worden bepaald naar de theoretische inhoud van de ophogin.
hierto worden voor en na het oehogen de inhouden van de
nodige profielen door de directiE, door meting bepaald, desgewenst in tegenwoordigheid van de aannemer. De in- en
uitpeiling t.b.v. de bepaling van de hoeve ihoid van staat
A, volgnumraer Lf, wordt uitgevoerd over stroken, ter breedte van koe m ter weerszijden van de buitenkruinlijn.
De hoeveelheden grindasfaitbeton, asfaltbeton en gietasfalt worden bepaald door weging bij de asfaltmolens. Van
i der uit het gemaakte werk genomen monster wordt h t s. g.
bepaald in het laboratorium. Voor elk van de te verwerken
hoevelheden wordt het gemiddeld: van deze s.g.-bepalingen
aangenomen voor het s.g, van de totaal verwerkte hovelheden. Aan de hand van dit sg. en het wiskundige volume
volgens de bij deze overeenkomst behorende tekeningen zullen de theoretische hoeveelheden in tonnen worden bepaald.
Voor zover d. bij de molens gewogen hoeveelheden deze theoretische hoeveelheden met m-- r dan 54 overtreffen, vindt
over dit meerdere. geen vrrekening pleats.
De hoeveelheden op te breken asfaitbekleding en kraagstuk
worden in het besteande werk gemeten.
Overigens worden de vorbindendo hoev: : iheden bepaald door
meting in het blijvende werk. Voor cle glooiing van betonblokken op het binnenbeloop geschiedt dit tussen de banden.
De kosten van het overslagmateric 1 bedoeld in art. 3, lid
kl, worden verrekend op post 35

van Staat A op basis van

een door de aannemer over te leggen en door de directie
goed te keuren suecificatie. Deze specificatie moet bevatten de huurprijzen van het in bodrijfsvaardige toestand
beschikbear te houden overslagmat:riL.el. Bovendien worden
daarin de bedrag.n opgenomen, waarmede deze huurprijzen
moeten worden verhoogd, indien bedoeld materieel in bedrijf
komt,
De gebaggerde en gezogen hoev1h•den, genoemd in staat A,
voignummers 33 en 34, worden gemetn in de middelen van
vervoer.

- 13.-

28.
13. De werk1ijke uitgaven, welke neer het oordeel van de directie vallen onder de onder volgnummcrs 35 t/m 39 van
stae.t A genoemde bedragen in geld, worden volgens aanwijzing van de directie en binnen de daarbij gestelde termijn
door de aannemer betaald en zonder provisie of vergoeding
voor renteverlies, administratie Losten, nnz. op het daarvoor verrekenbaar gestelde bedrag verrekend tegen overlegging van de nodige bewijzen van betaling. De bedragen moeten in de aannemingssom zijn begrepen. In geval van overschrijding van het totaal der gestelde bedragen wordt het
meerdere aan de aannemer vergoed, verhoogd met 10% van de
overschrijding. In geval van onderschrijding van het gestelde bedrag wordt het mindere op de. aannemingssom gekort. Bij toepassing van par. 12 van de A.V. blijven deze
posten buiten beschouwing.

- Stact A -

29.

TAAT A
(v rbindende hoev 1h den)
vo1-I
nr

omschrijving

nh:id

hoc.vsclheid

nheidsprijs in

-1. klei voor bekledingen

m3

zand in overhoogten ten behoeve van
zettingen beneden 1 m - N.A .P.
m3
ei5
zand in depot (art. 3, lid 72)

.
5.

6.

7.

8.

9.

zand in dijkvak F en in strandaanvulling na de sluiting

aS

vcrvoren en verwrkn c.q opslaan
in depot van ter beschikking gestelton
de mijnstsc.n.

-:

L

23.000

12,--

:

62.000
80.000

1,20
1,25

3.900.000

0,90

395.000

6,80

-fO.000

1,60
0
2,o5

verwerL en van mij net en uit depot
in binnen- en buitentoon van het
dijkvale art. 3 sub F

ton

verw, rkn van ter beschikking gestld fijn stortmatcriaal

ton

110,000

ton
ton

20.000

5,25
2,90

41)

ton

10.000

1,85

verwerkc.n uit depot (art. 3 lid
+i) op kraagstukken

ton

1.500

5,50

ton
ton

70.000
30.000

5,70
2,90

ton

10.000

4, 20

ton

1.500

5,50

ton
ton

28.00C
30 . OOG

7,25
2,90

kraagstukken

ei2

l2.70C

zinkstukk.en

ei 2

iS'+.00c

krammat

ei 2

2.00C

licht rijsbeslag

ei 2

l.00C

10,65
1,35
5,15

opnemen, tijdelijk opslaan en herzetten van basaltglooiing met hijlevering van puin en krammat

ei 2

2.900

16, --

ter beschiÎing gestelde licht(zink- en stortsten:
laden, c.q. overslaan, vervo(-ren en verwerken
idem, doch mechanisch verwerken
overslaan in depot (art. 3 lid

ter beschikking gestelde zware
stortsteen
laden, c.q. overslaan, vervoeren
en verwerken
idem, doch m(.-„chanisch verwerken
overslaan in depot (art. 3 lid
'ei)
verwerken uit depot (art. 3 lid
41) op kraagstukken

10. ter beschikking gestelde basaltstortsteen
overslaan, vErvoren en verwerken
idem doch mechanisch verwerken

1

66.000

- vervolg staat A -

30.
vervolg STLAT A
(verbindende hoeveelheden)
------volg-,%
nr
16.

17.

omschrijving

b-toublokken 40x25x15 cm leverea en verworken
eS in leag, dikte 25 cm
b) in le g, dikte 15 cm

heid

hov
heid

l-

nheids
prijs in
guldens

n2
m2

2.500
1.300

32,20
18,90

betonbloL: en, bedoeld onder
voignummer 16 opnemen en herztton in laag, dikte 15 cm
m2

6.800

4,35

18.

grindasfaltbeton

ton

46.000

38,70

19.

asfaitbe ton

ton

38.000

41,60

20.

gietasfalt

ton

800

81,60

21.

kleeflaag tussen asfaltbckledingsiagen.
ton

175

22.

afwcrkleag op asfaitbekleding ton

276

430,--

23.

afstrooilaag van gebroken
grind

ton

1.170

27,--

kl.eflaag voor betonbiokkenh:kleding dijkskruin met aansluitende belopen
ton

14

460,--

24.

laden, vervoeren en verwerken van ter b schikking gesteld paklaagmateriaal

ton

9.700

11,85

26.

stenslag voor verhardingen

ton

2.200

21,60

27.

puin voor verhardingen

ton

400

20,50

m3

6.000

6,65

opnemen en opnieuw verwerken
zink- en stortsten

ton

2.000

5,4o

opruimen. van zink- en kraagstukkn

m2

2.600

3,05

31.

uren werkens van -,en duikr

uur

110

32.

ijzer aen zakbakens

kg

300

1,--

33.

Bag:j;ren in de havens van
Zijp en Kruiningen

m3

195.000

0,85

25.

28. opbreken, afvoeren, c • q.
storten asfaltbekleding
29.
30.

34.
35.

Zuig;n bij Kroonton mond
Vee.rscho Gat

m3
beschikbaar stellen van over- stelslagmaterical volgens art. 3, post
lid 41.

55,

66.000
18.300,--

- vervolg staat A -

31.
vervolg STT u
(verhindond. hoev- lheden)
vo1gnr

omscnrljving

kosten van aankoop en opslag
van materialen ten behov
van depot (art. 3, lid 41,
sub c)
lten van voorbereiding e•nz.
van mechanisch steenstorten
volgens art. 24 lid 6.
vergoeding voor het gebruik
van bromfietsen overeenkomstig art. 12, lid 13.
1.eosten van door de directie
aan derden op te dragen leveringen en werkzaamheden, van
door de directie gevoerde telefoongesprekken, foto's o.d.

ho.•v:1heid

eenheid

stelpost

3

nheids
prijs in

250.000,--

350.000,-3.000,--

90.000,--

verrekening geschieden alle niet in staat A genoemde
leveringen en werkzaamheden, welke uit de bepalingen van deze
overeenkomst of de A.V. volgen, of door do aard vee go.d werk
worden geist, behoudens het bepaalde in art. 5.
Ter inlichting van de aannemer zijn in dc hierna volgende
staat B opgenomen de belangrijkste voor de uit te voeren werken te leveren en te verwerken materialen en te verrichten
werkzaamheden waarop geen verrokening plaats vindt.
D onder do volgnummers 1 en 2 vermelde hoeve•.lheden zijn
berekend volgens het theoretische profiol, zoals dit op d hij
deze overeenkomst behorende tekeningen is aangegeven. Deze hoeveelheden zijn derhalve vastgesteld zonder dat rekening is gehouden met uitlevering, inklinking van de specie, vereiste tonrondten, verlies bij het verwerken, stuifvcrliezen onz.

- STAAT D -

32.
STAAT 2
(hoev .--elheden ter inliChting)

volg-t
nr

eenhcid

omschrijving

hoeve 1huid

zand uit inbaggoringen en vordieringen
nabij sluitgat.

n3

850.000

zand in ophogingen t.b.v. dijkvakken A
en 2, duinvorzwaring en eerste strandaanvulling.

e15

1.710.000

caissons (bai:kcn + opzetstuieken) , aanvoeren en plaatsen

st

82

phoenixcaissons, type AX, aanvoeren
en plaatsen, type 2h gereed houden.

st

doorlaat-caissons, aanvoeren en plaatsea.

st

7

st

30

teenconstructie basaltglooiing, leveren en verwerken

ci

70

buitenteenconstructi, bestaande uit
houten damwand en geimprcgneorde nylon- ren en verwerk.en
slab, 1ev .

ci

1.170

binnenteonconstructic, bestaande uit botonband, tenschot en porkoenon, iovroa
en verwerken.

ci

845

nylonmatten,
werken.

17 x

75 m, vullen en ver-

binnenteenconstruCtid, bostaende uit t en2.
schot en porkoonen, treon en herzetten
ci
met bij levering van betonband.

100
840

hardhoutvlchting, leveren en verwerken
bot onblokk:enbekloding dijkskruin met aansluitende belopen, exclusief klcecflae.g
Leveren en verwerken

in

gewapend betonnen verzamelputten, leveren
en verwerken.

st

eternietbuizen, leveren en verwerkon

in

betonnen trappen, breed 1,40 ci in binnenbeloop leveren en verwerken

st

1.200
II

560

3 ,

ontluchtingspijpies in dijkskruin, levellrelil.
st
en verwerken.
rij sschuttingen leveren en verwricen.

in

helm steken en planten
bezaaiing met graszaad

.

47
3.800
2

ha

- Vervolg STAAT 2 -

33.
Vervolg STAAT B
(hove iheclen ter inlichting)
volgnr

eenheld

omschrijving

hoeveelheid

licht;'-n en opslaan caisson-opzc-tstukken

st

32

slopen en opruimen caisson-onderdelc-n

m3

kOO

trekken en opslaan van houten damwand uit
de buitenteenconstructie

ril

leveren en heien hardhouten meetpalen

at

1+

op diepte baggeren toegangsgeul werkhaven
nabij Vcrc en specie afvoeren

m3

20.000

45

Art. 5. Ter beschikking vati de directie te stellen arbeiders.
Telkens wanneer de directie dit verlangt en zolang zij dit
nodig oorde-lt, stelt de, aannemer een of meer naar het oordeel van de directie geschikte arbeiders tot haar beschikking.
Deze arbeiders moeten zijn voorzien van het gero dschap,
nodig voor de hun op te dragen workzaorrhedon.
Hiervoor wordt de aannemer boven de aanneminsom vergoed:
het bedrag van het belasting- en premisplichtig loon van
de ter beschikking gestelde arbeiders, op basis van de
kosten op 5 februari 1959;
een opslag groot 45% van het onder A bedoelde bedrag;
o • voor elke week, dat ton arbeider ter bcschi*:irig wordt
gesteld, een bedrag gelijk aan de som van de voor de
be tro'i :en arbeider geldende kosten van de; halve verzilveringswaardo van de vakantiezegel, de totale premie van
het bodrijfspensioenfonds, de rentezegol en de risicozegel; voor de tijd, korter dan een workwL-ic, wordt bedoeld bedrag naar evenredigheid verlaagd;
een opslag groot 25% van het onder c bedoelde bedrag;
de kosten van vergoedingen, w1ko volgens de door het
College van Rijksbemiddelaars goedgekeurde arbeidsvoorwaarden aan de betrokken arbeiders wordep uitbetaald,
verhoogd met een opslag van

13%.

-

34.
-f. Bij de vergoeding van het belasting- en premieplichtig
loon als bedoeld in lid 3 sub a van dit artikel wordt
rekening gehouden met d geldende; loonregolingen. Lonen,
welke de rechtns geldende lonen te hoven gaan, komen voor
vergoeding in aanmerking indien en voor zovel het College
van Pijkebemiddelaars voor betaling ve.n hogere lonen toestemming hee-ft verleend.
In de aan de aannemer toekomende vergoeding overeenkomstig
lid 3 van dit artikel worden geacht to zijn begrepen d
kosten van sociale lasten, gereedschap, renteverlies,
algemene onkosten, winst en omzetbelasting.
Indien n

5 februari 1959 wijziging optr;:dt in de lonen

en/of sociale lasten van do ter beschikteing gestelde arbeiders, vindt hiervan verrekening plaats overeenkomstig
de bepalingen in verband met wijziging van lonen en sociale lasten.
Ter inlichting van de aannemer wordt medegedeeld, dat het
aantal uren van ter beschikk.ing te stellen arbeiders wordt
geschat op:
9000 uren van een ongeoofonde arbeider

4500 uren van een

geoefende arbeider

+500 uren van een vakman.
3. V: rrekening met de e annemr op grond van het vorenstaande
zal geschieden op afzonderlijke declaratie.
Art. 6. Door het Rijk ter beschihdeing to stellen_materialen.
1. Uitsiuitnd ton behoeve van de uitvoering van de in deze
ovorenkomst beschreven werken, worden op de hieronder
vermelde plaatsen en wijze door het Rijk aan de aannemer
ter beschikking gesteld do volgende materialen:
a. caissons
b,

39.000 ton

als boschrovn in urt.

7;

lichte zink- en stortste€-n, op de wal
langs het kanaal door kalcheren, stukgewicht circa 10 - 50 kg;

c. 57.000 ton

lichte zink- en stortstcen in het schip
voor de wal in en dor workhavens in
het Ve.rsche Gat;

- d.-

35.
d. 18.000 ton

zware stortste.n, on do wal langs het
kanaal door 05sichrn, stuftgw±cht

50

-

150 kg;
92.000 ton

zware stortste n in het schip voor de wat
in

58.000 ton

basaltstortSten in het schip voor de wa'e
in

9.700 ton

der w:rkhav, ns in het Veersche Gat;

n der werkhevens in het Vrsche Ge:;;

verhardingsrnateri.:l, paklaag en stngruis op de wal lange het kanaal door
Wa1chern, afmetingen

h.395.000

ton

5

-

20 cie.

mijnatoen, in het schip in de. haven van
Stein of op de wagon in Lutterade, zulks
ter keuze van de aannemer;

i.110.000 ton

fijn stortmaterinni, in het schip voor de
rscho
wal in é6n der werhhnvens in het
Gat;

Kettingnetten voor afdichting van do naden tussen de
doorlaatcaissons, op de caissons;
30 st
1. roiwagen

nylonientton van

75

x 17 ei, op het werk;

. op het werk;

ei. bok met sleepboot, inclusief bemanning, op het werk,

binnen 2 x 24 uur na afroep.
2. De aannemer draagt zorg voor het laden, vrvoren, lossen,
de opslag en do bewaking van d door ht ?ijh verstr;kt.
materialen en onderdelen.
van de A.P. wordt op do materialen
Ht bepaalde in par.
en onderdelen van toepassing verileard van het ogenblik
dat dc materialen ter boschieking van d aannemer zijn
gesteld. Voor nadien gcconstate,rdn

van deze

materialen en onderdelen is de aannemer verantwoordelijk.
Onverminderd het bepaalde in par.

van de A.V. zal voor

elk geval waarin naar ht oordeel veen de directie gebreken
of tekorten con gevolg zijn van nalatigheid van do annnmer, een korting van ƒ 100,-- (hond(,rd gulden) op dc aannomingssom worden toegepast, in te honda op de erstvolgende betalingstermijn.

- 3.-.

36.
3.

Het tijdstip of de tijdstippen wecrop e1aterialn, materieel en caissons beschikbeer worden gesteld, blijven ter
luzo van de directie, met di ci verstnnd, dat hieromtrent
overleg met de aennemer zal worden geplegd. dvntuole
vertraging of onregelmatigheid in dc tijdstippen van beschikbeerstelling van materialen

ci

materiel gev:-n de

aannemer geen aanspraak op bijb... taling of schadev.rgoeding.
+. ventuele liggelden van schpen, statigelden, enz.
zijn voor rekening van de aannemer, alsmede alle kosten,
welke, worden veroorzaakt door het ni.t tijdig laden, c.q.
lossen van de ter beschikking g..stelde materialen.
Alle door het Rijk beschikbaar gestelde, niet voor het
werk benodigde hoeve,lheden materialen, alsmede resten
daarvan, op wolkor behoud de directie prijs stit, blijven
Rijkseigendom. Deze materialen en onderdelen worden, voor
zover zij reeds op het werk zijn nanevoerd, door de aannemer naar door de directie aan te wijzen plaatsen op of
nabij het werk vervoerd en opgeslagen.
1-let ontlenen van de in lid 1 van dit artikel sub b, d en
g genoemde materialen aan de opslag langs het kaneel door
Ïalchren ge schic-.dt op aanwijzing van de directie, afzonderlijke bressen mogen niet worden gemaakt.
Ter pleetse achterblijvend steengruis en/of onbruikbare
steenresten moeten van de grondslag verwijderd en volgens aanwijzing van de directie op

A(n

verzameiplaats

langs het kanaal worden gedeponeerd.

Art.

7.

Door het Rijk ter beschi.kingte stellen caissons.

1. Behalve het in art.

6

genoemde mntoriel en materiaal,

wordn de, aannemer ter beschikking gesteld de volgende
betonnen caissons:
82 rechthoekige bakken met opzetstukken;
2 Phoenixcaissons type AX, alsmede 1 type BX;

7

doorlaatcaissons.

2. Do afmetingen van de bakken, genoemd in hot vorige lid

7,5 x 6 m; de afmetingen van de opzetx 7,5 x 2 ci. De bakken en opzetstukken

sub a, zijn 11 x
stukken zijn 11

- zijn -

37.
zijn aan beide zijden voorzien van uitstekende ribben.
Deze caissons worden b sciikbaar gesteld binnen eCn straal

van 125 km van het werk, vanaf medio mei 1959 of zov:r1
eerder als mogelijk zal blijken. Dc bakken worden drijvend beschikbaar gsteid, cle opzetstuk.kcn op da wal, beiden nabij open vaarwater. De aannemer zorgt tijdens het
transport voor een afdoende bufferconstructie tussen do
caissons. Ten behoeve van het transport van dc_ bra*:cn worden d aannemer ter bcschiJ:king gesteld een aantal houten
looppaden en oude autobanden. Deze dienen door dc. aannemer
na het plaatsen van de bakken onmiddellijk te worden teruggebracht naar de plaats van bschikb.aarstelling.

3.

De hoofdafmetingcn van de ?hocnixcaissons typ Ak zijn

62,18 x 18,90 x 18,29 m. kilo Phoenixcaissons staan aan
dc grond,

n in de vluchthaven aan ht Zijpe en twee in

de haven van KruiningLn. Dc. AX-caisson, gele gn in de
vluchthaven aan het Zijpe, mo.t voor 1 september 1959 uit
deze haven zijn verwijderd. Boven de gangboord--n, tegen
de wanden van de ..X-caissons worden overenkomstig de
tekening blad nr

5

door dc aannemer gewapend betonnen

vleugels aangebracht.
. De hoofdafme.tingen van dc. dooriantcaissons zijn 45,50

x

20 x 18 m. Deze caissons staan aan de grond in een bouwput, gelegen op 2,5 1cm van het werk. Uiterlijk 1 april

1961 zal een toegang tot deze bouwput zijn gebaggerd.
De bodem van deze toegang h ft cc n bredte van 40 ie. op
een peil van tenminste

5.

5 ie

De cccnnemer zorgt voor het vlot brengen, respectievelijk
laden, voor het vervoeren naar en het plaatsen in het werk
van alle caissons. De aannciïic.r draagt voor deze. werkzaamheden de volle verantwoord lijkhoid en neemt in het algemeen alle maatregelen, wei1e. een veilig transport vereist.
Bij beschadiging, aanvaring en het eventueel zinken van
schepen of con van de caissons is de aannemer verBlicht
de aangebrachte schade en de eventueel gezonken schepen
of caissons binnen c.er door cle' directie te ste11n termijn
to herstellen respectievelijk te lichten. Indien de aan-

- nemer -

38.
nEmer hierbij niet de nodige voortvarendheid betracht,
heeft de directi do bevoegdheid om do vE;roiSt: werkzaamheden door derden te doen verrichten. D. daaraan verbonden kosten zullen op de :rstvolgende betalingstermijn
worden gekort.

6. In aanvulling op het vorige lid wordt ton aanzien van de
Phoenixcaissons bepaald dat:
slib- en zandafzettingen in de caissons moeten worden
verwijderd en het inwondig; van de caisson schoon gemaakt;
alle afsluiters met inbegrip van het bijbehorende bewegingsmechanismo moeten worden gedemonteerd, goed gangbaar gemaakt en weer geinont, rd;
de caissons moeten ter beproeving 6nmae1 worden vlotgebracht en vervoigons weer aan de, grond worden gezt
in afwachting van dc. afvo r;
tijdens het v rvoer van de caissons twee pompbot-:n van
voldoendE; capaciteit langszij dienen te ligg.n teneinde
zonodig te kunnen lenzen;
voor het afvoron van de caissons uit de havens baggerwerk zal moeten worden verricht; (art •Lf staat A volgnummer 33)
f. ton behoeve van de aanvo r van de caissons zuigwcErft
zal moeten worden vrricht nabij d kroonton in de
mond van het V:.ersche Gat (art. 4 staat A volgnr 31+),
Eventuele reparatiekosten aan sfsiuiters en bewogiflgs
mechanismen worden verrekend op het onder volgnr 39 van
staat A van art. + opgenomEn bedrag in geld.

7. Ten aanzien van de Phoenixcaisson type BX wordt bovendien
bepaald dat deze slechts behoeft te worden aangevoerd,
indien het verloop van de sluiting dit naar het oordeel
van de directie nodig maHkt. Hiertoe wordt de caisson,
vanaf de dag dat de 6e doorlaatcaisson in het sluitgat is
geplaatst, gedurende 10 dag u in gredheid gehouden voor
aanvoer naar het werk. Hieronder te verstaan het bij de
caisson gereed houden van pomp- en si .pboton. Op deze
werkzaamheden vindt geen verrolsening plaats; wol zullen

- worden -

39.
worden vergoed (op apart(--, declaratie) ie meerdere kosten
van eventuele aanvoer en verwerking in het V.-crsche Gat.
Indien bij afloop van het werk caissons overblijven, blijven deze het eigendom van het Rijk, zij worden op een
plaats, ter keuze van de directie, opgelegd.
In geval van verlies van

n ter beschi'::ing gestelde

caisson zal het Rijk voor dit verlies van do aannemer
con vergoeding vorderen, welke per object ton hoogste
zal bedragen:
voor een rechthoekige bak met. afmetingen

f

11 x 7,5 x 6•m

20,000,--

voor con opzotstuk niet afmetingen

5.000,-

11 x 7,5 x 2 m:
voor een Phoenixcaisson type AX of DX:

1 1.Ö00.000,--

voor con doorlaatcaisson:

1 1.000.000,--

u. AlRemone voorschriften.
Art. n
1. Voor zover in deze overeenkomst gen afvijhnde of aanvullende bepalingen zijn opgnomen zijn on het wer1 van toepassing
de Algemene Voorschriften voor de uitvoering en het
onderhoud van werken onder beh r van hot Departement
van Watorstaat, vastgesteld bij boschil:.:king van d
Ginister van Waterstaat van

25 maart 1938, La. V.,

Directie van de Waterstaat en aangevuld bij die van

26 oktober 1939 La 9 1, Directie van de Waterstaat;
de Eisen door de Rijkswaterstaat gesteld aan de bouwstoffen voor de Wegonbouw

1957' (Wisen)

2. Voor zover de "Eison' in de plaats treden, respectievelijk
wijzigingen, aanvullingen of uitbreidingen zijn van de
bepalingen van de vierde afdeling van do A.V. gaan de
bepalingen van de 'isen" boven die van de A.V.

69 (lid 1) van de A.V. is op deze
overeenkomst van toepassing de G.B.V. 1950.

In afwijking van par.

Waar in de A.V. wordt verwezen naar de K.V.B,D. , moet
worden gelezen 'IÇ.V.B.B. 1955 met overeenkonistige wijzigingen in de paragrafen.

- 3.-

Lo.
Het bepaa1d in par. 25 (lid

5) van de A.V. vervalt en

wordt vervangen door de volgc.;flda bepaling:
'Indien bij de uitvoering van het werk moeilijkheden of

5

oponthoud ontstaan ten gevolge van na

februari

1959 afge-

kondigde na te 1ven wetten en wettelijke voorschriften,
is de, aannemer voor de gevolgen daarvan aansprakelijk,
tenzij redelijkerwij s moet worden aangenomen dat hij deze
niet had kunnen voorzien. In het laatste geval heeft hij
aanspraak op een billijke bijbetaling of schadevergoeding.
Verhoging van prijzen, huren, vrachten, lonen, sociale
lasten o.d. valt niet onder het begrip rnoei1ijkhedn als
in dit lid bcdoold.
. In par. 26 lid

3 van de A .V. wordn de woorden

Motor-

en Rijwielbeschikking?1 vervangen door kT.et VJcgonv.rk* ersrg1ement.

Art.

9. Tewerkstelling_van 1. er1ing-ste .nzett em.

De directie houdt zich de bevoegdheid voor van d- aannemer
te verlangen, dat hij hij de uitvoering van steenzutwerk
leerling-steenzetters, waarvan de opleiding door de
Otichting Productivitoit Rij swerkers

CII

Steenzetters wordt

verzorgd, tcwerkstelt. De aannemer verplicht zich aan
deze tewerkstelling alle gewenste m dvî..rking te verletien.
Dc meerdere kosten van tewerl:stclling van lEerling-steenzettors ten opzichte van normale volwaardige steenzetters
worden in overleg tussen directie en aannemer bepaald en
zullen aan d. aannemer door tussenkomst van de directie
op afzonderlijke declaratie boven de aannamingssom worden
vergoed.

Art. 10. Baggervergunnin en vergoeding.
1. Voor de in deze overeEnkomst beschreven bagger- en zuigwerken is geen vergunning vanwege da dienst der Dorneinen
.•n vrgoeding aan CL ze dienst te wornodig en behoeft g....
den betaald.

- 2.-

2. Tijdens het baggeren c.q. zuigen moet zich aan boord van
elk, bagger- c.q. zuigwerktuig een op verzool: van de aannemer door de directie afgegeven verklaring bevinden,
waaruit blijkt, dat met het onderhavige- met name genoemde
bagger- c.q. zuigwerktuig op de betreffende plaats en tijd
mag worden gewerkt ter uitvoering van deze overeenkomst.
Deze verklaring moet op eerste aanvrage aan de ambtenaren
van Rijkswaterstaat, het Dornoinbestuur en de Rijkspolitie
worden getoond; voor iedere keL-r, dat da .nnemer te dien
aanzien in gebreke is, zal hem f 25,--. (vijf en twintig
gulden) op de aannemingssom worden gekort over.. nkomstig
per. 18 (lid 6) van de A.V.

Art. 11. Kleiontlening_aan schorgronden
1. De aannemer houdt er rekening mede, dat indin ter voorziening in de behoefte -aan boklodingsklei voor het werk
klei aan schorgronden wordt ontleend, voor deze ontgraving de goedkeuring is vereist van Gdeputc rdc Staten
van Z, land. De bovenbedoeld go-.dkeuring ontslaat de
aannemer niet van zijn verplichtingn tegenover de eigenaar
van de betreffende gronden en de beh-erdLrs van de aangrenzonde vaarwaters en zoeworingen.

Art. 12. Directiebehoefton.
1. Van de dag van aanvang van de werkzaamheden tot do datum
van de eerste oplevering stelt de aannemer op het terrein
van de werkhaven nabij Veere ter beschihking van de directie
een dubbelwandig directieverblijf met Lon vloeroppervlak
van tenminste 50 m2 en bevattende:
een kamer, groot 24 m2, voorzien van 1 bureau, 1 tafel,
1 afsluitbare kast en verder meubilair;
een kamer, groot 16 m2, voorzien van 1 bureau, 1 tekentafel, 1 aflui.tbare kast en verder meubilair;
een keukentje met 'benodigd - servies;
cl. een portaal met handwasbak;
o. ie.n privac't met waterspoeling.

- 2.-

Van de dag van anvang van de wer).ç.zaemhcden tot de datum
van de eindoplevering Stelt de. aenn.uer ter b:schikldng
van de directie de moubilering en d stoffering voor het
directieverblijf nabij de loswal op het dijkvak op de
Plaat van Onrust.
Vanaf de dertigste dag na de aanvang van de werkzaamheden
tot de datum van eerste oplevering at it de aannemer op
aenwijzing van de directie op d- ialch.rense oever nabij
het werk tot haar beschikking een gemeubileerd en gestoffee-rd directieverblijf met :n vloeroppervlak van ca 270 ni2.
Dit directieverblijf dient behalve d benodigde kasten te
bevatten:
een zaaltje, groot 50 m2, met enige taf ls en

40

stoe-

len;
een kamer groot 30 m2, voorzien van een conferentietafel voor 10 personen, een bureau, enige archiefkasten
en verder meubilair;
drie kamers, groot ca 20 m2, ieder voorzien van een tekentafel, een bureau, een tafel en verder meubilair;
vier kamers, groot ca

14

m2, ieder voorzien van een

bureau, een tafel en verder meubilair;
. een keukentje met benodigd servies;
een gang met kapstokken en handwasbak;
twee privaten en een urinoir met waterspoeling.
L. De in de voorgaande leden genoemd' dirctiev;rblijVefl
moeten tijdens de hele duur van de beschikbaarstelling
zijn aangesloten op het interlocale telefoonnet; de eerste 2 verblijven verkrijgen 1 buitenlijn, het in lid

3

genoemde verblijf verkrijgt 2 buitcnlijnen. In de in lid 2
en 3 genoemde verblijven worden ieder 5 telefoontoestellen aangesloten. De kosten van aansluiting en abonnement
zijn voor rekening van de aannemer. De kosten van door do
directie te voeren telefooiigespr»ekefl worden verrekend
op het onder volgnr

39

van staat A in art.

k

genoemde

bedrag in geld.

5.

Tijdens de gehele duur von de beschikbaarstelling van de
in de leden 1, 2 en

3

genoemde verblijven, onderhoudt de

- aannemer -

43.
aannemer de genoemde verblijven met inventaris tot genoegen van de directie in goede staat .n draagt zorg voor
het bedienen, schoonhouden, verwarmen en verlichten daarvan, alsmede voor het verstrekken van en toereikende
hoeveelheid goed was- en drinkwater en het driemaal daags
verstrekken van warme dranken. Voorts stelt d aannemer ter
beschikking van de dir;ctie een schri.jfnachino met brede
wagen en een persoon, die kan worden belast met het verrichten van type-werk en het bdienen van de telefoon.
De aannemer stelt binnen 66n week na afroep door de directie op de wal langs het kanaal door talcheren een wagen
met een vloeroppervlak van tenminste

6

m2 beschikbaar.

Deze wagen wordt door de aannemer schoongehouden, verlicht
n vrwermd en zodikwijis de directi dit nodig oordelt,
verplaatst.
Tijdens de gehele duur van h.t werk st it de aannemer aan
de directie ter beschikking, zulks in aanvulling op het
gestelde in par. 27 van de A.V.:
een bo.mande zeewaardige motorboot met een motorvermogen
100 PK en een minste lengte en bre dte van resp.
11+ m en 3,5 m en voorzien van en ov.rdekte stuurhut en
gesloten kajuit;
twee bemande zeewaardige motorvltten, waarvan 6n uitgerust met een echolood en Decca-apparatuur;
een bemande, flinke roei- tevens poilboot, uitgerust
met een afstandslijn van 1+00 m met liLr, een peillood
van 20 m met haspel en een peilstok van 6 m lengte;
een goed geregeld waterpasinstrument van moderne constructie met twee waterpasba.kon en punaises;
twee prismakijkers ter goedkeuring van de directie;
een theodoliet;
twee sextanten, benevens op ieder zandwinwerktuig 6n
scxtant, alle met centecimale randverdeling.
drie pentagon prisma's;
ten minste 21+ jalons, lang 3 in en 2/+ jalons, lang 2 m;
twee kad stermeetbanden,rCspeCtiCVelijk lang 20 m en

50

m en twee stalen meetveren, respectievelijk lang 10 ei

en 20 m alsmede c.•n voldoond sental 2 en 5 m latten;
k. con veldiaboratoriUm, als nader omschrven in art. 27
(lid 22) van deze overeenkomst;
1. twee pontons met aanbruggen ten gebruike als aanleggelegenheid voor vletten.
De aannemer draagt zorg voor het lc.v:rn, opstellen en onderhouden van enige huippeilschalen in de nabijheid van het werk
ten dienste van de bagger- en zuigwerktuigen, alsmede voor
het aanwezig zijn van een poilstok en een poillood op ieder
van deze vaartuigen.
Bovendien stelt de aannemer ten bc.hoeve von een door de directie aan te stellen en te bezoldigen waker, op ieder der
baggr- of zuigwerktuign een dag- en nachtverblijf, voorzien van het nodige kooigood, beschikbaar.
De aannemer draagt zorg voor het vervoer van toezichthebbend
persotuel van en naar de bagger- en zuigweretuigen.
D(% met echolood en Decca-apparatuur uitgeruste motorvlet
(lid 7, sub b) moet bemand zijn mt vier personen. De aanstelling van deze personen behoeft de goedl.euring van dc.
directie. Zij behoren niet tot de ter beschikking gestelde
personen als bc.doeld in art. 5 van deze overeenkomst. Ter
inlichting van de aannemer wordt modc.gedc. id dat tenminste
twee van deze personen met het oog op de bediening van echolood en Decca-apparatuur enigermato; technisch geschoold dienen
te zijn. Gegevens oatrc.nt dc. Decca-apparatUur en de in verband daarmede aan de uitrusting van de motorvlet te stellen
eisen zullen de aannemer door de directie worden medegedeeld.
De ter beschikking van de directie gestelde gereedschappen,
c.nz. worden door de aannemer in goede staat onderhouden en
bij verlies, C.q. onbruikbaar zijn, door nieuwe vervangen
binnen een door de directie te stellen termijn.
Tijdens de gehele duur van het werk stelt d aannemer ter
beschikking van de directie vier bromfietsen van een door
d directie goed te keuren type met bijlc.vc.ring van de benodigde brandstof en olie. In geval van reparatie moeten
d. vc.rvoermiddelefl door andere worden vervangen. De vervoern nadr door de directie
middelen zullen worden gestald op

- te -

5,
te bepalen plaats. De aannemer mo. t voor de bromfietsen
een All risk verzekering afsluiten ter goedkeuring
van de directie. In de polis van deze

rzokc ring dient

de Staat mode als verzekerde te worden aangewezen. De
kosten van verzekering, stalling, onderhoud, onz. zijn
voor rekening van de aannemer. De bromfietsen blijven
het eigendom van de aannemer. De aannemer ontvangt î 0,04
per verreden km, te verrekenen op het onder volgnr
van staat A, art.

Art.

13.

4

38

opgenomen bedrag in geld.

Verbandkisten, roddingsmiddelc.fl c,nonevaUefl.

Tijdens de gehele duur van d uitvoering stelt d aannemer een verbandkist beschikbaar;
a. op beide dijkskoppen;
b i op het terrein van de werkhaven nabij Voere;
c. op ieder bagger-, zuig- en porswc.rtuig.
Op het werk stelt de aannemer voorts op, nader aan te
wijzen plaatsen twee brancards beschikbaar en moet op
verschillende uit elkaar gelegen onderdelen van het werk
van het aannemorspersOnE)el steeds tenminste

n persoon

aanwezig zijn, die in het bezit is van een geldig E.H.B.O. diploma.
Op elk in dienst van de aannemer zijnd ve-artuig dient
een roddingsbooi met lijn aanwezig to zijn.
1+. De aannemer is verplicht van alle op of in verband met
het werk voorkomende ongevallen, van welke aard ook,
onverwijid kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

Art. l. Schaftlokalen .n schuilketen.
De aannemer stelt nabij de plaatsen waar gewerkt wordt de
nodige schaftiokalen, alsmede voldoend. schuilketen ter
beschikking van de aldaar te wrk ge stelde arbeiders.

Art. 15. Huisvoeting van arbeiders.

- 1.-

+6.
De volksvrblijven, w1ke d-: nnmer tn behoeve van dit
werk n:, rz;t, moeten voldoen ecn d daarvoor gsteld;
wettlijke voorschriften.
D- aannemer zorgt voor het onderhoud van d door hem geplaatste volksverblijv;n en van hun inrichting, voor het
schoonhouden de.nrvnn en voor v rwcreing n vrlichting.
Indien de huisvesting wordt v rl cd in verblijven te land,
waaronder begrepen woonw:gens, wordt aet uitbreiding van
hetgeen dienaangaande in ht Ketenb sluit l92+ is bepaald,
voorgeschreven dat in elk verblijf, behalve de ruimte voor
de slaapgelegenheid, aanwezig mo.t zijn .,en bhoorlijk afsluitbare ruimte geschikt voor zit- en eetgelegenheid en
voorzien van da nodige tafels n ban]eenn stoelen, verder
n ruimte, waar natte kleren kunnen worden gedroogd en,
zo de dirctie dit nodig zal oordelen, i.,7n afzonderlijke
ruimte voor hol:en. Voorts mm t anw..zig zijn voido;nde
woonruimte voor

persoon of gzin, weeraan d. zorg voor

de huishouding in d kat, zonodig eet inbegrip van h t hareidn van voLdsel, moet zijn opgedragen. do de dircti
dit nodig oordeelt, stelt de: aannam. r d: ze persoon of dit
gezin tot haar geno.gen aan en cm. t

LIij

eventu ei verder

die maatregelen nLun, welm d directi wenselijk of nodig
oordeelt.
Indien de huisvesting wordt verf cd in verblijven aan
boord van woonschepen, wordt met uitbr iding van hetg;en
dionaangcanda in de glainenten op woonwagens en woonschepen
is bepaald voorgeschreven, dat deze vLrblijven aan de
volgende eisen moeten voldoen:
wanden en daken moeten waterdicht en tochtvrij zijn;
d vloer, de zoldering en wanden moeten bestaan uit of
beschoten zijn met geploogd en geschaafde delen;
de tot nachtvarblijf of tot dag- en nachtvorblijf bestemde ruimte moet zijn ingericht ovra nkomstig de
voorschriften van artikel i+, 1 Lid van ht detonbesluit

1924, met dien verstande dat voer 7 m3 wordt gelezen
6 m3 en voor 1,9 ei wordt gelezen 1,8 ei;

L.7 •
de luchtververoing en do lichtboolating moeten tot genoegen van de directie zijn, di tevens zal bpalon,
hoeveel personen in elk verblijf mogen worden gehuisvest;
voor elk in hot woonschip aanwezig gezin moet een geh.• 1
atsluitbaar slaapvertrk

nviezig zijn, uitsluitend voer

de leden van het gezin bestemd.

5. Het in do leden 3 en 4 van dit arti:ol beDaulde is nit
van toepassing op ketn, woonwagens, woonschepen, waarin
slechts

gezin wordt gehuisvest n evenmin op voor de

bemanning van vaartuigen bestemd. logies.

Art. 16. Maatregelen in ht belang van dschvpd.
Dc aannemer nemt alle maatregelen in hot belang van de
schecpv art, wo1k in het migorîon Reglement van Politie
voor Rivieren en Rijkskanalen en in het Binnenaanvaringsreglement zijn voorgeschreven. in het bijzonder neemt hij
maatregelen, betrekking hebbende op het uanbrengn van seinen en verlichting aan het drijvend materieel en voor zover
de directie zulks nodig oordeelt aan cuissons, steigers en
andere werken.
Gedurende do uitvoering van d- werken mag het vrker te
water niet worden gestremd of gehinderd voor zover dit
naar het oord- 1 van de dirocti oct d_ uitvoering van de
werken in overeenstemming is te brengen. De aannemer verleent zijn volledige medewerking aan door het Loodswezen,
op verzoek van do directie, te treffen maatregelen ter
regeling van de geregelde doorvaart, in het bijzonder van
vissersvmzartuigon.
De aannemer is voorts gehouden alle voorschriften en aanwijzingen op te volgen, welke homo, in verband met de veilighuid van de scheepvaart, door de dire ctie zullen worden
gegeven.
Art. 17. Ijorktcrreinen.
1. Voor de opslag van materialen en mat riool, het plaatsen
van loodsen, keten, nz • en voor ht verrichten van met

48.
de uitvoering van het werk verband houdende werkzaamheden
verkrijgt de aannemer, voor zolang do directie zuiJcs nodig
acht, de beschikking over de terreinen, wlke zijn gelegen
binnen de op de tekening blad 1 aangegeven grenslij non.
Behoudens het in het vorige lid bedoelde werkterrein wordt
do aannemer mode ter beschikking gesteld de aan dt Waicherense oever op ca

1,5

km ton noordwesten van Veore gelegen

workhaven met aangrenzende haventorreinon. De, aannemer dient
er echter rekening mede te houden dat tijdens de uitvoering
van de in deze overeenkomst omschrevn werken van deze haven en haventorreinen mede door derden gebruik zal worden
gemaakt, terwijl voorts in deze werkhavcn door derden werken zullen worden uitgevoerd, we11 e verband houden met de
verdere outillage van doze haven en het door hem van deze
haven te maken gebruik hiernaar dient te worden geregeld.
De aannemer dient zijn rijewerkzaten binnen 2 maanden na
aanvang van het werk gebruiksklaar te hebben. Als zato kan
worden gebruik gemaakt van het ton oosten van d havenkom
op de Plaat van Onrust gelegen strand met daarachter gelegen ophoging.
Lf

Do directie zal godelten van het in lid 2 van dit artikel
genoemde werkterrein voor bepaalde tijden tr beschikking
stellen van derden, zonder dat de aannemer deswege aanspraak
op schadevergoeding of verlenging vo.n oplev.ringstermijnen
kan doen gelden.
Voor zover de -aannemer buiten do in de leden 1 en 2 van dit
artikel genoemde terreinen moer werk- en/of opslagterrein
nodig heeft, moet hij daarin zelf voorzien en komen de terzake vc-rschuldigdo vergoedingen te zijnen laste. Vertraging
of oponthoud in het werk, als gevolg hiervan ontstaan, geven
de aannemer geen aanspraak op uitst;l ven oplevering, noch
op hot toekennen van schodevorgoeding.
Bij de erste oplevering moeten, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, alle aan cL. aannemer toebehorende
verblijven, keten, loodsen, hulpmiddelen, materialen, materieel, enz. zijn verwijderd en moeten de terreinen tot
genoog..n van de directie zijn opgeruimd en in orde gebracht.

- Art. 18.-
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Art. 18. orkp1an en wij_ze van uitvoering van het werk.
1. Bij de inschrijving moet door de. aannemer worden ingediend
en werkplan, omvattende en duidelijke beschrijving van:
de, wijze, waarop en de volgprdc, waarin hij de werkzaamheden denkt uit te voeren, toegelicht door en tij dschema;
het bij de uitvoering te bezigen materi:l, met vermelding van de capaciteiten.
2. Bovendien legt de nandemer to1konjar een volledig, gedetailleerd werkplan over betreffende de werkzaamheden
van het komende jaar, waarin behalve een uitvoerige beschrij ving van wijze en volgorde van werkzaamheden en een
gedetailleerd tijdschema, is opgenomen een volledig gespecificerde lijst van het te bezigen materieel. Deze
lijst bevat behalve soort en naam van ieder werktuig, de
meest kenmerkende technische gegevens en de naam van do
eigenaar.
Het in dit lid bedoelde werkplan wordt voor do eerste maal
overgelegd binnen 2 weken nadat schriftelijk aan de aannemer mededeling is gedaan van de gunning. in de volgende
jaren wordt het plan steeds voer 1 februari overgelegd.

3. Bij het opstellen van de workpiannon houdt de aannemer
rekening met het in art. 37 van deze overeenkomst bepaalde en voorts met de bepaling, dat geen asfaltbekleding
mag worden aangebracht zolang er uittreding van perswatcr
uit het te bekleden beloop mogelijk is.

+. Met het werk wordt niet begonnen dan nadat het betreffende
werkplan, c.q. zoals het na overlgeiet de directie is gewijzigd, is goedgekeurd.
De goedkeuring van het werkplan ontheft de aannemer in
generici opzicht van zijn verantwoordelijkheid en verplichting tot een goede uitvoring van het werk binnen de
daarvoor gestelde tijd.
Voorts wordt tijdens de uitvoering ven het werk tussen de
aannemer en de directie geregeld over eg gepleegd over de
onderdelen, van het werkplan. Alle in het werkplan aan te
brengen wijzigingen, ook die in de opeegevon materieelbe-

- zetting -
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zetting, behoeven vooraf de schriftelijm goedkeuring van
do directie. Eventuele wijzigingen of eenvullingon, welke
door de directie nodig worden geoordeeld om aan de verplichtingon ten aanzien van de goeds uitvoering van het
werk te voldoen, rdoeten na overleg tussen de directie en
de aannemer steeds ton spoedigste worden aangebracht.
Blijkt tijd&ns de uitvoering, dat de aannemer met de door
hem in het werkplan beschreven middelen hot tijdschema
niet kan aanhouden, dan is hij verplicht door gebruik van
moer personol en materieel de achterstand in te halen.
Indien tijdens de uitvoering olij kt, dat het gebruikte matoneel niet voldoet aan naar redelijkheid t stellen eisen, zo kan de directie, ongeacht vree g:ro bewilliging
tot aanvo.r, alsnog vervanging of aanvulling eisen, aan
welk verlangen de aannemer binnen een door de dire ctie te

stellen termijn hoeft te voldoen.

e
rt. 19. Plaatsen van de caissonre eksn.
Van de caissons, beschreven in art. 7, lid 1 sub , worden
de bakken en de opzetstukken afzonderlijk in het werk geplaatst. Do bakken kunnen ofwel

voor dn, ofwel met

m ordoro tcglijk worden geplaatst. De ous.t stukken worden
een voor een met behulp van een bok gesteld.
Ter afdichting van de naad tussen bak en opzetstuk zijn de
bakken op do bovonrand voorzien van gt. :rcl touw. In geval
van beschadiging is de aannemer gehoudn deze naadafdichting
tijdig te vervangen. Oventuele openingen en sparingon in
de buitonwanden van dc caissons worden me. t houten proppen
gedicht.
Do ruimten tussen de kopwanden van de caissons worden na
de plaatsing gevuld m:t mijnstccn.
Tn aanzien van de c.aissonreeksen in d beide dijkskoppen,
de loswal aan de Waicherenso zijd-. en d aansluitingen tussen dijkskoppen en AX-caissons wordt bovendien het volgende bepaald:
a. de caissons moeten in

Cfl

bohoor1ijk rchte lijn in

het werk worden gepleatst. Indien d platsafwijking

- van -
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van enige caissons cuer dan 0.25

bdraegt, kan de

directie: eisen, dat de caisson van de grondslag wordt
gelicht en zover nodig wordt omgezet;
b. alvorens do mijnstenvul1ing tues n d kopwandon der
caissons wordt aangebracht, dienen d vrtica1e naden
tussen de buitenste vleugels t worden afgesloten met
houten dam- en spieplanken.

Art. 20. De huipdam nabij de oostelijke dijl:skop.
Bij de uitbouw van de mijnstnkado in cI, buitenteen van
het onder B van art.

3

beschreven dijkvaT, dient de aan-

nemer rekening te houden met de mogclijl:heid, dat de aansluiting van deze. kade op de caissonrce1:s van de- dijkekop
(art.

3,

lid 18, sub b) eerst kan worden verkregen nadat

een hulpdam is aangelegd.
D lengte van deze huipdam is afhankelijs van de snelheid
waarmede hot werk wordt uitgevoerd.
Deze huipdam wordt samengesteld uit con reeks caissons,
als beschreven in art.

7,

lid 1, sub a, geplaatst op een

opstorting van mijnsteen waarvan do bovenkant is gelogen
op 5 m - N.A.P. , op dit peil een broedt: heeft van 15 m
en zo vlak mogelijk is afgestort.
D caissons worden na het riaatson gevuld met zand. Langs
d. caissons wordt ter weerszijden een raijnstcenbestorting
aangebracht tot een hoeveelheid van 2 ton/in, zijde.
. De mij nsteonkade in de buitenteen . wordt aangesloten op de
hulpdEun.
De hulpdam wordt geheel opgenomen in het zandlich nam van
do dijk. De bovenkant van de caissosraoet tenminste 2 m
beneden het opp.. rvlak van het buitonta....ud blijven.
In verband met het gestelde in lid 2 ven dit artikel ontvangt de aannemer voor iedere caiscon die hij minder in
de hulpdam verwrkt dan het op de tekening blad nr
gegeven antal van

13

3

aan-

stuks, een promle van .y 5.000, --,

welke bij de .erstvolgende betalingstermijn op afzonderlijke declartie zal worden uitbetaald.
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Art, 21. Grondwork.
Hot voor hot werk benodigde zand moe t worden ont1end aan:
do te. maken inbaggeringen en verciipingen in de nabijheid van het sluitgat;
b • de bodem van het V rsche Gat ton zuid n vand-. dan,
ni.t dichterbij dan

300 m, niet verder we dan 2 1cm,

tenminst 250 m uit de laagwaterlijn van Schoteman en
Huitorplant en tenminste 100 m oostelijk van de lijn
der rode tonnen.
c. de bodem van de Poompot aan de zuidelijke rand van de
Hompols tussen de roda tonnen nr

8 en nr 10.

Dc zandwinning mag geschieden tot eLn b1ijvend diepte
van maximaal 15 m - N.A.P. De directie kan verlangen, dat
de zandwinning zodanig geschiedt, dat hpaa1de ondiepten
worden opgeruimd.
Het beneden 1 in - N.A.P. gelegen deel van het zandlichnam
van de dijk mag worden gespoten of geklapt.
Lt. Het boven 1 m - N.A.P. gelegen dL•el van hot zandlichaam
van do dijk, alsmede dat van de duinvorzwaring, zal over
vrijwel de volle hoogte door middel you opspuiton moeten
worden aangebracht.
Een werkwijze, waarbij, nadat het zand is opgespoten,
grotero wijzigingen in het verkregen profiel moeten worden
aangebracht dan naar hot oordeel van de directie toelaatbaar is, wordt niet toegestaan. Eventuele plaatselijk ontstane vn- of slibresten, zullen ao tn worden verwijderd en vervangen door zuiver zand, dat zorgvuldig wordt
ing e w z ter d.
Gd

iten van het prof iel, welke niet door opspuiten worden

gevormd, moeten tot genoegen von de directie worden verdicht, b.v. met behulp van (n bulldozer. Afvoer van perswater buiten het werk dient op zodanige wijze te geschioden, dat gc.n beschadiging van het terrein plaats vindt.
Hierdoor ontstane schade is voor rekening van de aannemer.
Afvoer van perswater direct langs of in de nabijheid van
de dijksteen is vrboden.
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Indien bij het afwerken van het zandprofiel blijkt, dat
plaatselijk te veel of t weinig zand aanwezig is, zal
transport van zand in de lengterichting van het werk nodig
zijn. Dit transport geeft de aarir1omer geen recht op vergoeding.
De aannemer treft tijdens d uitvoering afdoende niaatregelen ter tijdelijke bescherming van het zandstort en van
het nog niet beklede zandlichaam.
Behalve de door de aannemer, in overleg me-t de directie te
bepalen en aan te brengn overhoogt met het oog op klink
van het zandlichaam, moet bovendien ovurhoogte worden aangebracht met het oog op te verwachten zotting van de ondergrond. De laatstgenoemde overhoogte wordt door de- directie
vastgesteld; de in verband daarmede te verwerken hoeveelheid zand is die bcdoeld onder volgnr 2 van staat A van
art. 44

8,

De voor dit werk benodigde klei wordt door de aannemer geleverd. De klei mag zijn rivierkloi of schorklei, doch
niet zijn gebaggerd en moet geschikt zijn voor grasgroei.
Deze klei moet een afslibbaar gehalte hebben van ton minste
30510 en ten hoogste 60% en overigens voldoen aan door de
directie te stellen eisen wat betreft consistentie en
chemische hoedanigheid. Onder "afslibbnar gehalte' wordt
verstaan het gehalte- aan deeltjes kleiner dan 0,016 mm.
Scheuren, welke tijdens of na het aanbrengen van de klei
mochten optreden, worden volgens aanwijzing van de directie
gedicht.
Bekledingsklei moet tot genoegen van de directie worden
verdicht. Transport van klei over de asfaitbekleding wordt
niet toegestaan.
De in het zandlichaam op te nemen mijnsteenkaden moeten
op zodanige wijze worden opgezet, dat zij tengevolge van
het persen van zand in het ciijkslichaam zo volledig mogelijk wordbn igewassen.
De aannemer didnt erop te rekenen, dat Iet buitenbeloop van
de mijnsteenkade mordere malén opneuw onder profiel zal
moeten worden gebracht. V66r het opbrengen van de asfalt-

- bekleding -

54.
bekleding wordt het mijnsteenopperviak met behulp van
een bulldozer tot genoegen van de directie verdicht.

Art. 22. Rijswerken en bestorting.
Zin.kstukken en kraagstukken worden, tenzij anders aangegeven, samengesteld uit twee lagen griendhout, elk dik
11 cm en een tussenlaag van bladriet, dik 12 cm. De deklaag van de kraagstukken wordt gemaakt van Hollandse rij sbossen;
overigens moeten Gelderse bossen (fijn gesorteerd voor
wiepen) worden gebruikt. Het gebruih van Gelders boshout
in de onderlaag kan worden toegestaan, mits het te zware
hout wordt uitgeschoten.
Plaat en afmetingen van de zinkstuhlcen worden door de
directie in overleg met de aannemer vastgesteld. De aannemer dient er rekening mede te houden, dat de directie
kan verlangen dat bezinking wordt aangebracht op andere
dan op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen aangegeven plaatsen.
De zinkstucken worden gezonken met een overlapping van
2 m. Onmiddellijk na het zinken wordt nabestort tot in
totaal 250 kg/in2 lichte zini.c- en stortsteen. De nabestorting wordt, tenzij op de bij deze overeenkomst behorende
tekeningen anders is cangegeven, uitgevoerd tot een hoeveelheid van 600 kg/m2 zware stortsteen. Deze nabestorting wordt uitgevoerd met inachtneming van par. 235 van
de A.V., doch met dien verstande, dat een hoeveelheid
van 200 kg/m2 binnen twee weken na het zinken van de
overlappende stuklen moet zijn aangebracht. De bestortingen worden voor een deel uitgevonrd met het in art. 24
beschreven steenstortapparaat.

4. De sjorringtouwsn worden om de andure vervangen door en
ajorring van 3 mm dik nylontouw. f: tuinen wordnn om de
andere wiep met nylontouw, dik 3 mm, ges,jord aan hot bovenroosterwerk.
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5.

Het rijsbeslag wordt uitgevoerd als licht rijsbeslag volgens par. 180 van de A.V. en aangebracht op een krammat
volgens par.

187

van de A.V. Rijsbeslag en krammat wor-

den apart verrekend krachtens de posten 13 en .lL van staat
A van art. +.

Art. 23. Nylon_bodembescherming.
De nylon bodembescherming, genoemd in art.

3

lid

34,

wordt

aangebracht met behulp van een rolwagen en van een drijvende bok. De rolwagen wordt met de te leggen mat, drijvend aangevoerd, vervolgens tot zinken gebracht en over
de bodem van d: inbaggering voortgetro1 ken, waarbij de
mat wordt afgewikkeld.
Ter inlichting van de aannemer volgen de onderstaande gegevens:
De nylonmat is voorzien van ingeweven slangen, 0 10 cm,
in de breedterichting van de mat.
De slangen moeten met behulp van

n zandperspomp worden

gevuld met zand. Bij het vullen moet cle perssiang zijn
omhuld met een afzonderlijke nylonslang, welke in de eerder genoemde, ingeweven slang achterblij t.
Voor het vullen van de slangen van de nylon mat is een
zandpompje nodig. De matten worden gelegd met een overlap van

5 m.

Van het materieel benodigd voor het uitleggen van de nylon wordt de aannemer ter beschikking gesteld:
de rolwagen;
een bok met een sleepboot.

Art. 2+. Mechanisch storten
Voor het aanbrengen van een deel van de steenbestortingen
wordt, in overleg met de directie, gebruik gemaakt van
een geme chaniseorde steenstortbak.
De aannemer verzorgt de bouw van de in het vorige lid genoemde steenstortbak, naar een door de directie gond te
keuren ontwerp. De aanbouwkosten worden vcrrekend voor
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zover deze betre ing hebben opd:. laadbakken, de hydraulische installatie en het losmechanisme met de bijbehorende aandrijving.

5.

Deze onderdelen, eigendom van het Rijk, kunnen door de
aannemer tegen een nader vast te stellen bedrag worden
overgenomen. Heeft g.en overdracht van eigendom plaats
voor de datum van eerste oplevering van het werk, dan wor
den de in lid 2 van dit artikel genoemde onderdelen door
de aannemer van het casco verwijderd. De kosten van deze
leatstgenoemde werkzaamheden worden eveneens verrekend.

L. •

Bij de voorbereiding van het ontwerp en na de afbouw van
de steenstortbak, worden proeven genomen door de aannemer
in samenwerking met de directie. De kosten van deze proeven worden verrekend voor zover deze voortkomen uit:
manuren van arbeiders;
uren van sleepboot;
verbouwing en reparatie, verricht door derden;
assistentie, verleend door derden.

5. De directie bepaalt, in overleg met de aannemer, het tijdstip, waarop de steenstortba].k, geschikt is voor de in lid 1
van dit artikel genoemde werkzaamheden. De steen, welke
na dit tijdstip met de bak wordt verwerkt is die, bedoeld
8 b, 9b en 10 van staat A, van art. 4.
in post

G.

Voor de verwerking van de in het vorige lid bedoelde
steen wordt de aannemer ten gebruike als afvierponton
ter beschikking gesteld een bok als onder art.

6

lid 1

sub m. genoemd.

7.

De verrokening genoemd in de leden 2,
op het onder volgnr

37

3

en l- vindt plaats

van staat A van art.

opgenomen

bedrag in geld.

Art. 25. Teenvoorzieningen en hardhoutvlachtingen.
Do gronon damplanken sluiten met een visbek in elkaar. Zij
mogen aan de benerdenzijde worden voorzien van een afschui
ning.
De met asfalt gepenetreerde nylonslab, breed 1 m, wordt tegen de damwand gespijkerd met 2- ' koperen bootnagels met
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koperen voigpiaat, h.o.h. 15 cm.
. Het grenehouten teenschot langs de binnenteen van het dijkslichaam wordt met 3 gegalvaniseerde taaie spijkers aan iedere perieoen bevestigd. De stuiknadan in de samensteliende
delen van het teenschot moeten worden aangebracht ter plaatse van een perkoen en dienen onderling ton minste 2 m te
verspringen.

9. De bovengenoemde houten teenvoorzieningen, alsmede alle
perkoenen, moeten worden gecreosoteerd. De in te persen
hoeveelheid creosootolie bedraagt 500 J per ie3.
De hardhoutvlechtingen wordn gevlochten van latten, dik
6

7 mm, breed ca. 6 cm. De 50 cci hoge vlechtingen worden

gesteund door daarnaast geplaatste stahen van hardhout,
zwaar 2 x 5 cm, lang 1 m, h.o.h. 50 cm, tenzij anders aangegeven; de 1 m hoge vie chtingen worden gesteund door daarnaast geplaatste staken van hardhout, zwaar 3 x 8 cm, h.o.h.
50 cm, lang 2 m. Het hardhout behoeft niet te worden ge-

creosoteerd.
Damplanken en perkoenen mogen worden gespoten.
Art. 26. Bezaaiing en heimbeplanting.
Het bezaaien van de kleibekleclingen moet geschieden met
een mengsel van graszaden en witte klaverzaad, waarbij 55
kg per ha moet worden vsrwerk.t van een nader door de directie op te geven samenstelling.
V66r het inzaaien worden de te bezaaien oppervlakken bemest met nader door de directie op te geven kunstnieststoffen. De kosten van aankoop van deze kunstmeststoffen worden
verrekend op het onder volgnr. 39 van staat i• van art.
opgenomen bedrag in geld.
V66r en na het inzaaien worden de te bezaaien oppervlakOen,
na van onkruid te zijn gezuiverd, gerold met een canibridgcrol, zulks in afwijking van par. 161 (lid 2) van de A.V.
+. De heimbopianting wordt uitgevoerd volgens par. 167 van de.
A.V.
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Art. 27. Asfaitbekleding.
1. Ht asfaitbeton moet als volgt worden samengesteld uit
steenslag 5/15, gegradeerd zand, zwakie vulstof en asfaltbitumen 80/100:

materiaal
door zeef N_480_d op zeef N-48o-d
16
2,4
0,075

2,4
0,075

-

gewichtsprocenten
grenzen
gewenst

8

asfaitbitumen 80/100

3-53

48
45
7

+0-50

6-8
7,5-8,5

Het grindasfaitbeton moet als volgt worden samengesteld
uit grind 5/20 mm, gegradeerd z;ncl, zwakke vulstof en as
falthitumen 80/100:
materiaal
door zeef N-480-d op zeef H-480-d
23
2,
0,075

2,4
0,075

-

asfaltbitumen 80/100

gewichtsprocenten
grenzen
gewenst
O-50

45

43_53

8 .

7

6-8

7

6,5-7,5

Het gietasfalt moet als volgt worden samengesteld uit
grind 5/20 mm, gegradeerd zand, zwa1.:e vulstof en asfaitbitumen 50/60:
materiaci
door zeef N-8o-d op zeef N-80-cl
23
2,4
0,075

2,

0,075

-

asfaitbitumen 50/60

gewichrocenten
grenzen

gewenst

30
61
9

56-66

.18

17-19

25-35
8-10

k. Als steensiag moet worden gebruikt porfierslag, kiezelslag of een ander door de directi goed te keuren materiaal.

5. Grind voor grindasfaltbeton en gitsfalt moet zijn zuiver en schoon gewassen riviergrind mt een regelmatige
gradering tussen 5 en 20 mm.

-
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Het gegradce rch zand moet worden samengesteld uit schoon
plaatzand en van elders aan te voren schoon scherp rivierzand. Overigens moet het mengsel voldoen aan het gestelde in
dc gisen'.
De vulstof moet voldoen aan de eisen voor zwakke vulstof,
met dien verstande, dat het bituieengehaite bij maximale
treksterkto van mongsels van vulstof en asfaltbitumen van
1+-20 gewichtsprocenten moet bedragen. Overigens moet de
vulstof van een door de directie goed to keuren fabrikaat
en samenstelling zijn. Afhankelij): van de kwaliteit van de
aangevoerde vulstof, is de directie bevogd geringe wijzigingen aan te brengen in de percentages asfaitbitumen van
de verschillende mengsels zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening.
Voor het gebruik van een afwijkend zandi;iengsel voor het
giotasfalt en het grindasfaitbeton kan door de directie
toestemming worden verleend. Aan de hand van de zandgradoring kunnen dan door de directie geringe wijzigingen in de
eerder genoemde mengverhoudingen worden aangebracht, zonder
dat zulks de aannemer aanspraak geeft op verrekoning.
De directie heeft overigens de bevoegdheid de in dit artikel genoemde mengverhoudingen te wijzigen. Hierbij zal
alleen verrekening plaats hebben voor de meerdere of mindere hoeveelheid verwerkte asfaitbitunien en vulstof, volgens
do nisdan geldende standaardprijzen, zonder bijberekening
van de vrachtkosten. 7,en en ander gemeten overeenkomstig
art. 4 van deze overoen]eomst.
Ht aefaltboton wordt na verwrking vordicht tot een holleruimteporcentage van maximaal

5%. Hiertoe wordt het materi-

aal, na zuiver onder profiel te zijn afgewerkt, tijdig gewalst, zodat tevens en gesloten cn effen oppervlak wordt
verkregen.
ii. Bij het aanbrengen van de grindasfalthotOfl wordt het afgemaakte zandbeloop zo minmogelijk betreden. Op het mijnstoenbeloop en de beide aangrenzende bomen wordt het
asfaitbeton aangebracht in drie lagen, waarvan de bovenste tenminste een dikte heeft van 10 cm. Iedere laag moet
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afzonderlijk worden verdicht, afgesproeid met zure emulsie tot een hoeveelheid van 0.5 leg/m2 en zo spoedig mogelijk worden afgedekt met de volgende lag.
1-let grindasfaitbeton wordt na verwerking verdicht tot
een holleruiretepercentage van maximaal iOa. Hiertoe wordt
het materiaal, na zuiver onder profiel te zijn afgewerkt,
tijdig gewaist, zodat tevens ann gesloten en effen oppervlak wordt verkregen. Bij hot verdichten moet de wals
uitlopen op aansluitend gemaakt werk en over de bekisting, welke over de stortnaden wordt gesteld. De bekleding van de belopen met een helling van 1

3 wordt ge-

walst met een rol met een diameter van 1 in en een gewicht van tenminste 1000 kg per in lengte.
Het verdichtingsmaterieel behoeft vooraf d goedkeuring
van de directie. Goist wordt, dat per stort tenminste
6n verdichtingsapparaat in bedrijf is.

i'+. Tussen het grindasfaitbeton en het asfnitbeton wordt een
leleeflaag aangebracht van emulsie type C. De kleoflaag
wordt op de nog warme onderlaag aangebracht tot een hoeveelheid van 1 kg/1112, terwijl kort voor het aanbrengen
van de toplaag van asfaltbe ton een tweede bewerking met
emulsie volgt tot een hoeveelheid van 0,3 1,7g/m2. Voor
zover de1n van het beloop in aanreJeing zijn geweest met
zeewater wordt hier voor de kleefiaag een zure emulsie
toegepast.
15. De botonbiokkon op de kruin en aansluitende belopen van
de dam worden gekleefd in een op de onderlaag van grindasfaitbeton aan te brengen leeg omuisie type 0 tot een
hoeveelheid van 1,5 kg/in2. De in hot zicht blijvende botonviakken worden voor het plaatsen niet kalk bestreken;
de zijkanten van de blokken worden voor het plaatsen met
emulsie type 0 bestreken en de voegen tussen de blokken
zonodig ingogoten. De aannemer draagt er zorg voor, dat
de onderlaag van grindasfaitbeton, zonodig door het daarop aanbrengen van een uitvullaag van en asfaltmortel,
volledig vlek is alvorens de betonblokken worden geplaatst.
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61.
Op deze uitvullaag vindt geen verre:uning plaats; de samenstelling van de mortel behoeft do goedkeuring van de
directie. Do directie behoudt zich de bevoegdheid voor,
zo vaak zij zulks nodig acht, voor de 1;loeflaag einulsie
type Ok insteds van emulsie type 0 te doen toepassen, in
wolk geval verrekening plats vindt togen dezelfde cnheidsprijs.
Op het asfaitboton van de dijkskruin en het buitenbeloOp,
met uitzondering van het beloop onder 1 : 4,.en het grindasfaitbeton van het binnenbeloop wordt omulsie type 0 tot
con hoeveelheid van 0,6 kg/m2 aangebracht op de nog warme
laag. Naderhand wordt in grote oepervlakken een lang emulzie type 0 aangebracht tot een hocvolhid van 1,2 kg/m2,
welke wordt afgestrooid niet gebroken grind, tot een hoe1 wordt op
veelheid van 10 ig/m2. In het beloop onder 1
het nog warme asfaitboton een long bituroen 280/320 aangebracht tot een hoeveelheid van 1.5 kg/in2, welke niet
wordt afgestrooid.
Alvorens een volgende laag van de asfaltboklediflg wordt
aangebracht dient de onderlaag schoongemaakt en droog te
zijn.
Alle stortuaden moeten recht en volgens aanwijzing van
de directie wordc.n uitgevoerd. Hierbij wordt, voor het
verdichten, een bekisting over de naad gesteld. Ter
plaatse van de stortnadon wordt het nog warme materiaal
bestreken niet zure emulsie, welke behandeling wordt herhaald voor het aanbrengen van de aansluitende bekledingen.
In de asfaitbekleding mogen geen langsnaden gemaakt worden beneden 3 ci ± N.A.P. Zowel do stortnacten als de overgangen in laagdikton in boven- en onderlaag moeten onderling ton minste 1 ci vorspringen. De plaats van de stortnaden behoeft de goedkeuring v 0 n de, directie.
Bij de ponetratie' van stortoteen worden de naden met aansluitende constructiedelen volledig volgegoten.
De directie kan de verwerking van asfalt bij regen of
harde wind stopzetten. De afwerklagen mogen uitsluitend
bij droog weer worden aangebracht.

- 22.-

62.
De aannemer stelt een veldiaboratoriurn ter beschikking,
waarin de benodigde apparatuur voor het verrichten van
extractie, om de samenstelling van de gebruikte asfaltmc-ngsels te onderzoeken, een boorapparaat voor het steken
van monsters, en ten microburet voor vulstofoncierzoek.
De in par. 11+3 (leden 8, 9 en 15) van de A.V. genoemde
temperaturen worden met 200 verlaagd, behoudens voor de
gietasfalt.
21+. De aannemer wordt erop gewezen, dat het gestoid in art.
32 van de A.V. op het werk van toepassing is, met uitzondering van ht gestelde in de laatste zin van par. 152,
lid 1. Ter contr6le dient tenminste 1 tegel te worden
genomen per dagproductie.
25. Op iedere asfaitmenginstailatie wordt door de directie
een asfaltmcngtijdmeter gemonteerd.
In afwijking van het bepaalde in par. 11+3, lid 18 van de
A.V., worden de daarin genoemde kosten niet ten laste
van de aannemer gebracht, terwijl lid 19 vervalt en wordt
vervangen door d volgende bepaling:
De werkelijke kosten voor tussentijdse reparaties, verhoogd met f 25,-- per reparatie, alsmede de kosten voor
vervanging van beschadigde of zoekgoraa]te onderdelen,
zijn voor rekening van do aannemer. Deze kosten zullen
overeenkomstig par. 12, lid 6 van de A.V. op de aannomingssom worden gekort.

Art. 28. Bouvistoffon.
De bouwstoff. n moeten zo tijdig worden aangevo rd, dat
zij niet behoeven tm word ei gebruikt, alvorens de uitslagen van de d eerop te verrichtn iaboratoriumproevon heieend
zijn.
Ten laste van de aannmier komende: kosten, als bedoeld in
par. 38 (lid 2) en par. 287 (lid L) van do A.V. worden
2 (
1id u0
gekort op dc aannemingssom ov•r enkoristig par. lu

van de A.V.

-

63.

5.

De kosten vn emballage en verzending van monsters zijn,
ook - bij goedkeuring, ten laste van de. aannemer en zullen
zo nodig op de in het vorige lid van dit atikel aangegeven wijze worden gekort.

L•

Bctonartikelen moeten worden betrokken van een fabriek,
waarvan de keuze is ter beoordeling van de di'ectie. Deze
artikelen moeten vo1don aan de Volgende eisen:
a. uit het beton gezaagde kuben van 5 cei hebben een drukvantheid van tenminste

450

kg/cm2; uit het beton ge-

zaagde blokjes van 10 x 10 x 5 cm vertonen, na bij
0
100 0. tot constant gewicht te zijn gedroogd, geen
grotere wateropnarno dan 10%; als drukvastheid en wateropname gelden voor elke aan de directie aangeboden partij van ten hoogste de helft der gehele levering, de
gemiddelden van respectievelijk 4 drukprocven en 2 wateropnameproeven. De ter keuring aangeboden partij
wordt afgekeurd, indien één der proofstukken een lagere
drukvastheid h.eft dan k25 kg/cm2. Hot aaita1 te beproeven banden bedraagt twee voor iedere ter keuring
aangeboden partij;
h. de artikelen zijn vlak en vertonen -een holten of
spleten. Zij zijn niet gesausd. kaatafwijlcingen bedragen niet n.er dan 2 mm. De te gebruiken cement is hoogovoncement;
c. het volur!logewicht van het beton mag niet kleiner zijn
dan 2,25.
De directie heft te allen tijde toegang tot dc fabrieken,
werkplaatsen of terreinen, waar de voor levering bestemde
betonartikelen worden vervaardigd of zijn opgeslagen.
Puin voor verharding van de toegangswegen is geklopto kimkerpuin en bevat gen kleinere stu:ken dan 3 cm en -een
grotere stukken dan 7 ore kantzijdu.
Porkoenen zijn van grenehout, machinaal goschild, gepunt
en gekruind. De perkoenen zijn volgowassen en recht.
Geldersorijebossen (fijn griendhout) moeten zijn van hetzelfde sortiment als hollandse bossen volgens het normblad

ti 7+7. De doorsnede is nagenoeg cirkclvorriig. De omtrek bij

- de -
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de. onderste band tenminste 70 cm; on 2,3 m uit dc houteinden (sengeknepc-n) tenminste 30 cm. De lengte is tenminste 3.5 in, de bossen moeten goed gevuld zijn tot genoegen van de directie. Ze mogen ten hoogste drie takcn bevatten met omtrek 10-12 cm aan het stamicinde.

8.

Nylon.
Nylontouw hoeft een treksterkte van 1+0 kg.
De gempregneerde nylonslabben, ter breedte van im,
volgens art. 3 (lid 10b• moeten worden betrokken van
een fabriek waarvan de keUZe is ter beoordeling van de
directie. De

5

cm strooksterkto van het nylonweefsel

moet, zowel voor als na het aanbrengen van de asfalthuid voor zowel de ketting als de inslag ton minste 250
kg bedragen. Het nylonweofsel vorkrijgt aan beide zijden een asfalthuid van een door de directie goed te keuren samenstelling. Het gewicht van de slabben moet tenminste 2 kg/m2 bedragen.

9.

Graszaad moet worden betrokken van een handelaar, waarvan
de keuze is ter beoordeling van de directie en dient door
deze handelaar te worden geleverd in goplombeerdo zakken,
voorzien van een getekende mengsolvorlelaring. Ht klaverzaad moet apart worden geleverd, zoals voor het graszaad
is aangegeven.

10. Alle bouwstoffen moeten door de directie zijn goedgekeurd,
alvorens zij mogen worden verwerkt.
ii. De eindkeuring van alle materialen geschiedt op het werk
na de lossing. Indien de directie reeds v66r of tijdens
de lossing tot afkeuring moet besluiten, mag de lossing
niet worden begonnen, of kan de directie eisen, dat de
lossing wordt stopgezet.
12. Alle afgekeurde materialen moeten door de aannemer binnen
Lf weken, nadat hem van de afkeuring kennis is gegeven,
van het terrein worden verwijderd. Voldoet de aannemer
hieraan niet, dan worden de materialen zonder vorrekening
eigendom van het Rijk of zullen dezo door de directie op
kosten van de aannemer van hot terrein worden verwijderd.
Deze kosten zullen op de eerstvolgende betalingstermijn
worden gekort.

- 13.-

13.

Voor het meten en wegen ten behove van het vaststellen
der verwerkte bouwstoffen, stelt d aannemer zonder verrekening de door de directie nodig geachte arbeiders en
hulpmiddelen beschikbaar. D hoc-v-elheden worden gemeten
of gewogen door de directie in tegenwoordigheid van de
aannemer of zijn gemachtigde.

Art, 29. Hetgjbeken van tiide1ij wcrki.
Ter plaatse van de aansluiting van de dijkvakhen, genoemd onder B en F van a.rtiLel

3,

op bestaand werk,

worden delen van de caissons en dE
Het tijdstip, waarop met dz

bekleding verwijderd.

eer]ezaamheden een aanvang

mag worden gemaakt, behoeft de goeddeuring van de directie, evenals de werkwijze.
De plaats van de op te bre'een bekledingen wordt door dc
directie aangegeven. De af.oeie.nde materialen worden af
gevoerd en gestort of opgeslagen in de directe omgeving
van het werk op een nader door de directie aan te wijzen plaats. De hoeveelheden zijn die, vermeld onder de
posten 28 t/m 30 van staat A art. 5.
De opzetstukken en zonodig cv rie P

caissondelen, welk.e

gelegen zijn binnen 2 m van de omtrekslijnen van het
dijksprofiel, worden verwijderd, ce: t dien verstande, dat
dit niet benedcn het peil van 1,5 ei - N.A.P. behoeft t
geschieden. De afkomdnde materialen 'worden afgevoerd
en gestort of oegeslagen in de directe omgeving van het
werk op een nader door de directL aan te wijzen plaats.
0e de in dit lid genoemde w r.z eemhe dan vindt geen vErrekening plaats.

5.

Rijsbeslag en krammat worden ougeruimd vôdr het inzaaien
van de onderliggende kleibr 'eleding.

Art.

30

Zakbakons.

1. Op nader door de. directie aan t wijzen plaatsen in de
buitenkruinlijn van de dijk, worden zakbakens gesteld,
elk bestaande uit een gasbuis U

236 -

l' - n Zw, gelast
- op -

66.
op en stalen voetplaat, groot 60 x 60 cm, dik G mm. De
zakbakens worden vierzijdig getuid. De zakbakens worden
gesteld wanneer

2.

de

grondslag tot 1 ci - U.A.P. is opgewer]ct.

D aannemer is verplicht er zorg voor te dragn, dat de
in het werk geplaatste zekbakens in gc n enhel opzicht
worden beschadigd.

»rt.

31.

Loclingn .n stroommotirtgen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen door de
directie regelmatig lodingen en stroonsnelheidsmetingen
worden verricht.
Du aannemer dient hiermede rekening te houden bij de plaatsing van hot drijvend materieel en de regeling van de
materiaalaanvoer; ook overigens verlerat de aannmer zijn
v olie. medewerking.
Art. 32. Vcrrokanincgo.
In de plaats van het twcrde tot en niet het vierde lid van
par. 28L van dc A.V. wordt bel lii, dat uiterlijk op de
derde dag van elke w •ek door de dircti: en de aannemer
of zijn gereachtigde gezameniij. wordt vastgesteld hetgeen
aan verrekenbaar werk in de voorafgaande we-k is verricht
of geleverd. Dk , uitkomsten van deze vaststellingen worden
aangetekend op door de- directie be: scIikbaar gestelde staten in tweevoud.
D staten worden opg maakt door de riot het dagelijks toe zicht belaste ambtenaren van de kijksvzaterstaat en moeten
door de aannemer of zijn gemaclitigdo binnen een wek zijn
ondertekend en aan de directie toegezonden. Een staat
behoudt dc directie, de tweede wordt na goedkeuring aan de
aannemer uitgereikt.
Geen leveringen of werkzaamheden worden bij de afrekening
in aanmerking genomen dan die, welke in bovengenoemde
staten zijn vermeld.
L

Indien de aannemer en de directie v rschil van nee ning
hebben omtrent enige levering ei vierkzacimheid wordt daar-

- van -
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van op bovenbedoelde staten aantekening gehouden In
afwachting van de beslissing in het go schil worden de
leveringen en de wLrkzaamhsden op de statn ingevuld,
zoals zij door de directie als juist worden beschouwd,

5. Door de directie wordt een dagboek bijgehouden. In dit
dagboek worden onder mer alle omtrent de uitvoering van
het werk gemaakte afspraken vastgelegd. Deze afspraken
worden, ten bewijze dat de aannem.r zich er mede heeft
verenigd, door hem of zijn gemachtigd. voor akkoord getekend. Het dagboek wordt wekelijks door de aannemer of
zijn gemachtigd voor gezien getekend.
Art. 33. Go gevens materieel en

2I° 2•

Tijdens de gehele duur van het werk verstrekt de aan'e.ctie wekelijks o., n lijst met alle door
nemer aan de dir
do directie gewenste gegevens betreffende het in gebruik zijnde iiaterioel met inbegrip van de bemanning
en van dc aangevoerde materialen.
liede t(.-,n behoeve van de berekening van het in art. 35
lid +) bedoelde bedrag is de aannemer verplicht binnen „,.en weJe na de datum van loonbotaling afschriften
van alle loonlijsten aan de directie te verstrekken.
Op deze loonlijston moet duidelijh zijn aangegeven,
onder welke collectieve arbeidsover enleomst en welke
bijlage daarvan de werknemers vallen; zij moeten daarnaar gerangschikt, groepsgewijze onder elkaar worden
geplaatst.
Uit deze loonlijsten dient zowel voor elke werknemer als
voor elke C.A.O. of bijlage daarvan tot genoegEn van
de directie te blijken:
a. het bruto loonbedrag;
b het aantal mandagen;
c. de kosten, zowel ton tijde van de aanbesteding als
ton tijde van de uitvoering, afzonderlijk van de
vakantiezegels, pensioenzegels, rentezegels en
risicozegels.
- Art. 34...

68.
Art. 3. G,bevelen

en

Tijzig

1, Met uitbreiding van het bepaalde in pr, 6 (.rste lid)
van de A.V. wordt bepaald, dat de aanne:ier, indien de
dirctie zulks eist, een gemachtigde moet aanstellen,
die tijdens de uitvoering van d werken dagelijks op
het werk aanwezig is.
2. In aanvulling van het bepaalde in par, 3 van de A.V.
wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is zorg te
dragen, dat bij elk onderdeel van h-t w rk, dat naar het
oorde& 1 van de directie daarvoor in aanmerking komt gedurende de uitvoering van dit onderde 1 steeds een persoon aanwezig is aan wie is opgedragen bevelen en aanwijzingen van de directie, als bedoeld in het derde lid
van par. 3 van de A.V., desverlangd onmiddellijk op te
volgen en overigens onvErwijld aan hem of zijn gemach
tigde over te brengen.
Art. 35. Bepalingen in verband m wij_zigingen van
lonen en sociale lasten.
Indien tijdens de uitvoering van het wc r wijzigingen
optreden in:
de prijzen der te leveren materialen, uitgezonderd hulpzaterialen en uitgëzonderd grond en zand voor grondwerken
de prijzen van de voor de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen;
de lonen en/of de daarop rustende sociale lasten van de
bij de uitvoering van het werk tewer'agestlden; zullen
de daaruit voortvloeiende hogere of lagere 1:osten met
inachtneming van het in de volgende l den bepaalde, aan
deaannem.r worden vergoed respectieve1ijI: op de aannemingssom worden gekort.
Voor verrkening wegens prijswijzigin als in het eerste
lid bedoeld, komen uitsluitend in oanmeri:ing die materialen en/of die brandstoffen, welke in lid 7 van dit
artikel daarvoor zijn aangewezen.

- 3.-.
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3.

Geen vergoeding zal worden geg.vn , indien en voor zoveel de aannemer heeft nagelaten al dT.tge.ne te doen wat
redelijkerwijs van hem kan wordn gevorderd om risico
bij de aanschaffing van materio.l:n, brandstoffen en bij
h, t bovracht- n van mijnsteen te bep:r1 eon.

L

De vrgoeding of korting zal bedragen lOO van het verschil in prijs van de voor verr 1eening in aanmerking ko
mencI- materialen en brandstoffen en 100/ van ht verschil van de lonen en/of sociale lasten.

5.

Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan
h-t verschil tussen de standaarc*prijs geldende op het
tijdstip waarop de :aanschaffing goschi. dde of met inachtneming van hE t bepaalde in lid

3

behoren te zijn

geschied en de standaardprijs geldende op

5

februari

1959 ,
0nd.r het verschil in lonen respectievelijk sociale
lasten wordt hier verstaan het verschil tussen het standaerdloon respectievelijk het standaardpercentage voor
sociale lasten op het tijdstip van dc loonbetaling en
het standaardloon reep. het stnndaardnercentage op

5

februari

1959,

met dien verstande, dat voor het bag-

gerbedrijf geldt het stando.nrdloon respectievelijk het
standaardpercentage van 18 juni

6

1959.

Onder standaardprijzsn, standaarcflonen en standaardpercentages, in het vorige lid bedo ld, worden verstacn
de prijzen, lonen en percentages, wel1 :.o periodiek zullen worden vastgesteld door een commissie. D0 leden van
dze commissie worden door ch iiinistr van Verkeer en
Datrstaat benoemd en ontslagen. Door de commissie vastgest 1d prijzen, lonen n percentages zijn bindend
voor beide partijen.
Voor verrekening als bedoeld in lid 2 komen uitsluitend
in aanmerking asfaltbitumen, veste en vloeibare brandstoffen, rivierzand, grind, rijsuaterialen en riet.
De halve over het hierboven genoee1e zl verrekaning
ilaats vinden op de in de aannemingssoni begrepen scheeps
vrachton voor mijnst

e.

De v rgoe ding of korting zal
bedragen -

70
palde in lid 3, 100%
bedragen, met inachtneming van het bea
van de som van de bedragen B, waarbij B

(V - v) T.

Hierin is:
V = de betaalde vrachtprijs in guldens per ton van een
schip mijnsteen, gerekend vanaf d• plaats van herkomst
tot franco voor de wal in een der w rkhavens.
T = de uit het bovenbedoelde schip gelost, hoeveelheid
mijnst n in tonnen.
v = drie gulden vijf en dertig cent (ƒ 3,35).
9

0e aannemer is verplicht, ter bepaling van d wrkelijk betealde sche•epsvrachten, alle door de directie gewenste
gegevens t vurstr-kk.en

10. Het op grond van vorenstan.ncle bepalingen te vergo den of
te korten bedrag zal worden verhoogd met de daarvan te berekenen omzetbelasting.
Art. 36. Omzetbelasting.
De kosten van de verschuldigde omzetbelasting moeten zijn
begrepen in de inschrijvingssom en worden geacht te zijn
begrepen in de eenheidsprijzen, met dien verstande, dat
voor het onderhavige werk omzetbelasting zal worden geheven near een tarief van 3%.
Ingeval de h.ffing naar een hoger of lager percentage
mocht plaats vinden zal bijbetaling of korting geschieden.
Heffingen wegens het beschikken over goederen ton behoeve
van een onroerend goed waarvan zij deel gaan uitmaken, door
de fabrikant van die goederen, blijven voor deze. vorrekening buiten beschouwing.
De verschuldigde omzetbelasting terzake van de door het
Rijk ter beschikking te stellen materialen is niet in de
inschrijvingssom begrepen, doch zal op afzonderlijke declaratie aan de aannemer worden vergoed.
Art. 37. Tijdsbepaling.
1. Als datum van aanvang, bedoeld in par. 8 van de A.V. wordt

- vastgesteld -

71.
vastgesteld

16 maart 1959.

2. Op do hieronder gnoemd.; cie:be dien.n do da;rachter genoemde onderdeln van hot werk, zoals be schreven in
art 3. van deze OVerc.flleOii1st, geheel voltooid t: Zijn.

1959
1 oletob;r 1959
1 november 1959

de we.rweg sub II, lid

1 juni

73;

Ii, t z.ancldepot sub 13, lid

-

d

72;

fTLtbe'1eding von het dijk-

v, sub Ïe

1959 - de hn;1. eiv.rd diging sub 0;
- h t gehe 1. dij ;:vak sub A;
1 maart 1960
- de duinv, rzwaring sub 0;
1 maart 1960
1 november 1960 - de sflthokleding en de Phoenix1 december

caissons type Ah van ht dijkvak
sub 13;
1 november

1960

-

de c1rm1 v .n stortmateriaal
sub 13;

1961
1 juni 1961

1 maart

- hot ghe1ce dijvak sub 13;
het ple:atsn van de doorlaatcaissons sub

1 november

1961 - de asfaltbce1; ding van het dijkva1: sub 13.

3.

Het gehele werk mpet voor d•; . rste maal voltooid worden
opgeleverd op 1 mei

1962.

Lf Na afloop van dE: in art. 1 van cloz: over: nkomst genoomd: onderhoudstermijn moet het werk voor d; tweede
maal worden opgeleverd.
Voor elke dag, waarmede ;n van de in de leden

2, 3,

en +genoemde data worden overschreden, zal een bedrag
van j7

500,-- (vijfhonderd guld(-n) op de aannelningssorn

worden gekort.
In verband m.t par. 19, lid L. van de A.V. wordt bepaald,
dat de bovenstaande, ond.r de leden 2, 3 en 4 van dit
artikel genoemde, data word€.n geacht niet met elkaar
in verband t.-; staan.

- Art.
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72.
Art. 38. Aannemingssom en betaling.
Voor de uitvoering van de in deze overeenkomst beschreven werken ontvangt de aannemer de som van drie
en twintig miljoen tweehonderd en negentig duizend
gulden (f 23.290.000,--).
Bij aanvang van het werk wordt door de directie na
overleg met de aannemer een betalingsataat in tweevoud
opgemaakt, welke alle tot het werk behorende hoeve-elheden, leveringen en werkzaamhedcn niet bijbehorende,
zo goed mogelijk aan de begroting aangepaste betalingsprijzen bevat en welke sluit 0:0 de aannemingssom.
De in lid 2 genoemde betalingsetaat en betalingsprijzen
dienen slechts voor de in lid -- van dit artikel omschreven doeleinden en hebben generici betekenis voor de
verrekening van verbindende hoeveelheden of meer en
minder werk.
+. Na elke periode van twce when, te rekenen van de datum van aanvang af, tot de datum van eerst-, oplevering
bepaalt de directie tot hoever het werk is gevorderd
door aan de hand van de in lid 2 bedoelde betalingsstaat te berekenen welk bedrag van de aannemingssom
in totaal werd verwerkte
Op het aldus berekende bedrag, dat dus de stand van het
werk aan het einde van de afgelopen twee wekelijkse
periode aangee ft, wordt 5% inge houden. Het aldus gevonden bedrag verminderd met de som van dé reeds eer
der vervallen termijnen verschijnt dan als betalingstermijn.

5. Ineval van overschrijding der verbindonde hoeveelheden
zal deze overschrijding bij d betrokken en voor zove 1
nodig volgend. be talingstermijnon op afzonderlijk declarati in voorschot op de eindafrekening van h.t werk
worden verrekend tegen de voor verrekening van m er
en minder werk. op de verbindende ho vEelhedn geld-nde
t

nheidsprijzen.

- Ingeval -

73.
Ingeval van o verschrijding van onverbindende hoeveelheden blijft deze overschrijding hij de berekening als
bedoeld in lid L. buiten beschouwing.
Janneer het werk voor de erste maal is opgeleverd en
goedgekeurd, verschijnt de voorlaatste termijn ter
grootte van het verschil tussen de met 2% verminderde
aannemingssom en de som der reeds verschenen termijnen
en overigens met toepassing van het bepaalde in paragraaf 17, lid

6

der A.V.

Vanner het werk voor de tweede maal is opgeleverd en
goedgekeurd en de aannemer aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan, verschijnt de laatste termijn ter grootte van 2% van de aannemingssom.
De directie zal de aannemer stecds zo spoedig mogelijk
en in ieder geval binnen tien dagen, nadat een termijn
is verschenen, opgave verstrek]:en van het bedrag, waar
voor hij de in lid

3

van paragraaf

17

der A.V. genoem-

de declaratie kan inzenden.
Samenvallende met de eerste termijn na de partile oplevering van het dijkvak aansluitende op de 7alcherenlid 2, sub e), wordt de aannemer op
aparte declaratie uitbetaald een bedrag groot 3% van
het bedrag dat, blijkens de termijnberekening, van de

se oever (art.

37,

aannemingssom in totaal werd vervi rkt ten behoeve van
de inmiddels partiel opgeleverde werkonderdelen.
Samenvallende met de Eerste termijn na de partile
oplevering van het dijkvak aansluitende op dat over de
Plaat van Onrust (art.

37, lid 2 sub i), wordt de aan-

nemer op aparte declaratie uitbetaald een bedrag groot

3% van het bedrag dat, blijkens de terrnijnberekeniflg
van de aannemingssom in totaEl werd verwerkt ten behoeve van de inmiddels partiel opge1verde werkonderdelen, verminderd met het in het vorige lid bedoelde
bedrag.
De bedragen, welke krachtens de beide vorige leden op

aparte declaratie aan de aannemer werden uitbetaald,

- worden -

worden in mindering gebracht op de voorlaatste termijn
als bedoeld in het 6e lid van dit artikel.
Art. 39, Kosten.
Alle op deze overeenkomst valiendo 1osten komen ten laste
van het Rijk.

Aldus in tweevoud opgemaakt en gnt&:end,.

's-Gravenhaç, 17 augustus 1959.
De contractant
ter ene zijde,

De contractanten
ter andere zijde,

get. H.A.ii.C. Dibbits

get. Hollandsche Aanneming
Ilaatschappij N.V.
get. Adriaan Volkerll N.V.
get. Van Hattum en Blankevoort N.V.
get. N.V. v/h Fa. T. den
Breejen van den Bout.
volgen handtekeningen.

4

1 0 1-1 0 0 0
blz.
Art,

•

1. Algemene beschrijving.

3.

2. Plaatsbepaling, hoofdafmetingen,eii, water
standen gegevens bodemgesteidheicT en stroomsnelheden.

4.

3. Nadere beschrijving.

6.
25.

+. Roeveelhden en eenheidscrijzen.

9

Ter beschikking van de directie t' stellen
arbeiders,

33.

Door het Rijk ter beschikling te stellen
materialen.

3.

Door het Rijk ter beachik!.:irig tc steI'Ien
caissons.

36.

Algemene voorschriften.

39.

Tewerksbelling van leerling stenz iters.

4o.

Eaggervrgunning en vergoeding.

LO.

Kleiontlening aan schorgronden.

Lfl.

Directiebehoeften.
Verbandkisten, reDdingsmiddelen en

41.
ono;evallen. 45•

i. Schaftlokae.l en schuilklten.

45.

15 ,
13.
17.
13.

45.
47.
47.

I-Iuisvstin, van arbeiders,
iina.tregelen in het belang van de sche pveert.
Derkterreinnn.
WerOplen en wijze van uitvoerinl

VTfl

het werV.9.

19. Placteen van de caissonreeksen.

50.

20. De huipdam nabij de oostelijke dijLkl:o.

51.

21. Grondwerk.

52.

22. Rijswer.en en bestorting.

5.

23. Nylon boderabescherming.

55 ,

2+. Nechanisch storten.

55.

25. Teenvoorzieningen en hardhout-vlechtingen.

56.

26. Bezaaiing en heimbeplanting.

57.

27. Asfaitbekleding.
23

J3ouwstoffen.
Het opbreken van tijdelijic werk.

65.

Zakbaleens.

65.

- Art. 31.-

blz
31. Lodingen en stroommetingen.

66.

32

66.

Verrekening en dagboek.

p
en personl.
33. Gegevns materiel

3. Gemachtigde, bevelen en aanwijzingen.

67.
68.

Bepalingen in verband ziet wijzigingen van
prijzen, lonen en sociale lasten.

68.

Omzetbelasting,

70.

Tijdsbepaling.

70.

Betaling.

72.

Kosten,

7.
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