stroomgeulen
Hammen. breed 1800 meter. drep max 30 meter
Schaar van Roggenplaaï. breed 1200 meter, diep max. 25 meter
Roompot. breed 2500 meter, dlep max. 45 meter

pijlers
aanla . 66 stuks
max. hoogïe pijler ln de bouwput. 40 meter
max. hoogte piller na afbouw n de stroomgeu . 53 meter
af metingen voetp aal. 25 x 50 meter
gewicht. maximaal 18.000 ton
oowcto.'Sê drut p irêrS'i.dens tranSpo't + 9.000 ton

bouwput

rnet ngen: 800 x 1200 meter
bronbemalrng 320 pompen,lotaal vermogen 10.000 kubieke
meter water per u[]r
af
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stalen schuiven
aanta : 63 stuks (Hamrnen 1 5, Schaar 16, Roompot 32)
engte 42 meter
dikte 5.40 meter
hoogte. tussen 5,90 en 1 I ,90 meter
gewrcht: ïussen 300 en 535 ton.

hulpbrug
lengte: 2870 meter

'Jndê rng -9 pole^'rel eê^ d a-reïer van 4.5 reter
kosten. crrca 7B milloen gulden

iepteverdichtingsvaartu i g
lengte x breedte x hoogte 68 x 33 x 63 meter
aanta trilbulzen. 4 stuks
tri Írequentie x ampl tude. 25 Hz bil 8 mrn
Kosten. 40 mijoen gulden
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Het topje van de ijsberg
LOOê . | .È1 /tln dr. dÊ p.OO ê.
men rono oe Douw van een prj

erdam Er is echter meer.

Zo

maakt de gekozen oplossing de
aanleg van twee compart rnen,
ter ngsdammen n het oostel jk
dee van de Oostersche de (de
Phi psdam en de Oesterdam)
noodzakelilk Ten eerste om de

' I êêp\ad op hêl

stormvloedkering

in

de

Oosterschelde wordt gebouwd
in opdracht van Rijkswaterstaat
er rrilnpvnprd donr de BOUWcombinatie Dosbouw v.o.f .,
gevormd door.
Ballast-Nedam Groep N.V
Koninklijke Bos Kalis Westminster Group N.V.

Íitorm\íloecll<ering
oositerÍiclrelcle

Baggermaatschappij Breejenbout B,V.

SCfêlOê
te aten

R jnkanaal geen h nder

Hollandsche Beton Groep N.V.
Van Oord Utrecht N.V.-A.C Z.

ondervnden van het getl. Ten
'\^óêdp om tsel zo-le Ooslerscheldewater aÍ te schermen

B,V.

Koninklijke Volker Stevin N.V.

van het zoete water uit het Hol-

ands Diep en West'Bfabant.

Verder rnoet het kanaal door
Zu d Beveiand worden aange

pa ï dan êen - p-wê Srtua'e.

antw et p nlq swaterslaat studi o

een neuw suzencomplex

st re e Kv e rv a e

qe'ilof 3.o3
''f
g'ote
stromen scheepvaartverkeer.
Tot de pannen behoort o.a.
te

.answee n.
A les b leen g gant sche werken
d e nodig zijn n het belang van
mens en drer. scheepvaart en
ror'c3ljg. la"dbOUw e^ Vr\qer..

Een aitgave van ijkswaterstaal
tn saÍleowerKtn(J meÍ
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íunderingsmatten
lenql^ breedre

, d I te 204 , ' 0.35 rnele.
'16 meter, lengte 55 meter
aÍmetingen transportrol: diameter^2
kosten "Cardium ' + Íabriek: 125 miljoen gu den
hefschip
iengte x breedte

x hoogte. 87 x47 x 50 meter
hefvermogen. 1O 000 ton
kosten. circa 72,5 m ljoen gulden.
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Het behoud van de grens

tussen

O
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tr{
leven en dood. De strijd is gekenmerkt
S

door voorspoed en tegenslag, door het
spel van geven en nemen. Kaarten,
scfrltAerilen en
geven ons een beeld van de
veranderingen die
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geschiedschrijvingen C\
grote
Zuid-West
^
È
9'

Nederlandïn de loop der eeuwen heeft
ondergaan. Bijna elke generatie heeft
hier op een of anderewijze te maken
gehad met een watersnood: 1877, 1883,

tr

r
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.tí
1889, 1894, 1896. 1911 en 1916. De
ramp van 1 februari 1953 was de laatste Íl
in dêze lange rij uun ruÀp"n. ;_"*tj_
6
grote delen van Zuid-West Nederland .I
9)
werden overstroomd
_
De ramp wordt het sein tot
t)
onmiddellijke en afdoende actie. Na
--O
aictrting uan a" ài1t"n en
van de zwakste schakels

versterking -'^-

,
Deltaplan in uitvoering. ["rn!h.J
De zeearmen

d
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van de Westerschelde en de Nieuwe Ë
Waterweg. die in verband met de
)|
scheepvaart open moeten blijven. Ë
Nieuwe technieken en afsluifings- t)
middelen worden met succes toegepast,
autowegen verbinden de delta met
de rest van Nederland, getijgebieden
worden meren. Nu, ruim 25 jaar na de

Deltagebied 1550

s

\

stormramp, nadert het Deltaplan, dat
krachtens de Deltawet van 1958 wordt
uitgevoerd, zijn voltooiing met de bouw
van een stormvloedkerine in de
monding van de Oostersc-helde.
Om het natuurlijk sPel van de
elementen in de Oosterschelde te
kunnen handhaven werd het
oorspronkelijke plan voor de afsluiting
ingrijpend gewijzigd. In plaats van de
bouw van een gesloten dam, kozen
Regering en Parlementinl9T6, na
uitgebreide technische en
milieukundige studies voor de bouw
van een stormvloedkering. Bij
superstormen kan deze kering worden
gesloten, terwijl hij onder normale
omstandigheden open blijft. Het
nieuwe plan verzekert de veiligheid van
het achterliggende gebied, terwijl het
getijverschil in de Oosterschelde zo
groot mogelijk blijft.
Deze ommezwaai van een geheel
gesloten Oosterschelde naar een
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stormvloedkering vertraagt de
voltooiing van het Deltaplan metT jaar,
van1978 naar 1985. Om voldoende
veiligheid tijdens de bouwtijd te
garanderen, worden tussen 1975 en
1980 de lage dijkgedeelten rond de
Oosterschelde verhoogd en verstevigd.

Overstroomde gebieden tijdens de ramp van 1953

Het Deltap[an

I
HAR]rcVLIE]

OOSÍERSCHËLDE
SïORMVLOÉDKÊFING

Milieu centraal in de Oosterschelde
Het milieu in de Delta en de
Oosterschelde in het bijzonder heeft
in de afgelopenjaren heel wat tongen in
beweging gebracht. Het schone en
relatief heldere water, de enorme
variatie aan flora en fauna, de
duizenden broedende en tienduizenden
overwintérende vogels, dat alles willen
we zoveel mogelijk behouden. Met
behulp van de stormvloedkering lukt
dat niet voor honder procent, ook hier
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weer een spel van geven en nemen. De
veranderingen in het Deltagebied voor
de dieren en planten worden
wetenschappelijk bestudeerd door
diverse onderzoekinstituten.
Met de resultaten van het

.o

onderzoek kunnen maatregelen worden
trÈr
genomen om een zo goed mogelijk
tl
milieu voor mens, dier en plant te
bereiken.
Enerzijds is kennis nodig over gedrag
d
en milieueisen van de planten en
dieren, anderzijds is kennis nodig van a\
\i
eb en vloed, temperatuur, zoutgehalte, r\l
golfinvloeden enz., omdat deze de
levensgemeenschappen beïnvloeden.
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Getiiverschil
Door de in uitvoering zijnde
pijlerdam in de monding van de
Oosterschelde wordt het verschil tussen
hoog en laag water te Yerseke

verminderd tot driekwart van het
huidige verschil. Hierdoor zullen de
stroomsnelheden in de Oosterschelde
kleiner worden, zodat zwevende
deeltjes naar de bodem zakken. Het
water wordt helderder maar er komt
plaatselijk meer slib op de bodem. Hoe
reageren hierop de organismen die er
leven????

Vogels te kust en te keur
Vogels houden zich op waar rijke
voedselbronn en zíjn. Ook de
Oosterschelde is zo'n rijk
voedselgebied. De verandering van het
getijverschil heeft directe invloed op de
hoeveelheid voedsel en daarmee
wellicht op de aantallen vogels.
Toekomstverwachtingen voor voedselplaatsen helpen mee om een
inrichtingsplan voor de Deltabekkens
te maken.
De plantengroei

De verandering van het getijverschil verminderd de oppervlakte van
de schorren. maar beïnvloedt ook het
plantenleven. De hogere delen zullen
minder vaak overspoeld worden door
het zoute Oosterscheldewater, maar
meer onder invloed staan van het zoete
regenwater. Het gevolg zal zijn dat
zoutminnende plantensoorten
verschuiven naar de lagere delen,

terwijl op de hogere delen planten
zullen gaan groeien die minder goed
tegen zout kunnen.
Visserii
De Oosterschelde heeft een

belangrijk aandeel in de totale
Nederlandse visserij.
Afsluiten van de Oosterschelde zou
leiden tot het verdwijnen van o.a.
mossel- en oesterbedrijven, alsmede de '
kreeftenhandel. Dit geeft niet alleen
een economisch verlies van plusminus
200 miljoen gulden, maar heeft ook
sociale gevolgen zoals een verlies aan
werkgelegenheid in deze sektor.
De Oosterschelde is bovendien de
kinderkamer voor een belangrijk deel
van de Noordzeevis, zoals tong, schol
en garnalen.

Waterhuishouding. en kwaliteit
Veel studie, overleg en
aanpassingswerken zijn nodig voor het
in stand houden van peilen en goede
kwaliteit van het water in de
verschillende deltameren.
Meetvaartuigen nemen hiertoe op grote
schaal watermonsters, waaruit
hoeveelheden zuurstof, zout,
voedingsstoffen of metalen zijn te
meten. Deze gegevens worden gebruikt
om snel en op de juiste wijze
maatregelen te nemen waar dat nodig is.
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bouwen in cle m<lncling van
cle oostersclrelcle

Roompot en met behulp van het

werktuig "Cardium" (kokkel)

op de bodem geplaatst.
Voor het heÍíen, transporteren
en plaatsen van de plusminus
18 000 ton zware pijlers wordï
Ê\/ênêÊns ppn qnecraal Werk-

In de drie stroomgeulen in de
monding van de Oosterschelde
stormvloedkering.
Rijkswaterstaat, aannemers en
laboratoria vonden tenslotte de

komt een
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Zodra de pijlers gereed zijn

volgende oplossing: Plaats in
de stroomgeulen betonnen pijlers, pak de voet van de pijlers

worden de vier compartimenten
van de bouwput deel voor deel

stevig in een slenen drempel en
maak de resterende doorstroomopening aÍsluitbaar met
beweegbare stalen schuiven.

schip wordt nu door de open-

De uitvoering van dit werk

^n.lêr

de
de
de

pijler op de Íiltermat geplaatst.
Daarna wordt de voet van de
pijler stevig ingepakt in meerdere lagen stortsteen. Na het

de inmiddels
gebouwde brugdelen, schuiven
en dorpelbalken is de pijlerdam
een feit.
Doordat de doorstroomopening
van de Oosterschelde monding
wordt verkleind van 70.000
plaatsen van

vierkante meter naar

schip met pijler naar één van de

stroomgeulen. Daar wordt het

Per

Sleepboten brengen

het

schip vastgelegd aan

hef-

een

teel tot max.4,5 meter
seconde.

de bouw

max. 650 meter aan weerskanten van de as van de pijlerdam
afgedekt met zinkstukken. De-

trische centrale gebouwd met

een totaalvermogen van 12
MVA (mega Volt Ampere),

geweven filterdoek (polypropyleen) en vaste ballast bestaande uit betonblokjes. De complete matten met een breedte van

een gebied als heel SchouwenDuiveland van stroom te voor-

ze

zinkstukken bestaan uit

30 meter en maximale

lengte

van 275 meter worden gefabriceerd in een speciaal daarvoor

gebouwde Íabriek

aan

de

Sophiahaven te Wissenkerke.
Behalve deze blokkenmatten
worden in de Oosterschelde op
grote schaal gelijksoortige zink-

stukken toegepast, maar dan
met asfalt als vaste ballast en
aangebracht met het drijvende
asf altschip "Jan Heijmans".

mel

dit
schip lagen asÍaltmastiek aangebracht op de zinkstukken, die
het zwaarste worden aangevallen door de toekomstige water-

De bodem moet

onder de stormvloedkering een
In

stroming.

sommige delen van de stroomgeulen worden daarom slechle

buizen worden

in de

Electriciteitsvoorziening voor

Om uitschuring van de bodem
1e voorkomen wordt daarom
een strook tot een breedle van

Bovendien worden

stroomgeulen Hammen,
Schaar van Roggenplaal en

gebouwd werktuig de "Mytilus (mossel). dat voorzien is
van vier stalen trilbuizen. Deze

in
gebracht en tilt

bodem.

de

zand aangebracht.
Maar ook dan nog is de draagkracht van het zand onvoldoende Om een goede íunderingsgrondslag te verkri.igen wordt
de bodem daarom tot een diepte van maximaal 15 meter verdicht. Dit verdichten gebeurt
met behulp van een speciaal

haf
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pijler enige meters van

is

grondlagen weggebaggerd en
daarvoor in de plaats geschikt

f-lot
I rw(

op de gewenste plaats is verankerd. ïijdens de kentering van
het tij bij laag water wordt de

netto
14.000 vierkante meter zullen
de stroomsnelheden ter plaatse
van de kering oplopen van max.
2 meter per seconde momen-

bouwput

monding van de Oosterschelde.
Hun uiteindelijke plaats worden

grote draagkrachl hebben.

YULUt.
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gebaggerdè ringdijk

inmiddels van start gegaan. De
pijlers en dorpelbalken worden
gebouwd in een bouwpul in de

Roompot.

\^/rloí

aÍmeerponlon, dat nauwkeurig

Op het werkeiland is een elec-

netgeen genoeg zou zlJn om

zien.

Van dit vermogen is 4,8 MVA

nodig voor de bronbemaling

van de bouwput: het overige
deel is bestemd voor de beton-

Íabriek, de asÍaltÍabriek,

de

kranen in de bouwput, verlich-

ting enz.
Het hart van de centrale wordt
gevormd door 15 energie-eenheden van elk 0,8 MVA, welke
in 1985 in de stormvloedkering
worden ingebouwd voor de bediening van de schuiven.

Geen brug te ver
In de bouwput op het werk-

erland 'Neeltje Jans" zullen in
de periode '1979-1983 dagelijks
vele honderden mensen bezig

zijn met de bouw van

onder-

delen van de stormvloedkering.

Elke dag opnieuw moelen zi)
van "de vaste wal" naar hun

grond

gebracht en vervolgens al trillend weer opgehaald. Door dit
trillen krijgt het losse zand een
grotere dichtheid en daardoor
^.^+^.^ À.^^^1..^^^+
grvtcrv
urddv^rduilr.

Om de ondergrond tot in lengte
van jaren op te sluiten onder de
pijler is gekozen voor een extra
íunderingslaag in de vorm van
geprefabriceerde filtermatten.

Deze worden vervaardigd in
een fabriek nabij de bouwput

derk midden in de Oosterschelde komen. Uit praktische en

economische

1 Overzicht bouwputten
2 Bouw betonnen pijlers
3. D ieptev e rd ic hti ng sv aarlu ig

"Mytilus"

4. Asfaltschip "Jan Heymans"
5. Blokkenmatponton "DOS /"
6 Ártist impress/on plaatsen
pulers

overwegingen

heeÍt men gekozen voor

de

aanleg van een vaste brugverbinding naar het werkeiland.

