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par 1 INLEIDING

In verband met plannen tot het kruisen vtm de Wester-

schelde door een aantal buisleidingen (leidingstraat) is op ver-

zoek van de Arrondissementsingenieur in het Arrondissement Vlis-

singen een oriënterend onderzoek ingesteld naar de riviertech-

nische aspecten van een vijftal op de bijlagen 1 en 2 nader

aangegeven gebieden ("A" t/m "E").

Deae nota brengt verslag uit van de uitkomsten van het ingestel-

de onderzoek, waarbij de mogelijkheid tot gebruikmaking van de

ontworpen vaste oeververbinding ter hoogte van Hansweert voor

een rivierkruising door buisleidingen buiten beschouwing is ge-

bleven.

Op een korte beschouwing (par.2) over d« in het alpje-

meen te stellen voorwaarden bij het leggen van zinkers in de Wes-

terschelde (diepteligging, inbaggeren, voorzieningen bij oevers

e.d.) volgt een algemeen overzicht van de geraadpleegde gegevene

(par.J). Hierop aansluitend komen in de par. 4 t/m 8 de vijf

bewuste vakken achtereenvolgens aan de orde.

Per vak wordt daarbij een overzicht gegeven van de algemene si-

tuatie , de ontwikkeling van hst geulen-ftn platenstelsel, de be-

schikbare bodemgegevene* en de optredende etrooi»6n«lheden; op

grond van deze gegevens worden in elk dezer paragrafen, de moge-

lijkheden voor het bewuste vak nader beschouwd. De nota besluit

met een samenvatting en enkele conclusies (par. 9)1 een opgave

van geraadpleegde literatuur en «en lijst van bijlagen.

Bij de definitieve vaststelling van de plaats van het

door buisleidingen te kruisen gebied zullen naast de riviertech-

nische aspecten uiteraard ook andere aspecten ( o.a. planolo-

gische) mede bepalend zijh. Bij de feitelijke voorbereiding van

een rivierkruising zal vervolgens een meer gedetailleerd rivier-

kundig onderzoek noodzakelijk zijn» waarbij o.a. aandacht be-

steed zal moeten worden aan de mogelijke aanwezigheid van wrakken»

- 2 - ALGEMENE -
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par. 2 ALGKHüiNE OPMERKINGEN MflTrH^T LhGGn.N VAN ZINKERS

IH DJi Wa

Met het oog op de belangen van de scheepvaart (diep-

gang) en ter beveiliging tegen beschadiging (b.v. door ankers)

is in de eerst* plaats «en voldoende diepteligging en afdekking

Van nieuw te loggen zinkers vereist. De bodemdiepte van de hier-

toe te baggeren Kinkersleuf wordt bepaald door:

a^ de plaatselijk aanwezige bodemdiepte van de te kruisen geul

of indien dit dieper is de vereiste toekomstige vaardiepte;

' b. de dekkiag;

£. de afmeting van de buis (zinker) met de eventuele steuncon-

structie (onderlaag).

ad a Voor de toekomstige vaardiapte op de Weeterschelde staan

geen exacte gegevens ter beschikking. Gelet op de huidige haven-

plannen resp. voorgenomen verbeteringewèrken zou de in de toe-

komst toelaatbare diepgang bovenstrooms van Baalhoek (tot de

2andvlietsluis) gesteld kunnen worden op ^8. a ^9 (ong.

100.000 ton dwt) en benedenstrooms van Baalhoek ( tot Baalhoek)

op ong. 55 ( ong. 150.000 ton dwt). Gerekend kan worden dat de

opvaart van dergelijke grote schepen oatstreeks hoogwater zal

plaatsvinden. In het bovenatroomse deel van de rivier dient met

een kielspeling gerekend te worde» »<*" ung. 15$; in het overige

deel van de Westerschelde kan met een speling- onder de kiel van

ong. 10% worden volstaan (het verschil tussen deze percentages

is gevolg van het verschil in zoutgehalte van h«t water)»

Op grond van het voorafgaand* kan dé in de toekomst

noodzakelijke vaardiepte omstreeks hoogwater voor het boven-

stroomBe deel van de Westerschelde gesteld worden op^17 m en

voor het overige deel (tot Baalhoek) op ^ 2 0 m.

ad b Ter bescherming tegen beschadiging kan zowel door de ri-

vierbeheerder als door de eigenaar (evt. door beiden) een zeke-

re dekking op de zinkers worden geëist(c.q.gevraagd).

Hierbij dient met het volgende te worden gerekend.

1W Ankergevaar. Ter bescherming hiertegen zal aen op de zinkers

» in het algemeen -



in hot algemeen een bestorting (grind, foeforslakken e.d.)

b,v. ter dikte van 1 m aanbrengen* Deze maat mag niet als

een volstrekte grootheid worden opgevat omdat in feite de

grootste indringing van een anker in de bodem bepalend ie.

2 Kans op güulverdiepinft. Daar een eventueel boven de ri-

vierbodem uit stekende bestorting op de zinkera uit water-

loopkundig oogpunt ongewenst moet worden geacht is het nood-

zakelijk dat deze bestorting op voldoende diepte onder de

ter plaatse aanwezige bodera wordt aangebracht. Afhankelijk

van ds plaatselijke aituatie zal met boderavariaties van 2 a

^ m zeker rekening moeten worden gehouden* Bij een kleibodem

kunnen deze maten lager worden gesteld (b.v. 0 a 3 ra)•

3 e Kans op ^eulverlegging. Hiermee dient afhankelijk van de

plaatselijke situatie eveneens rekening te worden gehouden*

Algemene richtlijnen zijn hiervoor niet te geven.

ad T.C De totale dikte van de buis (zinker) met de eventueel

aan te brengen Bteunconatructie ( b.v. zandbed) kan globaal

gesteld worde» op ong» 1 m.

Rekening houdend met het voorafgaande kan de minimum

diepteligging van een zinkeroleuf in het bovenstrooms van Baai-

hoek gelegen deel van de rivier gesteld worden op 21 a 24 m

onder H.W., of ong. N.A.P.- 19 a 22 m;

voor het benedenstrooms van Baalhoek gelegen riviergedeelte

kan deze diepte gesteld worden op 24 a 2? m onder H.W., of

ong. N.A.P.-22 a 25 at. Indien de geulbodem t.y.v. de zinker-

sleuf gelijk is aan of dieper dan de vereiste vaardiepte, dan

dient gerekend te worden met een diepte van k a ? n onder de

geulbodem ter plaatse (in een kleibodem enkele meters minder).

In verband met de aan Belgische zijde bestaande wens

werd de diepte van de zinkersleuven t.b.v. de in par. 4.1,

nader besproken zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens

destijds vastgesteld op N.A.P. - 23 nu Voor het leggen van

deze zinkers was in dit gebied een grootste geuldiepte aan-

wezig vaa ong. N.A.P.- 20 ei. Bij het ontwerp van de vaste

- oeververbinding -
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oeververbinding ter hoogte van Hansweert wordt in verband met

de Belgische wens de diepteligging van de tunnel zodanig be-

paald dat boven de tunnel een diepte van N.A.P.- 20,hO m be-

schikbaar blijft*

Ken tweede belangrijke factor waarmee rekening moet

worden gehouden indien door de nieuw te leggen zinkers een ver-

dedigd oevergedeelte moet worden gekruist, is het feit dat (in

overleg met het betreffende waterschap) maatregelen ter bescher-

ming van deze oever getroffen dienen te worden. Voorkomen dient

te worden dat door het aanbrengen van een afdekking op de zinkers

( b.v. ainkstuk met bestorting) een obstakel ontstaat waardoor

het stroombeeld wordt verstoord. Na het leggen van de zinkers

t.b.v. Dow Chemical in 196? (bijlag* 2) werd destijds vastgesteld

dat deze zinkers tegen de Zuidelijke oever enkele meters boven

(zwevend) de oeververdediging waren gelegen. Met het oog op de

oever (afschuivingsgevaar vanwege door stroominvloed bewegende

zinker) en de zinkers was deze situatie ongewenst, op grond

waarvan plaatselijke bestortingen zijn uitgevoerd.

Ter verdere oriëntering dienen de volgende bijzonder-

heden over enkele in de afgelopen jaren gemaakte zinker- en kabel-

eleuven.

Ten behoeve van de 150 kV verbinding van de N.V.

P.Z.E.M, is in 1970 een aantal elektriciteitskabels in h-et ri-

vierbed gelegd tussen Kllewoutsdijk en Terneuzen. Efekening hou-

dend met een minimum gronddekking tegen ankergevaar en een ze-

kere speling in verband m&t mogelijke boderavariatiea is bij het

baggeren van de desbetreffende kabelsleuf in de geulgedeelten

met een uit zand bestaande bodem (Kveringen resp. rechteroever

Pas van Terneuzen) een minimum diepte in de bodem van 5 «i aange-

houden en in de kleibodem (overige deel Pas van Terneuzen) van

3 m. Bij het maken ( met de baggermolen) van de sleuf in de klei-

bodem van het Pas van Terneuzen werd daarbij (bij een plaatse-

lijke bodemligging van maximaal ong. N.A.P.-27 m) gebaggerd tot

een diepte van ong» N.A.P.-3O m toe.

Na het leggea der kabels is het in de kleibodem ge-

baggerde sleufgedeelte aangevuld met de eerder uit de sleuf ge-

baggerde klei, die hiertoe in depot was opslagen.

- Uit naderhand -



Uit naderhand verrichte peilingen bleek da teruggestorte

specie (overwegend klei) plaatselijk voor een groot deel te

zijn opgeruimd, wat deed besluiten de sleuf opdis plaatsen

bijj te storten met fosforslakkön (dit geschiedde o.a. onder

de oever).

Het gedeelte van de kabelsleuf door de üveringen

ia- afgezien van een klein gedeelte aan de rechter (Zuidbe-

velandse) oever- niet aangeetort* Op grond van de resultaten

van de in dit zandige gebied verrichte controlepeilingen valt

te verwachten dat de kabeleleuf hier binnen een redelijke tijd

op natuurlijke wijae zal zijn aangezand.

Bij het baggeren van de hiervoor reeds genoemde

en in par. *f.1 nog nader te bespreken zinkersleuvea nabij

de Nederlands-Belgische grens ie de van Belgische aijde ge-

vraagde diepte toendertijd over een belangrijk grotere breed-

te aangehouden dan de ter plaatse aanwezige geulbreedte ver-

eiste. Be uit de sleuven gebaggerde specie ( enkele min. a )

ie grotendeels uit het rivierbed afgevoerd. Tijdens de uitvoe-

ring gaf het openhouden van de zinkersleuven (tot het leggen

van de zinkers) in 't geheel geen problemen.

Na het leggen zijn de desbetreffende zinkers afgedekt met een

grindlaag ter dikte van 1 m. De zinkersleuven zijn blijkens

de resultaten van de tweejaarlijkse rivierlodingen tenslotte

(na gedeeltelijk bijstorten met specie afkomstig van de Bel-

gische onderhoudabaggerwerken op de nabij gelegen drempels) in

de loop van de tijd op natuurlijke wijze aangezand; wel komen

nog schommelingen in de bodemligging voor*
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Par. 3 QVbR üh BtSCHIKBAHJi. GKGKVttNS VAN PK VIJF BhSCHOUWPE

GflBIî DEN A t/m K.

Voor een nadere beschouwing raet betrekking tot de ge-

bieden "A" t/a "6" staan ter beschikking:

£ lodingkaarten

l> geolagische gegevenè

£ stroomgegevene

ad a: De ontwikkelingen in het geulen- en platen-

stelsel van de Westerechelde kunnen worden bestudeerd aan de

hand van een groot aantal lodingkaarten. De oudste opneming

dateert van 1800; de meest recente thans ter beschikking staan-

de opnemingen dateren voor het oostelijk deel van de rivier

( Baarland-Belgische grens) van 19&9 (bijlage 1) en voor het

Westelijk deel (Vlissingen-Baarland) van 1968 (bijlage 2).

Bij de onderhavige beschouwingen is volstaan met een summier*

beschrijving van de opgetreden veranderingen.

Ken uitvoerige omschrijving van de ontwikkeling van het geulen-

en platenstelsel in de Westersehelde sedert 1800 wordt gegeven

in lit. 1.

Op grond van de gegevens van de hiervoor genoemde 1©-

dingkaarten zijn voor het oastelijk ea het westelijk deel van

de Westerachelde afzonderlijk kaartjes samengesteld op schaal

1: 50 000 (dieptelijnen t.e.v. g.l.l.w.s.), die naderhand

verkleind zijn tot Behaal 1 : 100 000. Van een aantal van deze

verkleiningen zijn montagetekeningen vervaardigd: voor het

oostelijk deel van de rivier voor de jaren 1860;1905;1921;1931;

1945;i955 en 1967 (bijlage 3) en voor het westelijk deel voor

de jaren i86O;19O5j1921;1931519^5;1955 en 1968 (bijlage k).

De plaats van de gebieden MA" t/m "E" is op deze tekeningen

nader aangegeven. Aan de hand van de bijlagen 3 *-n *t kan de

geulontwikkeling in de Westerschelde in grote lijnen worden ,

gevolgd.

ad b; De in deze nota vermelde geologische gegevens

zijn grotendeels ontleend aan de rapporten van de Rijke Geolo-

gische Dienst (voorheen. Geologische Stichting) betreffende het

t.b.v. de Studiedienst Vlissingen in de Westerschelde verrichte
v - geologische -
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geologische onderzoek (lit. 4-)en voor wat betreft geologisch

profiel VI a aan lit. 5; de ligging der diverse geologische

profielen is aangegeven op de bijlagen 1 en 2.

Geologische profielen zijn aan de enderhavige nota niet toe-

gevoegd.

ad c: Voor een aantal meetplaatsen in of nabij de

riviergedeelten MA" t/m "E" staan stroomgegevens (vertikaal-

metingen) ter beschikking. Deze gegevens zijn voor een deel

van wat oudere datum; de oudste dateren van 19^8. Hoewel sinds

het verrichten van deze stroommetingen op een aantal plaatsen

wijzigingen in het stroorabeeld zullen zijn opgetreden (door

plaatselijke geulverleggingen e.d.) mag verwacht worden dat

de beschikbare gegevens een redelijk beeld geven van de ter

plaatse van de eventueel te kruisen gebieden te verwachten

stromingen. Per te beschouwen gebied zal aowel voor de te krui-

sen hoofdgeul als voor de eventuele nevengeulen volstaan wor-

den met het vermelden van de maxiraumstroorasnelheden (gemiddel-

den over de verticaal voor een bepaalde meetplaats) tijdens

eb en vloed bij gemiddeld getij. Indien hieromtrent niets naders
stroom

wordt vermeld zijn de maximumenelheden ongeveer middenvaarwaters

aangetroffen. Voor herleiding van deze waarden tot stroomsnel-

heden omstreeks gemiddeld öpringtij dient men ze met 10 a 15%

te verhogen.

par. k RIVIERGKDaKLTK "A"

4.1 Algemeen

Blijkens bijlage 1 bevindt riviergedeelte "A"

zich voor een belangrijk deel op Belgisch grondgebied.

Van oost naar west beschouwd treft men in het rlvierbed achter-

eenvolgens aan: de uitloop van het vloedschaar de Appelzak, de

Ballaetplaat en het Vaarwater bovea Bath (hoofdvaarwater).

Het bovenstroofltse deel van hst hoofdvaarwater wordt gevormd

door d« drempel van Zandvliet, die door het regelmatig uit-

voer-en van onderhoudsbaggerwerken ( 1 a 1t5 min. m specie per

jaar) voor de scheepvaart op diepte wordt gehouden.

Op de Ballastplaat is de sedert 1968 in uit-

voering zijnde leidam thans vrijwel voltooid. De kruinshoogte

- van deze dam -
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van deze dam is aan het benedenstroomse einde gelegen o^p ong.

N.A.P.- 2,40 m; het bovenstroomse deel loopt geleidelijk aan

op tot ong. N.A.P.+ 5»3O m» Deze dam zal vrijwel zeker ook bij

de verwezenlijking van een bochtverkorting in dit riviergedeel-

te gehandhaafd blijven, al zal zijn kruinshoogte wel aangepast

worden.

lm de jaren 1965 en 1966 zijn in het rivierbed ter

hoogte van do grens enkele gas- en waterzinkers gelegd. Zoals

reeds in par. 2 vermeld zijn deze zinkers ter plaatse van de

hoofdgeul ingebaggerd tot een diepte van ong. N.A.P.- 25 m.

Over het Verdronken land van Saeftinge zijn deze zinkers op-

genomen in een tot een hoogte van N.A.P. + 6,50 m reikend groiid-

lichaam. Tussen de in 1965 en 19&6 gelegde zinkers zijn in 1970

op gelijke diepte nog enkele zinkers gelegd t.b.v. de Koninklijke

Shell N.V.,De onderlinge afstand tussen de zinkers "19é6"en

"1970" bedraagt ongeveer 150 mt d i e tussen de zinkers "1970" en
n1965" ong. 300 m. Aan de linkeroever is de ligging van de

2inkers"1970" aangepast aan de eventuele uitvoering van het

z.g. plan "Doorsteek" volgens het toenmalige (Belgische) tracé.

Overigens is inmiddels een herzien tracé in studie genomen.

(bijlage 1). Bij het tot uitvoering komen van deze bochtafsnij-

ding ter hoogte van Bath zal- afgezien van de tracé-keuze ook

de hoofdgeul ter plaatse van gebied "A" moeten worden aangepast.

Volgens de huidige inzichten moet voor wat betreft het beneden-

stroomse deel van gebied MA" nog mot een eventuele toekomstige

tweede vaste oeververbinding rekening worden gehouden.

Ofschoon een en ander niet betrekking heeft op de

eigenlijke rivierkruising dient in verband met het voorgaande

volledigheidshalve nog gewezen te worden op twee belangrijke

waterbouwkundige projecten in deze omgeving. Het eerste is de

Schelde-Rijnverbinding, globaal aangegeven op bijlage 1 , met

een bodemdiepte van N.A.P.- 5»2O ra, binnen afzienbare tijd tot

voltooiing aal komen. Het tweede is het geprojecteerde Baalhoek*

kanaal, dat naar verwachting ter hoogte van Baalhoek (bijl. 1)

buiten- of binnendijks ongeveer evenwijdig aan de huidige hoog-

waterkering zal worden aangelegd en een bodemligging op omstreeks

- N.A.P.-16.5O m -
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N.A.P.- 16,50 m zal verkrijgen,

4.2 Ontwikkeling geulen- en platenstelsel»

De zuidelijke uitloop van de Appelzak (oostelijk

deel gebied "A") werd in voorgaande jaren beïnvloed door zich

vanuit het Vaarwater boven Bath ontwikkelende van zuid naar

noord verplaatsende ebschaartjee. De laatste jaren waren deze

geuitjes nog van slechte weinig betekenis (bijlage ?).

Als gevolg van de aanleg van de (reeds in par. 4.1 vermelde)

leidam op de Ballastplaat is het tot ontwikkeling komen van

deze geultjes in de toekomst uitgesloten. In het ten oosten

van de leidam gelegen gedeelte van gebied "A" (uitloop Appelzak)

zullen de diepte veranderingen door natuurlijke ontwikkelingen

in de toekomst grotendeels beperkt blijven tot verondiepingen

als gevolg vaa aanslibbing.

De linkeroever van het Vaarwater boven Bath (langs

de oostzijde van het Verdronkenland van Saeftinge) vertoonde

in voorgaande jaren een langzame inscharing. Ook in de komende

jaren dient met een dergelijke ontwikkeling rekening te worden

gehouden. Bij de uitvoering van de in par. 4.1. genoemde zin-

kerprojecten bleek deze oever plaatselijk gevoelig voor het

optreden van kleine ontgrouuingen te zijn.

Het bovenstroomse deel van gebied "A" vertoont ter

plaatse van de drempel van Zandvliet een vrij sterke aanzanding

(par. 4.1). in het op deze drempel aansluitunde benedenstroomse

deel van de hoofdgeul (Vaarwater boven Bath) waren de dieptever-

anderingen in voorgaande jaren vrij gering. In de periode 1967-

1969 vertoonden de grootste diepten in dit geulgedeelte echter

enige toeneming (max. diepte N.A.P.-22 a - 25 m); in hoeverre

deze ( mogelijk tijdelijke) ontwikkeling beïnvloed is door de

aanleg van de in par. 4.1 genoemde leidam op de Ballastplaat

kan thans nog niet worden beoordeeld. De eventuele invloed

van de leidani OP de ontwikkeling van de diepten in dit geulge-

deelte dient dan ook nader te worden afgewacht.

Gelet op de thans aanwezige grootste diepten kan gesteld wor-

den dat het Vaarwater boven Bath plaatselijk tot op de destijds

op de gas- en waterzinkers aangebrachte grindbestorting moet

- zijn., uitgeschuurd -
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zijn uitgeschuurd. üir dient rekening mee gehouden te worden dat

de toekomstige ontwikkelingen in dit deel van het vaarwater mode

be'invloed kunnen worden door de uitvoering van het plan "Doorsteek".

4.3 Bodemgesteldheid.

Voor gebied "At( staat met betrekking tot het rivierbed

geen geologisch profiel ter beschikking. Op ©ng. 1 km beneden-

strooms van dit gebied ie destijds In het kader van het in par. 3

genoemde geologische onderzoek een profiel samengesteld voor de

op bijlage 1 aangegeven raai IV. Ook voor raai I ie een geolo-

gisch profiel samengesteld| het zuidelijk deel van dit profiel

geeft etsn indruk van de bodemgesteldheid ter plaatse van de ooste-

lijke rand van het Verdronken laad van Saafting« (linkeroever

Vaarwater boven Bath), In het tracé van het zinkerproject 19&5

zijn destijds grondboringen verricht in de op bijlage 1 aangege-

ven posities A en B.

Op grond van bovenvermelde gegevens kan gesteld werden

dat het Vaarwater boven Bath tot een vermoedelijke diepte van

N.A.P.- 10 i 15 » is opgeruid met jong zeezand. Plaatselijk is

deze geul uitgeschuurd tot ia d« zich onder het jonge zeezand be-

vindende Afzetting vaa Halsteren.

Aan de linkeroever van het beschouwde gebied (raai I;

Verdronken land van Saaftinge) bevindt zich onder de jonge af-

zettingen ( jonge zeeklei, jong zeeaand) op een diepte van ong.

N.A.P.- 4 m over het algemeen een veenlaag ter dikte van 1 a 2 ra.

Onder deze veenlaag bevindt zich de Afzetting van Halsteren.

Plaatselijk (onmiddellijk ten noorden van de zinkers 1966) is de

veenlaag in vroegere jaren opgeruimd door een toen in dit ge-

bied aanwezige (blijkens het geologische profiel ruim 10 m diepe)

geul.

Bij de in de positie A aan de rechteroever van het Vaar-

water boven Bath ( op de Ballastplaat) uitgevoerde grondboring

werd een veenlaag aangetroffen tussen N.A.P.- 2 en ^-m. De zich

onder deze veenlaag bevindende afzettingen kunnen als z.g. oude

kerngronden worden aangemerkt. Aangenomen kan worden dat de on-

diepe uitloop van de Appelzak ten oosten van de loidaa op de Bal-

lastplaat een soortgelijke opbouw van de bodem (afgezien dan van

- de bovenste lagen -
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de bovenste lage») vertoont als ter plaatse van boring A. Te

verwachten valt wel dat de veenlaag (en tot op zekere diepte

de oud© kerngrond) in dit gebied in de loop der jaren plaat-

selijk is opgeruimd, waarna zich op de oude kerngronden enig

jong zeeaand zal hebben afgezet. In het hiervoor reeds genoemde

geologische profiel IV bevindt zich ter hoogte van de Appelzak

(evenals in de hoofdgeul) onder het jonge zeezand de Afzetting

van Halsteren.

^.^ Stroomgegevens.

gevolg van de aanleg van de leidam op de Ballastplaat

(par. ^.1) zal het stroombeeld in dit riviergedeelte zich sinds-

dien aan de gewijzigde situatie hebben aangepast- Op 31 raaart

en 1 april 1971 zijn in een op enkele honderden metera boven-

etrooms van de zinkers 1965 gelegen meetraai uitgebreide stroom-

(vertikaal)metingen uitgevoerd. Op grond van de resultaten van

deze metingen kan de max. gemiddelde vloedstroom in het Vaarwater

boven Bath bij de huidige situatie gesteld worden op ong. 1,25 m/eec

en de max. gemiddelde ebstroom op 1,05 a 1,10 rn/sec.

De maximale vloedstroom werd in de onderhavige geul vastgesteld

onder de linkeroever(langs het Verdronken land van Saaftinge)# de

maximale ebstroom onder de rechteroever. In augustus 1970 waren

t.p.v. de toen juist gebaggerde sleuf t.b.v. de Shell-zinkers ook

stroomverticaai-mQtingen verricht; de toen aldaar gemeten max.

gemiddelde stroomsnelheden waren ong. 10% hoger dan de zojuist ver-

melde. In het ten oosten van de leidam gelegen gebied van de

Appel-zak werd de maximale gemiddelde vloedstroom bij de metingen

van 1971 bepaald op 0,80 m/ Bec., de maximale gemiddelde ebstroom

op 0fV? m/sec. In de onmiddellijke omgeving van de leidam werd d«

hoogste stroomsnelheid zowel bij eb als bij vloed bepaald aan de

westzijde van die dam (reep. Ot85en 0,60 m/sec). Belangrijke

wijzigingen in het stroombeeld kunnen in de toekomst ter hoogte

van riviergedeelte "A" ontstaan bij eventuele uitvoering van het

plan "Doorsteek".
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t* .5 Mogelijkheden nieuw te legden zinkers*

Gelet op het voorafgaande lijken de mogelijkhe-

den tot het leggen van «en aantal nieuwe zlnkere in gebied

"A" beperkt tot:

- de araalle strook tussen de zinkers "1970"en "1965" (afstand

tussen de desbetreffende voormalige sleuven ong. 300 m.

h.o.h.) en

- het onmiddellijk aan de bovenstroomse zijde van de zinkers,

"1965" aangrenzende riviurgedeelte.

In b«ide gebieden zou een aantal zinkers gelegd kunnen worden;

de algemene situatie zou dan ongeveer overeenkomstig aan die

bij de in 1970 gelegde Shell-zinkers zijn.

Bij het leggen van zinkers in de strook tussen de reeds aan-

wezige zinkers ie enige extra inbaggering lange de linkeroever

nodig in verband met de plannen voor een bochtafenijding nabij

Bath,

Het meer stroomopitaartse deel van gebied "A" lijkt

voor het leggen van zinkers weinig aantrekkelijk in verband

met d« vrij ondiepe ligging (drempel van Zandvliet). Het leggen

van ainkers in een dergelijk ondiep gebied vereist (met name

voor het noordoostelijke gedeelte van h«t alsdan te kruisen ri-

viergedeelte) het baggeren van een omvangrijke zinkersleuf, die

gezien de huidige onderhoudsbaggerwerken aldaar tijdens de uit-

voering der' werkzaamheden waarschijnlijk een sterke aanzanding

zal vertonen. Of en zo ja in hoeverre de situatie na het tot-

standkomen van de bochtafsnijding ter hoogte van Bath in dit

opzicht zal verbeteren valt op dit ogenblik nog niet te over-

zien. Uit nautisch opzicht is het uitvoeren van omvangrijke

werken in het gebied van de drempel van Zandvliet overigens

eveneens weinig aanlokkelijk.

In het benedenstrooms van de zinkers "1966" gelegen

deel van gebied "A" dient bovendien rekening te worden gehouden

met de mogelijkheid dat ter plaatse een tweede vaste oeverver-

binding zal worden gelegd. Uit dien hoofde lijkt dit rivier-

gedeelte voor het leggen van zinkers voorshands niet in aan-

merking te kunnen komen.
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par.5 RlVIKRĜ DfciiiLTh "B"

vj'J\ Algemeen.

Het riviergedeelte "B" ie blijkene bijlage 1

gelegen tussen de Zuidbevelandse oever nabij Waarde en tie

Zeeuwschvlaamse oever ter hoogte van Walsoorden. Gerekend

vanaf de Zuidbevelandse oever treft men in de huidige situ-

atie achtereenvolgens aan het Schaar van Valkeniese, het

Schaar van Waarde, de Plaat van Walsoorden en het Zuidergat

(ter plaatse van vak "B" Bocht van Walsoorden genaamd).

De beide eerstgenoemde vloedacharen waren in vroeger jaren

als nevenvaarwater in gebruik; sinds 19&5 -*"s ̂ e betonning

in verband met verpanding van de uitloop van het Schaar van

Valkenisse echter grotendeels opgenomen„waardoor alleen de

westelijke inloop van het Schaar van Waarde nog ie betond.

Bij uitvoering van een boehtafsnijding nabij Bath dat mede

de aanleg van eenlage leidam op de Platen van Valkenisse en

de Plaat van Walsoorden zal medebrengen (bijlage 1) lijkt het

opnieuw in gebruik komen van het Schaar van Waarde en het

Schaar van Valkenisse als doorgaand nevenvaarwater vrijwel

uitgesloten. Wel ia het mogelijk dat de westelijke inloop van

het Schaar van Waarde na verwezenli.iitiag van het ïaalhoekproject

zal moeten dienst doen ale wachtplaats (reede) voor grote

schepen. Vermelding verdient verder dat in de loop van 1970

is aangevangen met ean onderzoek naar de mogelijkheden van

havenaanleg in het gebied ten noorden van de reeds genoemde

geprojecteerde lage leidam over de Platen van Valkenisse c a .

Bij de huidige situatie zijn in gebied HB" tor

plaatse van het Schaar van Valkeniase- Schaar van Waarde

grootste diepten aanwezig van N.A.P.-12 a 15 m.

Het Schaar van Waarde dient overigens reeds jarenlang als

stortplaats voor specie afkomstig van de Belgische baggerwerken

in de omgeving Co.a. 3p de drempel van Hanawecrt).

Deze stortplaats, die voor esn groot gedeelte gelegen is binnen

gebied "B" ie nader aangegeven op bijlage 1.

Sinds de jaren 1966/'67 is de situatie onder de

Zeeuwsen-Vlaamse oever van gebied "B" vrij belangrijk gewijzigd

- door'dt inkorting -
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door de inkorting van het Oude Hoofd over een lengte van ong.

ió5 «t. In voorkomende gevallen wordt lange de rechteroever van

het Zuidergat (bovenetrooms van het Oude Hoofd) onderhoudsbag-

gerwerk verricht vanwege de Belgische staat. Als gevolg van

aanzandlng aan de rechteroever is de Bocht van Walsoorden in de

loop der jaren geleidelijk aan versmald. Dit proces lijkt sinds

kor1 tot stilstand te aijn gekomen. De linkeroever van dit geul-

gedeelte (Oude Hoofd- haven Walsoorden) ia van een aaneengeslo-

ten oeververdediging voorzien*

De grootste diepten worden in dit deel Van het

Zuidergat aangetroffen ter hoogte van het Oude Hoofd; deze diep-

ten kunnen thans gesteld worden op N.A.P.- 27 a 28 a (v66f da

inkorting van het Oude Hoofd ong. N.A.P.-4O m ) . Overigens zijn

in dit; geulgedeelte (stroomopwaarts) ook nog grootste diepten

van N.A.P.- 20 a 25 ra aanwezig. Voorzover dezerzijds bekend wa-

ren in gebied "B" in vroeger jaren nimmer kabels of zinkers aan-

wezig. De destijds ter hoogte van de veerhaven te Perkpolder

tussen de beide oevers gelegen P.T.T. kabel is reeds geruime tijd

geleden buiten gebruik gesteld en in 19&3 opgenomen.

5.3 Ontwikkeling geulen- en pjLatenstelsel.

Het gebied van de Platen van. Valkunissa en de Plaat

van Walsoorden is in voorgaande jaren doorsneden door diverse

zich van oost naar west door het platengebied verplaatsende geu-

len (bijlage 3j verbindingsgeulen tussen Zuidergat-Overloop van

Valkenisse en Schaar van Waarde-Schaar van Valkenisse). î en be-

langrijke ontwikkeling na 1938 was het ontstaan van het Schaar

van Walsoorden (kortslultgeul tussen vloedschaar bij Oude Hoofd

en ebgeul door Pl&ten van Valkenisse, aanwezig in situatie 1945)

in het zuid-westelijk deel van de Plaat van Walsoorden. Ook in

vroeger jaren (omstreeks 186O) heeft zich in dit gebied eun der-

gelijke ontwikkeling voorgedaan* De "levensduur11 van het omstretike

1945 ontstane Schaar van Walsoorden dat in 1951 door baggeren het

hoofdvaarwater werd wae overigens vrij kort. Door uitbochtiag

was deze geul reeds omstreeks 1960 met de tegen de Zeeuwsch-

vlaamse oever gelegen gsul verheeld. Of ook in de toekomst d«

ontwikkeling ven een nieuw doorgaand Schaar van Walsoorden moge-

- lijk zal zijn -



lijk zal zijn is niet zonder meer duidelijk aangezien door

de inkorting van het Oude Hoofd (par. 5*1) de situatie in

dit gebied niet onbelangrijk is gewijzigd. Gelet op de hui-

dige situatie dient voorshands echter wel met een zekere

schaarvorming ter hoogte van het Oude Hoofd (vloedschaar)

rekening te worden gehouden (bijlage 1). *

In tegenstelling tot vroeger jaren is er in de

huidige toestand geen sprake van opmerkelijke geulvorming

in de Platen van Valkeniese. De thans in dit gebied aanwezige

uitloop van het Schaar van Valkeniese toont reede een aantal

jaren een geleidelijke achteruitgang; de tussen de Platen van

Vaikeniese en de Plaat van Walsoorden gelegen uitloop van het

Schaar van Waarde blijkt de laatste jaren vrijwel stabiel.

Samenvattend kan gesteld worden dat in de loop

der jaren belangrijke wijzigingen in de bodemligging van ge-

bi«d "B" zijn opgetreden. Kr dient op te worden gerekend dat

de ontwikkelingen in dit gebied in de toekomst in belangrijke

mate zullen worden beÜnvloed door de in het kader van het plan

voor een bochtafsnijding nabij Bath te maken werken; hierop

zal worden teruggekomen in par. 5»^*

5.3 Bodemgesteldheid.

Met betrekking tot de omgeving van gebied "B"

staan de geologische profielen ter beschikking van de op

bijlage 1 aangegeven raaien III, VI en Vla. Blijkens deze

profielen is zowel de rechter(2uidbevelandee)-ala de linker

(Zeeuwschvlaamse) oever in deze raaien opgebouwd uit oud©

kerngronden en derhalve weinig gevoelig voor ontgrondingen.

Het rivierbed is opgevuld met jong zeezand (plaatselijk tot

ruimN.A .P.-30 m). Onder dit jonge zeezand bevindt zich het

pleistoceen (de deela kleiige, deels zandige formatie van

Tegelen resp. Afzetting van Halsteren). Ter plaatse van het

Zuidergat is de geul plaatselijk in het jonge zeezand tot op

en zelfe wel in de hiervoor genoemde oudere grondlagen uitge-

schuurd.

- 5»^ Stroomgegevens. -
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5.^ Stroomgegevens.

In 1969 zijn in het Zuidergat in de onmid-

dellijk© oageving van het Oude Hoofd stroommetingen uitgevoerd

(benedenstroomse grens gebied "B"). Op grond van de resultaten

van deze motingen dient in het Suidergat aan de bene deiiBt roomse

grens van vak. "B" te worden gerekend op een max. gemiddelde

vloedBtroorasnelheid van ong. 1 m/sec, en op een max. gemiddelde eh-

stroorasnelheid van ong. 1,*+0 m/sec. Aan de bovenstroomse grens

van vak "BH kunnen t.p.v. het Zuidergat.overeenkomstige maxi-

mum-waardön worden aangehouden; dit op grond van de resultaten

van de in 196*+ in dit gebied verrichte metingen.

Met betrekking tot het Schaar van Valkenisse

en het Schaar van Waarde staan voor de onmiddellijk* omgeving

van gebied "B" geen stroommeetgegevens van enigszins recente

datum ter beschikking. Op ong. 1 km. ten w«Bten van de beneden-

stroomse grens van gebied "B" is in 1970 echter een uitgebreide

stroommeting verricht tussen de Zuidbevelandse en de Zeeuwsch-

vlaamse oever. De resultaten van deae meting geven tevens een

redelijke indruk van de ter plaatse van gebied "B" in het Schaar

van Waarde te- verwachten maximum stroomsnelheden. Op grond van

deze gegevens kan de taax. gemiddelde vloedstrootasnelheid .gesteld

worden op ong. 1,55 m/sec, en de max. gemiddelde ebstroomsnelheid

op ong. 0,90 m/sec. Qeaien de voorgenomen werken in het kader

van het plan "Doorsteek" moet worden aangenomen dat de stroom-

verhoudingen. In dit gebied in de toekomst nog ingrijpend zullen

kunnen veranderen. Zo aou volgens berekeningen t.p.v. raai VI-

Vla (bijlage 1) na verwezenlijking van het oorspronkelijke plan

de vloedBtroom in het Zuidergat ong. 35% groter worden en de

vloedstroom ten noorden van de ontworpen leidam met 20 a 25%

afnemen (lit.Jpar. k.k) Deze percentages aullon bij uitvoering

van de thans in onderzoek genomen versie (het "herziene tracé"

van bijlage 1) misschien wel wat , maar niet veel lager liggen.

Verder aullen in het ten noorden van de ontworpon leidam ge-

legen deel van gebied "B" ook de stroomrichtingen wat veran-

deren.

Ongetwijfeld zou uitvoering van een eventu-

eel haven project in dit gebied (par. 5.1) invloed hebben op de

- stroomverhoudingen -
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stroomverhoudingea, met name ten noorden van de ontworpen

leidam. Daar voor wat dit betreft de gedachten nog niet tot

een duidelijk plan hebben geleid kan over de invloed van

zo'n project alleen worden opgemerkt dat de stromingen over

de platen en de debieten via het Schaar van Waarde -Schaar

van Valkenisse erdoor zouden veranderen. Deze stroomverande-

ringen zouden overigens ondergeschikt zijn aan die, welke een

bochtafsnijding ter hoogte van Bath met de bijkomende werken

xouden teweegbrengen. Overigens staat omtrent de kans op ver-

wezenlijking van een havenproject voor dit gebied nog niete

vast.

5*5 Mogelijkheden nieuw te leggen zinkers.

Voor een eventuele kruising van de Wester-

schelde door ê£n of meer zinkers in gebied "B" kan men onder-

schuid maken tueeen de bovenetroomse en de benedenstroomse

helft.

Als nadelen voor het kruisen ter plaatse van

de benedenstroomse helft kunnen worden genoemd:

- de relatief diepe put nabij het Oude Hoofd te Walsoorden;

- de voorgenomen bestemming van het betreffende (naar ver-

houding diepe) deel van het Schaar van Waarde als anker-

plaats voor schep»*; ( ankergevaar);

- de noodzakelijkheid de vergunning tot het storten vat) bag-

gerspecie t.b.v. de Belgische staat tijdelijk in te trekken

ter voorkoming van een versterkte aanzanding van de zinker-

sleuf tijdene de uitvoering.

Aan het kruisen ter plaatse van de bovenstrooa

ae_ helft zijn de volgende nadelen verbonden:

- dé mogelijke toekomstige ontwikkeling van een nieuw Schaar

van Walsoorden in het gebied van de P̂ .aat van Walsoorden

vereist een extra lengte van de zinkereleuf op een voor de

scheepvaart ook in de toekomst voldoende diepte (par. 2);

- hoewel minder belangrijk dan bij het benedenstroomse deel

dient ook in de ondiepere bovenstroomse helft van het Schaar

van Waarde met een ankerplaats in de omgeving rekening te

worden gehouden (ankergevaar door op drift geraken van

schepen, kleinere schepen);

-• d' dieptei Ig
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- de diepteligging van de zinkers ter plaatse van het Schaar

Van Waarde- Schaar van Valkenisse dient of te worden afge-

stemd op alle mogelijkheden ra»b.t. de (overigens niet con-

crete) havenplannen voor dit gebied, óf te worden aangepast

aan de huidige diepteligging van het rivierbed, waarbij de

zinkers later een beperkende factor i.v.m. havenplannen zou-

den kunnen vormen.

Voor beide helften van riviergedeelte "B"

geldt dat ter plaatse van het noordoostelijk deel (Schaar

van Waarde-Schaar van Valkenisse) in verband met het in de

toekomst aanwezige ankergevaar een zorgvuldige bescherming

van de pinkers noodzakelijk is*

Op grond van het voorafgaande lijkt het

bovenstroomse deel van gebied "B" aantrekkelijker voor het

leggen van een aantal zinkere dan het benedenstroomee deel.

Vermoedelijk zijn ook de kosten van een zinkerkruising in

het bovenetroomse deel relatief echter vrij hoog.

par. 6 BIVIEHGiiiDüü.LTÜ C.

6.1 Algemeen.

Gebied "C" pmvat het gedeelte van de ri-

vier gelegen tussen de Zuidbevelandee oever ter hoogte van

Hoedekenskerke en de Zeeuwschvlaamse oever ter hoogte van

Oeseniase (bijlage 1). Tegen de in dit gebied grotendeels

verdedigde Zuidbevelandae oever bevindt zich het Middelgat.

Deze ale hoofdvaarwater betonde geul vertoont de grootste

diepten ter hoogte van de veerhaven te Hoedekenskerke en na-

bij de Biezelingee Ham (N.A.P.-3? a *K> m ) .

Het als vaarwater eveneens belangrijke Gat van Oseenlsse (met

in het verlengde hiervan de Overloop van Hansweert) ligt in

dit gebied onder de Zeeuwschvlaamse oever (omgeving Nol van

Ossenisse). In dit geulgedeelte bevinden de grootste diepten

aich in de put voor de (verdedigde) kop van de genoemde nol.

(N.A.P* ,- 27 a 28 m ) . De linkeroever van het Gat van Oasenisse

is, afgezien van de werken voor de kop van de Kol van OBsenisse

een onverdedigde schaaroever,

- Tussen het -
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Tussen het Middelgat en het Gat va» Ossenisse bevindt

zich in het rivierbed een uitgestrekt platengebiedl (Platen

van Oeseniese, Rug van Baarland, Brouw«rplaat). Deze platen

worden doorsneden door enkele naar verhouding ondi-epe geulen.

De belangrijkste hiervan is de Geul van de Molenplaat.

In gebied "G" zijn ter hoogte van de Nol van Ossenisse

een drietal P.T.T.-kabels aanwezig (gelegd in 1951)«

Voorts wordt het westelijk deel van dit gebied doorkruist

«oor «en aantal iu de jaren 1950 en 1959 gelegde P.Z.Ü.M.-

kabels. Ten behoeve van het oostelijk deel van Zeeuwsch-

Vlaanderen is een plan in voorbereiding tot aanleg van een

afvalwaterleiding naar de Westerscheld». De uitmonding van

deze leiding is geprojecteerd op de kop van de Nol van Osse-

nisse.

Met betrekking tot het grotendeels buiten rivierge-

deelte (tCM tegen de Zeeuwsch-vlaamse oev«r gelegen gebied van

de Platen van Hulst zijn havenplannen in voorbereiding. Tevens

wordt overwogen dit gebied (zo mogelijk in combinatie met ge-

noemde havenplannen) te bestemmen voor het maken van een bouw-

dok t.b.v. de ontworpen vast* oeververbinding ter hoogte van

Hansweert. Het is weinig waarschijnlijk dat deze werken bij

eventuele uitvoering zich tot binnen gebied "C" zullen uit-

strekken.

6.2 Ontwikkeling geulen-en platenstels»!.

Een overzicht van de ontwikkeling van het geu-

len-en platenst^lsel sedert 1860 g*eft bijlage J. Een ook voor

de huidige situatie nog zeer belangrijke ontwikkeling in dit

gebied was het tuseen 19^5 en 1952 ontstaan van de Overloop

van Hansweert. Mede ia samenhang met de na 1952 toegenomen ont-

wikkeling van de Overloop van Hanaweert is de benedenstrooms

gelegen drempel van Baarland (bijlage 1) vooral de laatste ja-

ren sterk verondiept. Ook in het Middelgat is van een zekere

verondieping sprake. Ondanks het verrichten van onderhoude-

baggerwerken (namens de Belgische Staat) vertoont de drempel

van Baarland zowel uit nautisch ale uit waterloopkundig oog-

punt gezien thans een uitgesproken ongunstige ligging.

- Hoewel het -
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Hoewel het Middelgat als officieel hoofdvaarwater geldt»maken

dan ook reeds geruime tijd ook de diepststekende Bchepea ge-

bruik van de (overigens verlichte) nevenvaarroute via het Gat van

Ossenisse en de Overloop van Hanaweert. In het Gat van Ossenisse

blijken de diepten or«r het algemeen weinig aan verandering onder-

hevig te zijn; de linkeroever van deze geul ( langs de Platen

van Hulst) vertoont een langzame inscharing. De linkeroever van

het Gat van Ossenisse dient sinds enkele jaren als stortplaats

voor het storten van vrij grote hoeveelheden specie gebaggerd

op de drempel van Baarland (bijlage 1 ) .

De wijzigingen in ligging en diepte van de in het

tussen het Middelgat en het Gat van Ossenisse-Overloop van Hana-

weert gelegen platengebied aanwezige geulen waren de laatste

jaren van weinig betekenis. Bij een eventuele voortgaande ont-

wikkeling van de Overloop van Hansweert en een verdere achter-

uitgang van de drempel van Baarland lijkt een aekere toeneming

van deze geulen ( met name van de Geul van de Molenplaat) zeker

niet uitgesloten. Ken verdere ontwikkeling van de Overloop van

Hansweert zou alleen in belangrijke mate kunnen worden verstoord•

door het tot uitvoering brengen van zeer omvangrijke bagger-

werken c a . (verbeteringswerke») in het gebied van de drempel

van Baarland (langs de oostzijde van de Middelplaat).

De kans op het tot uitvoering brengen van een dergelijk project

lijkt voorshands echter gering. Wel is men van Belgische zijde

voornemens ook in 1971 onvangrijke onderhoudsbaggerwerken op

de drempel van Baarland uit te voeren.

6.3 Bodemgesteldheid.

De op bijlage 1 aangegeven raaien XI t XII en

XVIII geven de ligging aan van de wet betrekking tot gebied

"C" ter beschikking staande geologische profielen.

Blijkens deze profielen ie de rechteroever

langs het Middelgat ter plaatse van raai'XI (Biezelingsche Ham)

tot een diepte van N.A.P.- 15 a 20 m opgebouwd uit jong (val-

gevoelig) materiaal (jonge zeeklei-jong zeezand).

Hieronder bevinden zich oudere afzettingen (o.a. Afzetting van

Halsteren). In het^gebied van de raaien XII en XVIII blijkt de

- Zuidbevelandee oever-
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Zuidbevelandse oever opgebouwd te zijn uit oude kerngronden;

een ongeveer overeenkomstige opbouw werd aan de Zeeuwsch-

vlaamse oever vastgesteld in de raaien XI en XII. Tur plaatse

van de Platen van Hulst (raai XVIII) blijkt het rivierbed tot

een diepte van ong. N.A.P.-2O m te zijn opgevuld met jong zeo-

zand. De grens der oude kerngronden met het jonge z'eezand loopt

in het gebied van de Platen vaa Hulst (gerekend van de kop van

de Nol van Qssenisse) ongeveer in de richting noord-zuid, op

enige afBtand buitendijka van de zeewering. Het in het be-

schouwde gebied tussen de beide oevers gelegen rivierbed is

tot een diepte vanNJUP.- 20 a 30 m eveneens met jong zeezand

opgevuld. Ter plaatse van het Middelgat en het Gat van Oaeenisse

blijkt het jonge zeezand vrijwel geheel te zijn opgeruimd} in

de loop van. de tijd zijn deze geulen door het jonge zeezand

heen uitgeschuurd tot in d* deels kleiige, deels zandige Af-

zetting van Halsteren. Ter plaatse van profiel XI (Biezeling-

sche Ham) blijkt het Middelgat door de Afzetting van Halsteren

heea te zijn uitgeschuurd tot in het Polderli*n»

6.'* Stroomgegevens.

In 19&8 is een uitvoerige stroommeting (verti-

caalmetlngen in diverse punten) uitgevoerd in riviergedeelte

"C" (nabij de benedenstroomse grens). Op grond van de resul-

taten van deae metingen kan de max, gemiddelde vloedstroomsnel-

heid in het Middelgat gesteld worden op 1f35 a 1,^0 m/sec, en

de max, gemiddelde/stroomsnelheid op 1,20 « 1,25 a/sec.

Deze stroomsnelheden werden voor wat de vloed betreft aange-

troffen aan de linkeroever van het Middelgat (langs de Rug

van Baarland) en voor wat betreft de eb ongeveer in het midden

van deze geul.

Zowel bij vloed als bij eb werden in het Gat

van Ossenisse de grootste stroomenelheden bepaald onder de

rechteroever (langs de Rug van Baarland): als max. gemiddelde

vloedstroomsnelheid werd daar ong. 1,50 m/sec, gevonden en als

raax, gemiddelde ebstroomsnelheid ong. 1,10 m/sec.



6.5 Mogelijkheden nieuw te leggea zinkers»

Met betrekking tot de mogelijkheden tot het

leggen van nieuwe zinkers kunnen in riviergedeelte I(C" twee

delen worden onderscheiden, t.w.

â _ het bovenstroomae deel ten noordoosten van de ter plaatse

aanwezige P.T.T,-kabels en

b^ het benedenstroomse deel ten zuidwesten van deze kabels ,

Uit riviertechnisch oogpunt bezien bestaan

tegen het leggen van zinkers in het onder a bedoelde gebied

geen overwegende bezwaren* De ontworpen uitmonding van de in

par. 6,1 vermelde afvalwaterleiding op de kop van de Nol Van

Ossenisee is gelegen aan de benedenstroorase grens van dit ri-

viergedeelte. In het naar verhouding ondiepate (en deswege

het meest in aanmerking komende) gedeelte van het Middelgat

(ongeveer tussen de bovenstroomse grens van vak "C" en de

geraeentahaven te Hoedekenskerke) dient met een grootste diep-

te van ong. W.A.P.- 2k m te worden gerekend. Onder de Zeeuwsch-

vlaamse oever blijken ongeveer overeenkomstige maximum diepten

aanwezig te zijn.

Het tracé voor zinkers ±n het onder h genoem-

de gebied zou voorshands ten noorden van de P.Z.ü.M.-kabel 1959

moeten liggen. Hierbij kan nog werden opgemerkt, dat de weste-

lijk van deze kabel gelegen vier P.Z.K.M.-kabels 1950 binnen-

kort buiten gebruik geeteld en opgeruimd zullen worden. Voor

wat betreft de aansluiting op Zeeuwsch Vlaanderen is het niet

geheel uitgesloten dat hieraan beperkingen opgelegd zullen wor-

den door uitvoering van werken op de Platen van Hulst (par.6.1).

Overigens zijn er ook tegen het leggen van ziakers in dit ge-

bied uit riviertechnisch oogpunt geen overwegende bezwaren.

Het te kruisen riviergedeelte van gebied b blijkt ter plaatse

van het Middelgat iets ondieper dan bij het onder a genoemde

gebied (N.A.P.-20 a 21 m); onder de Zeeuwschvlaarase oever blijkt

deze diepte vrijwel gelijk te aijn aan die in het onder a ge-

noemde gebied (ong. N.A.P.- Zh m ) .

Samenvattend kan gesteld worden dat in het

riviergedeelte MC" een reële mogelijkheid tot het leggen van

een aantal zinkers aanwezig moet worden geacht.

da -
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Blijkems de geologische gegevens (par* 6.3) dient gerekend te

worden dat de zinkersleuf ter plaatse van de beide hoofdgeulen

gebaggerd zal moeten worden in deels kleiige, deels zandige

oude grondlagen* Bij de eventuele aanwezigheid van een klei-

bodem zouden bijzondere voorzieningen tot het dichten van de

Sinkersleuf noodzakelijk kunnen blijken (par. 2 ) .

"D"

7.1 Algemeen.

Dit gebied is gesitueerd tussen de plaat-

selijk verdedigde Zuidbevelandse oever ter hoogte van £lle-

woutsdijk en de van een aaneengesloten verdediging voorziene

Zeeuwschvlaamse oever nabij Terneuzen. De ter beschikking

staande ruimte aan de £eeuwschvlaamse oever tussen de Westbui-

teahaven en de fabrieksterreinen van Dow Chemical is gering

(bijlage 2). Bovendien dient aan de westzijde v&n. de West-

buiteahaven nog met eea eventuele toekomstige uitbreiding van

deze haven rekening te worden gehouden(verdubbeling sluis). Af-

gezien van alle andere overwegingen kan derhalve reeds gesteld

worden dat de aanleg van een zinker in gebied "D" alleen over-

wogen kan worden als hetzij de reservering voor deze voornaven

zal zijn opgeheven, hetzij de aanleg van zo'n zinker opgenomen

zal worden in een definitief plan voor de uitbreiding. Een tweede

beperkende factor vormt een der beide op bijlage 2 aangegeven

tracés gereserveerd voor een eventuele tweede vaste oeverver-

binding. Overigens betreft dit tracé" een brugverbinding (hang-

brug over het Pas van Terneuzea).

Aan de noordzijde van gebied "D" ligt het

vloedschaar de üveringen tegen de Zuidbevelandse oever (grootste

diepte nabij üllewoutsdijk ong. N.A.P.-3O »)• In het tegen de

Zeeuwschvlaamse oever gelegen deel van gebied "D" (Pas van Ter-

neuzen) werden de grootste diepten bepaald op ong. N.A.P.-40 m.

Tussen het Pas van Terneuzea en de averingen ligt de Middelplaatj

aan de zuidzijde van deze plaat ( langs het Pas van Terneuze»)

ligt nog een vloedschaartje.

- In gebied "D" -



In gebied "O" ia in de loop der jaren re£ds een

aantal kabels en zinkers gelegd, t.w. een tweetal P.TYF. kabels

(1957 en 19^7), een tweetal zinkers t«b.v. V*m Chemical (1967)

en een groep P.Z.U.M, kabels (1970). Ter plaatse van het Pas

van Terneuzen zijn genoemd» kabels en zinkers buiten (beneden-

strooms van) gebied "D" gelege».

Vermeldenswaard is dat de in 19?0 gelegde groep

P.Z.K.M, kabels in f«dt« bestaat uit «en combinatie van 6 elek-

triciteitskabels en 1 telecoramunicatiekabel. Overige bijzonder-

heden met betrekking tot deze kabels zijn reeds vermeld in

par. 2.

Volledigheidshalve worde er nog op gewezen dat het

niet ie uitgesloten dat het aan de bovenstroomse grens van ge-

bied "D" gelegen tijhaventje van KLlewoutsdijk in de toekomst

zal worden vergroot en verdiept (eventuele veerverbinding

Terneuzen-üllewoutsdijk). Als bepalend voor de westelijke be-

grenzing aan de zuidzijde van gebied "D" is de eigendomsgrens

van D*IHI Chemical Nederland N.V. beschouwd.

Overigens ie ar wel een plan tot het leggen van een «eer west-

waarts aansluitende zinker van Total t.b.r. D«ow Chemical (aan-

gegeven op bijl, 2, waarop ook een gereserveerd tracé voor een

P.T.T, kabel is aangegeven,

7,2 Ontwikkeling geulen- en platenstelael.

Blijkens de «udste ter beschikking staande peil*

kaarten (situatie 18OO) was het bovenstroows van de Braakraan ge-

legen deel van het Pao van Terneuzen destijds op vrij grote af-

stand uit de Zeeuwsch-vlaaaae oever gelegen. In later jaren

is deze geul onder verplaatsing ia zuidelijke richting geleide-

lijk aan tot tegen de Zeeuwschvlaamee oever inguschaard (bijlage

k). De huidige ligging van dit deel van het Pas van Terneuzen

kan als vrij stabiel worden aangemerkt.

Het vloedschaar de ftveringen was tuesen 3ors-

eele en iDllewoutsdijk aanvankelijk togen d» Zuidbevelandse oever

gelegen (bijlage **j opneming 186O). In samenhang met het tot

ontwikkeling komen van de Rug van Borssele heeft de westelijke

inloop van de Everingen (behoudens in de onmiddellijke omgeving

- van de hoek -
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van de hoek van Borssele )in de loop der jaren een zuidelijker

ligging verkregen. Nabij fcllewoutsdijk (riviergedeelte "D")

is de ttveringen oek thans nog tegen de oever gelegen.

In het noord-westelijk d©el van gebied "D" vindt reeds gerui-

me tijd een langzaam vportgaande verondieping van de Everingen

plaats»

Het gebied van de Middelplaat is in de loop der

jaren geheel doorsneden door het Stoombotengat.

Deze thans ter hoogte van de Braakman gelegen geul heeft zich

ontwikkeld uit een omstreeks 1878 in de oostelijke uitloop van

de üveringen gelegen ebachaar.

Aanvankelijk verplaatste dit schaar zich als verbindingsgeul

tussen het Pas van Terneuzen en de tiveringen met vrij grote

snelheid door het gebied van de Middelplaat. Reeds een vrij

groot aantal jaren is de westelijke verplaatsing echter nog

slechts van weinig betekenis} bovyndien ie de omvang van het

Stoombetengat in de loop der jaren sterk afgenomen. Een andere

thans nog in de rivier aanwezige geul, die de Middelplaat voor

een deel heeft doorsneden is de geul Zuid-Everingen» Deze geul,

thans ter hoogte van de Veerhaven te Terneuzen gelegen, heeft

zich ontwikkeld uit een omstreeks 1931 i» de ooetelijke uitloop

van de Kveringen aanwezig ebscha&r. De snelheid, waarmee de geul

Zuid-Kveringen sindsdien de Middelplaat "doorwandelt", is be-

langrijk lager dan de snelheid waarmee het Stoombotengat het

Platengebied destijds heeft doorsneden» De ligging van de noor-

delijke uitloop van de Zuid-üveringen is reeds een aantal jaren

vrij stabiel geblekeaj het zuidelijk deel van deze geul ver-

toont daarentegen nog een vrij regelmatige westelijke verplaat-

sing. Te verwachten Valt dat bij voortgang van genoemde ontwik-

keling de geul Zuid-Everingen (evenals het Stoorabotengat) op

den duur een ongeveer noord-zuid gerichte ligging zal verkrij-

gen. Het is niet uitgesloten dat alsdan een zekere westelijke

verplaatsing van de Zuid-Everiagen zal beginnen, met de moge-

lijkheid dat ook deze geul ( evenals voorheen het Stoomboten-

gat) in de toekomst riviergedeelte "D" geheel zal doorsnijden.

-7*3 Bodemge a teldheid. -



7.3 Bodemgesteldheid,

In gebied "DH bevindt het jonge zeezand zich

tot een diepte van N.A.P.-18 k 25 m. De fiveringen blijkt ter

plaatee van raai XVII door het jonge zeezand, de Zanden van

Merksem en de Afzetting van Kallo heen te zijn uitgeschuurd

tot in de Afzetting van Deurne (zand). Onder de Afzetting van

Deurne bevindt zich ter plaatse van de iiveringen op een diep-

te van meer dan N.A..P.-4G a de Rupelienklei; deze Kleilaag

strekt zich verder over de volle breedte van het rivierbed uit

met een ondiepste ligging ter plaatse van de Middelplaat (ong,

N.A.P.-18 m ) . In het Pas van Terneuzen (waar de Rupelien-klei

belangrijk, dieper is gelegen) is de hoofdgeul ter plaatse van

raai XVII tot op deze kleilaag uitgeschuurd.

7,^ Stroomgegevens*

In 1961 is een uitgebreide stroommeting (verti-

calen op diverse meetplaatsen) uitgevoerd in een raai ongeveer

evenwijdig aan de sleuf voor de P.Z.J.M.-kabel 1970 en gaande

door de uitspringende hoek in de zeedijk bij Kllewoutsdijk.

Ter plaatse van het Pas van Terneuzen ligt deze raai op geringe

afstand benedenstrooms van riviergedeelte "D"; overigens ligt

ze binnen gebied "D", Hoewel sinds het verrichten van df onder-

havige metingen zekere wijzigingen in het stroombeeld ter plaat-

se niet zijn uitgesloten mag verwacht worden dat de destijds

vastgestelde maxintunt-waarden een redelijk beeld geven van de

huidige situatie.

De hoogste vloedstroomsnelheden werden in,de

leveringen bepaald in het tegen de oever gelegen deel van deze geul

(max. gemiddelde vloedstroomenelheid 1,^5 a tf50 m/cec).

Tijdene eb werden de hoogste stroomsnelheden vastgesteld in

het midden van deze geul (max. gemiddelde ebstroomsnelheid

1t25 a 1,30 m/sec).

In het Pas van Terneuzen werden zowel tijdens

eb als tijdens vloed de hoogste stroomsnelheden in een dicht

onder de oever gelegen meetpunt vastgesteld» waarvoor de max.

- gemiddelde vloed-



gemiddelde vloedstroomsnelheid gesteld kan worden op 1,55 &

1,^0 m/sec, en de max. gemiddelde ebstroomsnelheid op ong.

1,50 m/sec.

7*5 Mogelijkheden nieuw te leggen zinkers*

Gelet op de grote diepten in het Pas van Ter-

neuzen (ong. K.A.P.-40 a) moeten de mogelijkheden tot het leg-

gen van zinkera in riviergedeelte "D" als zeer ongunstig wor-

den aangemerkt. H«t baggeren van een zinkersleuf in de ter

plaatse aanwezige Rupelien-klei op een dergelijke piepte is

met het huidige materieel n.1. vrijwel onmogelijk*

Als overige bezwaren tegen het leggen van een

aantal nieuwe zinkers in riviergedeelte "D" geldent

a. de aanwezigheid van een aantal' te kruisen zinkers en kabela;

b^ de voorlopige reservering voor een tweede vaste oeverver-

binding en een uitbreiding van de Westbuitenhaven;

c. de mogelijke toekonstige doorsnijding van het platengebied

door een in westelijke richting verplaatsende geul Zuid-

üveringen.

Voor wat betreft de zuidelijke helft van gebied

"D11 zou men zich-mede lettend op de beraamde Totaliizinkeii<bij-

lage 2)- kunnen afvragen of niet het onmiddellijk westelijk

ervan gelegen riviergedeelte in beschouwing moet worden geno-

men voor het vaststellen van een reserveringsstrook ten behoe-

ve van zinkersj het Pas van Terneuzen is daar veel ondieper.

Dit biedt echter weinig perspectieven: de bewuste oever is deels al

in beslag genomen door een aantal kunstwerken (2 grote lofcings-

installaties en een aanlegsteiger van D o w ) en aansluitingen

van kabels en zinkers* Bovendien zou men iedere nieuwe zinker

over het terrein van Dów Chemical Nederland N.V. moeten leggen.

Dit laatste zal uiteraard geen bezwaar opleveren voor het leggen

van zinkere ten behoeve van Dow Chemical, voor welk bedrijf de

mogelijkheid tot het leggen van een beperkt aantal zinkers hier

zeker aanwezig-is»

- par. 8 -
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p a r . 8 RIVIERGu.DJSia.TJi. "E"

8 .1 Algemeen.
*

Gebied "E" Is gelegen tussen de verdedigde

Zuidbevelandse oever ter hoogte van Borssele en. de plaatselijk

verdedigde Zeeuwschvlaamse oever bovenstrooms van Hoofdplaat .

(bijlage 2). In het noordelijk deel van gebied "E" bevindt zich

de diepe tegen de Zuidbevelandse oever gelegen inloop van de

Wveringen (plaatselijk dieper dan N.A.P.-*tO m). Het bovenstrooms

op gebied "E" aansluitende deel van de hiveringtm is van de Zuid-

bevelaodse oever gescheiden door de Sug van Borssele en het

tegen ó.eze oever gelegen nevengeultje. Naast de -.veringen (ne-

venvaarwater) bevinden zich in gebied "ü." in Zuidelijke richting

beschouwd achtereenvolgens: de noordwestelijke uitloper van de

Suikerplaat, het Pas Van ïerneuaen (hoofdvaarwater) met inbegrip

van de drempel van Borssele, de Hooge- en de Lage Springer, en de

nevenvaargeulen Vaarwater langs Hoofdplaat en Vaarwater langs de

Paulinapolder. Het platen-gebied van de Hooge en de Lage Springer

wordt ter plaatse van riviergedeelte "E" doorsneden door e«n

tweetal naar verhouding ondiepe verbindingageultjes tussen het

Pas van Terneuzen en het Vaarwater langs Hoofdplaat. In het betref-

fende deel van het Pas van Terneuaen zijn diepten tot maximaal

ong. N.A.P.-2O m aanwezig} op de naar verhouding ondiepere bene-

denstroomse drempel van deze geul (drempel van Borssele} niax. diep-

te ong. N.A.P.-130 dra.) behoeft voor de huidige scheepvaart (max.

diepgang ^3 a kk ) tot op heden niet te worden gebaggerd (de

laatste jaren is de diepte ter plaatse in geringe mate toegenomen)<

Bij een eventuele toeneming van de diepgang van de naar Antwerpen

opvarwnde schepen (Baalhoekplanj plan "Doorsteek") lijkt een

kunstmatige verdieping van d« drempel van Borssele in de toekomst

overigens onvermijdelijk (lit. 2).

In het Vaarwater langs Hoofdplaat en het

Vaarwater langs de Paulinapolder zijn plaatselijk grootste diep-

ten aanwezig tot ruim N.A.P.-2O m, resp.-27t5 ra*

Het zuidwestelijk deel van gebied "Jci"

(Hoge Springer en Vaarwater langs Hoofdplaat) wordt ter hoogte

van Hoofdplaat doorkruist door een viertal in 1953 gelegde

-P.Z.ü.M.kabels -



P.'A.K.H, kabels. Deze kabela, die sinds korte tijd buiten ge-

bruik zijn gesteld, zullen in de toekomst te gelegener tijd

uit het rivierbed worden verwijderd.

Sinds enkele jaren wordt de westelijke inloop van

de bveringen gebruikt voor het "lichten" van diepstekende

aehepen. Deze schepen worden hiertoe tijdelijk in dit geulge-

deelte voor anker gelegd en gedeeltelijk gelost. In het onmid-

dellijk aan de bovenstroorase zijde op riviergedeolte "B(t aan-

sluitende gebied lange de Zuidbevelandse oever (omgeving Rug

van Borssele) dient met uitvoering van de voor dit gebied in

studie zijnde havenplannen rekening te worden gehouden. Voor-

uitlopend op deze plannen wordt*sinds enige tijd overwogen in

het oostelijk deel van gebied "i", aansluitend op de Zuidbeve-

landse oever ter hoogte van Borseele, een steiger voor grote

schepen te plaatsen, die dan hoogst waarschijnlijk geruime tijd

gebruikt zou worden.

8.2 Ontwikkeling geulen- en tt

In de ligging van het geulen- en platenstelsel

in de omgeving van riyiergedeelte "E" zijn in de loop der ja-
wijzicxngen

ren vrij belangrijk* 7 opgetreden (bijlage h). De be-

nedenloop van het Pas van Terneuzen verplaatste zich in de

loop van de tijd in westelijke richting. Aanvankelijk was de

noordwestelijke inloop van deze geul (drempel van Borseele)

volledig buiten (ten oosten van) riviergedeelte "E" gelegen

(situaties 1860 en 1905), î en zeer belangrijke verplaatsing

van de drempel van Borssele (tot binnen gebied ' V ) vond

plaats tussen 1905 en 1921; ook na 1921 valt nog een zekere

westelijke verplaatsing van deze drempel waar te nemen. De ver-

plaatsing van de benedenloop van het Pas van Terneuzen vond

plaats in samenhang met de in par. ?'.?- omschreven ontwikkelin-

gen in de westelijke inloop van de Mreringen (ontwikkeling

Rug van Boresele) en met de sterke uitbochting in noordelijke

richting van. de Honte.

Met het verplaatsen van de drempel van Borssele

in westelijke richting valt een toenemende verdieping op te

merken ter hoogte van de noordnol to Borssele.
- Geleidelijk aan -
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Geleidelijk aan heeft zich voor de noordnol een zeer diepe put

(de z.g. Put van Borssele) ontwikkeld (max. diepte tot ong,

N.A.P.-63 m). Sinds 1 9 ^ is de Put van Borssele enkele malen

tijdelijk sterk verondiept (max. ruim 10 nt) als gevolg van

het optreden van zeer omvangrijke plaatvallen (max. ong. 6 min.

m ) in de buiten gebied "K" tegenover de Put van Boresele gele-

gen noordoostrand van de Spijkerplaat. De tot op heden laat-

ste plaatval ia vastgesteld in 196?-

In samenhang met vorengenoemde ontwikkelingen

is het Schaar van Spijkerplaat (ten westen van het Pas van Ter-

neuzen) geleidelijk aan tot een belangrijk vloedschaar ontwik-

keld. Vooral de laatste jaren valt een sterke toeneming op te

merken van de vanuit het Pas van Terneuzen ontstane ebgeul van

dit schaar. Met het geheel van deze ontwikkeling blijkt een ze-

kere achteruitgang van de drempel van Borssele gepaard te zijn

geg&an.

Het Vaarwater langs Hoofdplaat was blijkens de

situatie van 1905 (bijlage k) ter plaatse van riviergedeelte "E"

toendertijd tegen de oever gelegen. Geleidelijk aan is voor dit

oevergedeelte een gebied met naar verhouding minder grote diepten

ontstaan. Als gevolg van deze ontwikkeling toont de huidige si-

tuatie ter plaatse thans een op enige afstand uit de oever gele-

gen hoofdgeul (ebgeul), met onder de oever een kleiner vloed-

schaar. Op langere termijn beschouwd toont het Vaarwater langs

Hoofdplaat een zekere achteruitgang.

De in par. 8.1 vermelde geuitjes in het gebied

van de Lage Springer tonen op korte termijn beschouwd slechts

geringe wijzigingen. Over een langere periode beschouwd valt

evenwel een langzame verplaatsing in noordwestelijke richting

op te merken.
*

8.3 Bodemgesteldheid,

Met betrekking tot riviergedeelte "K"

staan de geologische gegevens ter beschikking van de profielen

XXI, XXII en XXIII. Blijkene deze gegevens is de Zuidbevelandee

oever in dit gebied opgebouwd uit oude kerngrondan, terwijl ter

-plaatse van-
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plaatse van de Zeeuwschvlaamse oever tot een diepte van N.A.P.-

15 a 18 ra jong zeezand werd aangetroffen. Het tussen beide oe-

vers gelegen rivierbed blijkt aan de Zuidbevelandse zijde tot

een diepte van maximaal N.A.P.-3O a ko m te zijn opgevuld met

een pakket jong zeezand; aan de ZeeuwschvlaamBe zijde werd dit

materiaal tot een diepte van maximaal N.A.P.-20 a 25 m aange-

troffen. De in gebied HK" aanwezige geulen zijn ter plaatse van

de beschouwde raaien in het jonge zeezand uitgeschuurd met uit-

zondering van de volgende geulgedeelten:

In profiel XXII is de inloop van de ^veringen uit-

geschuurd tot op de zich ter plaatse onder het jonge,,.zeezand

bevindende Rupelienrklei. Nabij de Noordnol (Haai XXIII) is de

hoofdgeul eveneens door de ter plaatse aanwezige oudere grond-

lagen heen uitgeschuurd tot in de •Rupelis n-klei. Het onder de

Zeeuwschvlaamsa oever gelegen Vaarwater langs de Paulinapolder

ten slotte is ter plaatse van de raaien XXI en XXII ook tot in

de onder het jonge aoezand gelegen oudere grondlagen (Rupelien-

klei resp. Zanden van Kallo) uitgeschuurd.

S.k StroomKe ge verte .

In 1960 ie ter hoogte va» de v,o, haven t©

Hoofdplaat (benedenstro©mse grens riviergedeelte "E") een de-

bietmeting uitgevoerd in het Vaarwater langs Hoofdplaat.

Hiertoe zijn op een aantal meetplaatson stroommetingen uitge-

voerd in de verticaal. Op grond van de resultaten van deze

metingen kan de raax. gemiddelde ebstroomsnelheid op ong. 1 m/

sec. en de max. gemiddelde vloedstroomsnelheld op 1,20 a 1,25 m/

sec. worden gesteld.

Ter plaatse van riviergedeelte "ü" zijn in

1958 zowel in de Everingen als in het Pas van Terneuzen stroom-

verticaalraetingen verricht op divers* raeetplaatsen.

Vooral als gevolg van de ontwikkelingen in het Schaar van Spij-

kerplaat gedurende de laatste jaren (par. 8.2) zal het stroom-

beeld in het betreffende deel van het Pas van Terneuzen wel enigs-

zins zijn gewijzigd, zodat de stroomgegevens voor dit geulge-

deelte een globale indruk zullen geven van het huidige atroom-

beold.

- Op grond van -



Op grond van de resultaten van vorengenoemde ötroomm«tingen

kan de max. gemiddelde ebstrootasnelheid in de iiveringen ge-

steld worden op 1,25 a 1»30 m/seo. en de max. gemiddelde vloed-

stroomsnelheid op 1 .*tO « 1.^5 m/sec. Voor het Pas vaa Terneuzen

bedragen deze waardan 1.15 a 1.20 m/sec, bij eb en 0.90 k 0.95

m/sec, bij vloed.

Al deze vermelde snelheden zijn ongeveer mid-

denvaarwaters van de bewuste geulen vastgesteld.

8.5 Mogelijkheden nieuw te legden zinkers.

Gerekend met het vermelde in de voorafgaande

paragrafen, moet het leggen van zinkers in riviergcdeelte "E"

bezwaarlijk worden geacht. De bezwaren gelden nog het sterkst

voor het westelijk deel van gebied "E", alwaar de zinkere ter

plaatse van de inloop van de üveringen in de bodem (Rupellen-

klei) ingebaggerd zouden moeten worden bij een huidige bodem-

ligging van ruim N.A.P.-40 m.

Vervolgens zouden, deze zinkers in het gebied van de naar ver-

houding ondiepe drempel van Borssele tot de voor de scheepvaart

noodzakelijk geachte minimumdiepte moeten worden ingebaggerd

(par. 2). Flinke aanaanding tijdens het baggeren van de benodig-

de omvangrijke zinkersleuf lijkt waarschijnlijk. Bovendien zou-

den deze werkzaamheden belangrijke hinder voor de scheepvaart

kunnen opleveren. Overigens geeft het westelijk deel van gebied
nK" geen bijzondere moeilijkheden voor het leggen van zinkers.

Met de thans in dit gedeelte nog aanwezig»I.Z.ü.M,-kabels

(Hooge Springer, Vaarwater langs Hoofdplaat) behoeft in de toe-

komst geen rekening te worden gehouden; deze kabels zijn Q,1.

inmiddels buiten gebruik gesteld.

Gelet op de diepten in de üveringen is het

oostelijk deel van riviergedeelte "E" voor het leggen van zinkers

meer geschikt dan het westelijk deel al zijn de diepten ook hier

toch wel erg groot. De in de fcveringen te maken zinkersleuf aal

bij een terplaatse aanwezige bodem-diepte van maxiaaal ong.N.A.P.-

35 m waarschijnlijk grotendeels ingebaggerd moeten worden in de

Rupelien-klei. Wel is het oostelijk deel van gebied "E" buiten

de drempel van Borssele gelegen.

- Bij het leggen van -
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Bij het leggen van zinkers in dit riviergedeelte dient t.p.v.
«en

de üveringftn mei/ zorgvuldige afdekking van de zinkers rekening

te worden gehouden , in verband met ankergevaar, /

a^ van in de inloop van de üveringen liggende tankers e.d.

(par. 8.1)}

b_j_ bij eventuele uitvoering van ds havenplannen in de omgeving

van de Rug van Borsaele;

ĉ . bij eventuele plaatsing van een steiger voor zeeschepen voor

de Zuidbevelandse oever ter plaatse van gebied "£".

Overigens zijn bij het eventueel leggen van zinkers

in het oostelijk deel Van gebied "E" geen bijzondere moeilijk-

heden te verwachten.

par. 9 SAMENVATTING m CONCLUSIES.

Blijkens par. 1 wordt overwogen het rivier-

bed van de Westerschelde te kruisen door een aantal buisleidingen

(leidingstraat). De mogelijkheden op riviertechnisch gebied zijn

hiertoe voor een vijftal riviergedeelten ("A" t/m "K", bijlagen

1 en 2 ) nader onderzocht (par. 2 t/m 8).

Als resultaat van dit onderzoek geeft par. 2

een algemeen overzicht ra.b.t. de vereiste diepteligging van de

zinkers en de te nemen maatregelen tegen beschadiging (ankerge-

vaar) .Uitgaande van een in de toekomst toelaatbare diepgang'in

het grootscheöpavaarwater bovenstrooms van Baalhoek (tot de

Zandvl.ietsluis)van *t8
 1 a ^9 (ong. 100 000 ton dwt) en ong.55

(ong. 150 000 ton dwt.) benedenstrooms van Baalhoek (tot Baai-

hoek) kan de noodzakelijke vaardiepte omstreeks hoogwater boven-

stroome van Baalhoek gesteld worden op 2*17 « en benedenstrooms

op ^ 2 0 in. Bij het vaststellen van de in den regel benodigde dek-

king op de zinkers dient o.a. rekening te worden gehouden met de

volgende factoren: >

a^ bescherming tegen ankergevaar; dikte der hiervoor aan te bren-

gen beatorting voorshands te stellen op 1 » ( afhankelijk van

grootste indringing ankers).

bj. de bodemvariaties door geulverdieping} rekening dient gehou-

den te worden met diepteverschillen van ten minste 2 k 5 m

(in klei b.v. 0 a 3 m ) «

- c. tie i.o



c» de totale dikte van de te leggen buizen met de aan te bren-

gen steunconstructie (b.v. aandbed); deze dikte ie globaal

gesteld op 1.._m .

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot twee

conclusies:

Conclusie 1 Onafhankelijk van de diepteligging van de te krui-

sen geul dient gerekend te worden met een totale dekking op de

zinkers van ten minste k k 7 &• ( ia klei enkele meters minder) .

Conclusie 2 De diepte van de te leggen zinkers dient bovenstrooms

vari Baalboek gesteld te worden op tenminste 21 a 2h m onder H.W,

of ong. N.A.F,- 19 a 22 m en b»nftdenstrooms van Baalhoek op ten-

minste ?A a 27 m onder H.W. of ong.N,fc.P.-22 a 25 m.

In aansluiting op conclusie 2 zij vermeld

dat de diepteligging van de in de jaren 1965» 1966 en 1970 geleg-

de zinkers nabij de Nederlands-Belgische grens destijds werd be-

paald op N.A.P.-23 m(Belgisch verzoek).

Naast de te stellen eisen m.b.t. de diepte-

ligging van de zinkers wordt in par. 2 tevens gewezen op de

noodzaak tot het nemen van maatregelen ter bescherming van de

verdedigde oevers ter plaatse van de te leggen zinkers. Deze

paragraaf besluit met een korte beschrijving met betrekking tot

het leggen van de 150 kV kabels tussen hillewoutsdijk en Terneu-

zen (1970) en de zinkers nabij de Nederlands-Belgischtt grens.

hlen overzicht van de met betrekking tot de te

beschouwen gebieden A t/m ü ter beschikking staande gegevens

geeft par. 3. Beschikt wordt over:

a. lodingkaarten,

bjj_ geologische gegevens,

c. stroomgegevens.

Van de riviergedeelten "A" t/m "E" worden in de

paragrafen 4 t/m 8 achtereenvolgens de zojuist genoemde gegevens

en enkele andere punten nader besproken. Uit de in deze paragra-

fen voor de diverse riviergedeelten beschouwde stroomgegevens

blijkt dat de maximale gemiddelde stroomenelheden per te kruisen

geul (gemiddelde over de verticaal voor een bepaalde meetplaate)

onderling geen belangrijke verschillen vertonen.

- Over het algemeen
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Over het algemeen kan de maximale gemiddelde stroomsnelheid

(voor gemiddeld getij bij eb en vloed) gesteld worden op 1 a

1,5 ra/sec* Op grond van de beschikbare stroomgegevens kan het

volgende worden geconcludeerd:

Conclusie 3 Op grond van de beschikbare stroomgegevens kan geen

bepaalde voorkeur voor een der beschouwde riviergede<iltenworden

uitgesproken. De onderlinge verschillen tussen de maximale ge-

middelde stroomsnelheden per riviervak zijn vrij gering.

Op grond van de inhoud der paragrafen k t/m 8 kan worden be-

sloten tot:

Conclusie h Beschouwt men de kruising van de Westerschelde door

een of meer bui^leidingen als een op zichzelf staand vraagstuk

dan komen de beschouwde riviergedeelten hiervoor in aanmerking

in de volgorde. ttA"-"C"-llB"-."E11. Rivie.vak "DH moet, afgezien van

een reële mogelijkheid tot het leggen van enkele zinkers t.b.v,

Dow Öhemical in het onmiddellijk aansluitende westelijk deel

van de rivier, in feite als ongeschikt worden aangemerkt.

De mogelijkheden met betrekking tot de vakken "A"-tlCtl-llBll-IIE11

en "D" zijn vervat in de volgende conclusies:

Conclusie 5 Tn het nabij de Nederlands-Belgische grens gelegen

riviergedeelte "A" is het leggen van een aantal zinkers mogelijk

in de tussen de zinkers "1965" au "1970" gelogen strook ter

breedte van ong. J00 ra, alsmede in het onmiddellijk aan de boven-

stroomse zijde op de zinktsrs "1965" aansluitende deel van het

Vaarwater boven Bath.

Het benedenstroomse deel van gebied "A" is

voor het leggen van zinkers weinig aantrekkelijk in verband met

de plannen voor een bochtafsnijding bij Bath en de mogelijke re-

servering voor een eventuele tweede vaste oeververbinding.

Het bovenstroomse deel Van gebied "A" is vibor een kruising door

zinkers weinig aantrekkelijk in verband met de minder grote

diepten op de drempel van Zandvliet (baggeren diepe zinkersleuf).'

- Conclusie 6 -



Conclusie 6 Een reële mogelijkheid tot het leggen van een

aantal zinkers is in twee gedeelten van riviergedeelte "0"

aanwezig, t.w.:

a het bovenetroomse deel, ten noordoosten van de reeds aanwe-

zige P.T.T. kabels en

b het benedenstroomse deel ten Zuidwesten van deze kabels.

Ken rivierkruising ter plaatse van rivierge-

deelte "C" zal in verband/het feit dat twee diepe geulen

moeten worden gekruist (Middelgat en Gat van Üseenisse) kost-

baarder zijn dan een kruising in gebied "A" waar slechts êén

belangrijke geul aanwezig is (Vaarwater boven Bath).

In het onder a bedoelde gebied dient ter plaatse

van de beide te kruisen geulen met een grootste aanwezige bo-

demdiepte van tenminste N.A.P.-2& m te worden gerekend. De te

kruisen geulen tonen ter plaatse van het ouder b genoemde ge-

bied grootste diepten van N.A.P.-2O a 21 m (Middelgat) en N.A.P.

-Zh m (Gat van Osseniese). Het is niet geheel uitgesloten dat

aan het onder b̂  genoemde gebied beperkingen zullen worden opge-

legd door de eventuele uitvoering van werken op de Platen van

Ossenisse, Beide genoemde gedeelten van riviervak "C" (a en b)

bieden een redelijke mogelijkheid tot het leggen van een aantal

zinkers; ter plaatse van het diepste gedeelte der beide te krui-

sen geulen zal de zinkersleuf gebaggerd moeten worden in deels

aandige, deels kleiïge oude grondlagen. Het troffen van bijzon-

dere voorzieningen ter dichting van de zinkersleuf kan bij een

dergelijke bodemgesteldheid noodzakelijk blijken.

Conclusie ? Van Rlviergede^lte "B" is het diepere benedenstroom-

se deel minder geschikt voor een rivierkruising dan het naar

verhouding ondiepere bovenstroomse deel*

Ter plaatse van het Schaar van Waarde-Schaar van

Valkenisse ( noord-oostelijk deol gebied "B11) zal bij de be-

paling van de diepteligging van de zinkere (üowel in het boven-

als in het benedenstroomse deel) rekening gehouden moeten wor-

den met vergroot ankergevaar (toekomstige rede Baalhockkanaal;

havenplannen). In verband met mogelijke toekomBtige geulontwik-

kelingen lange de rechteroever van het Zuidergat (Schaar van

-Walsoorden) -
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Walsoorden) is het baggeren van een diepe zinkersleuf over

grote lengte in de Plaat van Walsoorden bij gebruikmaking van

het bovenstroomse deel van vak "B" noodzakelijk. Riviertech-

nisch gezien moet het leggen van een aantal zinkera in gebied

"B" zeer wel mogelijk worden geacht. Gerekend dient echter

te worden dat de te verrichten hoeveelheid baggerwerk t.b*v»

do te maken ainkersleuf aanmerkelijk groter zal zijn dan bij

een kruising ter plaatse van de gebieden "AH en "C",

ben rivierkruising ter plaatse van gebied MB"

zal derhalve belangrijk duurder zijn dan een kruising

t.p,v. gebied "A" of "C".

Conclusie ..8 üet benedenatroomse de tl van r i. vic rgeda cl t e " î"

is gelet op du grote diepten ter plaatse van do westelijke

inloop van de ^veringen (ruim N.A.P.-'tO m) on &v aanwezigheid

van de naar verhouding ondiepe drempel van Borasele voor het

maken van een rivierkruising praktisch ongeschikt (bezwaarlijk

baggerwerk leveringen; diepe zinkersleuf dremoel van Borssele) .

]n het bovenstroomse deel van gebied "&" zijn de omstandigheden

voor het maken van een rivierkruir.ing gunstiger.

Bij een «ventuttle kruising van het bovenstroomae

deel van vak "K" dient ter plaatse van de ook hier nog vrij

diepe Everingen (ong. K.A.P.-Jb m) met een zorgvuldige afdek-

king van de pinkers tegen beschadiging door ankers (i.v.m. het

lichten van schepen en havünplann^n) rekening tü worden gtihoud«n«

Gelet op de lengte van de te maken riviorkruising on du op grote

diepte uit te voeren werkzaamheden in de wringen (baggeren t*r>

afdöKken zinkersleuf )dient gerakend tt; worden dat een r;i vier-

kruising ter plaatse van gebied "tu" belangrijk kostbaarder zal

zijn dan een kruising ter plaatse van de g^bifden "A" en "C".

Conclusiü 9 De mogelijkheden tot hot maken van een rivjurkrui-

sing ter plaatse van. rivler^det?lte "Ij" zijn vrijwel nihi.1 ,

i.Vï.b. omdat dfc diepten tt̂ r plaats* van het alödan te kruisen

doel van het Pas van Terneuzen tot ong. N.A.P.-'tO m r&iken.

Als verdere zeer belangrijke bezwaren tugen het

maken van e»n rivierkruising in dit gebied gelden:

-a de reedw -



a. de reeds aanwezige te kruisen kabels en zinkers;

tu_ de voorlopige reservering voor een eventuele tweede vaste

oeververbinding en

c.» de mogelijke toekomstige doorsnijding; van de Middelplaat

door de in westelijke richting verplaatsende geul Zuid

Kveringea»

Uitbreiding van het Zuidelijke deel van gebied "D"

in westelijke richting (kleinere diepten) biedt o.a.i in ver-

band met de aanwezigheid van de fabrieksterreinen van Dow Che-

mical eveneens weinig perspectief. Dit beawaar geldt echter

niet indien de te leggen zinkers voor Dow Chemical bestemd

zouden zijn.

De mogelijkheden, die e«n combinatie van de plan-

nen voor de onderhavige leidingstraat met de plannen voor een

vaste oeververbinding ter hoogte van Hansweert biedenf aijn in

de voorafgaande beschouwingen niet ter sprake gebracht.

De technisch hoofdambtenaar

— - (D. de Looff),

Gezien:

Het Hoofd van de Studiedienst Vlissingen,

(ir, J« van Kalde)

Vlissingen, juni 1971.
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Staat van bijlagen behorende bij nota 71 •

Hij.lage

nr.

1

2

3

Omaciiri jvxng

Voor kruising door buisleLdingen

beschikbare riviergedk-elten (A,B,C)

Voor kruitüng door buisleidingen

beschikbare riviergecieelten (DfE)

Hiviorgedeolte Baarland-Bath

Situatie diepteLijnen t.o.v.

g.i.l.w.a. opnemingen 1860-1967

Rivlergudeelte Vliseiugen-Baarland

Situatie clieptelijnen t.o.v.

fj'.l»l.w,s. opnemingen 1860-1968

For-

maat

A 3

A 3

A 6

A 6

stamboek

nr.

71.66

71.67

71.2^7

71.248

4
4










