
Schelde - Rijnverbinding 
door ing. J. Nuiten. Techn. Bureau van do Waterschappen 

111 Ir,~t hrrt1t.r. ilciri (/t! . v w "  crrtikelen over de aanleg van de Schelde-Rìjnverbinding 
iro1~1 r1rttr1.v í * ( l ~ r  trrtikcl over (Ie bouw van eert tweetal gemalen. 

1. Gemaal Polders van Halataran b. constructies in het dijklichaam zo hoog mogelijk 
,dienden te worden aangelegd, en uiteraard de water- 
kerende functie van het geheel niet in het minst mocht 
worden beperkt; 

c. geen werkzaamheden in of aan het dijklichaam moch- 
ten plaats vinden in de periode 1 oktober tot 1 april 
(gesloten seizoen); 

d. tijdens de werkzaamheden in clé dijk er ten alle tij,de 
een waterkering aanwezig diende te zijn tot een hoog- 
te van N.A.P. + 4,00 m; 

Zoals reeds veriiicltl cii ioc);cliclii i i i  O'I'AK 56 (1971) 
nr. 5 sub C diciiclc cl'c oiiiwiiiei'iii~ viiii tlc ,,1301ders van 
Halsteren" zowel ii i i i i  tlc I>cli:iwci kcli ; i I +  aan de Schel- 
de-Rijnverbiiiclii~gstvcrkc~i iiniigcl1ii\i ie worden door 
middel van tlc houw viiii ~ c i i  gciiiiiiil iiiiii Iiet Lange 
Water. 
Op 5 januari l963 wcitl clooi Iicl bestuur van he: 
Waterschap .,De Polilcis vi i i i  I l:ilsicrcii" aan het Tech- 
nisch Burciiii viiii de IJiiic \,iii i  Wiitcrschapsbonden te 
Haarlciii »prlriiclii vcilcciiil, ccii +clietsplan te maken 
van een te siicliieii gciiriiiil ici 1>1iiiii+e van de bestaande 
suatieïliiis i i i  clc Aiivcigiicl)oldcr. Uitgangspunt was 
Iiierhij iiog ciikcl ii!iirl)ii~*;ii~g aan de Deltawerken. 
Niicliii op 1.7 iiici i Iici vcitlrog tussen Nederlaild 
cii 13clyiZ iii/iikc clr: Scliclrlc-Rijnverbinding werd 
oiitlci'ickciitl koii woi.tlcii vii+igcstcld, dat handhaving 
vnii tlc ~)ckozcii 111:i:ii+ v:iii Iici gcniaal door de werken 
welke i i i  Iici kiidci' v:iii tlii vcrtlriig zouden worden uitge- 
vociytl, /cc1 iwijl'cl:ioliiig wcrtl. 
011 I H  iiici I9fiR wciBil tloor Iiet bestuur van het voor- 
iiociii~lc Wiiicrscliiil) tliin ook besloten, de voorberei- 
cfiii~swcik/;i:iiiilicilcii icii behoeve van het gemaal 
voorlol~ig 01) ie sclioricii tot een tijdstip waarop het 
triic6 viiti Iici ie griivcii Schelde-Rijnkanaal definitief 
bckciid /oii zijii. 
Ecii cii :iiitIci. Iiccfi er toe geleid, dat op 23 september 
1965 ii:iii Iici Aclvicsbureau opdracht werd verleend, 
de siiiilic ie Iicrviittcn. 
111 ovcilcg iiici clc Kon. Ned. Heide Mij. werd vastge- 
stoltl, cl i i i  lict iiiciiwc gcii~aal aan het Lange Water nabij 
CIC l l i i l+ cliciidc ic worclcn gebouwd. De opdracht om- 
viillc Iicl oiilwci'l~cii viiii een gemaal met een water- 
vcrzci viiii 1 12 iii:I per niinuut bij een statische opvoer- 
Iioogic (I 1st) viiii I ,40 111, zijiide het verschil tussen het 
polclcrpcil (N.A.I1. -1,20 iii) cn een gemiddeld buiten- 
peil voii N.A.I1. -1 0,20 iii. 

Een bcleiijirijk gcgcvcii was nog de omstandigheid dat 
het gciiiiiiil iiiocsi kiiiiiicii íiinctioneren bij zowel de 
watcrstoiitlcii v6Or i i lq  iiR iiísluiting van de Ooster- 
schclde. I i i  vcrhiiiicl Iiicriiictlc werd dan ook als ont- 
werp eis gcstclcl, cliii hij ccii buitenwaterstand van 
2,35 +N.A.P. (spriiiglij cii olnvaaiing) nog ca 60% van 
de  maximalc bciiinliiigsciil~l~citcit liaalbaar moest zijn. 
met als binnciipcil ccii wiiici-siniitl van N.A.P. -1,40 m. 
De eisen, wclke cToor clc hclicrciitlc instanties van dijken 
langs open watcr in gcvol van kriiising met deze dijken 
aan de constructies wortlcii gcïiclcl, drukken meestal 
een zwaar stempel op de voriii vliii clc tc bouwen kunst- 
werken. 
In dit geval kwam uit Iict overleg niet clc dijkbeheerder, 
zijnde het Hoogheemraadsclial~ viiii tlc Brabantse Ban- 
dijk, vast te staan, dat 

Het gemaal is te onderscheiden in drie hoofdonderdelen. 
te weten: 
l. bemalii?gsgebouw, waarin de pompinstallatie is onder- 

gebracht, 
2. de perskanalen vanaf het bemalingsgebouw naar het 

buitenwater in de vorm van ronde persleidingen, 
3. de uitstroomkelder, waarin 'de uitmondingen van de 

perskanalen met de bijbehorende afsluitmiddelen op 
ecii eenvoudig bereikbare wijze zijn ondergebracht. 

I l L, 
FIG. 78 

Het geheel is in figuur 78 schematisch weergegeven. 
De vooilwaarden genoemd sub a t/m d hadden 'duidelijk 
invloed op de constructies van deze onderdelen, zoals 
hierna zal blijken. 
Als belangrijk gevolg hiervan mag worden vermeld, dat 
ten behoeve van d e  perskanalen en uitstroomkelder zo- 
danige constructies dienden te worden toegepast, dat de 
bouw binnen een tijdsbestek van 6 maanden (1 april - 
I oktober) mogelijk was. Als hieraan niet voldaan werd, 
zou een vervangende hoogwaterkering moeten worden 
aangelegd. Dit zou onget~ijfel~d met veel extra kosten 
gcpaard zijn gegaan, hetgeen ook het geval zou zijn bij 
uitvoering van deze werken in fasen, verdeeld over tlwee 
scizoenen. 
Door het bemalingsgebouw buiten het dijklichaam te 
plaatsen was de bouwtijd hiervan niet aan een bepaald 
seizoen gebonden. De handhaving van de 10 m grens 
als genoemd gaf reeds dit gewenste resultaat. Wel vloei- 
de hieruit voort, dat het bemalingsgebouw in de be- 
s t aand~  watergang gebouwd moest worden, iwaardoor 
ecn gcdecltc hiervan tijdens de bouw diende te worden 
afgedanid. 
Niet minder van belang was de eis ten aanzien van het 
aanlcgniveau van de  perskanalen. 
Uit het oogpunt van bemalingstechniek is het wenselijk, 
deze kanalen beneden het buitenwaterniveau te houden, 
zodat enkel het verschil tussen de binnen- en buiten- 
waterstand als statische opvoerhoogte geldt. 
Aanleg boven het buiten~waterniveau vereist een extra 
vermogen van de motoren, opdat deze in staat zijn, het 
water over deze verhoging heen te persen. Zodra hierbij 
de kanalen geheel met water gevu1,d zijn, ontstaat een 
hevelwerking welke het aanvankelijk extra benodigde 
vermogen overbodig maakt. Dit extra vermogen van de 
motoren kan achterwege blijven door toepassing van 
een vacuuminstalatie. Hiermede wordt vóór inschakeling 
van de pompen de lucht uit- de kanalen gezogen, waar- 

door deze geheel met water worden gevuld, en de ge- 
!wenste hevelwerking direct aanwezig is. Deze methode 
is wel aan enige beperkingen onderhevig. 
Uit bouwkun'dig oogpunt bezien, geeft een hoge ligging 
als gekozen o.a. het voordeel, dat het dijklichaam aan- 
merkelijk minder behoeft te worden verstoord in vergc- 
lijking met een diepe aanleg van de pcrskanalcn, Iict&ccn 
het kcrciid vcrinogcn viin clc tlijk, hlijvciitl, iii1i1ir vooriil 
ook tijdciis de iiooclziikclijkc d~ioigriiviiig\prrioclc i i i i i i  

der ongunstig bcïnvloctlt cii diis l i l \  vciligcr kiiii  woi~tlcii 
gewaarmerkt. 
Diepe ligging betekent o.a. zwaarclcrc sclicdcltli.iik op 
de kanalen, hogere belasting op de afsluitmiddclcii i i i  tlc 
kruin van ,de dijk, alsmede een hogere schuivcnscliiiclii 
om deze afsluitmiddelen bereikbaar te houden. Dit alles 
zal de bouwkosten ongunstig beïnvloeden. Conform dc 
gestelde eis is gekozen voor de hoogelegen perskanalen 
(z.g. ,,katterugw) met toepassing van een vacuuminstal- 
latie. Diverse andere aspecten welke eveneens dienen 
te worden beschoulwd om tot een verantwoord geheel te 
komen, zullen per onderdeel nader worden omschreven. 

waarbij nog gemalen dient te worden. Daar vergroting 
van de opvoerhoogte meer energieverbruik vereist, he- 
tekent dit een stijging van d e  directe bemalingskosten 
t.o.v. de andere pompcn, daar hicrbij ook gebruik kan 
 worden gemaakt van Ac lagcrc buitenwaterstanden. Een 
centrifugaalpomp Iiccít Iict voordeel, een vrij constant 
iiiotorvcriiiogcii bij wi\\clcndc Hst te vragen, doch is in 
~iiiii\cliiif vi ij ko+il~iiur cii gccft sncller kans op verstop- 
1x1113 tIn11 h.v. cc11 \clirocfpomp. 
Ilc \clirocfcentrifugaalpomp heeft evenals de centrifu- 
gaalpomp Iiet voordeel van een nagenoeg constant 
iiiotorvermogen bij wisselende Hst. In gietijzer uitge- 
voerd is dit pomptype eveneens vrij kostbaar. Met een 
betonnen ,,slakkenhuisw l gt dit gunstiger, doch kan al- 
Iccii gerealiseerd worden bij grotere capaciteit, daar 
i i i i t I ~ r \  de afmetingen te gering worden .om hierin op 
redclijkc wijze stelwerkzaamheden aan de waaier etc. te 
kuniicii verrichten. 
De opcn of gesloten schroefpomp verschillen onderling 
sterk in bouw, doch de karakteristiek verschilt maar 
weinig. Bij het eerste type is de \waaier ondergebracht 
in een open pomphuis, hetwelk is geplaatst in de vloer 
of wand tussen de ruimte vóór en achter de pomp. Hier- 
door ontstaat een z.g. natte pompkelder. 
Bij dc ,, esloten schroefpomp" is de zuigbuis en het 
pcrskanaal verbonden ,door een gesloten geleiding als 
pomphuis, dat in een droge ruimte wordt opgesteld. 
Hoc gelijkmatiger de vorm van de weg is die het water 
aflegt, des te minder weerstand moet worden overwon- 
nen, vandaar ,dat het rendement van de gesloten schroef- 
pomp  wat gunstiger is #dan dat van de open schroef- 
pomp. Om tot een gerechtvaardigde keuze te komen, 

Pomptype 
Om tot een opzet van het gcbouw ie kunnen konicn 
diende de kciizc gcinaiikt te wortlcii i i i t  ccn aantal toc 
te passen poinptypcii, zoiils ccii vijzel, cciitriíugaalpomp, 
schroefccntrifugaal~~o~ii~~ of ccii ol1c11 c.q. geslotcn 
schroefpomp. 
Zonder al tc uitvoerig op de vcrscliillcn in te gaan kan 
worden gesteld, ,dat een vijzelpomp hier minder geschikt 
was, doordat de opvoerhoogte hiervan constant is en 
afgestemd dient te zijn op de hoogste buitenwaterstand, 

a. binnen een strook van 10 iii  viiiiiií tlc bestaande 
binnenteenlijn van de dijk geen bcl~oiiwiiig mocht 
plaatsvinden; 
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totaal opgenomen 
vermogen (kW) 

dienen bij de vergclijking van de pomptypen ook de bij- 
behorcnclc bouwwcrkcii tc worden betrokken. Een totaal 
inzicht in stichiings-, en exploitatiekosten zal uiteinde- 
lijk van bcslisscndc4aard zijn. 
Voor cïc poltlcrs viin Halsteren is de  keuze gevallen op 
de gcsloicn sclirocfpomp. De berekende capaciteit van 
het gcniliiil is gcbusccrd op een hoeveelheid neerslag per 
tijdscciilicicl, wclkc niet steeds in die mate voorkomt 
(ca I I iniii per cliig gedurende 4 á 5 dagen achtereen). 
Om iiii  tlc: bcnialingscapaciteit enigszins aan te kunnen 
passcii iiiiii ci'c wisselende hoeveelheid regenval, is deze 
vcrdccld over 2 gelijke pompeenheden van 56 mVmin, 
bij cc11 1.1~1 vliii 1 1.40 m en een toerental van 480 om- 
wcniclingcii per minuut. Dit geeft bovendien het voor- 
deel, J i i i  iiicn bij een eventuele pompstoring nog over de 
hclfl viiii tlc totale pompcapaciteit kan beschikken. 
Toc- of iifiiriiiic van Hst zal de capaciteit Q van de pomp 
verlaycii of vcrliogcn. Het verband hiertussen is weer- 
gcgcvcii iii figiiur 79, waarbij tevens het benodigde 
vcrniogcn ii i i i i  tkc ponipas is aangegeven. 

Bemallnge~cboiiw 
Het bcmaliiigsgcl>oiiw is slimcngesteld uit een ter plaatse 
gestorte guwiipciitl hcionncn onderbouw, waarop een 
gemetscldc I>ovciil~oiiw. Dc onderbouw is onder te ver- 
delen in 2 siiiks itiai,rooinkcltlcrs, 2 zuigkelders en één 
pompkeldcr (figiiiir 7U). 
De instroomkcltlcrs zijii clic riiiintcn, waarlangs het wa- 
ter het gemaal insirooiiii. 
In de wanden zijii spoiiiiiiigcii opgenomen, waarin een 
stapelwerk van bulkcii o i  sclioiicn kan worden ge- 
plaatst, zodanig, dal de kcldcrs iifgcsclicidcn worden van 
het poldepwater. No tlroogpoiiipcii worclcn deze kelders 
van boven af toegankelijk, wriiirliij, viii cïc zuigkelders, 
tevens de pompcn bcrcikliliiir zijii. Mci ,,zuigkelder" 
wordt d e  ruimte aangccluicl wclkc zicli clircct onder de 
pomp bevindt. Voor de insirooiiikcltlcr cii clc zuigkelder 
is een zogenaamd ,,krooslick" gcplriiilsl. I)it heeft als 
doel, te voorkomen dat dc al te grote xicli iii Iict water 
bevindende plantenrestcn, Iioiitr;iroiikcii c.tl. CIC pomp 
verstoppen. De breedte van clC iiisirooiiikclclci. wordt 
mede bepaald door de snclhcicl wiiiii~iiicclc Iici water 
het krooshek passeert. Wordt dczc siicllicicl ic Iiiiig ge- 

steld, dan wordt d'c breedte erg groot en kostbaar. Een 
tc Iioge snelheid daarentegen heeft het nadeel, dat te 
vccl vuil  iusscn de kroosstaven door wordt meegezogen. 
Een sncllicid van 0,40 m/sec. is een vaak gehanteerd 
gciiiiclcïcldc. De diepteligging van de vloer van de in- 
strooin- cn zuigkelder hangt af van de diepteligging van 
dc zuigmond onder de pomp, welke in het dak van de 
zuigkelder wordt ondergebracht. Deze ligging dient zo- 
danig te worden gekozen, dat bij het laagste gewenste 
peil van het binnenwater, nog een voldoende waterdek- 
king boven de  onderzijde van de zuigmond aanwezig is. 
Hierdoor wordt voorkomen, dat lucht wordt mee- 
gezogen, waardoor sterk twisselende belasting van de 
pomp kan ontstaan en beschadigingen hieraan kunnen 
optreden; bovendien zou de opbrengst van de pomp in 
belangrijke mate worden beperkt. 
De hoogte en vorm van de zuigkelder dient zodanig te 
zijn, dat hierin een zo gelijkmatig mogelijke toename 
van d e  stroomsnelheid van het water optreedt. 
Op gelijke hoogte met de bovenzijde van de wanden 
van de instroomkelders is achter het krooshek een vloer 
aanwezig, welke wordt aangeduid met kroosvloer of 
kroosbrug. Deze vloer heeft in het onderhavige geval 
aiverse functies. Op de  eerste plaats verschaft deze toe- 
gang tot de deur in de voorwand van de pompkelder, 
waarlangs de pompen e.d. in of uit het gebouw kunnen 
worden gebracht. Op de tweede plaats dient deze vloer 
in het algemeen voor kortstondige opslag van het vuil 
(z.g. kroos) hetwelk regelmatig voor het krooshek aan- 
wezig is, en daar verwijderd dient te worden; dit ter 
voorkoming van het ,,dichtdiijven" van het hek. 
Aan deze functie heeft de vloer de eerder genoemde 
benaming te danken. 
Het verwijderen van het vuil voor het krooshek ge- 
schiedde tot voor kort uitsluitend met de hand, doch 
op dit gebied vindt de  laatste jaren een sterke mechani- 
satie plaats, zo ook bij dit gemaal, waarover later in dit 
artikel meer. 
Op 'de gewapend betonnen onderbouw als hiervoor om- 
schreven is een gemetselde bovenbouw geplaatst. Deze 
is onderverdeeld in twee ruimten, namelijk de machine- 
kamer, waarin onder gebracht de aandrijvingsmechanis- 
men van de pompen met tevens diverse hulpwerktuigen 
en schakelkast, en de transformatorruimte, waarin door 
het stroomleverende bedrijf een hoogspanningsinstallatie 
is geplaatst ten behoeve van de energievoorziening van 
het gemaal. Ofschoon andere mogelijkheden aanwezig 
waren, zijn bij dit gemaal electromotoren met een ver- 
mogen van 60 PK per motor, en evenals de pompen 
met een toerental van 480 ohwentelingen per minuut 
toegepast als aandrijving. Uit een kostenirergelijking 
bleek namelijk, dat de aandrijving met dieselmotoren 
zowel de totale bouwkosten als de exploitatiekosten 
belangrijk zou verhogen. 

Perskanalen 
Bij vaststeling van de constructie ten behoeve van de 
perskanalen diende zoals eerder gesteld, te worden uit- 
gegaan van een beperkte bouwtijd. 
Bovendien was het uiteraard van belang, de kans op lek- ' 

kage tot een minimum te beperken. Door toepassing 
van gewapend betonbuizen met stalen kern kon aan 
deze voorwaarden worden vol,daan. De buizen 0 80 cm 
inwendig, {werden door middel van z.g. conische las- 
verbindingen aan elkaar verbonden, waarna deze lassen 
aan de buiten- en binnenzijde werden omhuld met 
krimpvrije betonspecie resp. zandcementspecie. 

Er zijn verkeersborden 
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Hierdoor ontstonden persleicliiiycii, wel kc t i l \  ccii slijf 
geheel het dijklichaam kruiscii, clii iiici iiiizoiirlci.itig viit i  

de middenstukken t.p.v. clijkski~iiiii. cii C I C  I,eitlo oiiid- 
stukken. 
Deze cindstukkcn zijti oiii ~~i'liciiaclic i'cdciicii viiii 8101- 
ijzer gcmaakt, cii voriiicii ale i i i i iri i ' t lou~vooidli~kk~ii viiii 

dc perslcidingcii iiici clc iicltici~wiiiitlut~ vibn do oitil,oiiw 
viin lict gciiiaal cii clc iiiiuitooiiil)iik, Ih kollpcliiig viiii 
clczc oiitlci.tlclcii iiici rSc I~oloiibtilr,orr l8 i i \  vcil)iiiitl iiici 
iiiogclijkc. zij Iici ~;ci'iiigc, ~o l l l~~~~nvus~cl i l I Iu~i  flcxibcl iiii- 
gcvocrcl. 'l'cr pl~iiii~o viiii  rlo k~ 'u l t \  viiti clo dijk, is icclcrc 
pcrslcitliiiy oiicloi'l~i~cikcti tlrjor coti ~~loiijzcrcii vliiiclcr- 
klep iiici r l c i ~ ~ o i i i i ~ ~ c - ~ ~ t ~ k ,  
1Icï.c vliiirbi~klcp tllonl #\l$ uslvi\ iitnl~iiitiiogclijklicid van 
tlc ~~ci~slcicliiigct\ I)lj OAITUUIH I \ i i u ~  I~iiiiciiwiiicrstanden. 
Als iiisliiiiiiiitltlul ontfar i\i)t~nri\lc oiiisi~iiicliglicden is 
ictlci'c ~ic1~aIc1~11ni+ v ~ t i # I u t \  V I ~ I I  c011 I:iiigs iiatuurlijke 
weg. 01) IIIIHIN VJ I \  ~~~I~ r~ I t~ i i kve i~sc l i i l  iiinctionerende 
i c i * i i ~ s l i ~ ~ k l o ~  i\i\tr ( 1 4 .  ulln\onclitig, cii ccii ineclianisch 
I~cclioti~lu PU 1 iuIfi\f~Ittllor, iro~)lnriisi ~icliicr liet pomphuis. 
llcac tlioitbt\ tibln of ibrcor 1\18 ullrri:irs rcscrvc. 
AlIr! iifal\tllm/rlclc31i11i illonon \)ij voorkeur goed bereik- 
l)iiiit* IU  rljn In v1 rA ~ n d  mol ~ I I C I C I ~ I ~ O ~ I C ~ .  

Ol) 1\01 IR.(*IR V \n 1\01 horI.r,oiii:ilc iiiiddengedeelte van 
tlo paviilulr tiHun uljtr  aliiloti ziiiylciclingcn aangebracht, 
i t \  vo~0llHín H'l41 tb01 uv~i~tlut'oii viiii dc leidingen. Deze 
leldlnr~atr rlEr~ \l\l\n'0d~0101i 01) cc11 soort buffertanks, 
i i o ~ ~ l r ~ i i t r k ~  *ut\~~(ltt\(l, ~ i i ~ l c i ~ ~ c I ~ r ~ i c I i t  in de schacht 
(,,i\u~*lrkultlo~") lor pli\iiiac vliii CIC kruin van de dijk, 
wi\i\r n i)i)k clc vllt\~lorklo~yicii zijn gepbaatst. 
Vi\nI\f ( l#?(  I r \ n k ~  itiii\ii ilc leidingen naar de vacuum- 

g R, wolka Y /  ti o~iclci~gcbraclit in het bemalingsge- 
H)UW 111 (10 I \OV rliiriks zijti de electroden geplaatst, I"""" I 
w(-lkr* voor tlu l i \ -  uti iiiiscliakeling van de vacuum- 
l11n1 \sli\il~ Ru~~bt l r i \~o i i .  
00 I ~rbks olri \ti vli~ clc gctiociiide stalen leidingen in open 
vuvOlf\Qltb~~ IHUI (10 ~)ci'slciclingen en zijn op een niveau 
O O V U I ~  (IP~I  VI\I\ Oe ~jcrslciclingen geplaatst. De werking 
vilti dg 41, I~iiirilliiiics is 111s volgt. Het evacueren van de 
~,orbltldlr\~*an vliicli ~iliiiiis tot op het moment dat het 
W I \ I O P  111 U liinkn 1 0 1  ccii bepaald niveau is gestegen. Bij 
tlll HIVB III % O P ~ I I  (Io iiiis1:iyclcctrode voor stopzetten van 
c/o vi\cititt\r))onocn, I lict'hij is CIC gewenste hevelwerking 
lot 8liitr(l pokotnot\ uil k:iii de bemalingsinstallatie in 
hcdrljt w(,r(n . r r  ,,osto~t!, 
'l'ljclon~ IIOI vorpoit\l,oti viii i  polclerwater zal zich in het 
Iioo~ialc print v.\tr tlo po~~lcirliiigcn lucht verzamelen, 
tlio cloor 1101 IWI\IOP WUITI iiiccycvocrd. Indien de daar- 
cliir?i' ~ c v o t n \ d ~  Ittel\il)ol ~,lcl\ icr 17liiiitsc zou handhaven, 
/oii clii cc11 vurni\itwl~ii~ vr111 clc 1?ct.slciding tot gevolg 
Iichl~cii eii ( I i i ~  unii'i\ wcorti~iiiitl' oplcvcrcii. Via d e  eerder 
gciii,ciiidc /riliilolrlltbsan 8111 cvuiiwel ilc lucht zich in de 
acgiriiitik voilxiitiioloir, I llortloor z111 Iici waterniveau in 
dczc i;itik cliilot\, Oin 01' tiii vticit' ie zorgen, dat steeds 
watcr in 4Ic iiiiik i~i\trwcxlv blijli, wiitircloor dan de 
zekerheid I?c!~ii~iil, t1111 tic i1er~iuil!iii& gel~ccl met water 
gevuld is, is ccii iiirilii~olccli'otlc iti  de iiiiik iii~ngebracht, 
die ,de vacuuiiil)ciiiil,oii I>ij cow hul#iiilcl iiiiiiiiiium water- 
niveau in jwcrkiiig sieli, 
Elke persleiding is vciot-/,Iuti viiii coti ~ ~ ~ i i i ~ ) l c i c  vacuum- 
installatie waarbij kol?l?olina viiii I)oidc itisiiill~itics mo- 
gelijk is. 
Een belangrijke voorwiiiit~clc vooi Iiui gcicrl f~tticiioiieren 
van het vncuumsystcciii is iiiictiiiirtl de Iiicliiilicliilieid 
van de persleidingen. Dil sicli 0.11, cincii ieli iiriii/icii van 
de in- en uitstroomzijdc vut1 (ie ~ ~ c ~ ~ l ~ i d i i i p ~ i i  c.:i. Aan 
de instroomzijde (pompzijclc) is oiii :iiidcrc reeds ccrtlcr 

tjciiociiialc rcclciicn voldoende waterdekking aanwezig 
iciq vciiii~koiiiiiig van luchtintrede. 
Aiiii tlc iiitsiroomzijde zal bij de vormgeving van de 
iiiisii.ooiiikcldcr met deze noodzakelijke waterdekking 
cvciicciis rckcning dienen te worden gehouden. 

Ultstroomkelder 
13ij de vaststelling van de aanlegdiepte van de uitmon- 
cliiig van de persleidingen was de toekomstige afsluiting 
van de Oosterschelde zoals uiteraard bij het totale plan, 
ook hier een belangrijk gegeven. 
,Uitgaande van een toekomstig peil op het Zeeuwse meer 
van minimaal N.A.P. -0,50 m, diende de bovenkant van 
de uitmonding op een niveau van ten hoogste N.A.P. 
-0,80 à 0,90 te ~woilden gelegd, om luchttoetreding 
hierlangs te voorkomen. Uitgaande van de huidige toe- 
stand,  welke tot zeker 1978 zal 'duren, diende te worden 
gerekend met een laagwaterpeil van ca -1,80 à 2,00 m. 
Dit zou een diepe aanleg van ,de bak tot gevolg hebben, 
welke de bouw zou bemoeilijken en de kosten daarvan 
zou opdrijven. Bovendien was tegen een dergelijke diepe 
ligging een ander bezwaar. Dit bestond hieruit, ,dat het 
gemaal in bedrijf zou kunnen zijn bij buitenwaterstanden, 
welke lager waren 'dan de polderwaterstand. Dit be- 
tekent een negatieve opvoerhoogte, hetgeen voor de 
pompinstallatie ongetwenst is en zelfs schadelijk kan zijn. 
Ter voorkoming hiervan diende in elk geval een drempel 
tot ongeveer N.A.P. -0,80 m in ,de uitstroomkelder aan- 
wezig te zijn. Als gevolg hiervan is in de bak een blij- 
vende waterstand aanwezig op ongeveer het peil van 
deze drempel, zodat hierop het aanlegniveau van de  
bovenzijde van de uitstroommond kan worden afge- 
stemd, zijnde N.A.P. 
Een en ander kwam overecn met hetgeen na afsluiting 
van de Oosterschelde gewenst was, zodat d e  drempel- 
constructie een tijdelijk karakter in de vorm van metsel- 
werk gekregen heeft. 
Gedurende de periode dat de 'drempel aanwezig is, zal 
als minimale buitenlwaterstand bij het gemaal in be- 
!drijf, dienen te worden gerekend met een peil, dat in 
verband met de overstortende straal f 35 cm hoger ligt 
dan de bovenkant van de drempel. Het niveau van de 
bovenzijde van de uitstroomkelder (N.A.P. +2.00 m) 
is zo gekozen, dat bij gemiddeld hoog water aidamming 
door middel van schotbalken voor controle van de  terug- 
slagkleppen mogelijk is. 
Bij de bouw van de uitstroomkelder was, evenals bij 
de persleidingen, de bouwtijd zeer beperkt. Naast de 
bouw van de uitstroomkelder diende ook nog een af- 
damming in de Eendracht te worden geplaatst, welke 
het mogelijk zou maken, de werken in ,den droge uit te 
voeren. Door combinatie van ,de uitstroomkelder en af- 
damming kon niet alleen aan de gestelde tijdslimiet 
iworden voldaan, doch daardoor bleek ook een finan- 
cieel aantrekkelijke oplossing te zijn verkregen. Deze 
combinatie bestond uit een U-vormige bouwkuip van 
stalen damwand tot een kerende hoogte van N.A.P. 
+ 4,50 m met d e  open kant aan de dijkzijde. Deze bouw- 
kuip is voor een belangrijk gedeelte als onderdeel van de 
uitstroomkelders gehandhaafd. 
De zijwanden van de bouwkuip vormen namelijk gro- 
tendeels tevens de zijwanden van de uitstroomkelder na 
op de gewenste hoogte te zijn afgebrand. De kopwand 
dient als ankerwand ter voorkoming van verplaatsing 
van de keldcr, als gevolg van de gronddruk, uitgeoefend 
door het dijklichaam. 
De vloer, aclitcilwand en middenpijler van de uitstroom- 
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k,elder zijn van gewapend beton, welke als een mono- 
liet in en aan de stalen kuip als het ware zijn opge- 
hangen (fig. 78). 

Fundering 
Door het Laboratorium van Gron,dmechanica werd ter 
plaatse een onderzoek ingesteld naar d e  draagkracht 
van de grondslag. Hierbij kwam vast te staan, dat ter 
plaatse van het bemalingsgebouw tot een niveau van 
f N.A.P -3,50 een zeer slappe kleilaag aanwezig 
was, iwaaronder tot N.A.P. -5,OO een veenpakket. Daar- 
na werd over een hoogte van ca 10 m (tot N.A.P. 
-14,50 m) een wisselende opbouw van de grond aange- 
troffen, bestaande uit een variatie van dunne zand- en 
kleilagen. De sondeerwaarde van deze lagen wisselde 
van O kgícm? tot f 50 kgícms. Beneden het niveau van 
N.A.P. -14.50 m liepen deze waarden op tot omstreeks 
100 kgícm?. 
Daarom lag het voor !de hand, een paalfundering toe IC 
passen met als basisniveau N.A.P. -15,50 m. Hctzclfde 
kan worden gestel'd ten aanzien van dc uitstroomkclder 
en persleidingen, met dien verstande, dat Iict dijk- 
lichaam hier een zodanigc invlocd op dc ondcrgroncl 
blcek tc Iiebbcn iiitgcocfciicl, cliit op ccn niveau van 
N.A.P. -9,50 iii koii lworclcii gciundccrd, mct uitzonde- 
ring ViIii Iici Iiorizoiiiiilc gcdccltc van de persleidingen 
aclilcr Iict bcmaliiigsgcbouw. In verband met d e  terrein- 
ophoging ter plaatse werd geadviseerd, ook hier de paal- 
punten op N.A.P. -15,50 te plaatsen. 
De fundering van de uitstroomkelder bestaat uit 6 stuks 
met betonspecie gevulde stalen kokerprofielen, welke als 

onderdeel van de stalen bouwkuip fungeerden. Hierdoor 
was de evenwichtsberekening bepalend voor d e  inhei- 
diepte op N.A.P. -12 m. 
Uit het gehouden grondonderzoek bleek voorts, dat tij- 
dens d e  hoogwaterstanden in de Eendracht een zodanige 
toename van d e  potentiaal in de zandlagen onder de 
slappe lagen als voornoemd optrad, dat bij ontgraving 
van !de bouwputten voor het bemalingsgebonw en uit- 
stroomkelder met gevaar voor oppersing van de put- 
bodem, rekening ,diende te worden gehouden. Om dit 
risico te elimineren diende een spanningsbemaling te 
worden toegepast. 

Uitvoering 
De bouwwerkzaamheden van het gemaal zijn onder- 
verdeeld in 3 aparte bestekken, te weten: 

- het mechanisch bestek, waarin ondergebracht de 
levering en montage van de pompen, motoren. 
kracht- en lichtinstallatie, de afsluitmid,delen van de 
persleidingen met bijbehorende gietijzeren hulp- 
stukken, #de complete vacuuminstallatie en de kroos- 
hekken; 

- de levering en montage van de mechanische kroos- 
hekreinigingsinstallatie in d e  vorm van een aparte 
overeenkomst; 

- het bouwbestek, !waarin alle bouwkundige werk- 
zaamheden waren ondergebracht. 

De montage van de  mechanische installatie vereiste geen 
speciale voorzieningen. Dit lag anders bij de bouw van 
het gemaal c.a. Zoals reeds eerder gememoreerd was 
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het bemalingsgebouw in de bestaande watergang gesitu- 
eerd en dus was een afdamming noodzakelijk. Als vorm 
hiervoor was gekozen voor een gronddam, samengesteld 
uit kleispecie, welke van elders  werd aangevoerd. Deze 
specie was namelijk in een later stadium nodig voor de 
aanleg van de plateaux rondoin het bemalingsgebouw. 
Bij toepassing van een gronddam kon tevens de ont- 
sluiting van de laildbouwpercelen aan de zuidzijde van 
het Langewater ter plaatse, tijdens de bouwperiode 
worden gewaarborgd, door de landbouwwerktuigen pas- 
sage via de dam te verschaffen (fig. 80). 
De in het Langewater aanwezige baggerspecie, welke bij 
de aanleg van de gronddam werd opgeperst, alsmede 
de uit de bouwput van het bemalingsgebouw vrijkomen- auvcrqnrpoldcr 

de baggerspecie, is afgevoerd naar d e  aangrenzende 
Rampolder en over een gedeelte van deze polder 
gespreid. 
De bouwkundige werkzaamheden zijn in een 6-tal 
fasen uitgevoerd (fig. 81) welke zodanig waren inge- 
deeld. dat tiidens de bouw aan alle gestelde eisen ten F'""".''c~ 
aanzién van >e tijdslimieten en waterkeringen kon wor- 
den voldaan. 
De fasen 111, IV, en V werden in de periode 1 april - 
1 oktober uitgevoerd. 
Op 21 november 1968 werd het bouwkundig bestek 
openbaar aanbesteed. Totaal 23 inschrijvingen lwerden 
gedaan. De hoogste inschrijving bedroeg f 962.000,-, 
de laagste f 759.780,-, opgegeven door aannemings- 
bedrijf A. Mans & Zn. uit Melissant, aan wie de  werk- 
zaamheden werden opgedragen. 
De aanvang van het werk vond plaats op 24 maart 1969, 
de oplevering op 28 september 1970. 
De bronbemaling bestaande uit 12 stuks diepwelbron- 
nen 0 15 cm. met een capaciteit van 25 m:j/uur, werd in 
onderaanneming uitgevoerd door Tjaden N.V. De  be- 
tonbuizen ten behoeve van de persleidingen werden 
geleverd door Bonna-Vianen voor een bedrag groot 
ca f 35.000,-. 
Het mechanisch bestek werd onderhands aanbesteed, 
waarbij 4 kandidaten waren uitgenodigd. De laagste aan- 
bieding, zijilde f 156.200,- werd gedaan door de firma 
Landustrie te Sneek. De  montage vond plaats in juni 
1970, waarna het gemaal direct in bedrijf is genomen. De 
mechanische kroosinstallatie, eveneens *door Landustrie 
geleverd, is in een later stadium aangebracht, namelijk 
in januari 1972. Dit vanwege het feit, dat op het tijdstip, 
waarop de voorbereiding van het gemaal werd verricht, 
deze installaties nog in een experimenteel stadium ver- 
k,eerden. Bovendien paste d e  aanschaf van zo'n installa- 
tie nog niet geheel in het subsidiebeleid van d e  overheid. 
Nadat zowel in technisch opzicht een verantwoorde keus 
mogelijk was, alsook bekend werd, dat in de aanschaf- 
kosten zou  worden gesubsidieerd, werd door het Bestuur 
van het Waterschap tot aankoop overgegaan. 

Uit de {diverse mogelijkheden werd gekozen voor het 
zogenaamde ,,Knijper"-systeem. Hierbij wordt het zich 
voor het krooshek verzamelde vuil opgenomen door 
middel van een knijper, welke via een kabelsysteem is 
opgehangen aan een loopwagen, die zich beweegt langs 
een horizontale aan kolommen bevestigde rijbaan. Het 
opgenomen vuil wordt op het plateau naast de in- 
stroomkelder gedeponeerd. Het geheel is zodanig ge- 
mechaniseerd, dat zowel het opnemen van vuil voor het 
krooshek als het vertransporteren naar en het deponeren 
op de stortplaats als voornoemd vanaf één plaats door 
een enkele handbediening kan geschieden. 
De kosten voor aanschaf en montage van de  installatie 
bedroegen ca f 44.000,- excl. O.B. 
Het gehzen  systeem heeft wel tot gevolg dat tijdens 
het ,,krozen7' steeds een persoon aanwezig dient te zijn, 
#welke de noodzakelijke bediening verricht, doch dit 
past geheel in de bedrijfsvoering van gemaal. 

Werking van de installatie 
De bemalingsinstallatie is semi-auotmatisch uitgevoerd. 
Dat wil zeggen, dat inschakeling van 'de pompen door 
handbediening moet plaatsvinden, terwijl uitschakeling 
automatisch plaatsvindt. hetzij na bereiken van het ge- 
noemde ,polderpe$l, hetzij door storing. De werking van 
d'e bemalingsinstallatie is als volgt: 
In de toestand van buiten werking zijn, zijn zowel de 
terugslagkleppen alsmede de schuifafsluiters gesloten; 
#de persleidingen zijn gevuld met lucht onder atrnosferi- 
sche druk. 
Bij in werking stellen van de installatie vinden volgens 
automatische programmering de volgende verrichtingen 
plaats: 
- de schuifafsluiters worden geopend 

.".-m I.,,." ".d* .". , *ub h " ~ ~ % " & ~ ~ h ~ ~ ' * ' ' ~  "GE &,ymwbo" a.*.( '&u *.n##.- I 
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Figuur 81. 
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- de vacuumir~stallaties worden in bedrijf gesteld, 
waardoor de  persleidingen worden gevuld met iwater 

- de pompen worden ingeschakeld, waarbij de terug- 
slagkleppen door overdruk worden geopend 

- tijdens het malen wordt het eventueel teveel aan 
lucht in de aegirtanks regelmatig weggepompt. 

Op liet signaal tot uitschakeling van de installatie vindt 
achtereenvolgens het volgende automatisch plaats: 
- de aandrijfmotoren van de pompen stoppen 
- via de vacuuminstallaties wordt lucht toegelaten tot 

de persleidingen, waardoor het twater hieruit ver- 
dwijnt 

- de terugslagkleppen sluiten zich door het eigen ge- 
wicht en lde schuifafsluiters worden mechanisch 
gesloten. 

Slotopmerking 
Tenslotte wordt vermeld, dat met de bouw van Iiet ge- 
maal, inclusief aansluiting aan het electriciteitsnct, 
gronddervingskosten, voorbereidings- cii toczichtskostcn, 
een totaalbedrag van ca / 1.200.000,- WiiS genioeid. 
Voor Iiet onderlii~vige gcbiccl. gi'ooi 1207 hu, betekent 
dit ccii iiivcstcriiig viiii cii / 1.000,- per lia. 
Fig. H I A gccl'i ccii ovci4ï.iclii viiii de polclerzijde van 
Iiet gciiiiicil. 

2. Gemaal in de Prins Hendrikpolder 

Ontwerpeisen 
Voor bemaling van het ten oosten van het Schelde-Rijn- 
kanaal in de Prins Hendrikpolder gelegen polder, ter 
grootte van ca 130 ha, behorend tot het waterschap de 
Prins Hendrikpolder (zie ook OTAR 56 (1971) nr. 5 
sub E), diende een geiiiaiil tc worden gcbouawd, dat zou 
lozen op Iiet kanaal els vooriiocincl en nnn cle volgende 
eisen nioest voldoen: 

- de aívocr hcclriiagi I ,S I/scc./liii, iiicliihicí' klwcl, i i i -  

Iioudciicl ccii ciil,;iciicil viiii 12 iii:i per iiiinuui; 
- deze ciil>aciicii tliciii zowel v66r iils na afsluiting 

van tlc O»stcrsclicltlc IC kiiiiiicii worden bereikt, bij 
een hiiincnwatcrstriiicl veii N.A.1'. -0,40 m; 

- Iiet gcliccl moet vollcclig atitoiiiatiscli kunnen Func- 
tionercii; 

- een iiiogclijkheid tot waterinlaat dient aanwezig te 
zijn. 
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Dijkskruising 
Bij de aanvang van de studie in september 1969 gold de  
verwachting, dat de bouw van het gemaal vooraf zou 
gaan aan de aanleg van het dijklichaam langs het te 
graven kanaal. 
Door !dit gegeven ging de gedachte al snel uit in de rich- 
ting van een gemaal met diepgelegen (c.q. horizontaal 
gelegen) persleiding. Dit had namelijk in dit geval diver- 
se voordelen in vergelijking met toepassing van een 
hooggelegen dijkskruising zoals bij het gemaal de Pals 
in de Polders van Halsteren. 
Op de eerste plaats kon vanwege het nog ontbreken van 
het dijklichaam, worden volstaan met het graven van 
een kleine bouwput, waardoor de bouwwerkzaamheden 
in een kort tijdsbestek en op een eenvoudige wijze zou- 
den kunnen worden verricht (horizontale putbodem). 
Op de tweede plaats, doch zeker niet minder belangrijk, 
kwam het feit, dat geen vacuuminstallatie behoefde te 
 worden toegepast, hetgeen een belangrijke besparing op 
de investeringskosten zou betekenen en bovendien ook 
de automatisering van het bemalingsbedrijf sterk ver- 
cenvoudigt, met uiteraard een grotere bedrijfszekerheid 
als gevolg. Een horizontale ligging van de persleiding 
gaf tevens de mogelijkheid onder vrij verval water hier- 
door in te laten. 
Bij de werkwijze als hiervoor bedoeld, is het uiteraard 
van het grootste belang, te weten, wat de gevolgen zijn 
van d e  aanleg van het dijklichaam op zowel de con- 
structie als het aangrenzende grondlichaam. 
Uit het door het laboratorium van Grondmechanica te 
Delft verrichte grondonderzoek kwam vast te staan, dat 
in de omgeving van het gemaal tot een niveau van ca 
N.A.P. -30 m inklinking van het terrein zou plaats- 
vinden, welke ter hoogte van het maaiveld (?  N.A.P. + 1,30 m) zou variëren van 4 à 5 cm aan de teen tot ca 
32,5 cm onder d e  kruin van ede dijk. 
Deze waarden dienden met enige omzichtigheid te dwor- 
den gehanteerd, daar een kans tot overschrijding zeker 
aanwezig was. 
I lei is cluiclelijk, cl'iii voor 11e persleiding-constructie 
rlcrpclijkc zciiiiig.;vcrscliilIeii iiiet toelaatbaar werden 
geiielil. 
IScii iwcciiil iiiogclijklieden was aanwezig hieraan te ont- 
koiiicii, zijnde de toepassing van een paalfundering tot 
ccn niveau waarop de zettingen binnen bepaalde tole- 
raiities bleven, of overgaan tot het aanbrengen van een 
zogenaamde voorbelasting, in de vorm van een grond- 
trcpot. 
I lei cloel van deze voorbelasting bestaat uit het in de- 
zclídc mate comprimeren van de ontdergrond als door 
Iiet dijklichaam geschiedt, doch dan in een veel korter 
tijdsbestek, afhankelijk van de beschikbare tijd. De zet- 
tingen zouden de genoemde waarden hebben bereikt na 
een periode van 27 jaar bij normale dijkbelasting. Een 
voorbelasting zou dit in het onderhavige geval binnen 
een i twee jaar moeten bewerkstelligen, vandaar dat de  
afmetingen van het op  te werpen depôt aanmerkelijk 
groter zouden moeten zijn dan van het toekomstige 
dijklichaam. Het gevolg hiervan zou zijn, extra kosten 
iian grondwerk. Met de aanwezigheid van een voor- 
belasting als uitgangspunt zou een diepgelegen pers- 
leiding minder aantrekkelijk zijn. De  toename van het 
te verrichten grondverzet zou de kosten aanmerkelijk 
doen stijgen. 
Bovendien zou het effect van de voorbelasting door de 
diepe ontgraving gedeeltelijk verloren kunnen gaan. 



pomp, welke door middel van een directe koppeling 
wordt aangedreven door een electromotor met een ver- 
mogen van 10 PK en een toerental van 1000 omwente- 
lingen per minuut. De gehele installatie is volledig ge- 
automatiseerd, door middel van in- en uitslagelectroden, 
ingesteld op dc gewciistc maximum en minimum water- 
standen in de polder. 
Bij de vaststelling van liet type van de installatie is als 
uitgangspunt d e  toestand nà de afsluiting van de Ooster- 
schelde gehanteerd, namelijk een binnenwaterstand van 
ca N.A.P. -0,50 m tijdcns malen en een buiteawater- 
stand van ca N.A.P. +0,30 m op het toekomstige 
Zeeuwse Meer, zodat als maatgevende statische opvoer- 
hoogte 0,80 m is aangehouden. 
In verband met een mogelijkheid, dat tijdens lang- 
durige perioden het buitenpeil zich op een niveau van 
2 N.A.P. zal bevinden, is de bovenkant van de pers- 
leiding iets onder dit peil gehouden. Dit garand 1 ecrt cc11 
goede watervulling tijdens malen en dus bcpciktc 
stroomsnelheden. Om dit ook te kunncn realiseren lij- 
dens de laagwaterperiode vóór afsluiting vil11 ilc Oostcr- 
schelmde is, in de vorm van ccii Iioiilcii sclioi, ccii cliciii- 
pel in de uitstrooinbak gcpliii~tsl iiici tlc hovciikaiit op 
N.A.P. f 0,10 iii. Bij ccii ovc~'~ioi ' is i i i~~~l  vil11 0,20 111 

worclt Iict gcwciisic peil v1111 N.A.IS. . l -  0,30 iii beruikt. 
Mct pl111114iig VIII I  ~Ic/.c ci'i'c~~il~cl woiclt ICVCIIS voor- 
konicii, i l l i t  in clc Iiuiiligc tocsioiid bij cb ncgaticvc op- 
vocrlioogtcn kunncii ontstaan. Voorts is Iict gcvolg van 
ccii cn ander, .dat de opvoerhoogten tijdens de periode 
vóór afsluiting van  de Oosterschelde zal variëren van 
0,80 m tot ca 2,10 m (hoogwater N.A.P. +1,80 m), 

waardoor ook de capaciteit regelmatig aan wijzigingen 
onderhevig is, en iwel tussen waarden van respectieve- 
lijk 12 mJ/min., afnemend tot ca 8 mVmin. In bepaalde 
ongunstige omstandigheden zal dit kunnen leiden tot 
een tijdelijke stijging van het polderpeil, hetgeen door 
de aanwezigheid van voldoende berging geen bezwaar 
oplevert. 
Gegeven de situatie diende de pompinstallatie zodanig 
te worden geplaatst, dat de toestroming van het water 
tegelijkertijd vanaf twee tegenovergestelde richtingen kan 
plaatsvinden. Dit is gerealiseerd door de pomp te plaat- 
sen tusscn twee op maaiveldhoogte en evenwijdig 
staande stalen damwanden, welke als zodanig de Iwan- 
den van (de instroomkelders en zuigkelder vormen. 
Op deze damwanden zijn vleugels van eveneens stalen 
damwand aangesloten, waartussen rondom de pomp- 
opstelling, toegangsplateaux zijn aangebracht (fig. 82). 
Boven de pomp is over de stalen damwanden heen een 
gewapend bctonvlocr aangebracht, ,deels voor opstel- 
ling van dc clcctromotor, schakelapparatuur, onder- 
gebraclil in ccn slalen kast, alsmede ,deels als kroos- 
vloei acliter dc tussen de instroomwanden geplaatste 
krooslickkcn. 
I i i  clit vcrband wordt opgemerkt, dat het verwijderen 
van hct kroosvuil met d e  hand dient te geschieden. 
Mcchanisering hiervan zou de investeringskosten bui- 
ten verhouding hebben verhoogd. 
De betonvloer als voornoemd is door middel van be- 
tonpalen op hetzelfde niveau gefundeerd als de pers- 
leiding. 
Door middel van een windwerk op de  uitstroombak 
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Toepassing van een hooggelegen leiding lag in een der- 
gelijke situatie meer voor de hand. 
Hierbij zou 'dan te overwegen zijn, een fundering op 
staal toe te passen. Kostenvergelijking en de reeds eer- 
der genoemde argumenten hebben er uiteindelijk toe 
geleid, dat een diepgelegen persleiding werd toegepast, 
gefundeerd op voorgespannen betonpalen vk. 30 cm. en 
vk. 40 cm, met een inheidiepte tot N.A.P. -14,50 m en 
een toelaatbare puntbelasting van respectievelijk 30 en 
35 kg/cmz (fig. 82). 
Het verschil in paalafmetingen houdt verband met een 
goede verdeling in paalafstanden. 
De persleiding bestaat uit betonbuizen 0 70 cm inwen- 
dig met stalen kern, welk onderling zijn gekoppeld door 
middel van omstorte lasverbindingen. 
Daar een oplegging op kespen, gezien het aantal, te be- 
werkelijk zou zijn, en bovendien de buizen op buiging 
zou doen belasten, is een doorgaan.de fufideringsplaat 
van gewapend beton als ondersteuning van de buizen 
toegepast. Ter verkrijging van een goede drukverdeling 
op de omtrek van de buis, is de oplegging van de buizen 
op de  betonplaat indirect uitgevoerd door middel van 
een zandlaag (fig. 82A). 
De persleidingsconstructie is zonder onderbreking uitge- 
voerd, dit in verband met het ontstaan van een hori- 
zontale trekkracht op de constructie bij de aatlleg van 
het dijkmassief als gevolg van zijdelingse grondver- 
plaatsing. De trekkracht heeft ter plaatse van 'de dijks- 
kruin een maximale grootte van naar schatting 30 ton en 
neemt in beide richtingen tot O af ter plaatse van het 
begin en eind van de  persleiding. Deze trekkracht ver- 
deelt zich evenredig over de omtrek van de constructie 
en wordt dus voor zowel de buis als de funderingssloof 
opgenomen. 
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Voor een gedeelte is de trekkracht naar de palen over- 
gebracht door deze schoor te plaatsen. 
Ten behoeve van de waterkering zijn aari. de uitmondïng I 
van cie persleiding een terugslagklep cn ter plaatse van 
de buitenberm een mechanisch bediende vlinderklep - 
toegepas t. 

Bemalingsinstallatie 
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