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BAGGERMAATSCHAPPIJ 'HOLLAND' BV - HARDINXVELD
WIJNANDS WERKENDAM BV

Telefoon: (01846) 2444
Telex: 24759
Postbus 508, Hard inxveld
Nederland
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eerste fase compartimenteringsdam

Opdrachtgever en directie
Hoofdaannemer
in onderaanneming
glooiing- en zinkwerk
wegenbouw
hei- en staalwerk
Foto's

Rijkswaterstaat, Deltadienst, Den Haag
Baggermaatschappij 'Holland' bv, Hardinxveld
Combinatie Zinkcon bv, Werkendam
Aannemers Combinatie Zinkwerken bv, Gorinchem
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans bv, Rosmalen
bv Hei- en Bouwbedrijf Geka, Dordrecht
Aerocamera Bart Hoimeester, Rotterdam
F. J. Blankers, Middelharnis
H. J. Stuvel, Voorburg

De Philipsdam - tussen Sint Philipsland en de Grevelingendam - is een van de twee compartimenteringsdammen
welke in het Oosterscheldebekken worden aangelegd.
De twee compartimenteringsdammen (de andere dam - de
zogenaamde Oesterdam - komt in het oostelijk deel van de
Oosterschelde langs het Schelde-Rijnkanaal) zijn nodig om
de Schelde-Rijnverbinding af te sluiten van het getij, het
oostelijk deel van de Oosterschelde te kunnen verzoeten en
de afmetingen van de stormvloedkering in de mond van de
Oosterschelde te beperken.
Het op tijd gereedkomen van deze dammen is van essentieel
belang voor het op tijd functioneren van de compartimentering, dat wil zeggen in 1985, tegelijk met het gereedkomen
van de stormvloedkering.
Het in de Philipsdam te bouwen sluizencomplex moet in
verband met de afsluiting van het Krammer reeds in 1983
operationeel zijn.
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Foto links.
werkhaven langs de Grevelingendam in aanbouw.
Foto onder:
werkeiland in uitvoering (opname april 1977).
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Gezien het strakke tijdschema tot 1983 is in
februari 1977 door Baggermaatschappij
'Holland' bv begonnen met de aanleg van
een werkeiland van circa 1000 x 550 m op
de Plaat van de Vliet, een bij eb droogvallende bank tussen de stroomgeulen
Krammer en Slaak.
De afmetingen van het werkeiland zijn in
hoofdzaak bepaald door de situering van de
toekomstige sluizen. Het complex zal in
eerste instantie omvatten twee duwvaartsluizen (24 x 280 m) en een jachtensluis
(9 x 75 m). Daarnaast wordt rekening
gehouden met de mogelijkheid dat in de
toekomst nog een derde duwvaartsluis en
een tweede lachtensluls nodig zullen zijn
Ten behoeve van de werkschepen en de
overslag van materialen worden aan
weerszllden van het Krammer bovendien
twee werkhavens aangelegd een aan de
noordzijde van het werkeiland met aan drie
zijden werkterreinen met een totale
oppervlakte van 14 hectare en één aan de
Grevelingendam ter plaatse van de
vroegere Oostkophaven met aan de
noordoostzijde een werkterrein van circa
Om het eiland per as bereikbaar te maken
wordt ten behoeve van de tijdelijke
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Het werkeiland met daarin gesitueerd de aan
te leggen bouwput voor de sluizen en de kunstwerken voor het zout/zoetbestrijdinssysteem.
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overbrugging van het Slaak aan de
zuidwestzijde van het werkeiland een
damaanzet ter lengte van 400 m aangelegd
Voor de verbinding vanaf Sint Philipsland
werd door Baggermaatschappij 'Holland' bv
in juni 1977, nadat Openbare aanbesteding
had plaatsgehad, begonnen met de aanleg
van een toegangsweg naar de tijdelijke
overbrugging. Deze werkzaamheden
bestaan uit het verbreden van de bestaande
polderweg en de aanleg van circa
1 kilometer nieuw aan te leggen toegangsweg aan de buitenzijde van de hoogwaterkering van de Anna Jacobapolder.
Bij de aanleg van laatstgenoemd
weggedeelte wordt tevens de bestaande
hoogwaterkering verzwaard en op
Deltahoogte gebracht.
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De bouu in het werkeiland wordt
ongeveer 480 m lang en 280 m breed; vorm
en afmetingen zijn gebaseerd op de
dimensies van de duwvaartslulzen, de riolen
van het zout/zoetbestrijdingssysteem en de
overbruggingen.
Deze bouwput wordt grotendeels in den
natte gemaakt met behulp van de
cutterzuiger 'Noord-Brabant'. De afwerking
van taluds en bodem zal echter pas na het
droogmalen in 1978 in den droge kunnen
plaatsvinden, dit in verband met eventueel
optredende zettingsvloeUngen.
De gehele overbrugging van het sluizencomplex zal een lengte krijgen van
ongeveer 700 m. Reeds bij de aanleg van
het werkeiland worden op de plaatsen waar
tezijnertijd de landhoofden van de
overbrugging komen twee terpen

aangelegd met een hoogte van NAP + 14 m,
respectievelijk NAP + 18 m, zodat de
ondergrond op die plaatsen voldoende kan
i nkl in ken.
De relatief kleine bouwput voor de
jachtensluis zal geheel in den droge worden
ontg raven.
De werkhaven bij het werkeiland is zo
gesitueerd dat deze later dienst zal kunnen
doen als voorhaven voor de jachtensluis.
De lengte van de werkhaven bedraagt
500 m, de grootste breedte 170m. De
bodem ligt op NAR - 7 m. Aan de zuidzijde
van de werkhaven is ten behoeve van de
bouw van de sluizen 6 hectare terrein
beschikbaar voor het opstellen van de
betoninstallaties, het inrichten van
opslagterreinen en tenslotte een werkterrein voor het buigen van wapen ingsstaal.

De sluiting van de ringdijk op 9 augustus 1977.

Cutterzuiger Zuiderklip in actie.
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Werkeiland met nog niet gesloten ringdijk
(opname juli 1977).

Aan de noordzijde is 2,5 hectare
gereserveerd voor overslag en opslag van
materialen. Verder is op de terreinen
voldoende ruimte aanwezig voor de opslag
van de betonbiokken, die in het eindstadium
nodig zijn en voor de bouw van een
terminal van de kabelbaan. Ongeveer de
helft van de voor de sluiting benodigde
blokken zullen hier worden opgeslagen;
voor de andere helft wordt een depot
ingericht bij de werkhaven aan de
Grevelingendam.

voor deze werkzaamheden een tweetal
cutterzuigers ingezet, namelijk de
'Zuiderklip' (totaal vermogen 2 800 pk) en
de Noord-Brabant' (totaal vermogen
1 750 pk). De beide zuigers persen het zand
op de plaats van het werkeiland. Hiertoe
moet een hoeveelheid van 4 100 000 m 3
worden verwerkt. Het zand wordt betrokken
uit de werkhaven en de toekomstige
oostelijke voorhaven van de te bouwen
sluizen.
Dat de keuze van de beide genoemde
cutterzuigers juist is geweest blijkt uit de
snelle voortgang van de spuitwerkzaamheden. Reeds op 9augustus 1977 kon de
ringdijk rond de bouwput worden
gesloten. Dat was 4 weken eerder dan
gepland.

Op het werkeiland worden wegen
aangelegd om bouwput en werkterreinen
beter bereikbaar te maken. De breedte van
de wegen varieert van 3,50 m aan de
buitenzijde van de ringdijk tot 5,50 â 6,00 m
rond de bouwput en op de werkterreinen.
De wegenbouwwerkzaam heden worden in
onderaanneming uitgevoerd door
Wegenbouwmaatschappïj J. Heijmans bv
te Rosmalen.

De havendammen zijn opgebouwd uit zand
opgesloten tussen m ijnsteenkaden.
Evenzo wordt mijnsteen, per schip aangevoerd uit Duitsland, verwerkt onder de
bekleding van de ringdijken van de
bouwput. De bekledingsconstructies zijn
grotendeels van tijdelijke aard en bestaan
dan ook in het algemeen uit materialen die
later gemakkelijk weer opgenomen
kunnen worden, zodat eventueel verwerking
elders tot de mogelijkheden behoort.

De hoogte van de ringd ijken van de
bouwput variëren van NAP + 5,50 m aan de
oostzijde tot NAP + 7,50 aan de westzijde.
De terreinen rond de bouwput komen op
een niveau van NAP + 2 m met uitzondering
van een klein gedeelte in de zuidwestelijke
hoek, waar later de kunstwerken zullen
worden gebouwd voor het zout/zoetbestrijdingssysteem van de sluizen.
In verband met de krappe termijn van
uitvoering - op 1 maart 1978 moeten beide
werkhavens en de bouwput gereed zijn - is

De onderwatertaluds van de dijken worden
bekleed met kraagstukken van kunststofweefsel, waarop bevestigd een rietmat en
een roosterwerk van wiepen, bestort met
600 kg/m 2 lichte stortsteen.
De teenconstructie bestaat uit een rij
perkoenpalen met teenschot. Hierop sluit
onder een helling 1 :3 een glooiing aan,
bestaande uit een laag mijnsteen van
50 tot 70 cm met daarop betonblokken
50 x 50 cm. Deze blokken hebben al naar
gelang de ligging van de dijk het nodig

maakt een dikte van 15, 20 of 25 cm.
Het boven de glooiing liggende zandlichaam wordt afgedekt met klei, in dikte
variërend van 80cm aan de buitenzijde tot
60 cm aan de binnenzijde.
Het leveren en verwerken van de mijnsteen
alsmede het aanbrengen van de
bekledingsconstructies geschiedt in
onderaanneming door Combinatie Zinkcon
bv te Werkendam en Aannemers Combinatie Zinkwerken bv te Gorinchem.
De werkhaven langs de Grevelingendam
meet op de bodem 350 x 150 m; de bodem
ligt op NAR - 7 m.
Bij het op diepte brengen van deze haven is
200 000 m 3 specie vrijgekomen. Omdat deze
specie niet geschikt was voor de ophoging
van het werkterrein aan de noordoostzijde
van de werkhaven, is ze afgevoerd naar een
stortplaats in de westelijke monding van het
Slaak.
Voor de aanleg van de werkhaven is de
baggermolen 'Holland XIX' (emmerinhoud
600 liter) ingezet, terwijl het zand voor de
ophoging van het werkterrein en de beide
havendammen is gewonnen met de
profielzuiger 'Holland VI' en is opgespoten
met de bakkenzuiger 'Holland XXIV. Het
benodigde zand is gewonnen uit de
toekomstige oostelijke voorhaven van de
te bouwen sluizen. De in de beide
werkhavens te plaatsen directiesteigers
worden in onderaanneming uitgevoerd
door bv Hei- en Bouwbedrijf Geka te
Dordrecht. Dit bedrijf heeft eveneens de
afmeergelegenheid voor de aanvoerschepen uitgevoerd.

