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DE BEVAARBAARHEIP VAN DE WKSTEHSÜHKLDE IN 1966

par. 1 INLEIDING.

Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1966 in de

Westerechelde en de Belgische Schelde omvangrijke baggerwer-

ken uitgevoerd tot in-atandhouding (dan wel verbetering) van

de vaargeul. Het aantal grote schepen, dat in 1966 naar Ant-

werpen is opgevaren»io vergeleken met de voorgaande jaren

weer belangrijk toegenomen. De in 1965 vastgestelde grootste

diepgang van 39'8" (nota 66.1) werd echter niet overschreden.

Ten behoeve van de vaart met grote schepen ia de vaarroutö

Via het Scheur weer van groot belang gebleken. In deze geul

ia omstreeks augustus 1966 wederom aangevangen met de uit-

voering van ©en baggerwerk; eind 1966 was dit baggerwerk nog

niet voltooid.

In deze zesde aanvulling op nota 60.1 van de Studiedienst

Vliesingen wordt in par. 2. een overzicht gegeven Van de lig-

ging der diverse drempels en van de uitgevoerde baggerwerken

in het Zeegat van Vlissingen. Hierop vo.l[£t in par. 3 6«n be-

schouwing over de ligging der drempels in het hoofdvaarwater

tussen Vllsslngen en Hansweert.

In par. k komen met betrekking tot de Schelde tussen

Hansweert en Antwerpen achtereenvolgens ter sp.rake:

,a« de baggerplaatsen en de gebaggerde hoeveelheden;

t>. het storten c.q. afvoeren van gebaggerde specie}

£, de drempeldiepten tussen Burcht en Hansweert.

Par. 5 geeft een overzicht van de grootste schepen die

in 1966 de Westerschelde hebben bevaren (aantallen; diepgang).

De nota besluit met een samenvatting (par. 6).

par. 2 HET ZK&QAT VAM VLIÜ.DINGEN (Wielingen, Scheur en Oost-
gat).

2.1 Wielingen en Scheur.

Van mei tot en met september 1966 werd door de Dienst

der Kust van de Belgische Dienst Bruggen en Wegen .een opneming
1
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uitgevoerd in het gebied van de Wielingen en het Scheur.

Een aantal van de waargenomen diepten is weergegeven op bij-

lage 1. Bij de vorige opneming (196*0 werd de minate diepte

In de Wielingen vastgesteld ten zuiden van de Wandelaar

( g.l.l.w.s.- 83 a - 8^ dm ); thans word de minste diepte

meer oostwaarts aangetroffen, in het gebied ten zuiden van

de Bol van Heyat (g.l.l.w.s. - 82 dm). Vergalaken met de in

196^ verrichte opneming vartonen do diepten ten zuiden van

öe Wandelaar ölechtfl weinig verandering 1 ten zuiden van de

Bol van Heyat valt een vorondieping van enkele decimeters

op te merken. Rekening houdend met de getljrijzing te Zee-

brugge, kan de minste waterdiepte omstreeks hoogwater in

de Wielingen bij doodtij gesteld worden op 119 dm en bij

springt!j op 132 dm.

In het Scheur werd vanwege de Belgische Staat omstreeks

augustus 1966 begonnen met de uitvoering van een baggerwerk

(vorig baggerwerk juli 1965, zie nota 66,1, par. 2)j eind

1966 waren deze werkzaamheden nog niet beëindigd. Bijzonder-

heden omtrent de omvang van düüe werken en de gebaggerde

hoeveelheden specie aijn momenteel nog niet bekend (de betref-

fende gegevens aullen zo mogelijk opgenomen worden in het

bevaarbaarheldaveralag over het jaar 196?)• Bij de in 1966

(mei t/ra aeptemben) in het Scheur verrichte peilingen werd

de minate diepte middenvaarwaters in deze geul («venals in

oktober 1965) vastgesteld op g.l.l.w.s. - 95 <i«i.

Gerekend Ct.o.v, het vlak van g.l.l.w.e.) met een getij-

rijzing van 37 dm bij gemiddeld doodtij en van 50 da bij ge-

middeld springtlj (Zeebrugge) was ook in 1966 tijdens hoog-

water een waterdiepte op de drempel in het Scheur aanweaig

van tenminste 132 dm reap. 1'+5 dm. Zoals reeds vermeld in

par. 2 van nota 66.1 moet bij een drempelligging van

g.l.l.w.a. - 95 dm» onder gunstige omatandigheden het bevaren

van het Scheur door schepen met een maximale diepgang van

ong. 13 meter (*+3 ) mogelijk worden geacht.

De sinds enkele jaren ten aulden van de Nolleplaat

gelegen ondiepte (rechteroever Wielingen) vertoonde in 1966

- geen •



geen verdere uitbreiding in oostelijke richting. De minete

diepte in hot vaarwatel ter hoogte van de rode liohtbooi

W 10 vertoonde een toeneming van g.l.l.w.s» - 88 dra i»

1965,tot g.l.l.w.s. - 91 dm in 1966 (bijlage 1). Midden-

vaarwaters i« overigens een grotere vaardiepte aanwezig

2.2 Sardilngeul. ......Oostvat.

In de noordwestelijke aanloop van het Oostgat werden

in 1966 geen peilingen uitgevoerd. Blijkens de Ze«mansgids

voor de Nederlandse Kust (196'+) kan in dit gebied op een

minste diepte gerekend wordan van g.l.l.w.s. - ?6 dmj bij

de in de jarsn 196^ - 19&5 verrichte peilingen werd in dit

gebied een mlnete diepte aangetroffen van g.l.l.w.s. - 7?

dm (par. 2 nota 66,1). Gelet op de vrij geringe dieptever-

anderingen in voorgaande jaren in het betreffende gebied

kan ook voor 19&6 een minste diepte van g*l.l*w.a* - 76 dm

worden aangehouden. Omstreeks hoogwater komt dit tijdene

doodtij overeen met een minete aanwezige waterdiepte van

110 dm en tijdene aprlagtij met 118 dm.

Ter verbetering van de ligging van de vaargeul werd

van 1? januari tot en met 17 maart 19^6 aan de rechteroe-

ver van de Oalgeput (bijlage 1) een baggerwerk uitgevoerd

(bestek nr. Z 1008). De in dit gebied gebaggerde hoeveel-

heid specie bedraagt 128.119 m3• deze specie werd deels

teruggestort in de omgeving van het Badetrand te Vliasingen

en deels in het benedenetroomse deel van het Oostgat (rech-

teroever) . Na het beëindigen van het baggerwerk werd in

april de ligging van de betonning aangepast aan de gewij-

zigde situatie; de rode lichtboei OiQ.2 werd over een af-

stand van ruim 200 m verlegd in de richting van de Walcherae

oever. Omstreeks december 19&6 werd de minste diepte mldden-

vaarwaters ten hoogte van de rode lichtboei O.G.2 vastgesteld

op g.1.1.w.s. - 8^ dra; over het algemeen ia de ontwikkeling

van de diepten in het betreffende gebied einde het beëindi-

gen van gönoenul baggerwerk vrij gunstig gebleken.

Blijkens bijlage 3 werden ook in 1966 in de Sardljngeul

geen baggerwerken uitgevoerd? de minete diepte middenvaar»

- watera -



waters werd omstreeks augustus 1966 vastgesteld op g.l.l.w.s.

- 91 dm. - . • • • •

2. ,3 Alggmeen.

Ondanks enige achteruitgang vun de diepten ten zuiden

van de Bol van Heyst bloven de vaartmogelijkheden via de zui-'

delijke route door de 'Wielingen voor schepen met grote diep-

gang, vergeleken met voorgaande jaren vrijwel ongewijzigd.

Het Scheur was in 19&6 (evenala in 1965) onder gunstige om-

standigheden (springt!j, weinig zeegang) bevaarbaar voor

schepen mot oen maximum diepgang van ong. ^3 • De toe te la-

ten diepgang in het Oo8tgat bleef ten opzichte van voorgaande

jaren ongewijzigd; de ligging van de vaargeul werd ter hoog-

te van de rode lichtbooi O.G.2 (Galgeput) verbeterd door de

uitvoering van eon baggerwerk.

par. 3 PK WE3T1/RGCHELDK TUSSEN VLISSINQEN EN HANS WEERT.

Blijkens bijlage J) vertonen de minste diepten midden-

vaarwaters op de Drempel .van Oorasele sinda 1962 Blechta ge-

ringe wijzigingen. In 1966 werd do minste diepte op deze

drempel omstreeks september vastgesteld op g.l.l.w.s. - 109

dm; in 1965 werd de minste diepte bepaald op g.l.l.w.s, -

111 dm.

Ten oosten van Terneuaeti werd de minete diepte in de.

lichtenlijn Eendrachtapolder (bijlage 1) omstreeks december

I96Ó bepaald op g.l.l.w.s. - 108 dm. Vergeleken met de min-

ste diepte van 1965 (g.l.l.w.s. - 106 dm) bleef de ligging

van deze drempel vrijwel ongewijzigd.

De vaargeul op de Drempel van Ba^rland (Westgeul} bij-

lage 1) vertoonde in 1965 naaat enige versmalling tevems

enige toename van de minste diepte (par. 3, nota 66.1). In

1966 viel daarentegen, naast enige verruiming van de vaar-

geul tussen de dloptelijnen van g.l.l.w.a. - 80 dm (minste

breedte I96'j:ong. 3ivO m; 1966 ; ong. 'tOO m), een achteruit-

gang van de minste diepte op te merken van g.l.l.w.s. - 118

dm in I96l> tot g.l.l.w.e. - 100 dra in 1966 (bijlage '+).

- Op -



Op de Drempel van Baarland was in 1966 enkele malen aan-

passing van de betonning aan de gewijzigde situatie nood-

zakelijk.

In het bovenatroomse deel van het Middel^att tueaen

de zwarte liohtbQei **3 en de awarte spitse ton ^5 (bij-

lage 1), werd in december 1966 de minste diepte midden-

vaarwaters bepaald op g.l.l.w.a. - 109 dra; in 19^5 werd

de minste diepte in dit gebied vastgesteld op g.l.l.w.s.

- 115 dm.

De minste diepte in de vaargeul tussen Vlianingen

en Haneweert werd in 1966 aangetroffen op de Drempel van

Baarland (g.l.l.w.s. - 100 dm). In 19&5 werd de rainate

diepte in dit riviergedeelte aangetroffen in de lichten-

lijn Eondrachtspolder (g.l.l.w.s. - 106 dm). Ondanke

enige achteruitgang van de minate diepte tussen Vlisalngen

en Hansweert blijken de diepten in dit geulgetieelte, ver-

geleken met de In par. k.k nader te omschrijven drempeldiep-

ten ten oosten van Haneweert, nog vrij gunstig» Op de Drem-

pel van.Baarland verkreeg de Westgeul een ieta gunstiger

ligging als gevolg van een geringe verbreding van de geul

in dit gebied.

Onderhoudebaggerwerken werden in de vaargeul tuasen

Vliseingen en Haneweert in 1966 niet uitgevoerd.

par. h DE SCHELDE VAN HANSWE3:RT TOT ANTWERPEN.

Een overzicht van het riviergedeelte tuasen Haneweert

en Antwerpen, waarop-in de hierna volgende onderparagrafen

wordt ingegaan, treft men aan op bijlage 2. Het verdient

de aandacht dat (evenals bij de voorgaande bevaarbaarheids-

nota's) de gegevens van de Drempel van Santvliet in par. h.*\

(baggerplaatsen) zijn ondergebracht bij de Belgische totaal-

gegevens en in par, ^.2 (stortplaatsen enz.) bij de Keder-

landse totaalgegevens. Een en ander is gevolg van de detail-

lering der betreffende gegevens.

4*1 De baKgerplaataen en de gebaggerde hoeveelheden

(qnderhoüdawerken)

- De -
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De drempels, waarop in 1966 door de Belgische Staat

onderheudebaggerwerken zijn uitgevoerd, &ija globaal aan-

gegeven op bijlage 2. Op de bijlagen 5 en 6 wordt een over-

zicht gegeven van da jaarlijks op de divarae drempels ge-

baggerde hoeveelheden apecie. De in 1966 maandelijks op

deze drempels gebaggerde hoeveelheden zijn aangegeven op de

bijladen 9 en 1O«

Blijkens genoemde bijlagen werd de grootste hoeveelheid

apecie in 1966 gebaggerd op de Drempel van. Bat h (1,8.,»ln m3)|

dit was ook in voorgaande jaren vrijwel steeds het geval»

In 1965 bedroeg de op de Drempel van Bath gebaggerde h«ev«#ï,*r

held specie 1,9 min ,«3(In 1960 werd ter plaatse 2fk ml» «3

gebaggerd, tot op heden, het raaxiwum)«

Sinds 1962, toen opi&e tfrempe 1 van Va: Ike,nim* d» fro4. ep

heden maximale hoeveelheid specie werd gebaggerd (miflt1»§;
min ra?.), vertonen de jaarlijks op deze drempel gebaggfrcNj- . '

hoeveelheden een rain of meer geleidelijke teruggaaf 1 Ii> :
1966 werd op de Drempel van Vaikeniasje 0,9 min «$ apepl» ;#§*».

baggerd, tegen 1,0 min «2 in 1965» D« verminderde o»?,#$| "&#&: _-_

de baggerwerken op deze drempel hangt wellicht 8aj»««« la*t d» ;

na 1963 afgenomen betekenis,van de oostelijke uitloop van cl*

Ziraajerwangeul. Sinds eni$e tijd valt eqhter weer eê» toette-.

menda ontwikkeling van de uitloop van de Ziawseraiangeuï ö# t«

merken. *

Vergeleken met voorgaande jaren waren de baggeirwrtrk^n

aan de rechteroever van h#t Suidergat t«r hoogt* vaij hft

Oude Hoofd te Walsoorden van vrij beperkte otavang (bijleg» §)*

In 1965 werd in dit gebied 0t8 min E? öpecie gebaggerd,

tegen ruim 0,5 min m ?in 1966. Ook op de Dr_ewge.jLj|. van-

werd in 1966 minder gebaggerd dan in 1965 <19é5 t Ö(? «in

1966 : 0,5 min m ^ ) . ';"

In de OverIgpfi van., Vj^tfif9«ft e» lange de r«n<i van 4
Ballastplaat werden in 1966 geen baggerwerken uitg»voer*

(bijlag» 5). • •

Op de Drempel :van Santvliot werd in 1966 0,8 m̂lfl ffl^

gebaggerd, tegen 1,1 min tn' in 19^5» Oe bagg«rw«rk*n op de

Drempel van Frederik (m«t inbegrip van de baggerwerken

- Plaat -
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Plaat van Doel ) blijken wederom vrij belangrijk in omvang tot-

genomen. In 1966 werd op deze drempel bijna 1,2 min m^ specie ge-

baggerd, tegen ruim 0,8 min m^ In 1965» Ook op de Drempel van

Li11o valt enigo toename van do gebaggerde hoeveelheden apacie

op te merken (1965 : 0,6 min a$\ 1966 ruim 0,7 min m^).

Bovenatrooma van de Boudewijnaluis werdon de omvangrijkst»

baggerwerken uitgevoerd op de drempels va» da Parel, van Kranke-

loon en van Draaiende Sluia. D© gebaggerde hoeveelheden op de

drempels van de Parel en van Draaiende Sluis waren in 1966 ech-

ter iets lager dan in 1965 (bijlage 6); op do Drempel van Kran-

koloon werd in 1966 meer gebaggerd dan in 1965 (1965 : 0,3 min

m?; 1966 : 0tk$ min ro^).

De bijlagen 7 en 8 geven «en grafisch overzicht van d« sinds

1950 door de Belgische Staat op de Westerschelde en de Schelde

gebaggerde hoeveelheden specie. De grootste hoeveelheden specie

werden blijkens 'genoemde byiagen gebaggerd in de jaren 1962, 196?

en 1964 (8,5 a 8,6 min m$). Vergeleken met de in 1965 in totaal

gebaggerde hoeveelheid specie (8,2 min m^) vertoont de in 1966

opgebrachte hoeveelheid (7,^ «In m^) ©en vrij sterke achteruit»

gang (öng. 10%). ' \--.

Beschouwing van bijlage 7 toont aan, dat dea© vertaindering

aan totaal gebaggerde hoeveelheid het gevolg is van de v§rmindar-

de omvang van de Belgische baggerwerken op Nederlands gebied* M«t

name op de Drempels van Hanaweert en in de omgeving van Walsoor-

den werd in 1966 belangrijk minder gebaggerd dan in het vorig» jaar*

Ook op de drempels van Valkeniese en van Bath werd in 1966 iets

minder gebaggerd dan in 196?» In totaal werd in 1966 op Nederlands

gebied 5,5 min m*> apeoie gebaggerd, tegen ktk min a? in 19$^»

Daarentegen werd op Belgisch gebied (waartoe in dit /erband ©ok

de Drempel van Sant vliet wordt gerekend) in 1966 iets meer g*ba||»

gerd dan in 19&5 (1965 > 3«8 min m^; 1966 i 3,9 min m^), voor.so*

ver bekend de grootste hoeveelheid aan onderhoudsbaggerwerk, die

op Belgisch gebied tot dusverre is opgebracht (bijlage 7)* In

dit deel van de rivier aijn met name op de drempels van Santvliet,

van Frederik ©n van Lillo reeds geruime tijd omvangrijke onder*

houdabaggerwerken noodzakelijk»

- In -
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In voorgaande jaren was de op Nederlands gebied gebag-

gerde hoeveelheid specie steeds groter dan de gebaggerde

hoeveelheid op Belgisch gebied; in 1966 was evenwel de op

Belgisch gebied gebaggerde hoeveelheid het grootst. Van de

in 1966 gebaggerde hoeveelheid apecie werd 53 % gebaggerd

op Belgisch gebied en ^7 % op Nederlands gebied. Op te mer-

ken valt dat in het voorafgaande de Drempel van Santvliet

volledig bij het Belgisch gebied is genomen.

De bovenstroome van de Boudewijnaluis gebaggerde hoe-

veelheid apecie was in 1966 vrijwel gelijk aan de in 19^5

opgebrachte hoeveelheid (if2 min m3). Benedenstrooms van

deze sluis namen de gebaggerde hoeveelheden af van 7 min m?>

in 1965, tot 6,,3 min«3 in 1966 (bijlage 8). Van de in 1966 to-

taal door de Belgische Staat uitgevoerde baggerwerken werd

16 % g&baggerd bovenstrooms van de Boudewijnsluls en 84- %

benedenstrooms.

^.2 Het storten c.q. afvoeren van voor onderhoudswerken p
gerde specie.

In 1966 werd op de Belgische Schelde (waartoe niet ge-

rekend is de Drempel van Santvliet) 3»1 min i»3 specie gebag-

gerd. Hiervan werd 2,5 min m5 (ong. 8ü %) afgevoerd buiten

het rivierbed; de reat (ruim 0,6 min ns3, of 20 %) werd in de

rivier teruggestort. Nadere gegevens omtrent op Belgisch ge-

bied aanwezige stortplaatsen, depots en verwerkingsplaatsen

voor deze specie ontbreken.

De bijlagen 9 en 10 geven, naast een opgave van de in

1966 maandelijks op de diverse drempels op Nederlands ge-

bied (waartoe ook ie gerekend de Drempel van Santvliet) ge-

baggerde hoeveelheden specie, tevens een overzicht van de

teruggestort© en afgevoerde hoeveelheden. Bijlage 11 geeft,

een overzicht van de sedert 19^6 in de belangrijkste stort-

plaatsen teruggestorte hoeveelheden specie; de naar België'

(bulten het rivierbed) afgevoerde hoeveelheden zijn eveneens

op deze bijlage aangegeven.

Van deze in 1966 op Nederlands gebied gebaggerde hoe-

veelheid apecie ('t,3 raln m3) werd bijna 1 A min m^ buiten

- het -
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hst rivierbed gebracht. Hiervan werd ruim 1,2 min m^ afge-

voerd naar Balgië, en 0,16 min m3 verwerkt op Nederlands ge-

bied (t.w, voor de ooethavendam Veerhaven Perkpolder en de

nieuws haven Walsoorden). Vergeleken met 19^5 l"9 <*• hoeveel-

heid buiten het rivierbed afgeVoesrde epeciein 1966 vrij be-

langrijk toegenomen. Procentueel gerekend waa deze toeneming

dan ook aanzienlijk: van de op Nederlands gebied gebaggerde

hoeveelheid specie werd in 1965 °ng. 17 % buiten het rivier-

bed gedeponeerd, tegen ong. J2 % in 196e.

Blijkens de bijlagen 2 en 11 zijn in 1966 op Nederlands

gebied in hoofdzaak 3 atortplantsen gebruikt. Van de in voor-

gaande jaren over het algemeen, inteneief gebruikte stortplaats

in de inloop van het Schaar van de Noord werd dit jaar geen

gebruik gemaakt. Hetzelfde geldt voor de niet - onbelangrijke

stortplaats Konijnenschor.

Daarentegen is in de stortplaats in de Appelzak in 1966

meer specie geklapt dan in 1965 (achtereenvolgens 0,^2 min m3

en 0,13 min m3j in de beide daaraan voorgaande jaren 19^3 en

196'<- werd van deze stortplaata in het geheel geen gebruik

gemaakt).

In de stortplaats in de Overloop van Valkeniase ter hoog-

te van boei .6j ̂ Speelmansgat), werd in 1966 1,69 min «5

epecie gestort (afkomstig van de drempels van Bath en Valke-

ftios«) tegen 1,26 min m3 in 1965. Op te merken valt dat het

storten in het gubled nabij boei 63 deatijus in de loop van

h«t jaar 19&2 werd gestaakt, o.ra. vanwege het feit dat de

Y^rgeul ter plaatse door het intensieve storten in 1961 en

een deel van 1962 een vrij ondiepe ligging vertoonde» E«rst

in 1965 is het storten in dit gebied hervat.

De stortplaats in het Schaar van Waarde werd wederom

gebruikt voor het etorten van in de omgeving van Walaoorden

en <ip de ÜreqjpelB van Hansweert gebaggerde specie. In 1966

wird 'in dit gebied 0,5 min m^ specie gestort, tegen 1,25 min

«2 in

Van de nabij Walaoorden en op de Drempels van Haneweert

gebaggftrde speoie Werd in 1966 nog 1'+1.O8I m^ speel© bijgeator>

- in -
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in de voormalige zandwinpla^ts nabij de Veerhaven te

polder (1965 ! 171.498 m 3 ) . Ten plaatse van de zinkerSIBUf

Van de in 1966 gelegde gas- en waterleidingzinkers door het

Vaarwater boven Bath werd na het legg&n van deae ainkers >

Akk^Zh m specie, afkomstig van de Belgische onderhoudabag-

gerwerken, bljgestort.

4.3 Overleg J3a.fiff.er werken

Buiten de Belgische onderhoudsbaggerwerken om werd in

1966 ter plaatse van de hiervoor genoemde zinkeraleuf ong«

1,75 min IB' specie gebaggerd. Hiervan werd 91.275 »' terugge-

stort in de stortplaats in de inloop van de Appelsak* Een

hoeveelheid van ong» i,2̂ feln ra? werd verwerkt op het Verdron-

ken.land van Saaftinge (plateau, bouwdijken enz.);ong# 0,42

min m^ apeeie werd op de schorren van Oasenctreoht gedeponeerd

(aanvullen zinkereleuf e.d,). ,

De overige baggerwerken (zandwinning e.d.) in dit deel

Van de rivier waren van weinig belang.

4.4 De drenrpeldie^ten tuaaen^ Buroht ̂ pn Hqnaweert*

Een overzicht van de minste diepten (middenvaarwaters) op

de diverae drempels geeft bijlage 12.

De DrempelB van Hangweert vertoonden in 19&6 vrijwel ateedö

•en minste diepte groter dan g.l.l.w.a, - 80 dmi alleen begin

juni werd in dit gebied gedurende korte tijd een minst* diepte

«iddenvaarwatere van ong. g.l.l.w.e, - 75 dm vaet~geeteld# Aan

de rechterzijde van het vaarwater bleek toen eehter een geul

«et diepten groter dan g.l.l.w.s. - 80 dm aanwezig. Over het

algemeen was de diepteligging van de Drempels van Hansweert in

1966 iets ongunatiger dan in 1965.

Op de Drempel van Valkeniae* werd alleen omstreeks mei

een minste diepte vastgesteld van g.l.l.w.s. - 80 dmj overigens

waren de minste diepten middenvaarwaters op deae drempel in

1966 5 a 7 decimeters groter.

De Drem|)i>l van B^th vertoonde een ongunstigste ligging 0»-

streetes juni 1966 (g.l.l.w.a. - ?8> dm). Gedurende het overige

deel van 1966 werden minste diepten vastgesteld, die varieerden

- tussen -
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tussen g.l.l.w.a. - 80 en 88 dm. Gemeten naaf de minste diep»

ten kwam de ligging van zowel de drempel van Valkenisee ala

die van Bath In 1966 vrijwel overeen met de ligging in 1965»

Be diepteligging van de Drempel van S&ntyliet was in 1966

vrij gunstig; de minste diepten middenvaarwaters varieerden,

tussen 84 en 9^ dm onder g.l.l.w.s.

Ondanks het uitvoeren van vrij veel baggerwerk (par.4.1) ,

vertoonde de Drero|jel v^n ̂ F^edarik gedurende een groot dt«l

van 1966 «en nogal ondiepe ligging• Geruime tijd werden op

deae drempel minste diepten middenvaarw&tera waargenomen van

minder dan g.l.l.w.B. - 80 dm; de minste diepte werd vastge-

steld op g.l.l.w.a. - 75 dm.

Ook de Drempel vqn Ljllo vertoonde, ssij het gedurende

een korter tijdvak dan de Drempel van Frederik, tijdelijk een

diepte kleiner dan g*l.l,w.a. - 80 dm* Omstreeks juni werd

op deze drempel een minate diepte middenvaarwaters van g.1.1.

w.s. - ?6 dm vastgesteld»

Voor de vaart met grote schepen zijn de diepten op voren-

genoemde, benedenstrooms van de Boudewijnsluis gelegen drem-

pels maatgevend. Van deae drempels vertoonde de Drempel van

Frederik in 1966 de minst gunstige ligging, met gedurende

ruim 5 aaneengesloten maandm een minste diepte miJdenVaar-

watere kleiner dan g.l.l.w.s. - 80 dm. Bij de aangetroffen

minste diepte middenvaarwaters van g.l.l.w.e. - 75 dm bedraagt

de waterdiepte op de Drempel van Frederik tijdena hoogwater

doodtij 12,2 m en tijden? hoogwater springtij 13 m. In een

dergelijke situatie is de opvaart naar Antwerpen van dt groot-

ste üchepen, die momenteel de Weaterechölde bevaren (max.

diepgang ong, 12 m) sleohts mogelijk tijdena hoogwater apring-

tij.

BovenetroomB van de Boudewijneluis werd de minste diepte

in 1966 vastgesteld op da Drempel van Draaiende.Sluip (gtl.1*

w.si - 68 dm). Gedurende het eerste halfjaar van 1966 was de

diepteligging van de»e drempel nog vrij gunstig (ong* gd.1*

w,a. - 80 dm). In het tweede halfjaar vertoonde de Drempel

van Draaiende Sluis een belangrijk ongunstiger ligging, ta«t de

- reads ••
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reeds genoemde minste diepte (g.l.l.w.s* * 68 dm) omstreeks

juli - auguatu».

Van de overige bovenotrooms van de Boudewijnsluis ge*

legen drempels waren de minste diepten öp^de firewpel van de

Parel en op de drempel beqosten Palinfifflajit gedurende een

groot deel van 1966 groter dan g.l.l.w.s. - 80 dm. Op de

drempels van Krankeloon. Oogterweel en Burcht werden geduren-

de een deel van het Jaar minste diepten middenvaarwaters vast-

gesteld van minder dan g.l.l.w.s. - 30 dm, met een minimum

van g.l.l.w.8. * 72 dra omstreeks oktober up de Drempel van

Burcht. Vergeleken met ds diepten benedenstrooms van de Bou-

dewijnsluie is de mogelijke diepgang voor vaartuigen in het

bovenatroomae deel van de Schelde ongeveer 1 meter kleiner

dan in het benedenstroomse deel.

par. 5 QfiPOTSffE SCHEPEN

Zoale uit de staatjes op bijlage -\k blijkt is de vaart

van schepen met gróte diepgang op de haven van Antwerpen In

1966 weer sterk toegenomen. Deze toeneming betreft voorname-

lijk vaartuigen die via het Scheur zijn opgevaren) het gebruik

van de zuidelijke route vla de Wielingen door diep stekende

schopen bleef vrijwel ongewijzigd.

Op te merken valt dat ook in 1966 geen enkel vaartuig met

een diepgang van 36' of meer van-af Antwerpen de rivier la af-

gevaren. Het vaartuig, dat in 1966 met de grootste diepgang

de rivier afvoer, was de "World Banner", die op 7 augustus van

Antwerpen vertrok met bestemming Vlissingen» JDe diepgang van

dit vaartuig bedroeg ter hoogte van Vlisaingen 10,9 » <35f9")*

Bijlage 14 geeft een overzicht van de ainsts I96O naar

Antwerpen opgevaren schepen met een diepgang van 36' of meer»

zowel wat betreft de aantallen ale de gjroütate diepgang• Op

bijlage 13 wordt een overzicht gegeven Van de naar Antwerpen *

opgevaren/met een diepgang van 38' (i1|$fi m) of meert In

totaal zijn 101 vaartuigen met een dergelijke diepgang de ri-

vier opgevaren (in 1965 55 vaartuigen)j aleehta 2 van deae

- vaartuigen *»
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vaartuigen koaen de route via do Wielingen; de overigen (99)

voeren op via het Scheur. Nadero beschouwing van bijlage 13

toont aan, dat ong* 75 % van de betreffend© vaartuigen de

rivier is opgevaren tijdens een goed ontwikkeld getij (gem.

getij of hoger); de overige vaartuigen (ong, 25 %) voeren op

bij een alechts matig ontwikkeld getij.

Het vaartuig dat in 1966 met de grootste diepgang via de

Wielingen naar Antwerpen voer betreft het Noorse schip "Tind-

fonn". Dit vaartuig voer op lï juli tijdens een goed ontwik-

keld getij met een diepgang van 38*6" (11,74 m) naar Antwer-

pen. Blijkens bijlage 14 werd deze diepgang in voorgaande jaren

niet overschreden; in 19^2 werd een overeenkomstige diepgang

vastgesteld.

Van de in 1966 via het Scheur naar Antwerpen opgevaren

vaartuigen bedraagt blijkens bijlage 13 de grootste diepgang

39*7" (12,07 m)* Het vaartuig, dat met deze diepgang op 8 maart

naar Antwerpen voer, was hot bibariaanse ischip "Atlantic Star";

de betreffende opvaart vond plaats tijdens apringtij. Verge-

leken met de in 1965 vastgestelde grootste diepgang van 39'8M

(12,09 ra) bleef de in 1966 vastgestelde grootste diepgang

(39'7") vrijwel ongewijzigd.

Naast het grote aantal vaartuigen dat de *Vesterachelde

ie opgevaren met bestemming Antwerpen, Is een kleiner aantal

grote schepen deze rivier opgevaren met bestemming Vlieaingen

of '^erneuzen. Voor de diepgang van laatst genoemde vaartuigen

ia slechts de drempoldiepte in het Scheur maatgevend. Blijkene

•par, 2 moet bij de huidige ligging van het Scheur onder gunstige

omstandigheden een grootste diepgang van ong. ky mogelijk

worden geacht. Het vaartuig, dat in 1966 met de grootste diep-

gang naar Terneuaen is opgevaren, was de Liberiaan "UniVerse

Aömiral". Deze opvaart vond via het Scheur plaats op 29 maart,

tijdene een goed ontwikkeld getij, met een diepgang van hZ*

(12,80 m). Voorts voer op 8 november 1966 het Belgische vaar-

tuig "Mineral Seraing" bij een goed ontwikkeld getij met een

diepgang van ifO'4" (12,30 m) via het Scheur naar Terneuzen.
*

Het grootste schip met bestemming Vlissingen waa de

- "World y



"World Merite", dio op. 13 april met een diepgang van 38'V'

(11,68 m) via het Scheur opvoer.

Blijkens de door het Nederlands Loodawesen verstrekte

gegevens werd het Oostgat in 1966 bevaren door schepen met

een maximale diepgang van 33'6" C10,20 m).

par. 6 SAMENVATTING .

Vergeleken met 1965 bleven de mogelijkheden voor schepen

met grote diepgang in 1966 in het Zeegat van Vlissingen vrij-

wel ongewijzigd. De minste diepte in de Wielingen en in de

noordwestelijke aanloop van het Oostgat bleef gehandhaafd op

g.l.l.w.s. - 82 dm, resp. g.l.l.w.s. - 76 dm. Bij de van mei

t/ra september 1966 verrichte lodingen werd in het Scheur (even-

als in oktober 19&5) e ö n minste diepte vastgesteld van g.1.1.

w,a. - 95 dffl» &Lj deze drempeldiepte moet ondier gunstige om-

standigheden een grootste diepgang van ong. ^3' (13 meter)

mogelijk worden geacht. Omstreeks augustus 1966 is in het Scheur

aangevangen met de uitvoering van een baggerwerk. Dit bagger-

werk was eind 1966 nog niet beëindigd} gegevens omtrent de ge-

baggerde hoeveelheden ontbreken momenteel. De aan de rechter-

oever van de Wielingen gelegen hompel ten zuiden van de Nol-

leplaat (omgeving rode lichtboei W10) vertoonde in 1966 geen

verdere uitbreiding in oostelijke richting. Door de uitvoe-

ring van een baggerwerk aan de rechteroever van de Galgeputt

(ter hoogte van de rode lichtboei O.Q.2) werd de ligging van

de vaargeul in dit gebied in 1966 belangrijk verbeterd.

In het hoofdvaarwater tussen Vlisaingen en Hansweert

werd in 1966 de minste diepte aangetroffen op de Drempel van

Baarland (g.l.l.w.B. - 100 dm)j op de Drempel van Borssele

en in de lichtenlijn Eendrachtspolder werden minste diepten

vastgesteld van g.l.l.w.s. - 109 dm, resp. g.l.l.w.s. - 108

dm. De overigens vrij smalle vaargeul op de Drempel van Baar-

land (Westgeul) vertoonde in 19Ó6 een geringe toename van de

breedte tusaen de dieptelijnen van g»l.l»w.8. - 80 dm. In dit

riviervak werd geen onderhoudBbaggerwwrk vorricht.

Van de tussen Hansweert en de Boudewijnsluis gelegen

- drempels -



drerapele vertoonde de Drempel van Frederik in 1966 de ongun-

stigste ligging* Gedurende ongeveer een halfjaar werden, op

deae drempel minste diepten van minder dan g.l.l,w*e. - 80

dm waargenomen,met een minimum van g.l.l.w.s. - 75 dm. De

overige drempels vertoonden over het algemeen een iets gun-

stiger ligging. Tijdens de ongunstige ligging van de Drem-

pel van Lillo iias de vaart met de grootste schepen, die

momenteel de Westerschelde bevaren (max. diepgang ong. /\2m) %

slechts mogelijk onder gunstige omstandigheden. Bovenstrooms

van de Boudewijnsluie wae door de ondiepere drempelligging

de mogelijke diepgang ong* 1 meter kleiner dan beneden-

strooms van die aluis.

Door de Belgische Staat v»erd in 1966 op de Weettrsohelde

en de Belgische Schelde in totaal ong. 10% minder onderhouda-

baggerwerk uitgevoerd dan in 1965. In 1965 werd in totaal

8,2 min ia-1 specie gebaggerd; in 1966 ong. 7,4 raln »*. Genoem-

de vermindering is het gevolg van de verminderde omvang van de

baggerwarken op Nederlands gebied; vooral in de omgeving van

Walsoorden werd dit jaar belangrijk minder gebaggerd dan in

1965. Op Belgisch gebied blijken vooral de baggerwerken op de

(ondiepe) Dren]pei van Prederik belangrijk toegenomen. Boven-

strooms van de Boudewljneluis was de in 1966 in totaal ge-

baggerde hoeveelheid specie vrijwel gelijk aan de in 19&5

gebaggerde hoeveelheid.

Van de op Belgisch gebied gebaggerde hoeveelheid specie

(3,12 min n? ) werd ong. 80% afgevoerd buiten het rivierbed;

de rest (20%) werd in de rivier teruggestort. Op Nederlands

gebied (wet inbegrip van de Drempel van Santvliet) werd in

totaal 4,28 min m specie gebaggerd. Van deae hoeveelheid

werd 1,38 min nr buiten het rivierbed gebracht; de reet werd

in de diverse stortplaatsen in de Weateraehelde teruggestort.

Voor het storten werd o.m. gebruik gemaakt van de stortplaatsen

Appelaak, boei 63 (Speelmansgat) en Schaar van Waarde.

Ook in 1966 is de vaart met schepen met grote diepgang

op de haven van Antwerpen weer sterk toegenomen. Het aantal

schepen met een diepgang van 38' of meer nam toe van 35 in

- 1965 -
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1965 tot 101 in 1966. De in 1966 vast-gestelde grootat»

diepgang van 39*7" bleef vergeleken met de grootste diep-

gang van 1965 (3918") vrijwel ongewijzigd.

Vliesingen, september 19&7'

Gezien:

De Hoofdingenieur,

De technisch ambtenaar
1e klasse,

(~Dt de Loof f) .

(ir. J.van Malde).
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Staat van bijlagen behorende bij nota 67.1 van september

De bevaarbaarheid van de Weeterachelde in 1966»

Omaohrijving for-
saat boek rir

8

10

11

12

14

Overzicht van de Scheldemond en de Westerachelde
tot de Boudewijnsluis, naar lodingen verricht van
1964 t/m 1966

Situatie Weeterschelde, van omgeving Hansweert
tot omgeving Burcht. Bagger- en stortplaatsen
1966

Or«ir»ioht van de einde 1929 in do S&rdyngeul ge-
baggerde hoeveelheden specie

De minimumdiepten op de drempels van Boresele en
Baarland sedert 1921

Overaloht van de sedert 19°5 door België op de
Westeraohelde gebaggerde hoeveelheden specie in
op (grafiek)

Ovorasicht van de sedert 1950 door België op de
Belgische'Schelde gebaggerde hoeveelheden specie
in m^

Overwicht van de sedert 1950 door België op de
Belgische Schelde en de Westerschelde gebaggerde
hoeveelheden specie» rasp. op Belgisch ©n Neder-
lands gebied.

Overzicht van de sedert 1950 door België op de
Belgische Schelde en de Westeraohelde gebaggerde
hoeveelheden specie, stroomopwaarts, resp, stroom*
afwaarts van de Bou-dewijnsluiSi

In 1966 door België op de Weeterschelde gebagger-
de resp. gestorte (o.q, afgevoerde) hoeveelheden
specie In ra? (tabel)

idem bijlage 9 (grafiek)

Overzicht .van de sedert 19^6 door België op de
Westerechelde gestorte hoeveelheden apecle in ffl?
(grafiek)

MinifflUüdiepten op de drempels en lichteniijneri van
Hansweert tot Burcht sedert 1963» in dra. t.o.v.
g.1.1.W.B.

In 1966 vla de Wielingen en het Scheur naar Ant-
werpen opgevaren vaartuigen met een diepgang van
11,58 m (38') of meer

Overaicht van de sinda 1960 naar Antwerpen, Ter-
neuzen of yilasingen opgevaren vaartuigen roet
een diepgang van iO,97m (36') of meer (tabel)
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