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Dammen
in de Delta
.
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Monument
De plaats waarde Philipsdam aansluit op de Grevelingendam is
kenmerkend voor de Deltawerken. Hier is een drielandenpunt'
van watersystemen: het zoute Grevelingenmeer, het zoete
Krammer/Volkerak en de zeearm Oosterschelde, elk met hun
eigen milieu en hun eigen functie. Het betonnen ankerblok
voor de kabelbaan waarmee de Grevelingendam is gesloten,
staat er als een monument voor de nieuwe technieken die in
de waterbouwkunde zijn toegepast. En de dammen zelf zijn
tekens van de veiligheid die het Deltaplan in ZuidwestNederland heeft gebracht.
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In het Ir J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans in de monding
van de Oosterschelde is een permanente tentoonstelling
De Delta Expo - over de strijd van Nederland tegen het
water en over het Deltaproject.
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Bijna op het punt waar de provinciegrenzen van Zeeland,
Noord-Brabant en Zuid-Holland elkaar ontmoeten, is in het
voorjaar van 1987 de laatste afsluitingsdam van het
Deltaplan opgespoten. Daarmee is een eind gekomen aan
dertig jaar Deltawerken. In deze periode is het zuidwesten
van Nederland met een keten van dammen en andere
waterbouwkundige werken beveiligd tegen overstromingen.

Grevelingenmeer

Haringvliet

•Bij de bouw van de Grevelingendam (voltooid in 1965)
wordt op uitgebreidere schaal gebruik gemaakt van bodembeschermingstechnieken die in de Zandkreek en het Veerse
Gat zijn uitgeprobeerd. In de 6 kilometer lange dam tussen
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zijn twee sluitgaten te dichten, aan weerszijden van een op de plaat van
Oude Tonge opgespoten damvak. Voor het zuidelijke gat
voldoen de kleine caissons die ook in de Zandkreekdam zijn
gebruikt. Voor de grotere noordelijke opening is een nieuwe
werkmethode bedacht. Een kabelbaan overbrugt het gat.
Er glijden gondels langs die stenen in het water laten vallen.

De Volkerakdam scheidt het Hollandsch Diep en het Haringvliet van de zuidelijke Deltawateren. Daarmee wordt voorkomen dat het zoete water van de Rijn en de Maas naar het
zuiden afstroomt. De Volkerakdam (gereed in 1965)
bestaat uit het Hellegatsplein, een dam naar Goeree-Overflakkee en een dam in de richting van Noord-Brabant met
een groot schutsluizencomplex. Vanaf het Hellegatsplein
loopt ook een verkeersbrug naar de Hoekse Waard. De dam
naar Goeree-Overflakkee kan met zand worden opgespoten.
Voor de afsluiting van het gat in zuidoostelijke richting zijn
twaalf doorlaatcaissons nodig.

Ook in het Brouwershavensche Gat aan de westkant van de
Grevelingen kan een groot deel van de dam op zandplaten
worden opgespoten. Het noordelijke gat wordt gesloten
met doorlaatcaissons. Die blijven open staan tot de dam in
het zuidelijke gat, waarvoor weer een kabelbaan wordt
ingezet, een eind boven water is. Dan gaan de schuiven van
de caissons dicht en wordt de dam in de twee sluitgaten
verder met zand opgespoten.

Twee functies heeft de Haringvlietdam aan de westkant van
het Haringvliet. De dam moet niet alleen het achterliggende
gebied tegen hoge waterstanden beschermen, ook moet
overtollig Rijn- en Maaswater kunnen worden afgevoerd.
Daarom begint de aanleg van de 4,5 kilometer lange Haringvlietdam met de bouw van een groot spuisluizencomplex.
De 17 doorstroomopeningen kunnen enorme hoeveelheden
water doorlaten. Door de spuisluizen te openen of te sluiten
kan worden bepaald hoeveel rivierwater door de Nieuwe
Waterweg in de Noordzee terecht komt. Door zoveel mogelijk water via de Nieuwe Waterweg naar de Noordzee te
laten gaan, kan worden voorkomen dat Zout zeewater diep
het land binnendringt en verzilting van het grondwater
veroorzaakt. Het sluizencomplex in de Haringvlietdam
wordt wel 'de Kraan van Nederland' genoemd vanwege de
belangrijke rol die het speelt in de waterhuishouding.
De sluitgaten aan weerszijden van de spuisluizen worden
met zand (het zuidelijke) en een kabelbaan (aan de noordkant) gedicht. In 1971 is de dam gereed. Het getij valt weg
en het Haringvliet wordt zoet.

'ln 1971 is de Brouwersdam klaar. De Grevelingen is een
meer geworden. Het wegvallen van het getij en de geleidelijke vermindering van het zoutgehalte veroorzaken de
sterfte van veel dieren en planten. Maar na enige jaren
blijkt het milieu zich aan de nieuwe situatie te hebben aangepast. Nadat in de Brouwersdam een doorlaatmiddel is
gemaakt om water met de Noordzee uit te wisselen, ontwikkelt het meer zich tot een gebied met grote waarden
voor natuur en visserij en ook voor de recreatie. In de
Grevelingendam is eveneens een doorlaatmiddel gebouwd.
Zo kan het Grevelingenmeer worden doorgespoeld met zeewater om het zout- en zuurstofgehalte hoog te houden.
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Hollandse IJssel

Veerse Meer

De ingenieurs van rijkswaterstaat richten hun blik eerst op
de Hollandse Ijssel. In deze rivier, die via de Nieuwe Maas in
open verbinding staat met de zee, moet ter hoogte van
Krimpen een stormvloedkering komen. Doel: de bescherming van één van de laagst gelegen en dichtst bevolkte
delen van Nederland. De schuiven van de kering - gereed in
1958 - hangen onder gewone omstandigheden 12 meter
boven het water, zodat de scheepvaart ongehinderd kan
passeren. Bij gevaarlijk hoog zeewater worden de schuiven
neergelaten om de rivier af te sluiten. Dan maken schepen
gebruik van een schutsluis.

Na de stormvloedkering in de Hollandse IJssel staan de
eerste echte afsluitingen in woelige zeegaten op het programma. Vanuit het streven om van klein naar groot te Werken is eerst het Drie-eilandenplan aan de beurt: de aanleg
van dammen in de Zandkreek en het Veerse Gat. Daarmee
worden Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren
aaneen gesmeed. In de Zandkreekdam wordt voor het eerst
gebruik gemaakt van asfalt om de drempel af te dekken
waarop caissons komen te staan. Dat zijn grote betonnen
kisten, waarmee het stroomgat snel kan worden afgesloten.
De dam is in 1960 klaar.
De zeven caissons waarmee een jaar later het Veerse Gat
wordt afgesloten, zijn nog veel groter. Doorlaatcaissons
heten ze. Na de plaatsing kan het water er ongehinderd
door stromen. Op die manier wordt voorkomen dat in het
steeds smaller wordende sluitgat te hoge stroomsnelheden
optreden. Zodra ze alle zeven staan, gaan de stalen schuiven
van de caissons dicht en worden ze gevuld met zand. Eerder
is al op een zandplaat in het Veerse Gat een groot deel van
de dam met zand opgespoten. Het Veerse Meer, dat na de
afsluiting ontstaat, wordt door regenwater geleidelijk brak.
Droogvallende gronden krijgen een landbouwbestemming
of worden voor recreatie gebruikt. Op enkele zandplaten
mag de natuur zijn gang gaan.

Kwetsbaar Nederland

Het Deltaplan

Meer dan de helft van Nederland ligt onder zeeniveau.
Hoe kwetsbaar het laag gelegen land is, blijkt in de nacht van
1 februari 1953. De combinatie van springtij en een langdurige, zware noordwesterstorm doet wat onder dezelfde
omstandigheden in de loop der eeuwen al enkele tientallen
keren is gebeurd. De golven vernielen de dijken en het water
stroomt de polders in. De gevolgen zijn rampzalig: 1835 mensen verdrinken enook vele duizenden koeien, paarden, varkens
en kippen komen om. Het water verwoest 47.000 woningen,
scholen, kerken en andere gebouwen. Ongeveer 500 kilometer
dijk wordt geheel of gedeeltelijk vernield en 200.000 hectares
land komen onder water te staan. Zeeland, het zuidelijke deel
van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant worden
het zwaarst getroffen.

Daarom is het Deltaplan gemaakt. Hoofddoel van dit plan is
vergroting van de veiligheid door de kustlijn in ZuidwestNederland flink te verkorten en te versterken. Dammen moeten de zeearmen en riviermonden afsluiten. Daarmee wordt de
mogelijkheid voor de zee om het land nog eens binnen te dringen aanzienlijk beperkt. Achter de afsluitdammen ontstaan
meren met zoet water. Wegen over de dammen verbeteren de
bereikbaarheid van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
De zeehavens in Rotterdam en Antwerpen moeten vrij toegankelijk blijven voor de scheepvaart. Daarom komen geen
dammen in de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde.
Voldoende veiligheid kan daar worden bereikt door de dijken
fors te versterken.

De verbijstering en verslagenheid in Nederland over de
omvang van de watersnoodramp maken al spoedig plaats voor
verbetenheid. Met man en macht worden de bressen in de
dijken gedicht. Begin november 1953 kan bij Ouwerkerk op
Schouwen-Duiveland het laatste gat worden gesloten.
En zelden vertoont de Nederlandse samenleving zoveel eensgezindheid als bij de vaststelling dat dit néôit meer mag
gebeuren.
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De dammen maken het mogelijk in één dag een rit te maken
langs de belangrijkste Deltawerken en watersystemen.
Waar die tocht begint en welke richting wordt gekozen maakt
niet uit. Het verloop van dammen en keringen laat zich niet in
een logische route passen, die de afsluitingswerken van jaar
tot jaar volgt. Toch is het Deltaplan allerminst in een willekeurige volgorde uitgevoerd. Het karwei is begonnen met de
naar verhouding eenvoudigste onderdelen. De reden daarvan
ligt voor de hand: ervaring opdoen voor de grotere, moeilijkere afsluitingen in zeearmen en riviermonden waarin de getijbeweging hoge stroomsnelheden veroorzaakt. Dt is het
patroon van de Deltawerken. Nieuwe waterbouwkundige
technieken worden eerst op kleine schaal toegepast en later
in groter verband gebruikt.
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Het Deltaplan is één van de omvangrijkste waterbouwkundige
projecten die ooit in de wereld tot stand zijn gebracht.
In dertig jaar zijn elf kleine en grote dammen en waterkeringen gebouwd. Gaandeweg zijn daarbij nieuwe technieken in
de waterbouw ontwikkeld. En sinds het begin van de jaren
zeventig heeft het inzicht dat het natuurlijke milieu zoveel
mogelijk behouden dient te blijven zijn stempel op de Deltawerken gedrukt. Deze nieuwe kijk heeft het oorspronkelijke
Deltaplan gewijzigd. De zeearmen en riviermonden tussen de
Westerschelde en de Nieuwe Waterweg worden niet allemaal
in zoete meren veranderd maar in watersystemen met een
sterk verschillend karakter en ook een uiteenlopende functie.
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Zoom meer
Voor de stormvloedkering is speciaal gereedschap nodig.
Achtereenvolgens verschijnen in de Oosterscheldemonding
het bodemverdichtingsschip Mytilus, de asfalt- en steenstorter Jan Heijmans, de mattenlegger Cardium, het pijlerhefschip Ostrea en de afmeer- en opschoonponton Macoma.
Het zijn buitenissige schepen, ontworpen voor één doel:
de bouw van de pijlerdam. Om in het 30 tot 40 meter diepe
water toch tot op de centimeter nauwkeurig te kunnen
werken, worden nieuwe meetinstrumenten en computerprogramma's ontwikkeld.
In november 1982 legt de Cardium de eerste filtermat.
De Ostrea zet in augustus 1983 de eerste pijler neer.
Het werk verloopt vlot. Technische tegenvallers doen zich
nauwelijks voor. Alleen de kosten vallen tegen. De pijlerdam
is 30°/s duurder dan begroot. Op 4 oktober 1986 stelt
koningin Beatrix de stormvloedkering officieel in gebruik.
De Oosterschelde is open gebleven en de veiligheid is
bereikt. De schuiven moeten gemiddeld één keer per jaar bij
storm dicht.

De stormvloedkering verkleint de doorstroomopening van
de Oosterscheldemonding. Bij eb en vloed stroomt minder
water de zeearm uit en in dan vér de bouw van de pijlerdam. Zonder speciale maatregelen zou die geringere getijbeweging ook een flinke vermindering van het verschil tussen hoog en laag water hebben veroorzaakt. Dit is één van
de redenen dat achterin de Oosterschelde twee dammen
gebouwd worden. Ze verkleinen de Oosterschelde zodanig
dat er ondanks de stormvloedkering toch voldoende getij-verschil blijft. Achter deze twee dammen. de Oesterdam en
•de Philipsdam, ontstaat een zoet meer met een vast peil, het
langgerekte Krammer/Volkerak en Zoommeer. De scheepvaart op deze belangrijke route heeft daardoor niet meer te
maken met getij: ook een reden voor de aanleg van de
Philips- en de Oesterdam. Bovendien kan dankzij deze dammen geen zoet water meer op de puur zoute Oosterschelde
komen. De Markiezaatskade - voltooid in 1983 - verkleint
het Zoommeer, en een spuikanaal voert het overtollige
zoete water van het meer af naar de Westerschelde.
De stormvloedkering maakt het mogelijk de Oesterdam en
de Philipsdam geheel met zand te sluiten. De getijdestroming kan grotendeels worden uitgeschakeld door de schuiven van de kering te sluiten. In 1986 is de Oesterdam dicht,
het jaar daarop de Philipsdam. In de Philipsdam ligt een bijzonder sluizencomplex. Het is uitgerust met een zout/zoet
scheidingssysteem om te voorkomen dat bij elke schutting
van schepen zout water in het zoete meer terecht komt en
zoet water in de Oosterschelde.
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Oosterschelde

Stormvloed kering

Terwijl de Haringvlietdam en de Brouwersdam hun voltooiing naderen, zijn voorbereidingen voor het laatste en
grootste - en ook moeilijkste - Deltawerk, de afdamming
van de Oosterscheldemonding al in volle gang. Er komen
drie eilanden: Roggenplaat, Neeltje Jans en Noordiand.
Tussen de laatste twee wordt met zand een dam opgespoten. In de overblijvende geulen verrijzen de eerste stalen
torens voor de kabelbanen. Want ook de Oosterschelde zal
met deze inmiddels zeer beproefde methode worden gesloten. In 1978 moet het zover zijn.

In 1976 komt een compromis uit de bus: een stormvloedkering, geopend bij normale omstandigheden en te sluiten
bij zeer hoge waterstanden. De bouw van de stormvloedkering betekent voor rijkswaterstaat en de waterbouwkundige aannemers in Nederland een breuk met de tot dan toe
gevoerde beleidslijn van klein naar groot en van betrekkelijk
eenvoudig naar moeilijk te bouwen. Want de stormvloedkering vereist kennis die nog moet worden ontwikkeld en
ervaring die nog moet worden opgedaan. Uitgebreid onderzoek, waarbij de belangen van milieu, veiligheid, Visserij en
scheepvaart voorop staan, bepaalt de randvoorwaarden.

Maar aan het eind van de jaren zestig ontstaat protest.
Wetenschappers worden zich bewust van de bijzondere
waarde die de flora en fauna in en aan de Oosterschelde
hebben. De bij laag water droogvallende platen en slikken
zijn een belangrijk voedselgebieci voor vogels, en voor de
visstand op de Noordzee vervult de zeearm de functie van
kinderkamer. Vissers en actiegroepen zorgen ervoor dat de
bevindingen van de deskundigen ook bij regering en parlement doorklinken. Een heftige discussie ontbrandt.
De tegenstanders van afsluiting menen dat de veiligheid
ook metverhoging van de Oosterscheldedijken kan worden
bereikt. Zo kan de zeearm open en zout blijven. En even
felle voorstanders van de dichte dam, zoals de landbouwen de waterschappen, werken de Zeeuwse bevolking op het
gemoed door zich hardop af te vragen of de gevolgen van
overstromingsramp in 1953 nü al zijn vergeten.

Veel studie vergt ook de bouw van de stormvloedkering
zelf. De oplossing is een dam van vooraf geconstrueerde
betonnen en stalen onderdelen die in de drie stroomgeulen
van de Oosterscheldemonding worden samengebouwd.
Kolossale betonnen pijlers - 65 stuks - vormen de ruggegraat van de kering. Ertussen komt een drempel van stortsteen en betonnen dorpels. De doorstroomopeningen tussen
de pijlers kunnen met stalen schuiven worden gesloten.
Bovenop de pijlers worden betonnen kokers gelegd, voor
een verkeersweg. Bijzondere aandacht vraagt de bodem.
De pijlers rusten op het zand van de Oosterschelde. Voorkomen moet worden dat het zand onder de pijlers, door de
hoge stroomsnelheden wegspoelt. Daarom worden filtermatten bedacht: met zand en grind gevulde matrassen die
water doorlaten maar zand tegenhouden. De pijlers komen
daar op te staan.
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