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OVER DE qEULBNTWIKKELINQEM SINDS 18C

I . V . Ü . TRACEBEPALINa VASTE OEVEKVJERBIHDÏKG

p a r . 1 . INLEIDING

In verband met het onder«oek naar de mogelijke traces

van een vaete oeververbinding over of onder de W«at«rsdhelde,

wae het gewenst een nader inzicht te verkregen omtrent de v

raogelijke toekomstige geulontwikkelingen in deze rivier* Dè

uitkomsten van een desbetreffend voorlopig onderzoek &tfn in

de me nota vastgelegd} hierbij is vrijwel uitsluitend gebruik

gemaakt van de ter beschikking staande peilkaarten, waarvan

de eerste ie samengesteld aan de hand van pellgegevens uit

1600. Ha een nadere vaststelling van de plaats of plaatsen

waar een vaste oeververbinding gesitueerd zou kunnen worden,

aal nog een gedetailleerd onderzoek naar de waterloopkundige

omstandigheden van het (de) betrokken gebied(en) ingesteld

moeten worden. Geaien de omvangrijke werkzaamheden die hieraan

vermoedelijk verbonden Kullen Bjjn, lflkt het niet uitgesloten

dat dit nadere onderzoek ingepast zal moeten worden in een

uitgebreide studie van de geulontwikkeling ia de Weaterschelde.

Na een korte bespreking van de bschikbare peilgegevens

(par*2) volgen de resultaten van het thans verrichte onder-

zoek in de par. 3 en ̂  (voor wat betreft het ooetelQk en •

westelijk deel der West er schelde) en par» 5 (voor wat be- i

treft de waterloopkundige overwegingen in verband met de :

voorlopige keuze van tracés). De nota is afgesloten met een

samenvatting (par* 6).

par. 2. DE BESCHIKBARE PEILGEQEVENS. ' ? '

Voor de bestudering van de ontwikkeling van het rivier-

bed van de Weeterschelde sinds 1800 staan een aantal ver»

richte hydrografische opnamen (zeekaarten, minuutbladen

Hydrografische Dienst, rivierlodingen Rijkswaterstaat) ter

beschikking. Onderlinge vergelijking van deae gegevens wordt

bemoeilijkt door verschillen in schaal en reductie vlak van
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- 2 -

de diverse opnamen. Bovendien worden op de oudste kaarten de

diepten uitgedrukt in franae voeten of in ellen, tegen deci-

meters op de later verrichte opnamen.

Teneinde de onderlinge vergelijking van de diverse gege*»

vens te vereenvoudigen werd destijds door de directie Beneden-

rivieren voor de jaren 1800 tot en met 1938 een eerie kaart-

jee samengesteld op schaal 1 : 50,000. Naderhand werd deae

serie door de Studiedienst Vliesingen geleidelijk verder uit-

gebreid. Op alle kaartjes is als reductievlak het peil van

het zogenaamde gemiddeld laaglaagwaterspring (g.l.l.w.s.) ver-

meld, dat voor Vliesingen ie vastgesteld op N.A.P. - 2,50 ait

voor Temeuzea op N.A.P. - 2,59 m, voor Hansweert op N.A.P.

- 2,70 m en voor Bath op N.A.P. - 2,61 m.

Met betrekking tot de samenstelling van de verschillende

kaartjes kan het volgende worden opgemerkt 1

Opneming 18OO.

De ligging van het toegepaste reductievlak der opname,

verricht omstreeks 1800 {Beauteraps - Beauprê), werd deatjjd»

door de directie Benedenrivieren aangenomen op 12 dm beneden

"gemiddeld laagwater" (het peil van dit gemiddeld laagwater

ligt ongeveer 5 dra boven g.l.l.w.e.Jj omtrent de juistheid

van deze veronderstelling bestaat echter geen volledige ze-

kerheid. Met behulp van dit gegeven werden dieptel^nen ge-

tekend ten opzichte van g.l.l.w.e. Met name het vaststellen

van de dlepteltfnen voor de grote diepten was in verband met

het geringe aantal dieptecjjfers slechts globaal mogelijk. De

Itfn, die op de oorspronkelijke tekening de begrenzing van de

droogvallingen weergeeft, werd zonder wijzigingen overgenomen

als diepteljjn van g.l.l.w.s.

Opneming 1818.

Omtrent het reductievlak van de opname omstreeks 1818

(Van Wijngaarden en Dekker) bestaat eveneens onzekerheid.

Aangenomen werd dat dit vlak overeenkomt met het vlak van

"gemiddeld laagwater", dat voor de Westerschelde ook in dit

geval ongeveer 5 dm hoger ligt dan g.l.l.w.s. Op grond van

- deze -
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deze veronderstelling werden dieptelljnen getekend ten opzichte

van g.l.l.w.s.; de begrenzingsHjn van de droogvallende gebie-

den werd wederom ongewijzigd overgenomen als diepteiyn van

g.l.l.w.s. >

Opnemingen i860 t/m 1905*

De zeekaarten, opgenomen omstreeks 1860, 1878, 1890 en

1905 door de HydrografiBche Dienst, zijn herleid tot "gewoon

laagwater" of tot "gemiddeld laagwater". B\J de samenstelling

'der kaartjes is aangenomen dat het peil van "gewoon laagwater"

overeenkomt met dat van "gemiddeld laagwater"• Op de betref»

fende zeekaarten zijn naast de lijn, die de begrenzing van de

droogvallingen weergeeft, tevens de dleptelijnen van 25 dmt
50 dm en 80 dm aangegeven» Deze lijnen aijn op de betreffende

kaartjes van de directie Benedenrivieren ongewijzigd overge-

nomen als dieptelijnen van achtereenvolgens g.l.l.w.s.,

g.l.l.w.s. - 20 dm, g.l.l.w.s. - 50 dm en g.l.l.w.e. - 80 dm.

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat (in verband met

het hoogteverschil van ongeveer 5 dm tussen "gemiddeld laag*

water" en g.l.l.w.s.) voor de beide laat et© diepteHjnen in

feite enige correctie gewenst is. In verband met de schaal

van de tekening (1 : 50*000) en mede gelet op het geringe

aantal op de zeekaarten aangegeven dieptecüfere is destyde

een betrouwbare correctie waarQchjtjnlSjk niet goed raogelQk

geacht* De dieptelijnen voor de grotere diepten werden ge»

tekend met behulp van de op de zeekaarten weergegeven diep-

tecyfers, hetgeen in verband met het geringe aantal van de»

ze cijfers uiteraard slechts globaal mogelijk was.

Opnemingen 1921 t/m 1938.

m Sinds 1921 wordt door de Hydrografische Dienst voor de

zeekaarten het vlak van g.l.l.w.s. als reductievlak toege-

past. De kaartjes van 1921, 1931 en 1938 werden samengesteld

uit de betreffende hydrografische kaarten van die jaren en

aangevuld mot gegevens uit de minuutbladen.

- Opnemingen -



Opnemingen 19^5 t/m 1967*

De kaartjes betreffende de jaren 19**5 t/ra 1967 werden

door de Studiedienst Vlieeingen samengesteld. Voor de jaren

19A5 en 1952 kon gebruik gemaakt worden van opnemingen van

de Hydrografische Dienst. Vanaf de opname van 1955 wordt

voor de samenstelling van de kaartjes gebruik gemaakt van

de twee-jaarItfkae rivierlodingen van de fi^jkswatersteat.

Ook voor het reductievlak van deze kaartjes wordt het peil

van g«l«l.w.Be aangehouden*

Opmerkingen:

1* De kustlijnen, havendammen e.d. zijn op de kaartjes
betreffende de jaren 1800 t/m 1938 zeer summier en eom-
tijde onvolledig weergegeven.

2* Verschillende van deze kaartjes vertonen vrij be-
langrijke afwijkingen in de maatvoering»

3« Voor het verkrijgen van een algemene indruk van de
ontwikkeling van het geulensteleel zijn de betreffende
kaartjes goed bruikbaar. Voor het verrichten van detail-
onderzoek (tekenen van profielen, grafieken e.d») ajjn ze
echter minder geschikt.

4» Vrij uitvoerige beschouwingen over de toegepaste
herleidingen van de rivierkaarten uit de periode 1Ö00 t/ro
1905 treft men aan in de hoofdstukken I t/ra III ven lit.1«

Ter nadere toelichting op de beschouwingen in de pa-

ragrafen 3 en h zijn aan deze nota een aantal van de hier»

voor omschreven kaartjes toegevoegd. Dit betreft voor het

oostelijk deel van de rivier de opnamen van de jaren 1800,

1860, 1905, 1921, 1931, 19̂ 5» 1965 en 196? (belagen 1 t/m

7a) en voor het westelijk deel de opnamen van 1800, 186O,

1878, 1931 • 19^5 en 1966 (bijlagen 8 t/m 13). Sen behoeve

van de beschrijving van de ontwikkeling van het geulen-

et elsel in de paragrafen 3 en 't ie op de opnamen van

1965, 1967 en 1966 (bijlagen 7, 7o en 13) ©en aantal klei-

nere geuitjee met een letter aangegeven (A t/m Y).

Een overzicht van een bepaalde situatie van de gehele

V/esterechelde geven achtereenvolgens de byiagea 1 en 8

(18OO), 2 en 9 (1860), 5 en 11 (1931), 6 en 12 (19^5) en

7 en 13 (196J5/66).

Een overzicht van de verplaatsing van de aslljnen van

de hoofdgeulen over de periode 18OO - 196^ geeft bijlage 1*

- par. 3* -
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par. 3. HET OOSTELIJK DEEL VAN DE WESTERSCHELDE.

3»1» Vaarwater boven Bath - Appelzak. (

a. Aanvankelijk werd de ontwikkeling van het geulenstelsel

in de omgeving van Bath mede beïnvloed door de verbinding

tussen de Ooster- en de Westerschelde, via het Kreekrak. Deze

verbiadingsgeul die in de loop der jaren door verondieping

geleidelijk in betekenis was afgenomen, is omstreeks 1867 af-

gedamd.

b^ Sedert de opneming van 1860 (bijlage 2) valt in het gebied

van het ten zuidoosten van Bath gelegen vloedschaar de Appel-

zak de aanwezigheid van min of meer periodiek optredende, zich

van west naar oost verplaatsende geulen op te merken* De op»

neming van 1965 (bijlage 7) toont in het oostelijk deel van de

Appelssak de vrijwel verzande geul "A", die sindsdien nog ver-

der in betekenis afgenomen is (opneming 196?, bijlage' 7a).

Deze tussen 1890 en 1905 in het westelijk deel van het vloed-

schaar tot ontwikkeling gekomen geul heeft zich nadien door

het betreffende gehele gebied verplaatst. Gedurende de pe-

riode 1860 - 189O had zich eveneens een in het westelijk deel

van de Appelaak ontstane geul in oostelijke richting ver-

plaatst* De thans in het westelijk deel van de Appel aak aan-

wezige geul "B" (bijlsgen 7 en ?a) is omstreeks 19^3 tot ont-

wikkeling gekomen. Het moet zeker niet uitgesloten worden ge-

acht (afgezien van eventuele normalisatiewerken) dat ook deze

geul het gebied van de Appelaak in de toekomst weer geheel

zal "doorwandelen".

Op te merken valt dat de noordelijke inloop van de Appel-

sak reeds een groot aantal jaren gebruikt wordt als stort-

plaats voor in de omgeving gebaggerde specie (onderhoude-

baggerwerken Belgische Staat) * ) •

*) Een uitvoerig overzicht van de Belgische baggerwerken in
de Schelde en de V/esterschelde wordt gegeven in lit* 2
en de daarop aansluitende vervolgnota's.

- De -



De zuidelijke uitloop van de Appel zak wordt eomtSjde beïn-

vloed door zich vanuit het Vaarwater boven Bafch ontwikkelende

van euid naar noord verplaatsende ebschaartjea.

In tegenstelling tot vroeger zijn deste geuit jee de laatste ja-

ren echter van weinig betekenis.

c^ Aan de noordelijke uitloop wordt het Vaarwater boven Bath

(Drempel van Bath) sterk beïnvloed door de aan de linker

(westelijke) oever gelegen Plaat van Saaftinge (bijlage 7).

Sinds 1922 wordt op deze drempel vrtfwel ononderbroken gebag-

gerd in verband met het in stand houden van de scheepvaart-

geul. (Overigene was ook v66r 1922 op deae drempel reeds af

en toe enig bagger werk noodzakelijk). De linkeroever van het

Vaarwater boven Bath vertoont lange het Verdronken land van

«Saaftinge een vrij langzame inscharing, Aan deze oever ztfn de

laatBte jaren enkele betrekkelijk kleine oeverafechuivingen

opgetreden. Aan de rechteroever van deze geul (de Ballast-

plaat) is in de loop der jaren enig onderhoudebaggerwèrk uit-

gevoerd»

3«2» Kauw van Bath - Schaar van de Noord.

ji£ Ten gevolge van de noordelijke uitboohting van het Nauw

van Bath ie het ten zuiden van deze geul gelegen gebied

(Schaar van de Noord - Plaat van Saaftinge) in de loop van

de tjjd geleidelijk in omvang toegenomen. De oostelijke uit-

loop van het Schaar van de Noord werd in voorgaande jaren

periodiek dooraneden door vrjj belangrijke vanuit het Vaar-

water boven Bath tot ontwikkeling komende, zich van zuid

naar noord verplaatsende ebscharen. Ook de laatste jaren

komen deze geuitjee nog tot ontwikkeling (geuitje "C",

bijlage ?){ vanwege hun geringe diepte zijn sse thans echter

van weinig betekenis. De opneming van 1967 (bljlake 7a) toont

het tot ontwikkeling komen van een nieuw geultje "C1**} het

in 1965 nog aanwezige geultje "C" blüjkt geheel in de Plaat

van Saaftinge opgenomen» Door opneming van de volledige be-

tonning is het Schaar van de Noord sinds juni 196** (mogelijk

tijdelijk) als neven vaar water voor de binnenscheepvaart bui-

ten gebruik gesteld, dit vanwege de zeer geringe diepten in

- de -
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de uitloop van deze geul. Op te merken valt dat van de veste»

Hfke inloop van het Schaar van de Noord reeds jarenlang een

intensief gebruik wordt gemaakt als stortplaats voor bagger*

specie*

tu Het Kauw van Bath toont vooral in het westelijk deel

enige inscharing van de rechter (noordelijke) oever. Deze

geulontwikkeling blijkt ook uit de verplaatsing van de geul-

assen op bijlage 14. Gebleken is dat de achteruitgang van de

rechteroever van het Nauw van Bath eomtyds wordt beïnvloed

door het optreden van kleine oeverafschuivingen* Op de weste-

lijke inloop van het Nauw van Bath (Drempel van Vlakeniase)

worden reede gedurende een groot aantal jaren omvangrijke on-

derhoudsbaggerwerken uitgevoerd. Vooral de laatste jaren to-

nen de op deze drempel gebaggerde hoeveelheden specie een be-

langrijke toeneming. Sinds enkele jaren vertoont het tussen de

Drempel van Bath en de Drempel van Valkenisse gelegen Nauw

van Bath een opmerkelijke verruiming en verdieping.

CJL De verondieping van het Schaar van de Noord en de toe-

genomen ontwikkeling van het Nauw van Bath zullen voor een

belangrijk deel gezien moeten worden als een gevolg van de

baggerwerken op de genoemde drempels en van het storten van

grote hoeveelheden epecie in de inloop van het betreffende

vloedschaar*

3 * % Het Schaar, en de Platen van Valkenisse c.a.

ja*, Zowel het oorspronkelijke ebechaar Pas van Waarde als

het vloedschaar Groot Vaarwater heeft zich in de periode

1800 - 1860 over een belangrijke afstand in westwaartee

richting verplaatst (zie bijlagen 1 en 2} op de laatste is

het restant van het Pas van Waarde aangeduid door het cij-

fer 2). In samenhang hiermee is een nieuw groot Schaar van

Vaarde ontstaan en werd een bochtafsnijding in het Pas van

Walsoorden mogelijk (het z.g. Zuidergat).

b_j_ De oostelijke uitloop van het Schaar van Waarde heeft

zich in de periode 1860 - 1905 in noordelijke richting ver-

plaatst, tot tegen de Zuid-Bevelandse oever (Zimmerraanpolder).

«In -
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In samenhang met deze ontwikkeling viel een belangrijke uit-

breiding van de Platen van Valkeniese op te merken )opne-

ming 1905, bijlage 3). Na 1905 toont het Schaar van Waarde

een tweede, zuidoostelijk gerichte uitloop door de Platen

van Valkenisse. Deze kon ontstaan doordat de oude uitloop

(langs de Zimmermanpolder) in betekenis achteruitging; in

1931 was in dit gebied van de oude uitloop weer een nieuwe

geul ontstaan, het z.g. Schaar van Valkenisse, dat nog

steeds aanwezig is*

Gedurende de periode 1890 - 1950 werd het gebied van

de Platen van Valkenisee vrijwel geheel doorsneden door «en

belangrijk, zich van oost naar weet verplaatsend ebschaar,

dat omstreeks 1931 (bijlage 5) een doorgaande geul vormde

met het Schaar van Waarde en zich nadien geleidelijk verder

westwaarts verplaatste om kort na 1955 te verdwijnen. Ook

v66r 1905 werden de Platen van Valkeniase doorsneden door

een aantal zich in westelijke richting verplaatsende eb»

schaartjes. Na 1950 bleef de invloed van de zich in weste-

lijke richting verplaatsende geuitjes evenwel beperkt tot

een gebied in de omgeving van de uitloop van het Schaar

van Valkenisse.

c* Blijkene de opnemingen van de laatste Jaren vertoont

de tegen de oever van de Zimmermanpolder gelegen geul "D"

(bijlagen 7 en ?a) een toenemende ontwikkeling* Dit heeft

omstreeks 19&3 geleid tot een zeer ongunstig stroombeeld

ter hoogte van de Drempel van Valkenisse en in het bene-

denwaartse deel van het Nauw van Bath. Met het zich in

westwaartse richting verplaatsen van geul "F", die in 1963

midden op de bovendrempel van geul "D" lag, zijn de stroom-

snelheden weer afgenomen. Blijkene recent verrichte lodingen

is geul "F" thana geheel in de Platen van Valkenisse opge-

nomen (bijlage ?a). Geul "E", die reeds bij de opneming van

1965 als ondiepe geul in het oostelijk deel van de betref-

fende drempel aanwezig was, heeft zich sindsdien onder ge-

leidelijke verplaatsing in westelijke richting ontwikkeld

tot een geul van vrij belangrijke afmetingen (bijlage 7a).

- Het -
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Het etroombeeld ie momenteel echter gunstiger dan deatjjde in

1963.

d. Wellicht in samenhang met de toegenomen ontwikkeling van

geul "D" zijn de diepten in de uitloop van het Schaar van Val-

kenisee de laatste jaren sterk afgenomen (geul "G", belagen

7 en 7a). Xn verband met deze verondieping werd de betonning

van het Schaar van Valkenieee in juni 1965 volledig opgenomen.

Souden de diepten in dit gebied weer toenemen, dan zou de be-

tonning ongetwijfeld opnieuw worden uitgelegd*

e» Het is bepaald niet onaannemelijk dat er sprake ie van een

zekere samenhang tussen, enerzijds de verruiming van het Nauw

van Bath en de achteruitgang van het Schaar van de Koord en

anderaïjdB het tot ontwikkeling komen van geul MD" en de ach-

teruitgang van geul "G"«

_£_£_ Ten elotte verdient het nog vermelding dat in het Schaar

van Waarde reeds gedurende een groot aantal jaren belangrijke

hoeveelheden specie worden gestort, afkomstig van de Bel*

gieohe baggerwerken in het Zuidergat. Sinds enkele jaren

heeft zich tussen de Platen van Valkenisee en de Plaat van

Walsoorden een nieuwe uitloop van hot Schaar van Waarde ont-

wikkeld (geul "H", belagen ? en ?»)•

3*̂ » Zuifiergftt - Overloop van ValkenisBe>i

a^ De linkeroever van de bovenloop van het Zuidergat, die

na de oorlog Overloop van Valkenieee wordt genoemd, vertoont

blijkens de btflagen 1 t/m ? reede jarenlang een geleidelijke

inscharing in zuidelijke richting. Aan de rechteroever van

deze geul valt een verplaatsing in dezelfde richting op te

merken (uitbreiding Platen van Valkeniase).

Bijlage 1*t (aslVjnen hoofdgeulen) toont deze zuidelijke ver-

plaatsing van de Overloop van Valkenieee in de loop van de

ttfd evensena duidelijk aan. Langs de zuidelijke oever van de-

»e geul worden reeds gedurende een groot aantal jaren, be-

langrijke hoeveelheden baggerspecie gestort (onderhoudsbag-

gerwerken drempels).

- b. -
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b± Zoals reede vermeld in par. 3» 3. had zich omstreeks 186Q,

in samenhang met de westelijke verplaatsing van de geulen Groot

Vaarwater en Pas van Walsoorden, uit een bochtafsnijding in het

Pas van Walsoorden het Xuidergat ontwikkeld. Omstreeks genoemd

jaar (bijlage 2) was het duider gat ten zuidoosten van het Oude

Hoofd te Walsoorden op een vr$ grote afstand uit de Zeeuws-

Vlaamse oever gelegen» In deze situatie waren tussen deze oe-

ver en het Zuidergat aanwezig het restant van het Pas van Wals-

oorden en het (van de Plaat van Walsoord©» afgesneden) Kleine

plaatje van Walsoorden. Door inscharing van de linkeroever

verplaat at e het Zuidergat zdoh na 1860 geleidelijk in de rich-

ting van de Zeeuws-Vlaamse oever. Blijkens de in 1$05 ver-

richte opneming (bijlage 3) was het Kleine plaatje van Wals-

oorden geheel opgeruimd en had het Zuidergat aich volledig

verheeld met het voormalige Pas van Walsoorden.

c. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zioh nogmaals voor-

gedaan omstreeks 19^5 (btflage 6)j door kortsluiting tussen

het in par* 3»3« omschreven ebechaar, dat zich tueeen 1890

«n 1950 in westelijke richting door de Platen van Valkeniaa»

verplaatste, en een ter hoogte van het Oude Hoofd te Wale-

oorden in de Plaat van Walsoorden ontstaan vloedschaar (bfl«.

lage 5)9 is tussen ,1938 en 19V5 het Schaar van Walsoorden

tot ontwikkeling gekomen. Aanvankelijk werd het tegen de

oever gelegen Zuidergat nog ale vaarwater gebruikt. In 1951

werd echter, na het verrichten van enig baggerwerk, het

Hchaar van Walsoorden als grootscheepevaarwater in gebruik

genomen. Be linkeroever van dexe nieuwe vaargeul verplaat-

ste zich sindsdien met een opmerkelijk grote snelheid in de

richting van de Zeeuws-Vlaamse oever* Reede omstreeks 1960

was het nieuw ontstane Schaar van Walsoorden met het na het

doorbaggeren van het schaar sterk verondiepte voormalige

Zuidergat volledig verheeld tot het nieuwe Zuidergat.

d. Ter verruiming van de vaargeul in de omgeving van het .

Oude Hoofd zyn sinds 1961 aan de rechteroever van het Zui-

dergat vr$j regelmatig bagger werken uitgevoerd vanwege de '

Belgische Staat. In 1966 is de vaargeul in dit gebied ver-

-beterd-
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beterd door een .belangrijke inkorting (ong. 170 a) van het

Oude Hoofd (bijlage 7a). In hoeverre deze inkorting van in-

vloed zal ztya. op de toekomstige ontwikkeling in het boven-

stroome van het Oude Hoofd gelegen gebied is momenteel nog

niet te overzien.

jg£, De benedenloop van het Zuidergat vertoond» in de loop

van de jaren een minder stabiele ligging; dit blijkt onder

meer uit bijlage 1'+ (aalijnen hoofdgeulen) • De ontwikkeling

in dit gebied duidt echter op enige samenhang met de lig-

ging van het geulensteleel bovenstroome van het Oude Hoofd.

Sinde 192? worden in dit deel van de rivier* n.1» op de

Drempel van Hansweert, vrij regelmatig omvangrijke bagger*

werken uitgevoerd. Ala gevolg van de inkorting van het Ou-

de Hoofd is enige wijziging in de ligging van de beneden-

loop van het Zuidergat ten opeichte van de huidige situ-

atie in de naaste toekomst niet onwaarschijnlijk. Blijkene

recente opnamen vertoont de linkeroever van het Zuidergat

tussen het Oude Hoofd en da veerhaven te Perkpolder reed»

thans enige insoharing in de richting van de oever.

3,5» Het geulen- en platengebied ten noorden van Oepeniaee»

a» Het ten noorden van Oeaeniese gelegen platengebied

heeft zich ontwikkeld in samenhang met de noordelijke ver-

plaatsing van het Middelgat tot tegen de Zuid-Bevelandoe

oever. Blijkens de aituatie van 1800 (bijlage 1) was genoem-

de geul toen nog vrö ver uit de Zuid-Bevelandee oever ver-

wijderd en hiervan gescheiden door het Pas van Kapolle en

de Kapellebank. Door geleidel^ke opruiming van d© Kapelle-

bank bereikte het Middelgat omstreeks 1921 (byiage *0 de

Zuifl-Bevelandee oever. Het dan belangrijk uitgebreide pla-

tengebied omvatte toen (evenals thane) de Rug van Baar-

land« de Brouwerplaat, de Molenplaat en de Platen van

Oeseniaee*

b^ De benedenloop van het Gat van Oesenisse blijkt in 1921

(bijlage *0 nog vrij ver uit de oever gelegen. Deae geul wordt

dan nog van de Zeeuws-Vlaamse oever gescheiden door de Pla-

ten van Hulst &n de Appelaak* Door inscharing heeft het
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Gat van Ossenisse zich sindsdien In belangrijke mate la land-

waartse richting verplaatst* De bovenloop van het Gat van

Ossenisse toont in 1921, naast een oostelijke tak langs de

Zeeuws-Vlaamse oever, tevens een noordoostelijke tak In de

riohting van het Middelgat. Laatstgenoemde tak ie door uit-

boehtlng in noordelijke tot noordwestelijke riohting in de

loop der jaren sterk achteruitgegaan en t*nelotte tussen de

Bug van Baarlanden de Platen van Ossonisse vereand. De Geul

van de Molenplaat heeft aich in het platengebied gehand-

haafd} op de situatie van 19^5 (bijlage 7) wordt de&e geul

aangeduid met de letter "M". •,,'.-•,'

js*. De langs de Zeeuws-Vlaamse oever gelegen uitloop van

het Gat van Ossenisse kenmerkt zich door het min of meer . r

periodiek optreden van zuid naar noord verplaatsende; geul»

tjes* Sle gevolg hiervan is in dit nevenvaarwater een re-

gelmatige verplaatsing van de betonning aan de aich wijzi-

gende situatie noodzakelijk. De situatie van 19^5 (bijlage 7) '

toont het thans betonde geuitje "Xn
f alsmede het meer noor-

delijk gelegen, sterk verzande oudere geuit je "L". Blijkens '

bijlage 7 a (opneming 1967) is laatstgenoemd geuit je thans

vrijwel geheel in de Platen van Ossenisse opgenomen* De te-

gen de oever gelegen ebinloop van het Öat van Osseniaee

toont de laatste jaren een vrij stabiele ligging*

d^ Tussen 19^5 en 1952 heeft zich in de Platen van Oase-

nisee, uit een sterk naar het noorden verplaatst geuitje

van de oostelijke uitloop van het Gat van Osseniase, een be-

langrijke verbindingsgeul ontwikkeld tussen het Gat van Osae-

nlsee en het Middelgat. Deze geul (Overloop van Hansweert)

ia sindsdien een belangrijk nevenvaarwater voor de scheep-

vaart geworden. De bovenloop van de Overloop van Hansweert

(ter hoogte van Kansweert) vertoont een laftgaaae «itboch-

ting In noordwestelijke richting. In het Middelgat valt voor-

al sinds het tot ontwikkeling komen van de Overloop van

Hansweert enige verondieping op te merken*

e. 0e ligging van de benedeninloop van het Middelgat

(Drempel van Baarland) vertoonde in de beschouwde periode

» belangrijke *
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belangrijke wijzigingen» Gebleken is dat de veranderingen in

ligging en diepte van deze drempel deels samenhangen met de

hierna in par. *t.1 omschreven ontwikkelingen in de ooste-

Iflfce uitloop van Everingen. De sinds een aantal Jaren waar

te nemen verondieping van het Middelgat is uiteraard even*

eens van invloed op de ligging van de Drempel van Baarland.

Voor de scheepvaart ie de&e drempel tot op heden nog vr3j

gunetig. De onderhoudebaggerwerken vanwege de Belgische

Staat bleven in dit gebied beperkt tot het uitvoeren van

enige baggerwerk in 1955»

3m6, Mogelfflce toekomstige ontwikkeling ooatel^k deel

Westersohelde»

Blijkene het voorafgaande hebben sich sinds 1800 in het

ooeteiyk deel van de Westersehelde belangrijke ontwikkelingen

voltrokken. De hoofdgeulen vertoonden een belangrijke in-

scharing in de richting van de oeverst de platengebieden

werden (somtijde meermalen) doorsneden door min of meer perio-

diek optredende, zich door bochtwerking verplaatsende, geulen*

De laatste jaren wordt de "natuurlijke" ontwikkeling van

het geulenstelsel vooral in het meest oostelijk gelegen ge»

bied (omgeving Bath) steeds meer verstoord door de in omvang

toenemende baggerwerken op de drempels en door het storten

van baggerspecie in de diverse stortplaatsen* Te verwachten

valt dat de invloed op de ontwikkeling van het geulenstelsel

door baggerwerken in dit gebied nog zal toenemen (grotere

diepgang schepen, grotere baggerwerken). Bovendien is het

raogel&k dat de ontwikkeling van het rivierbed in de omge-

ving Van Bath in de toekomst ingrijpend aal worden beïnvloed

door de uitvoering van normalisatlewerken*

Met enige wijziging in de ligging van het Zuidergat in

de naaste toekomst als gevolg van het inkorten van het Oude

Hoofd te Walsoorden dient zeker rekening te worden gehouden*

Het optreden van wijzigingen in de ontwikkeling van het om»

liggende geulen* en platenstelsel op langere termen, even»

een* aio gevolg van genoemde inkorting, is bovendien waar»

* Een -



Een eventuele voortgaande ontwikkeling van de Overloop

van Haneweert aal enige verdere achteruitgang van het Middel-

gat tot gevolg hebben. Dit KOU dan van ongunstige invloed

kunnen zjjn op de diepten op de Drempel van Baarland* Het ie

eohter niet uitgesloten dat de Overloop van Hansweert op den

duur in omvang aal gaan afnemen, hetzij door verdere uitbooh-

ting in noordwestelijke richting, hetzij In samenhang met de

reeds vermelde mogeltjke veranderingen in het geulenstelsel

ten gevolge van de inkorting van het Oude Hoofd* In dat ge-

val mag, naast een eventuele toeneming van de diepten op de

Drempel van Baarland. tevens weer enige verdieping in de

oostelijke uitloop van het Gat van Ossenisse (geulen J en K)

worden verwacht*,

par. k» UW! WESTEUaC PEEL VAM DE WBSTER3CHELDE.

^•1» OoBteltlke uitloop Everingen - Plaat van Baarland,

a. De oostelijke uitloop van Everingen (ten zuiden van de

Plaat van Baarland) kenmerkt zich door de aanwezigheid van

periodiek optredende, zich van noord naar zuid verplaat*

Bende ebscharen* Deze ebsoharen, die ontstaan onmiddellijk

ten zuiden van de Plaat van Baarland, verplaatsen zich on-

der aanvankelijke toeneming in capaciteit geleidelijk in aui-

deiyke richting* Ten ttfde van het tot ontwikkeling komen

van een nieuw ebschaar tegen de Plaat van Baarland büfcjkt

steeds nog een "ouder", meer zuidelijk gelegen ebachaar in

de betreffende uitloop aanwezig te zijn, welks capaciteit

dan reeds over het hoogtepunt heen is* De "levensduur" van

genoemde ebseharen kan globaal gesteld worden op 12 jaar*

De situatie van 1966 (bijlage 13) toont ten zuiden van de

Plaat van Baarland, naast een vrij sterk ontwikkeld» meer

noordelijk gelegen ebschaar "N" (ontstaan omstreeks 19&0

tevens een "ouder" meer zuidelijk gelegen ebschaar "0"*

Blijkens de in 1967 in dit gebied verrichte opname (bijla-

ge 7*) io göul '*0tt thans nog slechts van geringe beteke-

nis. Te verwachten valt dat deze geul, die omstreeks 1955

tegen de Plaat van Baarland is ontstaan, binnen afzienbare

tijd in het platengebied zal verzanden* De zuidelijke uit*

- loop -



loop "PM van het vloedschaar van Everingen (bijlagen ? a en 13)

toont de laatste jaren daarentegen een enigszins toenemende

ontwikkeling.

b. De ontwikkeling van het ten noorden van de Plaat van

Baarland gelegen geuitje "E" (het z.g. Boerengat) toont een

eterke samenhang met de ontwikkeling van de hiervoor genoemde

eb scharen, ten «uiden van het betreffende platengebied. By het

tot ontwikkeling konten van een nieuw eb schaar ten zuiden van

de Plaat van Baarland blijkt de omvang van ge uit je "Iï" af te

nemen* Het het verplaatsen van sso'n nieuw eb schaar in zuide-

lijke richting neemt de ontvang van geuit je "R" weer geleidelijk

toe. Aan de benedenloop van dit geuitje (ten weeben van de

Plaat van Baarland) gaat dit dan gepaard met een tijdelijke uit-

breiding van de drempel in oostelijke richting.

^oZ* Pas van fferneuaen - westelfflce inloop Eyeringen,

a. Het bovenstroome van de Braakman gelegen deel van het

Pas van 'He f neuzen leg aanvankelijk (situatie 1300, byiage 8)

op vrij grote afstand uit de Zeeuws-Vlaams© oever. Eerst vol»

gens de peilgegevens van 18?8 (bSjlage 10) was het betreffende

geulgedeelte tegen de oever gelegen (inecharing zuidelijke oe-

ver). De huidige ligging van het bovenstroomse deel van het

Pas van Terneuzen kan als vr$j stabiel worden aangemerkt*

b. De huidige situatie (bijlage 13) toont aan de noordzijde

van het Schaar van Everingen, tussen de Hoek van Boresele en

Ellewoutad^k een gebied met naar verhouding geringe diepte»

(Rug van Borssele). Dit gebied wordt van de Zuid-Bevelandee

oever gescheiden door het geuit je flSM» Aanvankelijk was Het

Schaar van Everingen in het betreffende gebied tegen de Zuid-

Bevelandee oever gelegen. Na 1878 z4jn, in samenhang met de

hierna nog nader te omschreven westelijke verplaatsing van de

benedenloop van het Pas van Teraeuzen en de belangrijke in*

Beharing van de Bonte, de Rug van Boreeele en het geuitje "S"

geleidelijk tot ontwikkeling gekomen. Vooral de ontwikkeling

in het onmiddellijk ten westen van Ellewoutsdyk onder de oever

- gelegen «•
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gelegen gedeelte van de Everingen duidt reeds geruime tijd op

een voortgaande verondieping. Ook het tussen de Bug van Baar-

land on de oever gelegen geuit je "S" bltfkt reed einde vr*j

lange tJjd in betekenis af te nemen* De linker (zuidelijke) oe"

ver van het Schaar van Everingen heeft in samenhang net het

tot ontwikkeling komen van de Rug van Borssele geleidelijk een

zuidelijker ligging verkregen.

Gmi Het gebied van de Middelplaat ie in de loop van de jaren

geheel doorsneden door het Stoombotengat. Deze thans ter hoog-

te van de Braakman gelegen geul (bijlage 13) heeft zich ont-

wikkeld uit een omstreeks 1878 (bijlage 10) in de oostelijke

uitloop van Everingen gelegen eb schaar. Aanvankelijk verplaat-

ste dit schaar zich met vrfl grote snelheid door het gebied

van de Middelplaat» Reeds een vrij groot aantal jaren is de

westel^k© verplaatsing echter nog slechte van weinig beteke-

nis! bovendien is de omvang van het Stooisbotengat in de loop

van deit)jd sterk afgenomen. Ben andere thans nog in het ri-

vierbed aanwezige geul, die de Middelplaat voor een deel

heeft doorsneden is de geul Zuid-Everingen. *) Dese geul die

thans ter hoogte van de Oostbuitenhaven te Terneusen is ge-

legen, heeft' zich ontwikkeld uit een omstreeks 1931 (bijla-

ge 11) in de ooeteiyke uitloop van Everingen aanwezig eb-
i

schaar• De snelheid waarmee de geul Zuid-Everingen sinds-

dien de Middelplaat doorwandelt is belangrijk lager dan, de

snelheid waarmee het Stoorabotengat het platengebied destijds

heeft doorsneden. De ligging van de noordelijke uitloop van

Zuid-Eyeringe» is reede een aantal jaren vrtf stabiel geble-

ken f het zuidelijk deel van desae geul vertoont daarentegen

nog een vrij regelmatige westelijke verplaatsing. Te verwachten

valt dat by een voortgang van genoemde ontwikkeling de geul

Zuid-Everingen (evenals reede thans het Stoombotengat) op den

duur een ongeveer noord-zuid gerichte ligging aal verkrijgen»

— _ _ — . - Het -

*) Voordat de Zuid-Everingen tot ontwikkeling kwam is er nog
een geuitje geveest, dat het platengebied tot ong, Ter-
neuzen heeft doorsneden en daarna is verzand.
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Het ie niet uitgesloten dat alsdan een zekere weetel^ke ver»

plaatsing zal beginnen, vat het begin zou kunnen betekenen

van het in de ooeteUtfke uitloop van Everinge» tot ontwikke-

ling komen van een nieuwe» de Middelplaat van oost naar west

doorwandelende geul.

cl», Bet thans ten vesten van het Stoombotengat in het gebied

van de Suikerplaat aanwezige vloedechaart^a "T" toont» wel-

licht in samenhang met de nog nader te omschreven voort-

gaande ineoharing van het Pas van Terneusien, vooral de laat-

ste jaren een toenemende ontwikkeling*

e^ De ligging van de benedenloop van het Paa van Terneuzen

is sinds 1800 sterk veranderd* Aanvankelijk was de noordelijke

inloop van dit geulgedeelte gelegen ter hoogte van de Koek

van Borseele (18OO-1878). Gedurende dit tijdvak verkreeg de

betreffende benedenloop door inscharing (westelijke verplaat-

sing) van het weer zuidelijk gelegen deel geleidelijk een on-

geveer noordnoordwest gerichte ligging. Van 18?8 (b]jlage 10)

tot omstreeks 19JJ1 (bijlage 11) vertoonde de noordelijke in-

loop van het Pas van Ter neuzen een vrQ belangrijke verplaat-

sing in westelijke richting. Na 1931 was er nog wel enige ver-

dere verplaatsing van deze inloop in westelijke richting, maar

deae is van weinig betekenis. Momenteel is de benedeninloop

van het Paa van Terneusen gelegen ter hoogte van de Noordnol

te Borssele. De linkeroever van de benedenloop van het Pas

van Ter neuzen vertoont sinds 1931 een betrekkelijk langzame,

regelmatig voortgaande, inscharing (westelijke verplaatsing).

Ten gevolge hiervan is de ligging en oriëntering van de in-

loop ten opzichte van de Konte geleidelijk aan wat ongunstiger

geworden, wat van invloed geweest kan zjjn op de ontwikke-

lingen van het geuitje "T" (zie onder d) en van het Schaar

van de &p]jkerplaat (zie par. *t«3 onder a). In samenhang met

de westelijke verplaatsing van de benedeninloop van het Pas

van Terneuzen in het tijdvak 1878-1931, verplaatste voorts

de inloop van Everingen zich eveneens westwaarts.

- f. -
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Jf» Opmerkelijk ie het feit'dat einde 19M* In de linkeroever

ter hoogte van de Noordnol te Borssele (Sptfkerplaat) een aan-

tal omvangrijke plaatvallen aijn opgetreden* Blijkene de beschik*

bare gegeven» aijn deze vallen achtereenvolgens opgetreden In

dé jaren 19Mt, 19**9t 1956", 1959, 196^ en 1967. De materiaal-

verplaateing van de in 1956 opgetreden val bedroeg, evenals

bij die van de ir al van 1959« ongeveer 6 min* ra3«

Voor de vallen van 19&* en 196? werd de grondverplaatsing vaet-

geateld op 2 k 3 min. m3t van de vallen van tykk en 19^9 zijn

wat betreft de verplaatste hoeveelheden materiaal geen gege-

vens beschikbaar, By de In 1956 opgetreden plaatval bedroeg

de grootste lengte 1300 meter, de grootste breedte 700 meter

en de maximale verdieping ongeveer 20 meter. Na het optreden

van zo*n plaatval heeft de ongeveer 60 meter diepe put voor de

Noordnol steeds belangrijke verondiepingen (somtijds meer dan

10 meter) vertoond*

^•3 De Wegterechelde ten westen van het Pas van Terneu^en»

a». Se ontwikkeling in het ten weeten van het Pae van Ter-

neuiten gelegen gebied van de Westerechelde heeft aich in de

loop der jaren vooral gekenmerkt door een belangrijke inecha-

ring van de rechter (noordelijke) oever van de Honte boven

het peil van g.l.l.w.s. - 200 dm. Beneden dit peil bevindt

zich een over het algemeen slechts enkele meters dikke, aan

uitaehuring vry veel weerstand biedende, laag ("craglaag")»

V66r de aanleg van de Sloedam in 1871 werd de ontwikkeling

van de Honte mede beïnvloed door de verbinding tussen de

Weotereohelde en de Zandkreek, via het Sloe. Sinds 1961 ie

de rechteroever van de Honte door het aanbrengen van een

drietal vaste punten vastgelegd. Ter hoogte van het diepste

gedeelte van de Bonte (Schoone Waardin, bijlage 13) zijn aan

de linker (zuidelijke) oever de laatste jaren enkele omvang-

rijke plaatvallen opgetreden* Uit het verloop van de diepte»

lijnen op bijlage 13 valt de invloed van een dergelijke val

nog op te merken.

• Samenhangend *
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Samenhangend met de genoemde uitbochting van de Bonte kwamen

de Spijkerplaat en hot Schaar van Spijkerplaat tot ontwikkeling.

Blykens de opneming van 1878 (bijlage 10) had dit gebied toen

nog een vrft beperkte omvang» Zowel de iaecharing van de Honte

als de toeneming van het Schaar van Spflkerplaat houden ver-

band met de wijzigingen in ligging en doorsnede van de Wie-

lingen* de belangrijkste geul van het mondingegebied. Het aan-

vankelijk ongeveer op het oosten gerichte vloedsehaar van het

Schaar van Spijkerplaat vertoonde blijkens de opname van 19^5

(bijlage 12) een belangrijke verondieping, alsmede een sterk

gewijzigde ligging (zuidoostelijke richting). Sindsdien is dit

geulgedeelte verder achteruitgegaan en in het platengebied

opgenomen (geul "V", byiage 13). Met het verder achteruit-

gaan van dit vloedschaar is na 19^5 een nieuw, meer noordelijk

gelegen vloedschaar tot ontwikkeling gekomen. Het Schaar van

Spykerplaat is de laatste jaren in betekenie toegenomen; dit

biykt vooral uit de toegenomen ontwikkeling van het in de

oostelijke uitloop gelegen ebschaar "Ü". In dit verband ver-

dient tevens vermelding dat het Schaar van SpUjkerplaat sinds

april 1968 als nevenvaarwater in gebruik iet genomen. De toe-

neming van het Schaar van Spijkerplaat gaat vermoedelijk ge-

paard met een afnemend ebvernsogen van de Honte. Weliswaar

staan hieromtrent geen vergelijkbare debietgegevene ter be-

schikking, maar de achteruitgang van het ebschaar ten zuiden

van de Nolleplaat wijst in deselfde richting (vergelijk de by-

lagen 11 en

b, De in het platengebied van de Lage Springer gelegen

geuitjes "W"¥ "X" en »Y" tonen over een vrij lange periode be-

schouwd slechts geringe wijzigingen, die hoofdzakelijk neerko-

men op een langzame verplaatsing in noordwestelijke richting*

c. Het Vaarwater langs Hoofdplaat ie van 1800 tot omstreeks

1860 vrij eterk in omvang afgenomen j deze ontwikkeling is in

sterke mate beïnvloed door de afgenomen komberglng vas de

Braakman« Sindsdien waren de wijzigingen in deze geul over het

algemeen vrij gering» Voornamelijk in het oostelijk deel van het

- Vaarwater -
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Vaarwater lange Hoofdplaat duidt de ontwikkeling na 1860 nog

op enige achteruitgang van betekenis; sinds enige tijd ie er

ter hoogte van Hoofdplaat sprake,van een tendentie tot schaar*

vorming. Van een belangrijke invloed van de afsluiting van, de

Braakman (1952) op het vermogen van het Vaarwater langs Hoofd-

plaat en dat lange de PaulinapoXder ie niets gebleken»

In het tussen Breekene en Hoofdplaat gelegen diepste gedeelte

van deze geul (nabij "Mummer Eên") blaken de diepten in de

loop der jaren, in samenhang net het optreden van enige aan»

zanding aan de rechteroever, geleidelijk toegenomen, een en an-

der vermoedelijk door plaatselijk sterk toegenomen turbulentie.

De geschetste ontwikkeling van het Vaarwater lange Hoofdplaat

staat niet los van die van het Schaar van de Spijker plaat (zie

onder a).

k»h Mogelijke toekomstige ontwikkeling westelijk deel

Weaterschelde»

Sinda 1800 hebben zich in het westelijk deel van de

Weeterechelde belangrijk© ontwikkelingen voltrokken. Het onge-

veer gelijktijdig optreden van de aanaieniyke westelijke ver-

plaatsing van de noordelijke inloop van het Pas van Terneuzen

(par* U.2) met het tot ontwikkeling komen van het eerste vloed-

schaar van het Schaar van Spijkerplaat (par. ^.3) en de doorsnfl-

ding van de Middelplaat door het Stoombotengat (par. h,Z) duidt

op eon zekere samenhang tussen deze ontwikkelingen.

Zou de uttbochting van de benedenloop van het Pas van Terneuaen

zich nog verder in westelijke richting voortzetten en zou de

noordelijke inloop ter hoogte van de Koordnol tegelijkertijd ge-

handhaafö blijven, dan ia een verdere toeneming van het Schaar

van Spijkerplaat zeker niet onwaarschijnlijk. Pit zou tenslotte

tot het loslaten van de noordelijke inloop van het Pas van Ter-

nêussen naby de Koordnol kunnen leiden. Zou de2e ontwikkeling

inderdaad optreden, dan zou een (wellicht tijdelijke) instabiele

situatie van het geulenstelsel in het westelijk deel van de

Westersehelde zeker niet onmogelijk zijn, mede vanwege het feit

dat grote wijzigingen in de debietverhoudingen tussen Honte en

Schaar van Spijkerplaat van invloed zullen sŝ n op de debieten

- door -
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door het Vaarwater langs Hoofdplaat. Dit zou onder meer kun-

nen leiden tot een Keer ongunstige situatie wat betreft de

diepten op de drempel van de noordelijke inloop van het Pas

vaa Terneuaen (scheepvaart). Door de te voorziene inetabili-

tiet is het onmogelijk met zekerheid aan te geven welke ten-

denties dan nullen optreden. Wel lijkt het waarschijnlijk dat

geul "T" in deze situatie - atf het wellicht tijdelijk - een

belangrijk vloedschaar zal worden, terwijl misschien ook de

Everingen wat meer water zal trekken, wat van invloed saou

zijn op de uitloop "P'i Of de Everlngen inderdaad meer ssou

gaan trekken zou mede bepaald worden door de ontwikkelingen

van het oostelijk gelegen geulengebied (aie par* 3«6), Voor

wat de ebstroom betreft in het geval de Drempel van Borseele

inderdaad nog verder achteruit zou gaan lijkt het waarschijn-

lijk dat de Middelplaat wederom doorsneden sou worden door

zich van oost naar weet verplaatsende geulen* Ook het Stoom-

botengat zou dan vel eens in omvang kunnen toenemen on zich

in de richting van geul "5?" gaan verplaatsen*

Opmerking* Op zichzelf ÜOU deae tendentie nog vereterkt
kunnen worden door de ontwikkelingen van de geul 2uid*Eve~
ringen die reeds in par» 4.2. genoemd stfn. Deze ontwikke-
ling van de 2uid-Everingen houdt ochtor geen rechtstreeks
verband met de tendentie tot wSjaiging van de debietverde-
liag tussen Uonte en Schaar van Spijkerplaat*

Op te merken valt tenslotte dat de huidige ontwikkeling

van het geulenstelsel geen aanleiding geeft de hiervoor ge-

schetste ontwikkeling reeds op kort© termijn te verwachten.

Bij d© bespreking der waterloopkundig© aspecten der on-

derscheidene tracés (par. 5-2) ie deze mogelijkheid ia het

algemeen buiten beschouwing gelaten; alleen bij tracé 7 ie

ter zake een opmerking gemaakt (blz.

par". 5. WATERLOOPKUNDIGE OVERWEGINGEN IK VERBAND MEE DE

K-KU2E VAR TOAC&S.

5*1 Boven gJ«l»w.a. respectievelijk g.l.l.w.e. - ZO dm

geleden platengebieden*

De sedert 1905 vermoedelijk boven het peil van g*l.l«v.s«

respectievelijk gnl«l.vr.s. - ZO dm gelegen plateagebieden in

- het -
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het oostelijk deel van de Westerachelde worden weergegeven op

d© bijlagen 15 en 16. De belagen 1? en 18 geven de overeen-

komstige gebieden voor het westelijk deel van de Westerschelde

sedert 186O weer»

Opmerkingen:

1. De begrenzingen van de diverse op de belagen 15 t/m
18 aangegeven gebieden zijn vastgesteld met behulp van de in
par, 2 omschreven peilgegevens.

2« Blij de vaststelling van de boven g.l.l.v.8. respec-
tievelijk g.l.l.w.o. - 20 dm gelegen gebieden iet voor zover
dit op grond van de waar te namen ontwikkeling kon worden
aangenomen, rekening gehouden met de vermoedelijk opgetreden
verplaatsing van de diverse geulen door de platengebieden
gedurende de perioden tussen de verschillende opnamen.

Beschouwing van rïe belagen 15 t/ra 18 toont aan dat

slechte een klein aantal gebisden gedurende een wat groter

tijdvak boven het peil van g.l.l.w.s* respectievelijk

g.l.l.w.e. - 2.0 dm heeft geleden. Van een groter aantal ge-

bieden ie de ligging boven geiaoemde peilen van betrekkelijk

recente datum. In het algemeen zal men bjj het ontwerpen van

eventuele kunstwerken in de reeds geruime tijd boven de beide

peilen gelegen gebieden, dienen te rekenen met mogelijke be-

langrijke verdiepingen in de toekomst.

5*2 Nadere beschouwing van enkeletraces

Rekening houdend met de in de paragrafen 3t^ e n 5*1 om-

schreven ontwikkelingen van het geulen» en platenatelsel en

lettend op de ter beschikking staande geologische gegevenst

sou men een aantal tracSe kunnen aangeven. Een deel van deze

traola komt echter uit anderen hoofde (wegaansluitingent

grote te overspannen breedte vergeleken met nabij gelegen tra»

cëa) te vervallen* Rekening houdend met al deze factoren zijn

in overleg tussen verschillende Rykewaterstaatsdiensten als

voorlopige tracêe de op de bijlagen 1*t, 20 en 21 aangegeven

vaste verbindingen aangewezen. Hiervan zijn de tracés 1f 2t

3, 5» 6 en 7 gedacht als brug, de tracés 1a, 2a, **a en 5a

als gecombineerde tunnel-brug. Btf. d& bepaling van de brug*

traces is uitgegaan van een ongeveer loodrechte kruising van

het hoofdvaarwater. Voor de overbrugging van de platenge-
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bieden e» nevenvaarwaters (bruggen, combinaties tunnel-brug)

ie ia het algemeen gerekend met overspanningen ter lengte va»

300 nu

Op de waterloopkundige aspecten van elk der op bijlag© 1**

aangegeven tracé» aal hierna kort worden ingegaan.

Voor het verder uitwerken van een ontwerp ten behoeve van eea

bepaald tracé ie het verrichten van uitvoerige Btroowmetingen»

het uitvoeren van tsen gedetailleerd grondonderzoek, alsmede ©eft

laboratoriumonderzoek uiteraard aoodaakelSjk.

Bjj de tracés 1, 1a, 2 en 2 a dient nog rekening t« worden

gehouden met een eventuele normalisatie van de rivier in dit

gebied, waarvoor van Belgische zijde uitvoerige atudles â n

verrichtj voor een overzicht hiervan âj verweaen naar lit#3ï

figuur 13 hiervan geeft het plan, dat naar won tot voor kort

aannam, voor algehele verwezenlijking in aanmerking zou Koaten.

Dit plaa ia ook globaal aangegeven op bijlag© 14 ale "Normali-

satieplan !"• Inmiddels heeft men besloten een veel dras-

tischer plan in studie te nemen. By dit "Normalieatieplan IX"

wordt in elk geval gedacht aan een nieuw te graven vaargeul

door het Verdronken land van Saaftinge; het heeft echter nog

geen concreto vorm verkregen* In verband hiermee wordt dit

plan verder buiten beschouwing gelaten.

1 (brug). Met het oog op de te verwachten inschaling van

de oever en het mogelijk optreden van oeverafschuivlngen (par*

3*1 lid c) dient de westelijke hoofdpijler op voldoende afstand

uit de geulrand te worden geprojecteerd. De hiervoor thans

aangehouden lengte van ong. 75 m uit de laag waterlijn lJJkt &an<>

vaardbaar, hoewel niet ruim* Een achteruitgang van de oever

zou by dè voorlopig ontworpen plaats van deze pijler tot het

treffen van oevervoorBiettingen kunnen nopen. Gelet op de hoge

ligging (N.A.P. + 6,50 m) van de nabjj tracé 1 gelegen dara.

aangelegd ten behoeve van de in 19&5 en 1966 gelegde gas* en

waterléidingzlnkere, sstfn bepaalde voorzieningen in dit tracé

ten behoeve van de doorstroming over het Verdronken land, van

Saaftinge by stormvloed (doorlaatbruggen) niet noodzakelijk.
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De stormvloedvrije Hoogte van een eventuele dam of brug op of

over bet Verdronken land van Saaftinge kan globaal gesteld
t

worden op N.A.P. + 9t5O m.

Btf een hoofdoverspanning van 900 meter Icomt de oostelijke

hoofdpijler van de brug te ©taan aan de bovenkant van het be*

loop van de rechteroever der vaargeul. Indien geen verdere

voorzieningen worden getroffen zal met het optreden van belang-

rijke verdiepingen van de geulbodem rond deze pijler rekening

moeten worden gehouden. Bit ie met name ook bezwaarlijk omdat

met het toenemen van de diepten de kans op aanvaring van de

pijler door zeeschepen e.d. groter wordt*

Be pijlers van het oosteHjke bruggedeelte komen te staan

in het beweeglijke gebied van de Appelzak (par. 3*1 lid b ) .

Bond deze pijlers zullen als gevolg van de stroom on t gr on-

dingen ontataaaj bovendien is in dit gebied het optreden van

verdiepingen door geulverplaateiag niet geheel uitgesloten»

Ben beperking van de te verwachten ontgronding rond de

kan worden verkregen, door een gunstige oriëntering vast do

ten opzichte van de stroomrichting (modelonderzoek).

Zou het op bijlage 14 aangegeven normalisatieplan geheel

tot uitvoering worden gebracht, dan zou dit met betrekking

tot de oostelijke hoofdpijler en het hierop aansluitende ooste-

lijke bruggedeelte ©en belangrijk gunstiger situatie scheppen

dan thans aanwezig is (vaste geuloever, verminderde stroom»

snelheden in Appslaak).

gracft 1a (tunnel-brug). De aanleg van een "eiland" in trael

1 a zal een belangrijke vermindering van het doorstromingepro-

fiel van de Appelzak tot gevolg hebben. Vooral ten behoeve

van de doorstroming bij vloed zal het gewenst zijn het aan de

oostzijde van het "eiland" aansluitende gedeelte van de vaste

oeververbinding over het resterende deel v«n de Appelaak als

brug uit te voeren» Desondanks zal met het optreden van be-

langrijke wijzigingen van het atroorabeeld in het betreffend©

riviergedeelt© (vooral tydens vloedetroom) moeten worden ge-

rekend* Bond het "eiland" zullen (wellicht omvangrijke) werken

ter voorkoming van uitschuring noodzakelijk zijn (modelonderzoek).
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Bij uitvoering van normalisatieplan I zou de omvang van deae

verken belangrftk kunnen worden beperkt*

Blijkens bijlage 19 kan de vereiste hoogte van het aan,

te leggen "eiland" verminderd worden door het aanbrengen

van talude met flauwe hellingen. Overigens kan nog verdere

vermindering van de hoogte van de ringdijk verkregen worden

door het aanbrengen van een berm. Op te merken valt dat de

grafieken op bijlage 19 berekend z\ln voor de winds&ijde van het

"eiland". 2ou men de ringdijk overal dezelfde hoogte willen

geven, dan kan men aan de lüjzijde van het "eiland" met een

goedkoper profiel volstaan (steiler buitenbeloop of wegla-

ten van de buitenberra).

De kruinehoogte van het aan de weetzyde van de tunnel

aansluitende gedeelte van de vaste verbinding» op of over

het Verdronken land van Saaftinge, kan evenals vermeld voor

tracé 1, aangenomen worden op K.A«P. + 9*50 ra» Indien de

tunnel op vr^ korte afstand vanuit de sehorrand op de ge-

noemde hoogte sou komen, KOU de doorstroming over het Ver*

dronken land van Saaftinge tijdene zeer zware stortn ingrij-

pend kunnen worden veranderd. In hoeverre dit toelaatbaar

zou üJJn vormt nog onderwerp van onderzoek} het IJjkt niet

uitgesloten dat de eis gesteld zal worden dat de maaiveld-

hoogte over de eerste 500 & 700 meter vanaf dei schorrand

op de huidige hoogte gehandhaafd Kal bleven* Bovendien zal

het aanbeveling verdienen enkele doorlaatbruggen te projec-

teren in het tracé over het Verdronken landven

zulks in verband met de komvulling van het ten

Saaftinge,

zuidoosten

von het tracé gelegen gebied,

Be maximale diepte in de omgeving van het geprojec-

teerde tunnelgedeelte door het Vaarwater boven Bath be-

draagt one. N.A.P. - 20 m. Over het algemeen vertonen de

diepten in dit gebied geen sterke wijzigingen.

Het geologisch onderzoek in de omgeving van tracé 1Ö

is nog slechte Keer onvolledig uitgevoerd. Bet rivierbed

is waarschijnlijk voor een deel opgevuld met jong seeszandj

de hoofdgeul ie vermoedelijk deels uitgeechuurd in de af-

zetting van Halsteren.
- TracÉ 2 -
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Tracé 2 (brug). In verband met een eventuele verdere inscha-

ring van de oevert alsmede met het oog op mogelijk optredende

oeverafschuivingen of oevervallen (par. J.1 lid c) ie het

noodzakelijk de westelijke hoofdpijler op voldoende afstand uit

de geulrand te projecteren, Bij plaatsing van de oostelijke

hoofdpijler op de (huidige) rand van de Ballastplaat, kan bij

een lengte van de hoof dover spanning van 900 m, de westelijke

hoofdpijler op een grotere afstand uit de geulrand worden ge-

projecteerd dan in tracé 1.

Het betrekking tot de oostelijke hoofdpijler op de rand

van de Ballastplaatt en de pijlers van het aansluitende brug-

gedeelte in de Appel zak gelden ongeveer gelijke opmerkingen

als voor de overeenkomstige pijlers van tracé 1* De diepten

in de Appel sak zijn ter hoogte van tracé 2 over het algemeen

echter iets groter dan in tracé 1.

Ten behoeve van de doorstroming over het Verdronken

land van Saaftinge bü stormvloed is het maken van een door-

laatbrug noodzakelijk; de ontworpen lengte van ong. 2500 ra

uit de westelijke hoofdpijler ljjkt ruim voldoende, het reeds

genoemde nadere onderzoek zal hieromtrent uitsluitsel moeten

verschaffen. Het resterende gedeelte van een vaste verbin-

ding in dit gebied kan desgewenst als gesloten dam worden

uitgevoerd.

Tracé 2a (tunnel-brug). Dit tracé ie op dezelfde plaats ge-

projecteerd als brugtrscé 2. Met betrekking tot het tunnel-

gedeelte door het Vaarwater boven Bath en het oostelijke

"eiland" in het gebied van de Appelzak gelden overeenkom-

stige opmerkingen als voor de geprojecteerde tunnel in tre-

cê 1a. Het aan de oostzijde van het "eiland" aansluitende ge-

deelte'van de vaste verbinding door het resterende gedeelte

van de Appelaak dient ten behoeve van de doorstroming als

brug te worden uitgevoerd.

Met het oog op de doorstroming over het Verdronken land .van

Saaftinge tijdens stormvloed ie het in tracé 2a niet nood;;

zakelijk rekening te houden met een ongestoord maaiveld ter

lengte van 500 a 700 m tussen het westelijke "eiland" en de
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schorrand, zulks in tegenstelling tot het gestelde met betrek-

king tot trad 1a. Wel dient men rekening te houden met de /;

noodzaak doorlaatbruggen te bouwen over het Verdronken land

van Saaftiage, ten vesten van het geprojecteerde "eiland"} een

totale bruglengte van 2500 ra lflkt zeker voldoende*.

Tracé 3 (brug)» De zuidwestelijke hoofdpijler is geprojecteerd

nabjj het worteleinde van het in 1966 ingekorte Oude Hoofd# ' .

Blijkens de ter beschikking ataande geologische gegevens is 4<t) -

grondslag in dit gebied weinig gevoelig voor vallen.(oud kefnw L

gebied)» Btf toepassing ven een hoofdoverspanning van 900 «••; .;;.>;

komt de noordoostelijke hoofdpijler b$ de huidige ligging v a n f /:

het geulen» en platenatelael te etaan in het bovenste deel van :

het zuidwestelijke beloop van de Plaat van Valsoorden* ;,

Xn verband met de recente inkorting van het Oude Hoofd ;

ie de toekomstige ontwikkeling van het omliggende geulen- en V,

platenstelsel nog vrQ onzeker* De huidige ontwikkeling toomt

reeds enige vermindering van de diepten in de vó6r het Oud*

Hoofd gelegen diepe put; bUjkene het deetijd verrichte «odel- ;.

onderzoek mag verwacht worden dat de diepten in deze put »og

verder zullen afnemen* Uit regelmatig verrichte peilingen '•'.-.,;.

viel op te maken dat aan de rechter (noordoostelijke) oever

van genoemde put in voorgaande jaren regelmatig afachtiivingen

op vrjj grote diepte ajjn opgetreden. Vermoedelijk werden deee

afschuivingen in sterke mate beïnvloed door het destQds ter ;

hoogte Van het Oude Hoofd aanwezige zeer ongunstige strooit* •>,

beeld (neren)* Sinds de inkorting van genoemde dam Is het

stroombeeld ter plaatse belangrijk verbeterd* In verband hier-* .

mee ltjkt de kans op afsehuivingen aan de betreffende rechter-'....;-;

oever * in elk geval voorlopig - sterk verminderd* Hei ia '\.,

echter niet geheel uitgesloten dat in de toekomst* wanneer de

hoofdgeul ter plaatse een evenwichtetoestand zal hebben be» -_•

reikt aan de betreffende oever weer afschuivingen sullen op^

treden* By eventueel verder uitwerken van een ontwerp volgens

dit tract sal aan dit punt dan ook ruime aandacht moeten

worden besteed*
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De rechteroever van het Zuidergat, bovenst rooas
Oude Hoofd, toonde ia bet verleden een vrtf onstabiele ligging .',;
(ontwikkeling Schaar van Walsoorden, par» 3*1* lid b en e)# _
Inmiddels ie de situering van de geulen veranderd, terwtfl de
inkorting van net Oude Hoofd in dit verband eveneens van b#* ;

tekenis KOU kunnen ztfn» Het is dus niet duideltfk of in de
toekomat een "fcortsluitingsgeul" (zie bijlage 6) tot de ttoge* . ;

lijkheden behoort» Zou dit echter vel het geval tegn* d«n ecu
de voorgenomen plaatsing van de noordoostelijke hoofdpijler in
het bovenste deel van het zuidwestelijk beloop van de Plaat
van Walsoorden in de toekomst het uitvoeren van rivierverken
noodssakelQk kunnen maken. (Hiervoor sou gedacht kunnen worden
aan de aanleg vaa een «troowgeleidende dan aan de rechter-
oever van het Zuidergat ter hoogte van het Oude Hoofd( sou ï. ;
dit te sQner ttfd noodzakelijk is$jn dan zou uitvoering van ee» ^ :
modelproef vel gewenst «ijn). I v ;

De ligging van de nevenvaarwaters Schaar van Waarde en v , :
Schaar van Valkenisse was in voorgaande jaren regelmatig : ; ;:
aan verandering onderhevig (par* 3*3 lid b ) . Ook in de toe* ' /
komst dient net een i&ieh wijzigende ligging van de me geulen
rekening te «orden gehouden* De voorgenomen overspanningen -X :'
van 200 n t«1»»v* net "lagere" bruggedeelte «tyn in dit •'er* i ;
band gunstig* Ter beperking van de verdiepingen rond de $$*> _'•'•
Iers is een juiste oriëntering van de pijlers ten opeiehte ,
van de stroomrichting noodzakelijk; er dient op gerekend te : : ;
worden dat o» de ptflers een bodenverdediging in de toekomst
noodeakel^k zal kunnen biyken»

Tracé het (tunael*brug) • Het tunnelgedeelte van dit trac»
kruist de hoofdgeul aaa de oostzijde van de voor de Buiten*
heven van H&naweert gelegen diepe put (maxiaus diepte ruim ,
M.A.P. - 35 » ) . Ter plaatse van de as van het aangegeven . i
tracé is tnans een grootste diepte aanwezig van ruim N.A.P.
« 2? m. Aan de siuidaflde sluit deze tunnel aan op een op de
Platen van Ossenisae geprojecteerd "eiland" • Het zuldel^ke
gedeelte van de vaste verbinding is geprojecteerd als brug,
met overspanningen van 200 ra.

• Hoewel •



Hoewel het op de platen in tracé *fa geprojecteerde Mei~

land" ia verband met het ruimere dwarsprofiel een geringere

verstoring van het thans optredende stroombeeld zal geven

dan bij een te bouwen eiland in tracé 1a, zal ook in dit tra-

cé (vooral tijdens vloed) roet enige verstoring van het etroom-

beeld dienen te worden gerekend (modelonderzoek)..De ver-

eiste hoogte van een op de Platen van Ossenisse gelegen "ei-

land" ie in vergelijking met de tracés 1a en 5 a gunstig (bij-

lage 19), onder andere door het ten westen en noordwesten

ervan gelegen platengebied.

In voorgaande jaren is het betreffende gedeelte van de

Platen van Ossen is e e weinig stabiel geweest. Enerzijds zal

moeten worden gerekend met een mogeiyke aanstroming van het

"eiland" door een zich (vermoedelijk tydelgk) in westelijk*

richting verplaatsende benedenloop van het Zuidergat (par*

3.4 lid e). Anderzijds ie aanstroming van het "eiland" door

een zich door het platengebied vanuit het zuiden in noordo-

ltfke richting verplaatsende geul evenmin uitgesloten (par*

3.5 lid c en d).

B!ö de aanleg van het "eiland" zal in verband net de te

verwachten verdiepingen reeds enige verdediging van de

ringdijk rond het "eiland" noodzakeiyk zijn. Uit het voorgaan-

de zal duidelijk zijn, dat met een uitbreiding dezer verdedig-

ing in de toekomst (in verband met vorengenoemde mogelijke

geulratwikkelingen) rekening gehouden zal noeten worden.

Ter plaatse van het geprojecteerde tunnelgedeelte heeft

(blijkens een in de omgeving uitgevoerd geologisch onderzoek)

de geul zich over ongeveer 10 meter uitgeschuurd in de Af-

zetting van Halsteren. Het overige deel van tracé ^a is ver-

moejdeljjk tot een diepte van N.A.P. - 20 a N.A.P. - 25 m op-

gevuld met jong zeezandt onder dit jonge zeezand bevindt

zich de Afzetting van Halsteren. Aan de noordelijke oever is een

oud kerngebied aanwezig (weinig valgevoelig)\ aan de Zeeuws-

Vlaamse zijde bestaat-de oever beneden N.A.P. - 10 m vermoede-

lijk uit weinig val-gevoelig materiaal.

- Tracé 5 -
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Tracé 5 (brug; zie bijlag»» 1^ en 21). Bö de huidig* ligging

van het platengebied kan met een hoofdoverspanning van 1300 m

de noordelijke hoofdpijler geprojecteerd worden op de Middel-

plaat, ruim 100 ra uit de laagwaterlljn (veilig t,o*v« scheep-

vaart)* Gelet op de ontwikkeling in voorgaande Sspon ie «en

toekomstige door snijding van de (onmiddellijk ten noorden van

het Paa van Terneuzen gelsgen) Middelplaat ter plaatse van

tracé 5 door een nieuwe, het platengebied van oost naar west

doorwandelende geul, niet onwaarschijnlijk (par. 't.2 lid c ) .

In een dergelijke situatie wordt de kans op aanvaring van de

noordelijke hoofdpijler door een eventueel uit de koers ge-

raakte zeeboot uiteraard belangrijk groter. Bij het vaststel*

len van de funderingsdiepte van de diverse pijlers In het ge-

bied van de Middelplaat dient met het mogelijk optreden van

genoemde geul mede t* worden gerekend.

De ligging van de geulen in de oostelijke uitloop van

Ëv«ringen is roeds geruime tijd onstabiel (par* *+.1 lid a).

De geprojecteerde p#lerafstand van 200 m in dit gebied jjeeft

opeiohself echter voldoende mogelijkheden het betonde vaar-

water aan te passen aan een zich eventueel wijzigende situ-

atie. Door het vrij regelmatig verlopen van de diverse geulen

is het stroorabeeld ter hoogte van tracé 5 weinig stabielt 4e

kans op een blijvend goede oriëntering van de pijlers op de ;

stroomrichting (nodig ter voorkoming van grote ontgrondingsn)

lijkt hierdoor zeer gering, tenzij men tot zeer kostbare voor-

zieningen (b«v. leidatmaen) zou overgaan» In verband met de

te verwachten veranderlijke aan stroomrichting lijkt het op •-;,'.

grond hiervan ontoelaatbaar dat de pijlerafstand in dit ge*

bied aanzienlijk kleiner zou worden dan de ontworpen 200 nt|

bjj een te kleine pijlerafstand wordt namelijk het stroombeeld .

sterk ongunstig beïnvloed, het ontgrondingsbezwaar aanzien**

lijk vergroot en de scheepvaart bemoeilijkt. Maar ook b|j «en

pljlerafetand van 200 n lijken bodemvoorzienlngen

De ontworpen aansluiting op Zuid-Beveland is uit een

o^ogpunt zeker niet ideaal, mede i.v.rn. de periodiek optre-

dende veranderingen in het Boerengat (zie bijlage 21 en par*



4*1 onder b). Indien een neer westelijke aansluiting op grote

bezwaren zou stuiten zou uitvoering van vrjj omvangrijke rl*

vierverken wellicht noodzakelijk worden.

Blijkens het verrichte geologische onderzoek is de voor-

oever in de omgeving van de geprojecteerde zuidelijk» hoofd-

pijler opgebouwd uit jong zeezand. De betreffende oever (die

thans tot op vrty grote diepte is verdedigd) ie in het ver-

leden tamelijk vallengevoelig gebleken* In verband hiermee

is plaatsing van de ssuldeHJke hoofdpijler binnendjjks geboden*

(een afstand van 100 m tussen hartpüjler en dykekruin lijkt

wel het volstrekte minimum).

Tracé pa (tumnil-brug). In tracé 5a ie het tunnelgedeelte

gelegen onmiddellijk ten oosten van het betrekkelijk ondiepe

gedeelte van het Pae van Terneuzen, tussen de Zeeuws-Vlaamse

oever en het op de Middelplaatt ten oosten van de geul Zuid-

Ever ingen geprojecteerde "eiland". Ter plaatse van tracé 5a

z$n momenteel maximum diepten aanwezig van ong. N.A.P. - 25 o*

De minder diep* ligging van het Pas van Terneuzen ten westen

van tracé 5a (miax* N.A.P. - ruim 20 m) hangt samen met de

huidige ligging van de geul Zuid-Everingon, By een verdere

verplaatsing vein deze geul in westelijke richting (par* *U2

lid c) lijkt een toeneming van de diepten ter plaatse met on*

geveer 5 &> zek#r niet onmogelijk: naar uit belagen 11 en 12

blijkt is de huidige drempel pas ontstaan na de verplaatsing

van de Zuid-Everingen naar z$n huidige bed* Bij de aanleg '' ;,

van een tunnel in dit gebied zou raet de se mogelijkheid in

feite reeds rekening dienen te worden gehouden*

Vergeleken; met de tracés 1B en ^a ie tracé 5 a voor «at ,

betreft de noodizakelijke hoogte van het op de Middelplaat

aan te leggen '"eiland", het ongunstigst (zie bijlage 19)» ,".,•

Verwacht mag worden dat vooral by vloed belangrijke

etroomsnelhedexi rond het "eiland1* zullen optreden (model-

onderzoek). Hel; aanbrengen van enige verdediging rond het

"eiland" zal dam ook reeds by de aanleg noodzakelijk a$jn„

Ben ongunstige situatie voor het "eiland" zou optreden, in-

dien een nieuwci (bjj tracé 5 reeds omschreven), het platen-

- gebied -
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gebied van oost naar west doorwandelende, ebgeul sou ontstaan*

De mogelijkheid dat een dergelijke geul zich tegen de oosta^de

van het "eiland" zou ontwikkelen tot een geul met plaatselijk

grote of zelfs zeer grote diepten is niet uitgesloten* Om-

vangrijke verken ter verdediging van het "eiland" zouden dan

noodzakelijk blaken.

De omstandigheden waaronder het aan het "eiland11 aan-

sluitende noordelijk bruggedeelte (pijler af standen 200 tt) moet

worden aangelegd, ztfn in grote lijnen identiek aan die van het

overeenkomstige bruggedeelte van tracé 5; de ligging van het

op Zuid-Beveland aansluitende bruggedeelte is over de laatste

1$ km echter nog ongunstiger dan bij tracé 5*

In het betreffende tracé 5a ie het rivierbed vermoedelijk

tot een diepte van H»A,P. - 20 a 25 m opgevuld met jong zee-

zand (volgens geologisch onderzoek). Dit materiaal is afge-

zet op een 2 & 10 m dikke laag, de z.g. afzetting van Kallo

(?lioceen). Ter plaatse van het geprojecteerde tunnelgedeelte

bevindt zich op een vermoedelijke diepte van K.A.P. « 2 4 e

N.A.P. - 30 o een zeer harde kleilaag (Rupelien klei)* De bei-

de oevers (Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaander en) zijn tot een

diepte van N.A.P. - 20 a N.A.P. - 25 m opgebouwd uit valge-

voelig jong aeeaand.
* , - ' '

Tracé 6 (brug)* In de vooroever, in de omgeving van de gepro-

jecteerde zuidelijke hoofdpijler, z%n in voorgaande jaren een

aantal oevervallen opgetreden. Bfl het in dit gebied uitge- , ; !•

voerde geologische onderzoek werd tot op vrij grote diepte ^

jong aeesand aangetroffen. Op de betreffende oever is thans v ,

«en belangrijke verdediging aanwessig.

Bij een hoofdoverspanning van 1400 m wordt de noordelijke

hoofdpijler geplaatst in het momenteel door een vloedachaartje

beïnvloede gebied aan de rechter oever van het Pas van Ser-

neuzen. Tenzy maatregelen tegen ontgronding worden genomen,

aal met het optreden van belangrijke verdiepingen rond de»« '

pQler rekening moeten worden gehouden (toenemende kans op :

aanvaring).

BJj het bepalen van de lengte van de brugpijlers in het

gebied van de Middelplaat, dient (evenals in traeé 5) ook
- gerekend •
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gerekend te «orden met een mogelijke toekomstige dooranjjding

van deze plaat door een zich van oost naar west verplaatsen»

de ebgeul (par. 4.2 lid c)« Gezien de omstandigheid dat deze

geul dan ter plaatse van tracS 6 vermoedelijk ongeveer de

richting van de tracê-as zal hebben, zal bjj een nadere de-

taillering van dit plan uitvoerig aandacht aan te treffen

voorzieningen geschonken moeten worden. Een der mogelijk-

heden hiervoor zou zijn b$ het opdringen van de Zuid-Everingen

deze geul vast te leggen; het is zeker niet uitgesloten dat

dan ook een leidam langs het Pas van Terneuaen vanaf de geul

tot voorb$J de brug nodig zal zön*

De vaargeul toont in Everingen ter hoogte van tracé 6

een vrty stabiele ligging; de diepten blijken hier echter vrjj

groot (ong. N.A.P. . 30 meter).

Tracé 7 (brug). Ter plaatse van tracfi 7 ataan nog slechts

weinig geologische gegevens ter beschikking» Met betrekking

tot de zuidelijke hoofdpijler van de brug over het Vaarwater

lange Hoofdplaat valt op te merken dat in de betreffende

oever in het verleden meermalen oevervallen zfln opgetreden.

De noordelijke hoofdpijler ven dit bruggedeelte kan btf een

hoofdoverspanning van 900 ra geplaatst worden in het reeds

sinds geruime tijd vrij stabiele gebied van de Hooge Platen,

(belagen 17 en 18).

De noordelijke hoofdpijler van het bruggedeelte over de

Honte (Walcherse oever) kan geplaatst worden in een voor

zover bekend voor vallen ongevoelig gebied (oud kernge-

bied). Op de westeltfke uitloper van de Spijkerplaat en in

het Schaar van Spijkerplaat biyken de diepten ter plaatse

van de in dit gebied geprojecteerde hoofdpijlers belangrijk.

Ter beperking van de uitschurlng rond deze pijlers, alsmede

ter bescherming tegen een eventuele aanvaring door zeesche-

pen (Rede Vliseingen) is het aanbrengen van belangrijke

voorzieningen wellicht gewenst.

De mogelijkheid dat het Schaar van Sptjkerplaat in de

toekomst (wellicht tijdelijk) belangrijk in omvang zal toe-

nemen ie niet geheel uitgesloten (par. 't.1*.). Zn dit geval

- zou -



zou het Schaar van Spjjkerplaat, dat sinds korte tijd ala ne-

venvaarwater wordt gebruikt, mogelijk als hoofdvaargeul moe-

ten kunnen fungeren.

Bty de bespreking yen de onderscheidene traces is enige

aandacht geschonken aan een drietal waterloopkundige aspec-

ten (mogelijke geulverlegging; atormvloedvrtfe hoogte van een

"eiland" of een dam» ontgrondings-gevaar) en aan de eventu-

ele kans op eyenwiohteverstoringen (vallen en afschuivingen),

Sö nadere detaillering zullen vanzelfsprekend deze aangele-

genheden diepgaand onderzocht moeten worden, terwijl boven-

dien ook nog endere waterloopkundige aspecten in beschou-

wing zullen moeten worden genomen; zowel de gevolgen van zwa-

re tfegang als de golfbelaoting van verticale constructies

(in het byzonder de z.g. golfklappen) moeten in dit verband

worden genoemd. Voor wat de golfbelaeting betreft aal men

hierbij moeten uitgaan van de bjj de ontwerp-euperstorm te

verwachten golven* De hoogte van de maatgevende golf (H V 3 )

voor desse store neemt stroomopwasrtsgaande af (van ong* 5 m

in de Bonte b$J Vliasingen, tot ong. 2,5 m in het Vaarwater

boven Bath), maar de feitelijke waarde van fi 1/3 en haar

richting te sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden*

par, 6. SAMENVATTING.

Blijkene de ontwikkeling van het rivier bed van de Wee-

ter echelde sindB 18OG. werden de platengebieden in de loop

der jaren voor een belangrijk deel doorwandeld door min of

meer periodiek optredende, aich in een bepaalde richting

verplaatsende geulen (onder invloed vnn b.v. bochtwerking)*

In een aantal gevellen vertonen deze geulen het karakter

van ebseharen (o.e. oosteiyke uitloop Schaar van de Noord

en oostelijke uitloop Bv e ring en); in een enkel ander geval

(o»a* Appelaak) blijkt de vloedstroom in hoofdzaak bepalend

voor de geulverplaatsing.

Itt de omgeving van Bath wordt de geulontwikkeling de

laatste jaren in toenemende mate verstoord door de in om-

vang sterk toegenomen onderhoudebaggerwerken op de «rempele*

- De -



De mogelijkheid dat in de toekomst normali eer ingewerke» in dit

gebied tot uitvoering gullen worden gebracht Ie zeer zeker

niet uitgesloten*

Het gebied van de Platen van Valkenisee werd in voor-

gaande Jaren sterk beïnvloed door vrij belangrijke, zich van

oost naar west verplaatsende ebscharen. De laatste jaren ia

de invloed van deze geulen (mogeiyk tydelJjk) echter eterk

verminderd. Afgewacht dient nog te worden In hoeverre de ont-

wikkeling van net geulen- en platengebied in de omgeving van

het Oude Hoofd te Walsoorden de komende jaren zal worden be-

ïnvloed door de inkorting van deze dam in 1966. Zowel de ont-

wikkeling (ligging) van de benedenloop van het Zuidergat

(Drempel van Henaweert) als de ontwikkeling van het gebied

ten noorden van Ossenisse ie in verband hiermede wen een a vrij

onzeker* In par. 3 ie een uitvoerige beschrijving van het ge*

hele oosteltfk riviergedeelte gegeven.

De ligging van de benedeninloop van het Middelgat (Drem-

pel van Baarland) wordt vrij sterk beïnvloed door de ontwik*

keling van de periodiek optredende geulen in de oostelijke

uitloop van Everingen. Een belangrijk deel van de Middelplaat

werd in de loop van de tijd doorsneden door het thane ter

hoogte van de Braakman gelegen Stoombotengat. Be eveneens in

de oostelijke uitloop van Everingen tot ontwikkeling gekomen

geul Zuid-Everingen ligt thane in het platengebied ter hoog-

te van de Ooatbuitenhaven te Terneuzen. Het eventueel tot

ontwikkeling komen van een nieuwe, de Middelplaat van oost

naar west doorsnijdende geul zou o.m. besloten kunnen liggen

in het ontstaan van een mogelijke instabiele situatie van het

geulenetelsel in de omgeving van de benedeninloop van het Pas

van Terneuzen (Drempel van Borsaele). Deze situatie zou even-

tueel kunnen ontstaan, bjj een voortgaande ontwikkeling van het

Schaar van Spjjkerplaat als gevolg waarvan de benedeninloop

van het Pas van Terneuzen zich wellicht westwaarts zou ver-

plaatsen. Kadere bijzonderheden over dit riviergedeelte staan

vermeld in par. *». Btj het voorgaande dient overigens wel be-

dacht te worden dat wijzigingen in het geulenstelsel van een

- bepaald -



bepaald riviergedeelte van invloed kunnen z$Jn op de aanslui-
tende riviervakken (jsowel benedenst rooms als bovenstrooroa)*

2©u men een vaste oeververbinding willen uitvoeren als
een combinatie van een tunnel en een brug, dan loopt men bty
vrijwel alle tracés het risico in de toekomst mogelijk belang-*
rijke maatregelen te moeten nemen ter instandhouding van het
in de rivier aan te leggen "eiland".

De aanleg van een volledige brug is in verband met het
plaatoen van de hoofdpijlers slechts toelaatbaar in gebieden
met een vrij stabiele ligging van de hoofdgeul. Gebieden met
een mogelijk sterk verlopend hoofdvaarwater (o.a. omgeving
drempels), alsmede die gebieden waarin plaatvallen optreden,
moeten voor een eventueel brugtrace ongeschikt worden ge»
aoht. Soortgelijke overwegingen gelden ook voor een tunnel,
in het bijsonder net betrekking tot de oplopende gedeelten.
Op de waterloopkundige aspecten van een aantal voorgestelde
tracé*a is in het kort ingegaan in Par, 5.

Vlieningea, juni 1963.

Be technisch hoofdaabtenaar, De Hoofdingenieur,

(P. de Looff), (ir. J. van Malde).

Geraadpleegde literatuuri
lit. 1 ir. I»L. KleinJant Beschouwingen en berekeningen over

de ontwikkeling van de Westerschelde en haar mondings-
gebied sedert 1800 op grond van de beschikbare hydro*
grafische kaarten» Nota Rijkswaterstaat, Directie Bene*
denrivieren; dec» 1933*

lit» 2 ir. T» Groot: De bevaarbaarheid van de Weeterschelde
voor schepen met grote diepgang. Rijkswaterstaat, Direc-
tie Waterhuishouding en Waterbeweging, afd. Studiedienst
Vliereingen (nota 60.1, december 19^0)* Op deze nota
tot op heden 6 vervolgnota•s verschenen, voor elk der

- jaren -



Jaren 1961 t/m 1966 ten (nota's 62.1? 63.1 enz*),

lit. 3 lx;» A> Sterling en ir» F» Roovera* Modeletudlea aan-

gaande de varbetering van de bevaarbaarheid van da Wea-

tereehelde* De Ingenieur* jrg* 79t nrs» 19 «a 20 van

12 en 19 mei 1967*

KQ het Banenstellen van deze nota zijn geraadpleegd de

tot dusverre uitgekomen rapporten betreffende het geologisch

oader&oek van de Vesterschelde, verricht door de Afdeling

Geologische Dienst van de v.m. Geologische Stichting (thane

Rijke Qaologiache Dienet).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de Studie*

dienst Vliasiagen Bljkewetorstaat.
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Nr

1

2

3
4

5

y
7*
a

9
10

*1

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

Staat van belagen behorende b$ nota 68.2 van juni 1968*

Over de geulontwikkelingen sinds 1Ö00 in de Westerschelde

in verband met trac£bepaling vaste oeververbinding.

Omschrijving

tfestersehelde oostelijk deel, situatie
diepteltf&ea in dm t.o.v. g.l.l.w.s.
Opname 1Ö00

ïdeffif opname 1860

Ideaj opname 1905

Xdësf opname 1921

Idemt opname 1931

Ideat opname 1945

Itfem| opname 1965

Idéai opname 1967

Westerschelde westelijk deelf situatie
dieptelljnea ia dm t.o.v. g.l.l.w.s.
Opname 1800

Ideffl» opname 1860

ïde&f opnatte 1878

idemt opname 1931

idemj opneae 1945

idee; opname 1966

Weotereoheldef aelljnen hoofdgeulen
(1800 - 1964). Diverse trac6a vaste
oeververbinding

Weaterschelde oostelijk deelf platen-
gebieden boven g.l.l.w^e» sedert 1905

Weeterschelde oostelijk deelt platen-
gebieden boven g.1.1.W.B. - 20 dm
sedert 1905

Westerschelde westelijk deelt platen-
gebieden boven g.l.l.v.s. sedert 1860

Westersenelde westelijk deelf platen-
gebieden boven g.l.l.w.s* - 20 dm
sedert 1860

Kruinehoogte ringdijk kunstmatig eiland
(grafieken t.b.v. tracés 1a, 4 a en 5°).

Wit e ter schelde oostelijk deelt situatie
1967 met traces 1 t/m 4&

Westersehelde westelijk deelt situatie
1966 met tracés 5 t/ra 7

Schaal

1i 50.000

1:50.000

U50.000

1:50.000

1150.000

1:50.000

1150.000

1»50.000

1:50.000

1i50.000

1:50.000

1150.000

1*50.000

115O.OOO

1*50.000

1:50.000

1:50.000

1:50.000

115O.OOO

-

1:50.000

1:50.000

tap»
maa

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3
A3
B6

A3

A3

A3

A3

A1

A3

A3

tek.
nr.

60.333

60.335
60.338
60,339
60.340
59.179
67.219
68.360
62,72

62.74

62.75
62.79
59*122

67*217
68.356

66.452

66.453

66.551»

66.553

67.232

68I358

68.357









































MAATGEVENDE MAATGEVENDEI

TRACÉ WATERSTAND WIND- [
VOOR RICHTING i

i SUPERSTORM !

1° NAP.-6.3Om i 320*

4 a MA.P>5.7Om 300°

5 a N.A.P+5.20m 290°

TOELICHTING:

7 DE BEREKEN f N<SEN Z'JN UITGEVOERD VOOR
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ZONDER BERM,

2 D£ TRACÉ'S Z'JN AANGEGEVEN OP DE

B'JLAGEN, 14,20 EN 21

R'JKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND
STUDIEDIENST VLISSINGEN

WESTERSCHELDE

VASTE OEVERVERBINDING
KRUINSHOOGTEN KUNSTMATIG EILAND

t b v . TRACÉS 1 a , 4 ° EN 5Q

n' 14-6-67 [
GET J-dCg. —
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