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Voor onderzeese oeververstorking of -verdediging is van ouds puin
en steenbestorting toegepastj al dan niet op een rijszinkstuko
Deze zinkstukken bestonden uit een onder- en bovenroosterwerk van
wiepen van rijshout, waartussen sich in vroegere jaren een vulling bevond, die gedeeltelijk uit riet of stroo en gedeeltelijk uit rijshout bestond| in latere jaren werd deze vulling geheel opgebouwd uit rijshout»
De oonstructie van deze ryszinkwerken, die in de loop der tijden practisch geen verandering heeft ondergaan, mag bier voldoende bekend worden verondersteld^ de aanmaak daarvan geschiedt in hoofdzaak door speciale rijswerkers uit Sliedrecht en omgevingo
Behalve deze rijszinkstukken zijn in het verleden ook
op
enkele
plaatsen zinkstukken toegepast, bestaande uit onderling gekoppelde platen van gewapend betons volgens het systeem "Be Muralt"» Laatstgenoemde vrerkwljze heeft echter weinig navolging gevonden? omdat deze
zinkstukken te stijf waren en openingen tussen de platen vertoondenj
wat
een onvoldoende bodemafsluiting ten gevolge hads inzonderheid indien
moest worden gezonken op steile randen of sterk oneffen oeverbelopen.In het volgende zal nu een beschrijving worden gegeven van een
nieuwe uitvoeringsvorm der rijszinkstukken, waarvoor de rechten zijn gereserveerd, die enkele maanden geleden met goed gevolg is toegepast aan
de Waterkering van het calamitous waterschap Bruinisse, in het ZijpeoBij
de oonstructie van dit zinkstuk is het gebruik van wiepen geheel
achterwege gebleven en vervangen door een net van harmonicagaas,
dat
de
rijsvulling geheel omgeeft en opsluit, Beze gewijzigde uitvoeringsvorm
heeft de navolgende voordelens
a° Er ontstaat een zeer soepele oonstructie, die gemakkelijker
dan
de
gebruikelijke rinkstukken de oneffenheden van het bodembeloop kan
volgen, wat een zeer radicals afsluiting van het te becwhermen
bodemvlak betekent*
b» Het ontbreken van de onderwiepen leidt eveneens tot een betere aansluiting van het zinkstuk aan het bodembeloop en voorkomt tevens de
aanwezigheid van een vrijdragende rijshoutvulling tijdens de bestorting^ uiteraard is de leans op beschadiging bij de bestorting hierdoor geringer,,
c. het feit dat bij deze nieuwe oonstructie het zinkstuk over het gehele oppervlak, en dus niet alleen op de plaatsen der onderwiepen,
daadwerkelijk in contact is met de bodem, verhoogt de weerstand tegen afschuiving van het zinkstuk,,
do het volledig insluiten van de vulling door het gaas leidt,
behalve
tot bovengenoemde soepelheid ook tot een grotere sterkte van het
stuk^ dit feit, gecombineerd met de geringe kans op beschadiging bij
de bestorting (zie boven) maakt het mogelijk de rijshoutvulling dunner te maken dan tot heden gebruikelijk was„ Bit laatste
heeft weer
tot gevolg, dat het drijfvermogen van het stuk geringer is, waardoor
een kleinere hoeveelheid stortsteen kan worden toegepast.
Ook het
gewicht van het gaas werkt tot een vermindering van het drijfvermogen me de.
Een en ander leidt tot duidelijke vermindering van de kosten van het
zinkstuk.
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e „ de gewijzigde constructie maakt het raogelijk de tuinen aan de loovenzijde van het stuk steviger te bevestigen dan by de gebruikelijke
uitvoeringsvormi
fo het maken van het nieuwe zinkstuk vereist practisch geen speciale
vaklieden en kan voor ca.. 90 ^ geschieden door ongeschoolde arbeiderSo Dit leidt eveneens tot een niet onbelangrijke vermindering
van kosten van de aanraaak^ tevens is men niet meer aangewezen op
de beperkte groep van speciale vakarbeiders, waarover ons land
beschikto
Om oen indruk te geven van de besparing, die door de toepassing
van deze nieuwe uitvoeringsvorm kan worden bereikt? zij vermeld,dat onder de huidige omstandigheden een zinkstuk volgens tot heden gebruikelijke constructie met bijkomende bestorting ongeveer fo 28.— per
zou kosten, tegen ca. f. 23.— bij toepassing van de nieuwe uitvoering.
Ben nadere omschryving van de samenstelling en de opbouw van het
zinkstuk en van de hierbij gebruikte materialen volgt hieronders
IE OPBOUW VAN HET ZINKSTUK.
Zoals ook bij de tot nu toe gebruikelijke constructie het geval is
worden de nieuwe zinkstukken gereed gemaakt op een plaats, die bij eb
droogvalt en bij vloed voldoende onder water komt om het gereed gemaakte stuk vrij te doen drijven. De aanmaak geschiedt als volgts (zie tokening)
le. Het zinkstuk wordt op de gebruikelijke wijze uitgezet. Vervolgens
worden, te beginnen op een afstand van 1.60 m van de lengte-einden
van het stuk in de dwarsrichting banen metaalgaas uitgelegd,
ter
breedte van 1 m, (gegalvaniseerd en eventueel gebitumineerd gaas,
met maaswijdten van 5 cm) 5 de lengte dezer banen is zodanig gekozen, dat zij later geheel om het stuk gevouwen kunnen worden,waarbij de uiteinden elkaar dan ongeveer 25 cm overlappen.
Deze banen
worden aangebracht op een onderlinge afstand van ongeveer 8 m
hart op hart. Zij dienen als extra versterking voor het geheel. Op
deze banen worden later tevens de zinkstroppen en proppen geplaatst.
De stroppen worden direct reeds uitgelegd (zie ook onder 8).

2e. Over de eerstgenoemde banen worden
nu in de lengterichting metaalgaasbanen met dezelfde maaswijdte en met
een breedte van 2 m uitgelegd^hierbij zorgend voor een onderlinge over
lapping van 10 cm. Deze lengtebanen
steken aan beide einden 1.40 m buiten het stuk uit. De beide banen
aan de lengtezijden van het stuk moeten eveneens ongeveer 1.40 m uitsteken in de dwarsrichting.
De banen worden vervolgens onderling
verbonden om de 25 cm,
met ijzerdraad van ongeveer 2 mm dikte.
Aan de onderzijde van het network
(derhalve ook aan de onderzijde der
versterkingsbanen als bedoeld onder
1e) worden op regelmatige afstanden
horizontale staakeindjes van ca. 25
cm lengte bevestigd, waaraan het
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sjorringtoow wordt vastgemaakt^ de teide uiteinden van het sjorringtouw worden op ongeveer 60 cm boven het gaasnet bevestigd aan
een tijdelijke staak (zie fig 1) « heze horizontale staken moeten
in rijen evenwijdig aan de lengte en de dwarszijden van het stuk
worden aangebracht, te beginnen op ca 50 cm van de randen en op
onderlinge afstanden der rijen van 1 ,60 m0 In elke rij zelf moeten de staken,, op een af stand van cao 80 cm worden geplaatsto
3eo De eerste ryslaag wordt nu als aftreklaag in de breedterichting^
de tweede rijslaag als aftreklaag in de lengterichting van het
stuk aangebrachto De gezamenlijke dikte der beide lagen bedraagt
20 a 25 cm»
4e» Na de voorgaande bewerkingen worden aan alle zijden van het stuk
twee van de rijen tijdelijke staken verwijderd, waarbij de sjorringtouwen op het rijsbed worden gelegdo De ca 1»40 m overstekende
einden gaas worden nu om de randen van het stuk gevouwen tot boven op het rijsbed,
Vervolgens worden de uiteinden van het aldus omgevouwen gaas met
elkaar verbonden door 2 mm dikke ijzerdradens die langs de tijdelijke staken, zowel in de lengte- als in de dwarsrichting op onderlinge afstanden van 1,60 m over het rijsbed worden gespannen,
De tijdelijke staken worden nu alle verwijderd^ indien zulks nodig
is in verband met het vlot komen van het stuk, kunnen de
sjorringtouwen desgewenst tijdelijk aan deze draden worden bevestigd,
Het spannen der draden dient met zorg te geschieden,
daar hierlangs later de staakrijen voor het aanbrengen der tuinen moeten
worden geplaatst,
5e, De bovenzijde van het stuk wordt nu geheel bedekt met een gaasnet, Hiertoe worden banen metaalgaas gebruikt, ter breedte van 2
meter, met een maaswijdte van 7»5 cm, Deze worden in de breedterichting van het stuk aangebracht, met een onderlinge
overlapping van 10 cm, De lengte der banen is ongeveer gelijk aan de
breedte van het stuk, De dwarsbanen worden weer onderling en met
de omgeslagen randen van het ondernet verbonden door middel van
ijzerdraad van 2 mm, op regelmatige afstanden van ongeveer 25 cm,
De sjorringtouwen, die of aan de ijzerdraden zijn bevestigd, of op
het rijsbed liggen, worden door het bovengaasnet getrokken en
daarop neergelegd.
Vervolgens worden de onder 1e genoemde lange dwarsbanen van het
ondernet geheel over het stuk gevouwen; de bevestiging aan
de
bovenzijde geschiedt op dezelfde wijze als boven is aangegeven,
6e, De staakrijen voor het aanbrengen van
langs de gespannen draden, in eerste
waar zich de sjorringtouwen bevinden
tussen in, De staken zijn ongeveer 65
7e, Daarna worden de tuinen
aangebracht van Hollandse haringband (3 latten
per staak) - zie 00k figuur 2, Vervolgens worden de
uiteinden van de sjorringtouwen boven op de
tuinen aan elkaar bevestigd,
dit doel
is een der uiteinden v,
h, sjorringtouw
voorzien van een lus, waardoor het andere uiteinde kan worden gestoken

de tuinen worden ingeslagen
instantie op de plaatsen,
en vervolgens daar midden
cm lang,
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en onder stevig aandrukken van de tuin ter plaatse? vastgemaakt.
Uiteraard moeten de beide uiteinden van het sjorringtouw zich aan
verschillende zijden van de tuin bevindeno
Voor het aanbrengen van de proppen wordt ter plaatse van de onder 1e en 5e genoemde versterkingsbanen, een gedeelte van de betuining weggelaten,,
8eo Met het oog op het aanbrengen der zinkstroppen gaat men tijdens
het samenstellen van het zinkstuk als volgt te werks
Nog voor dat enig ondergaas is aangebracht, worden de zinkstroppen (touwdikte 18 mm) uitgelegd0 Hiertoe wordt een zware staak of
perkoenpaal gelegd ca 1,60 m uit de rand van het stuk.
De strop
wordt hier omheen geslagen, waarbij de gegalvaniseerde kous?
die
zich aan het ene einde van de strop bevindt tussen de parten van
het stroppentouw door wordt gehaald, De kous bevindt zich op ca
40 cm afstand van de paal, De rest van de strop wordt uitgelegd
in de lengte- of dwarsrichting van het stukj op een afstand van
ongeveer 2 m van eerstgenoemde paal wordt een tweede paal gelegd,
(ongeveer 40 cm van het einde der strop en het stroppentouw daar
omheen geslagen,)
By het leggen van de gaasbanen worden de beide einden van de
strop door het gaas gehaald en aan een tijdelijke staak bevestigd,
Bovengenoemde twee palen worden aan het ondernet vastgemaakt, Bij
de verdere vulling van het stuk worden de stropeinden onder een
hoek van ongeveer 75 graden door het stuk gehaald. Door het stropeinde wordt een derde zware staak of paal gestoken, die zich bovenop het bovennet bevindt. Door de kous wordt een tijdelijke staak
gebracht,
Deze constructie verdeelt de tijdens het zinken of eventueel verslepen van het stuk optredende krachten gelijkmatig over het
onder- en bovennet. Voorts heeft het aanbrengen van de paal door 't
stroppeneind het voordeel, dat men een goede contr61e houdt op de
strop. De staak door de kous voorkomt het wegschieten van de zinkstrop naar beneden.
9e. De proppen, zinklijnen, boeirepen en boeien, kunnen op de
kelijke wijze worden aangebracht, waarna het stuk voor het
gereed is.

gebruizinken

Benodigde hoeveelheden materialen.
Op grond van de ervaring, die is opgedaan met het proefstuk, dat te
Bruinisse is gezonken (zie foto's) kunnen de hoeveelheden materialen
per 100 m2 zinkstuk ongeveer als volgt worden gestelds

254 m2 harmonicagaasi
1000 bossen Holl. rijshout^
15 bossen staken^
31 bossen haringband^

5
kg verslagen touw|
2.2
" stroppentouw!
3.73 " span- en binddraad!
4 stuks gegalvaniseerde kousen,

Voor het zinken en bestorten moet, per 100 m2, op 80 ton steen worden
gerekend. Voor het maken en zinken van het stuk bedraagt het aantal
man-uren, per 100 m2, ca. 85.
Samenvatting.
Een nieuwe uitvoeringsvorm van rijszinkstukken is beschreven,
Hierin
is het gebruik van wiepen aan de onder- en bovenzijde van het cinkstuk
achterwege gelateni inplaats daarvan is de rijsvulling geheel omgeven
door een net van metaalgaas. Deze wijziging leidt tot een zeer soepele
en hechte constructie en maakt een niet onbelangrijke materialen- en
kostenbesparing mogelijk|
00k is men bij het samenstellen van het
zinkstuk niet meer aangewezen op specials vakarbeiders.

