
Schelde-Rijnverbinding 
door ing. J. van Rooyen, waterbouwkundige 

In vervolg op het artikel in OTAR (1973) no. 12 wordt in dit artikel de be- 
schrijving van de uitvoering van de werken langs de Eendracht voortgezet. 

I i i l c id i~ i~  
Nii,I;ii Iici I~cïick voor dc uitvoering van de grond- 
wcrkcii i i i i l ~ i j  Iici siiidjc Tholen (bestek BER 989) voor 
Iiei vrijiiiiikcii von liet tracé van de vaarweg voor het 
1~iiggci'wci.k wns aanbesteed en in uitvoering was ge- 
iioiiicii (zie O'I'AR (1973) no. 12) werd begonnen met 
Iici voorbci~cidcn cn bestek klaarmaken van de grond- 
wci*kcii iiabij Nieuw-Vossemeer. In het betreffende be- 
.sick wcidcn als voornaamste onderdelen opgenomen: 
(zie iig. 64) 

I. tlc aanleg van de  beide opritten voor de brug die 
tlicnde te worden gebouwd tcn noorden van Vosse- 
iiiccr, ter vervanging van het pontveeertje dat ter 
plaatse de verbinding onderhield tusscn Oud Vosse- 
meer op het eiland Tholen en Nieuw-Vossemeer in 
West-Brabant; 

2. liet maken van een tweetal dijksverleggingen, res- 
pectievelijk in de Beciuspolder en in de Leguitpolder; 

3. de aanleg van cen tweetal buitendijkse gronddepôts 
ten zuiden van het dorp Nieuw-Vossemeer tegen de 
Brabantse oever met een gezamenlijke inhoud van 
ca. 1.6 miljoen mJ; 

4. de aanleg van een tweetal buitendijkse gronddepóts 
ten noorden van het dorp Nieuw-Vossenieer, cven- 
eens tegen de Brabantse oevcr met een gcznmenlijkc 
inhoud van ca 5 ,miljoen m:!; 

5. de aanleg van het zandlichaam voor clc oostclijkc 
oprit, alsmede een plateau ten behoeve van d c  bouw- 
plaats en de  voorbelastingsterp tcr plootse van de 
westelijke oprit voor het landliooicl vnii tle brug die 
later ten zuiden van de Slaakdain zoii worden ge- 
bouwd; 

6. het maken van d e  vereistc wcgnoiisliiitingen naar 
de opritten voor de brug bij Vossciiiccr, inclusief 
alle vereiste asfaltverhardingen; 

7. het aanpassen van de afwateringswcrkcii i i i  hct ge- 
bied dat ten gevolge van de aanlcg vnii tlc onder 
1 t/m 6 genoemde werken werdcn vcrsioorLI; 

8. het baggercn van een vaargeul vanuit tlc Krabbcn- 
kreek tussen St. Philipsland en het cilíiiirl 'I'liolen 
in het noorden in zuidelijke richting ioi nnbij de 
Leguitpolder. Deze geul, met ecn bepcikic botlcm- 
breedte van resp. 50,- m ten noordcn víiii tle bij 
Vossemeer te bouwen brug en 30,- nl. tcii ziiiden 
daarvan en met een bodemdiepte van N.A.P. -5,SO m, 
werd in het bestek opgenomen om de uit IC vocrcn 
werken over water bereikbaar te maken voor de 
aanvoer van de benodigde bouwmaterialcii, iiio- 
terieel etc. 
Het uit het baggerwerk voor de geul ten nooirlcn 
van de brug vrijkomende zand diende te wordcii 
benut voor het aanleggen van de zandlicharncn voor 
de omkadingen van de speciedepôts. 
Het tracé van de vaargeul werd uiteraard ont- 
worpen binnen het dwarsprofiel van de toekomstige 
vaarweg. 

Nadat bovenvermelde werkcn zouden zijn uitgevoerd 
zou het mogelijk worden om het baggerwerk voor de  
aanleg van de vaargeul voor de Schelde-Rijnverbinding 
vanaf het Bergsche Diep in de Oosterschelde tot aan 
de Slaakdam, vanuit het zuiden, te verrichten. 

Grondonderzoek 
Ter plaatse van de over de Eendracht te bouwen brug 
tcn noorden van Vossemeer werd door het L.G.M. 
(Laboratorium voor Grondmechanica) in overleg met 
de directie Bruggen en het bouwbureau een uitgebreid 
grondonderzoek verricht. 
Ook voor 'de verdcre grondwerken werd door het 
L.G.M. in overleg met het bouwbureau het nodige 
grondonderzoek uitgevoerd. 
Opgemerkt dient nog te worden dat d e  Waterloop- 
kundige Afdeling van de Deltadicnst hierbij als coördi- 
nator was ingeschakeld. 

Uitgangspunt voor het onderzoek was de  beantwoor- 
ding van de volgende vragen: 

a. tot welke hoogte cn onder welke taludhelling mag 
het zand voor de te makcn ophogingcn worden op- 
gcspotcn ; 

b. zijn grondverbeteringen noodzakelijk; 
c. is het gewenst plaatselijk zandpalen aan te brengen; 
d. op welke maximum zettingen moet worden ge- 

rekend en hoe is het verloop daarvan; 
e. is het mogelijk dat het evenwicht van bestaande 

werken (o.a. de hoogwaterkeringen) wordt verstoord 
tengevolge van de uitvoering van de te maken wer- 
ken; 

f. is de uit de te maken ontgravingen vrijkomende 
grond geschikt om in ophogingen te worden ver- 
werkt, zoals bijvoorbeeld de aan te leggen dijk- 
vakken; 

g. welke fundering dient te wordcn gekozen voor de 
onder de oostelijke brugoprit gelegcn duiker die 
moet zijn voltooid alvorens de ophogingen daar ter 
plaatse zullen kunnen worden aa~gebracht. 

In OTAR 56 (1971 no. 4) is de keuze van het type 
brug voor de overbrugging bij Vossemeer beschreven, 
n.l. een verstijfde staafboogconstructie uitgevoerd in 
staal met een hoofdoverspanning van 140 m en twee 
zij-overspanningen van 35 m, mct aan de westzijde 
6 aanbruggen en aan de oostzijde eveneens 6 aanbrug- 
gen met elk overspanningen van 35,50 m. 

De brugverbinding bij Vossemeer 
Ten behoeve van het terreinonderzoek is in het gebied 
van ,de brugverbinding op 67 puntcn gesondeerd resp. 
geboord. Op enkele punten is met behulp van een 
kleefmantelconus tevens de plaatselijke kleef gemeten. 
De reden hiervan was dat was gebleken, dat uit de 

verhouding van conusweerstand en kleef ccn karakte- 
ristiek voor de betreffende grondsoort is tc bepalcn. 
De verrichte z.g. ,,V-sonderingen" wcrdcn iiitgcvoerd 
met behulp van zware apparatuur, onidni hct dnarbij 
gaat om het verkennen van de draagkrocliiigc lagcn tcn 
behoeve van de brugfundaties, dit in tcgciislclliiig tot 
de middelzware sonderingen, waarbij clc iiiiiiclcr tli.íing- 
krachtige lagen worden onderzocht. Viin tlc soililc- 
ringen werden de gebruikelijke sondceigrnl'ickcii gc- 
tekend (diagrammen, waarin d e  groottc v:in rlc coiiiis- 
waarden in kgf/cm:! worden uitgczct icgcii rlc rlicpic 

l in meters t.o.v. N.A.P.). Verdcr zijii coiiiiiiii-gcsiokcii 
boringen uitgevoerd teneindc ecii aniicciigcsloicii biioi- 
profiel te verkrijgen dat de oorspioiikclijkc grciiirlslriik- 
tuur nog vertoont en dit zowcl I'oiogi.iiiiscli iils iiici 
behulp van een boorbcsclirijviiig viisi Ic Icggcii, ici'wijl 
dergelijk materiaal Icveiis gcscliiki cii I~u~cliikl~iiiit~ 
blijft voor het nemcn van oiiclcrkciiiiiiigsl~rocvc~~. l.lei 
primaire doel bij pulsboringcii is ccliicr Iici vcrkrijgcii 
van zo min mogelijk geroerde iiioiisicrs i n  biisscii voor 
beproevingsdoeleinden in het laboratoriiiiii. 
Van de pulsboringen zijn boorprofielen getekclid iioasi 
de grafiek van de op dezelfde punten verriclitc sondc- 
ringen. Uit deze profielen kan men de samenstelling 
van de  doorsneden grondlagen aflezen alsmede *de 
diepte, het nummer en de aard van de gestoken mon- 
sters. 
In het laboratorium zijn de bij {de pulsboringen gestoken 
ongeroerde monsters beproefd ter bepaling van ver- 
schillende van belang geachte grond-konstanten, ter- 

/ wijl de resultaten in tabelvorm zijn vastgelegd. 
Van de cel- en de schuifproeven zijn verder nog sig- 
matau-diagrammen getekend (met cirkels volgens 
Mohr) en van de schuifproeven ,de horizontale ver- 

plaatsing tegen de horizontale schuifspanning uitgezet. 
Met behulp van bovenvermelde gegevens zijn door het 
L.G.M. schema's opgesteld, waaruit is af te lezen uit 
welke grondlagen de bodem op een bepaalde plaats 
achtereenvolgens is samengesteld, waar de laagschei- 
dingen zijn aangenomen, welke - in cijfers uitgedruk- 
tc - eigenschappen 'die grondlagen worden toegedacht 
c11 waar het phreatisch vlak is geprojecteerd . 
Ani1 dc Iiand van bovenstaande gegevens werden o.a. 
tlc volgcnde berekeningen uitgevoerd: 

Ie. icii behocve van de brugfundaties zijn uit de bc- 
ircfl'ciidc sondeergegevens de bij elkaar behorende 
waiirclcii van paalpuntniveau en toelaatbare paal- 
~>iiiii-spíinningcn bepaald; 

212. %ciiiiigsI~crckcningcn uit samendrukkingsproeven in 
coiiiliiiiii~ic iiici tle betrokken schema's. Belangrijk 
IiiciBl,ij is, clai geclurcnde de z.g. hydronamische 
~)ci~iciilc Iici ioi siaiicl konicn van de zetting wordt 
vcriiviirigrl i114 pcvolg víiii de dan heersende water- 
ovorcl)riiiiiitip. 1)cï.c bcrckcningen zijn uitgevoerd 
icii I~oliocvc vrui clc ie verwachten zettingen voor 
tlc ol)iniiicii cii wol ici- ~ilriiiisc van een 6-tal dwars- 
pioficlcii oii vooi' olk ~ ~ i i i i i  in vijf verticalen, n.l. 
i i i  tlc ;is v.cl. c~l)ii~icii, i i i  clc zijk;iiilcii van de aarden 
bnnii, i i i  lioogsic cii Iiii~ycic piiiii vriii dc berm 1 : 20 
cii Icr pliiriisc v:iii (;IC iivcrg:iiig viiii ophoging en 
oorspronkelijk iiiciiiivclcl. 

3e. het bcpelen viiii CIC cvciiwiulii~k~iiiccii, rlic cr op 
een bepaaldc pliiuis l~csiiiiiii icii~?cvolpc viiii ccn 
ophoging, onder ecn zckcr 1,i'olicl ril i i i i  cc11 zckerc 
hoogte. Deze berekcniiigcii zijii iiiigcvc.icrcl ie11 lx- 
hoeve van de oprittcn zowcl i i i  C I C  iiiiciiitlclijkc 
toestand als tijdens dc iiiivocriiip ci-vriii. 

Bagger-, grond- en rijswerken 

Van Oord - Werkendam bv 
Sasdljk 34, Postbus 8 
Werkondam. Tel. 01835 - 22 44. 
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Uit het advies bleek dat voor de fundaties van de pijlers 
en landhoofden, in verband met dc aanwezigheid van 
de slappe bovenlagen voor allc stcuiipuntcn een paal- 
fundering was vereist, waarbij dc volgendc fundcrings- 
constructies werdcn gckozcii: 
a. voor de landlioofdeii tli~iiiwiiiiclsclicr~iicn, samen- 

gesteld uit aan de ondcrkaiit niet gesloten Peine- 
proficlcn. Dc hovciistc iiieters dicnden te worden 
schoongepiilst cii iiict bcton gcvuld, waarin een wa- 
.peiiiiigskorf iiiocst wordcii opgcnomen voor de be- 
vcsiigiiig iiiiii rlc hovciibouw van het landhoofd. 
01) clc fiiiitlaiic viiii dc landhoofden worden ten ge- 
v o l g ~  viiii rlc cciizijdige grondbelasting *door de res- 
~>cc~icvclijkc opritten grote zijdelingse krachten uit- 
gcocfciirl. Door de grote zijdelingse stijfheid van de 
rlriiiiwiiiiclsclierinen kan aan deze krachten weer- 
siiiiirl worden geboden. Een zelfde funderingstype 
is iocgcpast voor de landhoofden van de brug bij 
'I'liolen; 

h. voor de fundaties van de tussenpijlers voor de  zij- 
ovcrspannigen, die als stroompijlers in d e  Eendracht 
dienst moeten doen een constructie, bestaande uit 
een wand van stalen damwand, waarin kokervormige 
verzwaringen zijn opgenomen. 
Deze kokers zijn aan de onderzijde afgesloten door 
een stalen plaat en moesten na het heien over de 
volle lengte worden opgevuld met gewapend beton, 
zodat deze als palen gaan functioneren, terwijl de 
damwand dient voor de stroomgeleiding en onder- 
linge koppeling van de kokers. Op .deze fundaties 
worden in de grond geen asymmetrische zijdelingse 
krachten van betekenis uitgeoefend; 

c. voor de  steunpunten van de stalen Iioofdoverspan- 
ning #de normale pijlerconstructic, bestaande uit 
bouwkuipen van stalen damwand, wiiiirin bcton- 
palen, 40 x 40 cm, worden geheid, iiiidiit dc groiid 
uit d e  bouwkuipen is ontgraveii tot ccn pcil van 
N.A.P. -10,- m. 
Nadat het heiwerk van de palen is voltooid worden 
vervolgens onder water betonkockcii in de kuipen 
gestort. 
Wanneer de koeken zijn verhard kiiiiiicii de kuipen 
worden leeggepompt en kan wordcii hcgonnen met 
de verdere opbouw van de  pijlers. 
Ten behoeve van het leegpompcii viin dc bouw- 
kuipen moeten deze voldoende wccrsiiiiid kunnen 
bieden aan de opdrijvende krachten. 
Uit het onderzoek bleek dat het noodziikclijk was de 
damwand met het oog hierop te heicn tot ccn diepte 
van N.A.P. -16,- m. De niveaus waarop de funda- 
ties volgens het advies moesten wordcii iiigelieid 
lagen tussen N.A.P. -14 m tot N.A.P. -21 ,- m, 
waarbij paalpuntspanningen van 35 tot 45 kdcmz 
toelaatbaar waren. 
Voor de opritten bleek dat opspuiten mogelijk zou 
zijn tot N.A.P. +S,- m. Om de zettingcn vuil clc op- 
hogingen te versnellen, speciaal daar waar clc op- 
ritten tegen de landhoofden zouden aansluiten wcrd 
geadviseerd om zandpalen toe te passen, rcikciide 
tot in het diepe zand en geplaatst in een straniicn 
van gelijkzijdige 'driehoeken met een zijde van 3,- iii. 

Beciuspolder 
Bij de Beciuspolder zou, nadat het dijklichaam wiis 
opgespoten, en geprofileerd eerst over een ca drietal 

jaren het onder water talud behoeven te worden ge- 
baggerd. Hier kon dus worden uitgegaan van een vol- 
ledig aangepast dijklichaam, terwijl de zettingen reeds 
voor een groot deel zouden hebben plaatsgehad. Uit het 
grondonderzoek was gebleken dat  ter plaatse van het 
nieuwe dijk-tracé tussen het maaiveld en N.A.P. -1,- m 
een kleihoudende zantdige laag werd aangeboord met 
lage conusweerstanden. 
Tussen N.A.P. -1, -m en N.A.P. -2,50 a 3,- m komt 
vervolgens een zandlaag voor met hogere conusweer- 
standen, daarna wordt een veenlaagje aangetroffen 
waarna slappe kleilagen volgen tot een diepte van 
N.A.P. -13,- m. De hier te verwachten zettingen ge- 
baseerd op het grondonderzoek van boring 43 D 22 - 
34, (fig. 64) zouden volgens de zettingsberekeningen 
liggen in de orde van grootte van 31,9 + 5,3 log t cm, 
of na 27 jaar = 10.000 dagen 53,l cm (t in dagen). 
Tengevolge van de aanwezigheid van de zandlaag van- 
af N.A.P. -1,- m en tot N.A.P. -2,50 à 3,- m bleek 
voor de stabiliteit van het kanaaltalud geen taludbe- 
storting te zijn vereist. 
Dit geval doet zich langs de Eendracht alleen in de 
Beciuspolder voor, waar de bovenste lagen onlder het 
binnendijkse maaiveld van een betere samenstelling 
bleken te zijn ldan de grondlagen buitendijks van de 
huidige hoogwaterkering langs de Eendracht. Aan het 
opspuiten van het dijklichaam en aan d e  perskade 
dienden met het oog op de stabiliteit van de onder- 
grond de eis te worden gesteld dat in 2 slagen moest 
worden gespoten van elk ten hoogste 2,50 m dik. De 
tweede slag moest ten opzichte van de bovenkant van 
de perskaden van de eerste slag zover worden terug- 
gelegd, dat de verbindingslijn bovenkant talud l e  slag 
- bovenkant talud 2e slag niet onder een steilere hel- 
liiig dan 1 : 6 zou komen te liggen. Verder #dienden de 
pcrskaden van weinig doorlatend materiaal te worden 
gemaakt met buiten taluds van ten minste 1 : l % ,  dit 
teneinde te voorkomen dat zich water in de perskaden 
zou ophopen, waardoor wegpersen van d e  bovenste 
slappe laag zou worden bevorderd, hetgeen gaat ten 
koste van de stabiliteit. De bermbreedte ter hoogte van 
N.A.P. diende ten minste $50 m te bedragen. 
Teneinde voldoende controle te kunnen uitoefenen op 
het verloop van de daling van de wateroverspanning 
in d e  grondlagen onder de buitenberm dienden in de 
plasberm waterspanningmeters te worden geplaatst. 

De Leguitpolder 
In de Leguitpolder bleek uit het onderzoek dat vanaf 
het plaatselijk maaiveld tot N.A.P. -12,- m zeer slap- 
pe lagen voorkomen, bestaande vanaf het maaiveld tot 
N.A.P. -4,- m uit kleihoudende zandlagen met veen- 
sporen en veenlagen en beneden N.A.P. -4,- m uit 
voornamelijk klei. Beneden N.A.P. -32,- m begiiit de 
grondslag overwegend uit zand tc bestaan en nemen 
de conusweerstanden snel toc. Voor ,de beoordeling 
van ,de stabiliteit werd tevens de wijze van uitvoering 
in beschouwing genomen. Het bleek dat aan de opspui- 
tingswerkzaamheden hier dezelfde eisen dienden te 
worden gesteld als boven omschrcven voor de Becius- 
polder, 
Een zeer belangrijke eis was, dat nadat het dijklichaam 
tussen de perskaden zou zijn opgespotcn, voldoende 
tijd diende te verstrijken voordat Iiet aangrenzende 
kanaaltalud onder een helling van 3 : 4 vanaf N.A.P. 
tot N.A.P. -6,- m in de droge zou worden aangelegd. 
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De ophoging boven de tussenberm ter hoogte van 
N.A.P. bleek grote invloed op de stabiliteit van het 
kanaaltalud beneden N.A.P. te hebben, waarbij deze 
invloed zou afnemen naarmate de berm breder zou 

I worden aangelegd. Uit het advies bleek verdcr dikt iil- 

vorens met dc afgraving bciicdcn N.A.P. zoii iiiogcii 

l worden begoniicii ccrst ccii vollctligc iiiiiil~iiïsii)g viiii 

het opgespotcii clijklicliiiiiiii iiioc\I / i j l i  Irci.cik~t, \v:i:ii- 

voor controlc niet hcliiilli viiii \vriicili~~riiiiiiiit(siii~Ic~'s, 

I geplaatst in de tiissciil>ci~iii, iiooil/iikcIijk wct cl pciiclii. 
i Uit de berekeningen blcck vcitlci' tliii v001 ~ ~ l d ~ o i i d c  

stabiliteit van het oiitlci~w:iici~-iii1ii~1, io9 pliiiilrc. i i i  rlc 
situatie waarbij de iiiciiwc wriici.kcriii~ liot 8r;iij ïoii 
moeten keren, ccn hcriii iiici ccii hrcctlic viiii icii i i i i i i -  

ste 5,- m noodziikclijk wiis, terwijl Iici oiidctwiiicr- 
talud tussen N.A.P. cn N.A.P. -4,- ii i  I)ij culi i i i l i i c l -  

helling van 3 : 4 diende tc worclcii hcsiot i iiici ccii 
taludbestorting van tenminste 425 kg sioriuicoii ~)ci' 111'. 
Volgens de zettingsberekeningcii, ycl)iiaccicl op Iict 
grondonderzoek van boring 49 B 3-7 (Ti&. Ti4)  /ciiirleii 
in de Leguitpolder onder ,de kruiii viiii clc Ii~)ciy~iitcr- 
kering zettingen zijn te vemvacliicir i11 cl0 orclc viin 
grootte van 92,s + 15,6 t cm (t ii i  iliig~ii) of IJS ciii na 
27 jaar. 

De omkadingen van de specicl>crgingen 
Voor de opslag van de i i i i  clc cloor rlc I!ciirlriiclit te 
baggeren vaargeul vrijkoniciiclc specie zoiirlcii ii i  Iioofd- 
zaak buitendijkse terreincii worrlcii iiigcriclil. I let ging 
om, voor zover het dc víiiirgciil cloor rlc I~ciiclracht 
betreft, ca 7,s miljoen m:' klcilioiidciid ziiiitl, slil~liou- 
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dend zand, zandige klei, klei, veenhoudende klei en 
veen. 
De eerste speciebergingen zouden worden gemaakt aan 
de oostzijde van dc vaarwcg tiisscn Iiet kanaaltracé en 
clc Iioogwaicrkcriiig viiii tlc Eciiclríiclitpolcler tcn zui- 
rlcii viiii Niciiw-Vossciiiccr iiici cc11 iiilioiitl van ca 
I,(,  iiiiljocii iii:i cii iiisscii rlc Sliiiikdiiiii, de Ilccren- 
~~) l r lc i , ,  rlc Ucciiispolrlcr cii liet kiiiiiiiil icii iioorden 
viiii Niciiw-Vosïciiiccr (fig. 64) iiict Cii 5 iiiiljocii m:J 
iiilioiicl. 
Uit clc I~ovenstaande opsoniming viiii tlc soorten te 
hcigcii specic blijkt dat dczc specie, rlic i i i  Iioofdzaak 
zal dienen tc worden gecutterd cn ovcr grotc afstanden 
zal moeten worden getransportecrtl, iiii cc11 zcer dunne 
niodderbrei zal bestaan. I-lei ovcrtolligc water kan 
tcngevolge van de slechte cloorliitciicllieid van het ma- 
teriaal en de ondergrond slccliis Iiingziiam in vertikale 
richting afvloeien. 
De te maken perskiiclcii ioiicl cle speciebergingen zou- 
den dus aan de cis iiiocicii voldoen dat zij gedurende 
lange tijd (over cc11 vrij groot aantal jaren, daar het 
cutterwerk zich ovcr clc pcrioclc 1970-1975 zal uit- 
strekken) aan grote Iioi'izoiiiiilc watcrdrukken zouden 
moeten kunnen I~looi siiiiiii. I lei Id.G.M. adviseerde aan 
de hand van Iict Iiicrvooi' vci'i'icliic oiiclcrzoek om de 
buitenkanten viiii rlc pcrskrirlcii tcycii crosic te be- 
schermen door iiiiclrlel viiii cc11 niet wiiicrcliclitc be- 
kleding, wclkc zorliiiiig iiiocst zijii iiilgcvocrd, dat Iict 
er onder aanwezige I>otlciiiiiiiiteriiial iiict kon uitspoelen 
bij een toch grote wiiicrtloorliiteiidli~id. 
De aanleg van dc oiiikiidingcn zou als volgt geschicdcn. 

a. het aanleggen viiii ecn perskadc van mijnsteen op 



het maaiveld tot een hoogte van N.A.P. +3,- m 
(hoogwatervrij i.v.m. het transport iiiel vrachtauto's 
over de kaden en het risco van viillcii viin het depôt 
bij hoogwaters); 

b. het opspuiten van zand ticlitcr de niijnsteenkaden; 
c. met ,behulp van lict gcspotcn zand door middel 

van optrekkcn de oiiikuding tot liet peil van N.A.P. 
+6,- m ondcr proficl brengen. 

Hct volspuitcii vciii de spcciebergingen zou zonder 
tusseiifoscii kuiiiicii gcscliieden. Al spoedig bleek dat 
bij cc11 tlcryclijk voorstel men onderscheid diende te 
nicikeii tiisscii dc kudcgedeelten, waar de bestaande bo- 
tlciii Iiogcr of lagcr dan N.A.P. lag. 
13ovcndicn niocst in het profiel op het peil van N.A.P. 
-1-3,- ni ceii buiterrberm van tenminste 15,- m wor- . - 

voorbelastingsterp ter plaatse van het westelijk land- 
hoofd in 1970 worden gerealiseerd. 
Daarna zou in 1971 de onderbouw voor (de brug worden 
aanbesteed, terwijl de westelijke oprit in 1972 zou wor- 
den aangelegd. 
Het onderzoek in het terrein omvatte 16 V-sonde- 
ringen, 14 middelmare sonderingen en 6 boringen. 
De V-sinderingen werden weer verricht voor het on- 
derzoek van de draagkrachtige lagen ter ~ laa tse  van 
de brugfundaties (landhoofd& en  tussen~ijlers). De 
middelzware sonderingen werden uitgevoerd voor het 
onderzoek van de minder draagkrachtige lagen ter 
plaatse van de opritten. Zowel bij d e  V-sonderingen 
als de middelmare sonderingen is in enkele punten 
gebruik gemaakt van de  kleefmantelconus. 
Uit het terreinonderzoek kan de volgende schemati- 
satie van d e  nrondlaaen worden ovnesteld: 

tlcii iiiingclcgd. de ondergrond bestaat voor het grootste gedeelte uit 
Uit Iict stubiliteitsonderzoek bleek dat voor de  kaden s l i~oudende  met van enkele 
iiciiigclcgd op maaiveld ter hoogte van N.A.P. of punten bij de oostelijke oprit, waar samenhangende 
Iiogcr geen stabiliteitsverlies was te vrezen indien er lagen zijn aangetroffen op een diepte van N.A.P. 
geen ophoping van perswater in de mijnsteenkade -2,OO m en N.A.P. -8,OO m. Deze samenhangende zou kunnen optreden, noch van mijnsteen- lagen bestaan uit een 2.00 m dikke veenlaag met daar- 
deeltjes. 
Voor de gedeelten waarvan de  oorspronkelijke bodem 
lager dan het niveau van N.A.P. was gelegen werd 
geadviseerd op die gedeelten met een bodemligging 
lager dan N.A.P. -3,- m (ter plaatse van de geulen) 
eerst zand op te klappen, tot N.A.P. -3,- m en ver- 
volgens de mijnsteenkade op te bouwen, waarbij het 
nodig was om de in het dwarsprofiel ter hoogte van 
N.A.P. opgenomen berm afhankelijk van d e  oor- 
spronkelijke bodemdiepte geleidelijk te verbreden van 
3,- m bij de bodemligging op of boven N.A.P. naar 
5,- m. bij de  bodemligging op N.A.P. -3,- m of 
lager. 

uun- Aan de  landzijde van de depôts mocstcn dc d. 
wezige ehoogwaterkeringen dienst gaan docn uls om- 
kading van de depôts aan de achterzijde. 
Verwacht werd dat er geen !direct gevciur voor even- 
wichtsverstoring voor deze dijken aiinwczig zou zijn. 
Geadviseerd werd om wel tijdens het vullen van d e  
depôts met behulp van waterspanningsmctcrs de stij- 
ging van het phreatische vlak in de tlijklichamen te 
controleren. 
Een belangrijke verbetering is hier tc bcrcikcii door het 
aanbrengen van een drainage in de teen vitii Iict binnen- 
talud, waardoor kans op afschuivcii bclaiigrijk kan 
worden verminderd. 

De overbrugging ten zuiden van de Slaokdnni 
In OTAR 56 (1971) no. 4) is uiteengezct dc kciizc van 
het type brug dat ter plaatse van de Slnaktliiiii zal 
wordcn gebouwd, n.l. een verstijfde staafboogbriig iiict 
ccn hoofdoverspanning van 140 m en aan wccrszijrlcii 
ccn zij-overspanning van 34,45 m. 
De opritten naar de brug zijn als grondlicliaiiicii oiit- 
worpen, die aan de zuidzijde van de  Slaakcl:tiii, iils 
zijnde de zuidelijke hoogwaterkering van dc Prins 
Hendrikpolder, zijn gesitueerd. 
Ten zuiden van zowel de westelijke als ,de oostclijkc 
oprit werden grondbergingen ontworpen, waarin dc bij 
de baggerwerken vrijkomende baggerspecie zou wortlcii 
gcborgen tot een niveau van N.A.P. +6,-. 
In verband met het voor de werken opgestelde iijtl- 
schema zouden de oostelijke oprit, het werkplatciiii 
voor de montage van de bovenbouw van de brug cn dc 

oider een grijze kleilaag van wisselende =dikte (van 
0,50 tot 3,00 m). 
Ter plaatse van de brugfundering bleek de slibhou- 
dende zandlaag plaatselijk verontreinigd met schelpen, 
klei- en veeninsluitingen, houtresten en enkele klei- 
laagjes. 
Bij het door het L.G.M. uitgebrachte advies voor de 
toe te laten paalpuntspanningen werd rekening gehou- 
den met de  volgende gegevens: 
het ,baggeren van het kanaalprofiel met bodem op 
N.A.P. -6,- m; 
dc o~hoginaen tot ongeveer N.A.P. + 10.90 m ten be- . w -  

Iioevc van de opritteLen de hieruit voorkloeiende ne- 
gatieve kleef op de palen; 
de aanwezigheid van het dijklichaam van de hoog- 
waterkering van de Prins Hendrikpolder en de dijken 
langs het kanaal met een kruinhoogte van N.A.P. 
Li;- m. 

I - ,  --i, 

de in een later stadium te vullen grondbergingen met 
baggerspecie uit de  vaargeul; 
het feit dat de oostelijke oprit en de voorbelastings- 
terp in de westelijke oprit ter plaatse van het weste- 
lijk landhoofd reeds minstens een jaar, voordat met 
het heiwerk zou worden begonnen, zouden zijn gerea- 
liseerd. Uit het advies bleek dat funderen op verschil- 
lend niveau mogelijk was, doch dat hierbij wel zettings- 
verschillen dienden te worden ingecalculeerd, n.l. bij 
een basisniveau voor het oostelijk landhoofd en de 
oostelijke pijler van respectievelijk N.A.P. -12,- m en 
N.A.P. -13,- m zou de uiteindelijke zetting van het 
landhoofd 3 cm bedragen cn voor de pijler 5 cm, dus 
2 cm verschil, en bij een basisniveau van N.A.P. 
-24,50 m voor het oostelijk landlioofd en van N.A.P. 
-13,- m voor de oostelijke pijler ccn zettingsverschil 
van 5 cm. 
Voor de westelijke pijler bij een basisniveau van N.A.P. 
-18,50 m en voor het landhoofd van N.A.P. -15,lO m 
werd weer een verschil in zettingcn van 2 cm ver- 
wacht. Door de fundaties van oost naar west te brengen 
op de basisniveaux van resp. N.A.P. -25,- m; 27 m; 
25,50 m en 25,- m werd verwacht dat (de zettings- 
verschillen zeer gering zouden zijn. 
Een nadeel van een dergelijk diep fundatieniveau is 
dat zeer lange paallengten benodigd zijn, terwijl zwaar 

heiwerk is te verwachten, hetgeen weer is te compen- stramien geplaatst van hart op hart 3 m, aan te brengen 
seren door de palen met behulp van het gebruik van de teneinde door de daarmede te bereiken verticale drai- 
spuitlans door de harde lagen tusscn N.A.P. -12,- m nage het afstromen van het perswater te versnellen en 
en N.A.P. -20,OO m op diepte te brengen. daardoor de stabiliteit van het geheel te verhogen. 
Ten gcvolge van de eenzijdige ontgraving als gcvolg Voor het op definitieve hoogte brengen van de opritten 
van de aanleg van het kanaal onder de brtig in de iiattc (Ze fase) bleek het evenwicht over het grootste gedeel- 
zullcn op de tusscnpijlers horizontale kraclitcn wor- te verzekcrd met uitzondering van enige punten. 
den uitgeoefend, waarvoor schoorpalen in het palcn- Geadviseerd werd om alvorcns mct het spuiten van de 
plan van de pijlers moesten worden opgcnomcn. Dcze 2c Fase te beginnen ter plaatse van de toekomstige 
palcn moesten de horizontale kracht van 820 t. :iaii- grondbcrging aan de tecn van het weglichaam eerst 
grijpende op het niveau van N.A.P. -5,90 i i i  cii wcr- cc11 3 m liogc steunberm van zand aan te brengen 
kcnde in de richting van de as van Iict kniiaal opnciiicii. over een breedte van 7,- m gemeten uit de teen, voor 
Voor de landhoofden werd de horizontale kracht bc- Bdc oprit werd het dan mogelijk geacht een taludheling 
rekcnd op 375 t., met aangrijpingspunt op N.A.P. van 1 : 3 te realiseren. 
+8,- m, werkend in dezelfde richting. In dc definitieve situatie, na het opvullen van de grond- 
Voor de zettingcn van de oprittcn werden de nodige bcrgingcn tot N.A.P. +5,90 m zouden de ontworpen 
zettingsberekeningen uitgevoerd, en wel als gevolg profielen voldoende stabiliteit bezitten. 
van adc aanleg van dc opritten zelf en als gevolg van - 
de met baggerspecie gevulde grondbergingen. j Uitgaande van bovenvermelde gegevens werd begon- 
Voor de westelijke oprit werden deze berekend op nen met de voorbereiding van het bestek BER 1065. 
max. 23 cm na 27 jaar op het hoogste punt en voor de Ter verduidclijking van de samenhang van de werken 
oostelijke oprit op max. 92 cm na 27 jaar op het langs de Eendracht wordt opgemerkt dat een spoedig 
hoogste punt. gereedkomen van het eerste compartiment van grond- 

berging I (fig. 64) nodig was om hierin de specie te 
Ten aanzien van de aanleg van de  opritten in de natte kunnen bergen van: 1. het i.v.m. de bouw van de brug 
werd geadviseerd om bij toepassingen van taludhel- Vossemeer te verleggen gedeelte van de vaargeul en 
lingen van 1 : 3 de zandlichamen in twee fasen op te om op de bouwplaats van de brug ruimte te maken 
spuiten, n.l. in de  eerste fase opspuiten tot N.A.P. voor het werken met m a a r  aannemersmaterieel en 
+5,- m waarbij tevens werd aanbevolen onder de 2. de specie van baggervak 11, omdat een snelle uit- 
teen van het spuitlichaam 4 rijen zandpalen, in een voering van dit baggewerk van belang was om tijdig 

meer dan 40 jaar ervaring in de bouw van zand-zoutstrooiers (patent alkinson) 
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de grondberging 111 tot stand te kunnen brengen. Deze 
laatste was samen met de grondberging IV nodig voor 
het bergen van de specie uit baggerwerk in de zuidelijke 
mond van d e  Eendracht, waarmee in 1970 moest wor- 
den begonnen omdat het bestaande geulprofiel aldaar 
te gering was voor een veilige veiwerking van de in 
1971 en volgende jaren te verwachten toeneming van 
de getijstromen als gevolg van de vergroting van het 
debiet op de Eendracht door ,de uitvoering van de 
baggerwerken. Baggervak I1 zou eerst, voorzover het 
het zuidelijk gedeelte betrof, kunnen worden gebaggerd, 
nadat de dijkverlegging in de Leguitpolder zou zijn 
gereedgekomen. De werken nabij de Slaakdam voor 
de oostelijke oprit en de voorbelastingsterp voor de 
aansluiting van de westelijke oprit tegen het westelijk 
landhoofd voor ,de brug werden in het betreffende 

bestek opgenomen in verband met de bouw van de 
brug aldaar. Op het gereedkomen van $deze brug en 
de aansluitende opritten zou de aanleg var1 de hoog- 
waterkerende dijken langs de doorsteek van de vaar- 
weg door de Prins Hendrikpolder worden afgestemd. 
Deze werken zouden in 1973 gereed dienen te komen 
teneinde te bereiken dat in 1974 de Slaakdam zou 
kunnen worden doorgegraven. 
De tracékeuze voor de brugverbinding nabij de Slaak- 
dam is gemaakt in overleg niet de Rijks- en Provinciale 
Waterstaatsdiensten in Zeeland en Noord-Brabant. 
Het gekozen tracé ten zuiden van de Slaakdam had het 
voordeel dat met de bouw van de brug en de brug- 
opritten niet behoefde te worden gewacht op de grond- 
aankoop, terwijl bovendien minder landbouwgrond 
verloren zou gaan. 

Bij een meer noordelijk 'track zou de grondaankoop 
tot ernstige vertraging in  de uitvoering hebben kunnen 
leiden, terwijl het gekozen tracé bovendien vanuit ver- 
keersoogpunt gunstig was gesitueerd, mede in verband 
met later door de provincie Zeeland nabij hct plaatsje 
St. Philipsland uit te voeren wegenwerkcn. 
De voor de aanleg van de werken benodigde Iiocveel- 
heid zand zou, zoals boven reeds vermeld, voor een 
gedeelte worden ontleend aan het baggcrvak l (fig. 64) 
terwijl voor het tekortkomend zand ecn zaiitlwiiiploats 
werd aangewezen ten zuiden van dc Slankt1;iiii i i i  tlc 
overgang van d e  Krabbenkreek naar dc Eciicl raclit. 
Bij de keuze van de zandwinplaats wcrcl overleg gc- 
pleegd met het arrondisscmcnt Dordrcclit viiii tlc cli- 
rectie Benedenrivieren als bclicciwtlcr viiii tlc i.ivicrcii 
in dit gebied, de Watcrloopkiiiitligc oftlcliiig v;iii tlc 
Deltadienst en de stuclicdienst Vlissiiigcii v;iii ilc Rijkli- 
waterstaat. De zandwinplaats was gcprojcclccrtl iii cc11 
gebied, bestaande uit ovcrwcgciicl joiigc sctliiiiciiicii. 
Uit het baggervak I bleek bij Iict groiidoiitlcrzock 
slechts de eerste snede van het cuttcrwerk tot N.A.1'. 
-3,50 m geschikt om als ophoogzand te worden gcbriiiki 
voor het opbouwen van de omkadingen. Dit 1.niit1 

zou worden verwerkt in de omkadingen van de grond- 
bergingen I en IV, in verband met het feit dat liet bc- 
treffende zand een zeer fijne korrelstructuur had, terwijl 
beneden N.A.P. -3,50 m te grote verontreinigingen 
werden geconstateerd. 
Voor eventuele onderhoudsbaggerwerk was een stort- 
plaats nodig om de vrijkomende specie te kunnen 
klappen. Dit betrof ca 200.000 m:<, waarvoor in over- 
leg met de studiedienst te Vlissingen een stortplaats in 
de Krabbenkreek werd aangewezen. Hierbij werd er 
van uitgegaan dat deze stortplaats geen invloed zou 
mogen uitoefenen op de stroomgeul tussen St. Philips- 
land en St. Annaland omdat, ten gevolge van het in 
zuidelijke riohting opdringen van een uitloper van de 
zandplaat Dwars in de Weg, waarbij vrij forse zand- 

afzettingen de plaatrand beheersten, in 1961, 1965 en 
1968 vrij ernstige schade aan de havendammen van de 
haven van St. Annaland was ontstaan. Teneinde te 
voorkomen dat door het storten van de specie boven- 
vermelde tendens zou worden versterkt werd de stort- 
plaats ca 800 m oostelijker geprojecteerd in de uit- 
loop van een vloedschaar aldaar. Teneinde de hoog- 
waterkeringen, welke onderdeel gaan uitmaken van de 
omkadingen van de speciedepóts zoveel mogelijk tegen 
indringen van het spuitwater bij het vullen van de 
depóts alsmede tegen uitschuren te beschermen werd 
voorgesohreven dat tegen het buitentalud een plastic 
folie moest worden aangebracht van zwarte kleur, waar- 
aan de volgende eisen worden gestel~d: 

- grote soepelheid en elasticiteit 
- tenminste 1 jaar bestand tegen weersinvloeden en 

zoiiliclit. 

Ilc wcrkcii zouden worden uitgevoerd op terreinen, 
tlic geclccltclijk eigendom (buitendijks) van het Rijk 
wiircii cii overigens door tussenkomst van het bureau 
I~clliiziikcii tlcr Domeinen te Breda, welke dienst de 
;i;iiikool> v;iii hiiiiciiclijksc gronden in het Deltagebied 
vci-/iorgi, ~ c r  bcscliikking werden gesteld, vooruit- 
lopc~idc op ilc naiikoop. 
Voor tlc groiitlaiiiikopcii zowcl binnen- als buitendijks 
wcrdcii tlc bciiodigtlc oiilcigciiin&bescheiden tijdig 
voorbcrcid, terwijl per I opi'il 1069 dc mosselpercelen 
in de Ecndraclit i i i t  clc vcrliiiiir wcrdcn genomen. 

Voor de dwarsproficlcn vati de oprillcii voor de brug 
bij Vossemeer en de brug bij tlc Slonktlaiii zic fig. 65. 
In dezelfde figuur zijn ook aniigcgcvcii tlc tlwarspro- 
fielen over ,de hoogwaterkcringcii i i i  ilc I .cgiiitpolcler en 
de Beciuspolder. 
Figuur 66 geeft een overzicht viiii clc gi~oiitlhcrgiiigcn 
111 en IV en fig. 66A dwarsprol'iclcii viiii tlc oiii- 
kadingcn. 
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Dc figuren 67 en 68 geven een overzicht van de uit- 
bouw van resp. de oostelijke en de westelijke oprit 
voor de brug bij Vossemeer ter plaatse van de hoog- 
waterkeringen. 
Figuur 69 geeft een situatie van de oostelijke oprit voor 
de brug bij de Slaakdam met de onderverdeling van 
,de grondbergingen I en de voorbelastingsterp voor de 
westelijke oprit van (de brug, terwijl fig. 70 hiervan een 

detail geeft nabij het oostelijke landhoofd. Figuur 71 
geeft de situatie van ,de werkhaven ten noorden van 
de Beciuspolder van waaruit het werk werd uitgevoerd. 
Op dit punt was tevens een ketenterrein geprojecteerd 
t.b.v. de aannemer en de directie alsmede een directie- 
steiger in de haven. 
Figuur 72 geeft een overzicht van de dwarsprofielen 
FI'F t/m I/I van fig. 64. Betreffende de toe te passen 

Figrr i~r  67. Oprirrcri brirg bij Vo.~si~r i iec~r .  
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wegconstructies werd liet gebruikelijke ovci'icg gc- 
voerd met het Rijkswegenbouwlabori~Iori~~~i~. Niidat 
nog overleg was gepleegd met de Bcigisciic vcricgcn- 
woordiger op grond van artikel 7 vali Iici vci*cii.iig voor 
de aanleg van de Schelde-Rijnverbiiitiiiig, ~iisiiictic iiiet 
andere Rijksdiensten, provinciale cliciisicii, w:ilcisciiap- 
pen en gemeenten en de procedure voor tic iiitlijkiiigcn 
op grond van de wet van 14 juli 1904 i i i  g~iiig wiis ge- 
zet, kon nadat de vereiste vcrgiiiiiiiiip,cii cii gocclkcu- 
ringen waren verkregen het wcrk op O sci>iciiihcr 1069 
te 's-Gravenhage worden aanbcsiccti. 
In totaal kwamen 43 inschrijviiigcii op licî i>cslck 13ER 
1065 binnen, variërend viiii / 14.X27.000,- tot 
f 21.200.000,-. 
Het werk werd gegund aan dc Iíiagslc iiisciirijvcr n.l. 
aan de combinatie Jac. G. vaii Oord N.V. te Utrccht 
en S. A. Dragages Dccloccii cl Fiis te I3riissci, voor 
f 14.827.000,- exclusief oiiizctbclastiiig. 

De eindoplevering werd bci~iiriid i113 25-2- 1972. 
De voornaamste in Iict bcsick c~pgciioiiicii Iiocvccllicdcii 
hadden betrekking op tlc voigciicic i~oslcii: 
het cutteren en wcgllcrïcii vr111 /riiici cii aiidcre specie, 
resp. in te maken wcrk of i11 groiirlbcrgiiigcii 1.700.000 
meters; 
het baggeren van si,ccic icr jilriiilsc viiii tic bouwplaats 
voor de brug bij Vossciiicci 200.000 iii:I; 
zandmigen uit clc ïiiiiciwiii~iiiiiiis oii vciwci'kcn in de 
ophogingen tcii hcliocvc v:iii cic ririiiicg vliii tlc ollrittcn 
cn de omkadingcii v ~ i i i  tic gi oiitil)ci'giiigcii 1.000.000 iii:!; 
zandzuigen cii i i i  b~ikkcii vcivoci*cii 2fiS.000 iii:i; 
in de droge profilcrcii v:iii c11 130.000 I I I : ~  z~iiicl; 
grond, tccloíirtlc cii klei oiiigi'iivcii cii vcrwcrkcii 
210.000 ni:l; 
idem en tcvcns vcrvocrcii 05.000 iii:I; 
vervoercii van iiiijiisiccii vanai Slciii i i i  Zuid-Liniburg, 
lossen cn verwcrkcii i i i  Iict tc niíikcii wcrk 430.000 ton; 
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het in de droge verwerken van te leveren zand 
226.000 m:<; 
zandpalen aanbrengen 30.000 ml; 
grind 30 mm cn groter 30.000 ton; 
warm zand asfalt 17.000 ton; 
grind asfalt beton 13.000 ton; 
open asfialt beton 1.800 ton. 

bi" 
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Na de gunning van het bestek werd op 17 september 
1969 met de werkzaamheden begonnen. 

Deze bestonden in eerste instantie uit: 
a. het aanleggen van de omkadingen voor het l e  

compartiment en de verdere omkadingen van het 
speciedepòt I (fig. 64); 

b. het verleggen van de vaargeul bij de nieuw te bou- 
wen brug Vossemeer i.v.m. de bouw van deze brug: 

w 
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B.V. Betonfabriek Haringman 
HOUTKADE 18, GOES 
TEL. 01100 - 7795 

Leveringen aan Rijn-Schelde kanaal 
van Betonblakken Systeem Haringman. 
Tevens leverancier van o.a. 

Heipalen traditioneel gewapend 
Heipalen voorspanning 
Tegels 
Visbektegels 
Banden 

Fixirirr 70. Voorl~el<rs/irig oostelijke opril. 

c. het aanleggen van werkwegen in de polders van Dc uiiiiiiciiici kwiiiii iiici Iici ~ O O I ' H I O I  oiii ccii gcclccltc 
Nieuw-Vossemeer ter ontsluiting van het werk; van dc iiiijiistccii, tlic viiii tlc Siiiiiiri~ti~Jiic~i i i i  1,iiiiburg 

d. het uitleggen van persleidingen; werd botrokkeii, 11cr sl~oor i i i  plriiiis viiti licl s~ l i ip  uiin 
e. het opspuiten van de oostelijke oprit voor de brug te voeren en wel naar Iict sliilioii v:iii Ilcipgcii 01) Zooiii 

bij de Slaakdam. en verder per vrachtauto direct i i i  Iici wei k ic rijilcii. 

beplantingen! 
AANLEG EN 
ONDERHOUD 

IJZERMAN B.V. 
Runstraat 30-34 - Oielderrnalsen - Telefoon 0345681-8887 

Voor de Schelde - Rijnverbinding 

leverden wij grote hoeveelheden: 

i ZINKSTEEN 

i STORTSTEEN 

i MIJNSTEEN 

i FOSFORSLAKKEN 

i ZAND EN GRINT 

i GEBROKEN GRINT 

DE HOOP B.V. 
Stationsweg 4 

Telefoon 01150 - 7940 

Figiiiir 69. Oostelijke oprit hr1r.q b0 Vouset~tcer. TERNEUZEN 
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VERKLARING 

- - -BODEMLIJN VOLGENS BESTEK' 

DWARSPROFIEL A-A 

Figititr 71. Werkliuven. 

Deze mijnsteen werd in eerste instantie verwerkt in 
de tussenkade tussen de grondbergingeii I cii I 1  cn ver- 
volgens vanuit deze kade in noordelijke riclitiiig verder 
uitgereden voor de westelijke kade van groiidhcrging I. 
In iedere grondberging zouden twee lozingskisicn voor 
de afvoer van het perswater worden opgciioiiicii. 
Voor het opspuiten van de oostelijke oprii voor de 
brug nabij de Slaakdam werd de  profielzuigcr ,,i<oiiri - 
dam" in de zandwinplaats gestationeerd, wclkc I ~ I I P C I  

het benodigde zand via een persleiding in dc oprii 
perste. Dit onderdeel kwam eind november 1969 
gereed. 
Bij het zuigwerk in de zuigput werd in verband iiict 
de stabiliteit van de Slaakdam, die de zuidelijke lioog- 
waterkering van de Prins Hendrikpolder vormt, de cis 
gesteld dat eerst op een afstand van tenminste 300 m 
uit de buitenteen van de dam ter hoogte van N.A.P. 
op een diepte van N.A.P. -20 m zou mogen worclcii 
gezogen, waardoor een helling van tenminste 1 : 15 
vanuit de teen kon worden gehandhaafd. 
Half november werd begonnen met de aanleg van 
de perskaden voor het opspuiten van het keten-terrein 

ten noorden van de Bcciuspolder en werd tevens het 
cutterwerk voor de aanleg van een werkhaven en de 
bouwplaats voor de brug ter plaatse ter hand genomen. 
Dit baggerwerk werd vervolgens uitgebreid tot de aan- 
leg van de  vaargeul ten noorden en ten zuiden van de 
bouwplaats voor de brug bij Vossemeer en de aanleg 
van een overslaghaven ongeveer ter hoogte van de 
tussenkade tussen de grondbergingen I en 11. 
Voor dit laatste werk wcrd de cutterzuiger Omme- 
landen ingezet. 
Tijdens de uitvoering van het baggerwerk in de bagger- 
vakken I en I1 werd er een ondemock in situ ingesteld 
naar de te realiseren taludhcllingcii voor de vaargeul 
door de Eendracht. Hiervoor wcrd besloten een aantal 
proefvakken aan te leggen. 
De hierbij in te zetten cutterzuiger ,,Utrechtw was uit- 
gerust met een z.g. sperry kompas, waarmede in theorie 
elke gewenste taludhelling traploos was te cutteren 
met een nauwkeurigheid van 0,50 m. 
Begin januari 1970 werd begonnen met het droge 
grondwerk voor de aanleg van de sloten en perskaden 
van de vrijkomende grond, voor de opspuiting van de 
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m ophoging 
PROFIEL F - F 

ingraving 
.,..,t.Ra* m mijnsteen 

m klei 

e B P I I F L  H-Y 

UW*' l I1  
t ,  

Figrrrrr 72 .  D~t~~tr.spt*o/ielcir F /F  rot eii nier I / / ,  z ie  fig. 64. 

zandlichamen voor de  westelijke en oostelijke oprit 
voor de brug bij Vossemeer en de binnenperskade voor 
het zandlichaam voor de aanleg van d e  hoogwater- 
kering in de Beciuspolder. 
Tegelijkertijd werd een aanvang getnaakt met de droge 
ontgraving van de  sleuf voor het aanbrengen van de 
kraagstukken met bestorting in de Lcg~iitpolclcr. Ilier 
deden zich dezelfde problemen voor iils bij tic iianlcg 
van de dijk in de Auvcrgnepoltlcr (zie O'I'AIZ 12/1973) 
als gevolg van de aanweziglicitl vaii cc11 vcciilaiiy. 
Met de opgedane ervaringen in tlc Auvci.yiic~~older en 
een zeer zorgvuldige uitvoering konclcii Iiior ccliter 
ernstige opbarstingen van de veenlaag woi*tlcii voor- 
komen, waarbij de belangrijkste eis was clc hij tlc ont- 
graving vrijkomende grond te dcponcrcii 01) ccn af- 
stand van tenminste 10,- m uit de iii5icck van de 
ontg~aving. 
De aannemer besloot de voor de aiiiilcg viiii clc Iioog- 
waterkering in ,de Leguitpolder bciiotligclc iiicitcrialen 
over land aan te voeren, n.l. k 16.000 ioii iiiijnsteen 
vanaf Bergen op Zoom, 4500 toii kopcrslrikhlokken, 
10.000 ton stortsteen en 1400 ton ytiiirl viri stlc Iiaven 
van St. Annaland op het eiland 'I'liolcii, terwijl de be- 
nodigde betonblokken werdcn bctrokkcii viin tlc finna 
Waringman te Goes. 
In  de periode 1 januari 1970 - augustus 1970 werden 
achtereenvolgens de zandliclianien voor de dijkaf- 
snijding in de Beciuspoldcr, de wcsiclijkc oprit voor de 
brug bij Vossemeer en tenslotte voor de oostelijke 
oprit van de brug opgespoten cn door profileren en 
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langs transport onder profiel gclririclii ~ i i  iiici ccii klci- 
bekleding afgewerkt. 
Op 24 juni 1970 ontstond bij Iici ol~al~i~iicti viii i  cle 
westelijke oprit voor de brug hij Vossciiieci~ kor1 :icliicr 
de kop daarvan over een lengte vriii c:i 25 l i t .  ccii crii- 
stige verzakking, waarbij aan wcci.szijcloti clc I~criiicii cii 
slootbodems omhoog werden gctlriiki. 
Tijdens het in droog grondwerk ol)lii)gcii vriii clc kop 
van *de oprit deed zich Iietzcliclc vci'$cliijiiaol 01, 2 jiili 
1970 opnieuw voor. 
Tijdens verdere ~p~it~~rkï;iiiiiiil~eiI~t~ i i i  Jo  wcck viiii 
39 tot 25 juli 1970 wcrtl ovcr cri 80 i i i  opiiiciiw dc 
slootbodem omhoog geperst, ioinwijl ccii i i i  de oprit 
aangebraohte mantelhuis VOIII*  Iici clooi-vocrcii van 
een waterleidingbuis wcrcl vci~iiiclcl. 
Begin maart 1970 werd hogviiiicii iiici .tic iianvoer van 
de mijnsteen voor cle iiiilroiiw vriii rlc lioogwaterkering 
van de Beciuspolclci lei' jili~i~isc vim CIC door derden 
te bouwen brug bij Vosciiiccr. 
Begin april 1970 wcrtl ccii riiinviiiig ycinaakt niet de 
aanleg van eeii ~.rintltlcpfii ii i  clc 1,cgiiitpoldcr van 
waaruit het zand icii boticiovc vriii lici ï.iindlicliuam 
voor d e  hoogwiitcrkci~iiit) i11 cli'oog grotic1woi.k wcrd be- 
trokken. 
Op advies van Iici I,iihoiiiiuriiiiii viin Cirondmcchnnica 
te Delft wcrd de iiirixiiiiiiiii spiiiilioogic voor Iict dcplit 
bepaald op N.A.1'. t 4,50 in, hij triliicllicllingcn iiict 
steiler dan L : l. 
Ondertussen werdcn tlc werkzaamlicden aan de om- 
kading van de spccicbcrging T normtial voortgczct. 





Figiii(r 77. Eet; derailfoto van her 1i)erk voor (li, oosrt.lijkc oltrir bij Vossertieer. (Aerophoto-Scliiphol) 

steun te geven. Dit was temeer van bclíing omdat de 
mijnsteenkade over een grote lengtc door cc11 vrij diepe 
geul in het ter plaatse aanwezige schor niocst worden 
uitgebouwd. Voor het spuitwerk aclitcr de kade werd 
een extra zuiger de ,,Westerscheldc" inguct. In de pe- 
riode half september 1970 - begin novciiibcr 1970 zijn 
de beide grondbergingen gesloten (fig. 73). 
Hierbij deden zich bij de grondberging 11 nog enige 
complicaties voor doordat het sluitgat in clc wcrkhaven 
nabij de Beciuspolder na op 22-9-1970 bovcn Iioog- 
water te zijn gebracht op 23-9-1970 ten gcvolgc van een 
verzakking opnieuw stroom ging voeren. 
Op 7 oktober was het gat opnieuw bovcn hoogwater 
gebracht doch brak tijdens een vrij hoge vlocd op 19 ok- 
tober daarop opnieuw door. 
Ondertussen was het 2e sluitgat, iets meer noordelijk 
gelegen, op 14 oktober afgesloten. 
Op 5 november tenslotte werd het eerste sluitgat clcfini- 
tief gesloten en konden de omkadingen rond de dcpôts 
verder worden afgewerkt door profileren van het zand- 
lichaam, het aanbrengen van de lkleibekleding, de cc- 
mentmortel penetratie van de grindbestorting vanaf 
N.A.P. + 1,- m tot N.A.P. +3,25 m en daar bcncdcn 
de asfaltcementmortel penetratie van N.A.P. + 1 ,- ni  
tot N.A.P. -2,- m. 
In dezelfde periode waarin de  grondbergingen I en I1 
werden aangelegd werd tevens de omkading van dc 
grondberging IV gemaakt. In december 1970 kwam de 

omkading, na 'het opspuiten van het zandlichaam achter 
de perskade, het aanbrengen van de kleibekleding en 
de grindpenetraties op de buiten belopen gereed. 
Nadat de hoogwaterkering van de Leguitpolder door 
de dijkafsnijding was vervangen kon de stroomgeul in 
de Eendracht ter plaatse worden verlegd naar het toe- 
komstige tracé voor de vaarweg. Nadat ,deze bagger- 
werkzaamheden voldoende waren gevorderd kon de  
oude stroomgeul ter plaatse van de aan te leggen grond- 
berging no. I11 worden opgeruimd. Deze werkzaamheden 
werden uitgevoerd in de periode oktober 1970/ 
juni 1971. 
In de periode maartlapril 1971 werd de voor het weste- 
lijk landhoofd voor de brug bij Vossemeer vereiste uit- 
bouw aan de  hoogwaterltering van de Hikkepolder in 
uitvoering genomen. 

- - 

Verder moesten nog de asfalteringswerkzaamheden 
voor .de toevoerwegen naar de brug bij Vossemeer wor- 
den verricht, wat plaats vond gedurende de maanden 
maartímei 1971. 
Uit het bovenstaande blijkt dat bij de werken voor de 
Schelde-Rijnverbinding bij het ontbreken van geschikte 
klei, voor d e  aanleg van perskaden hoofdzakelijk ge- 
bruik werd gemaakt van mijnsteen. 
Voor het betreffende werk zou de mijnsteen worden be- 
trokken van de Staatsmijnen in Limburg en volgens de 
bepalingen van ,het bestek aan ,de aannemer ter be- 
schikking worden gesteld in het sohip in de haven te 

1 Figriio 77A. O p  deze foro, get:oitien vurt noord tiaar zuid zijti in liet ntiddet~ re zien (IC (ctiril[,~: ib(itr  r / @  ~jri.ito/(/kn 111ttir ct ic8r  

~vi~rkplarccrit voor de boiilv vuil de brtig feil zriiden vuil de S la~kdr t t~ i ,  alst~iede de (iutileg i ~ i i t i  iIc* \p~.~. ir~l<tpR/i  I nti I /  ( : / I .  ook 
fig. 64). 
Ook de uur i le~  vuti lier tioordelijk gedeeire v<iri de va(igreii1 voor de ~verkvrrort is op de /oio re nirvi, [rlr trit:rlrc (In ctrit I I - I ~ ~ , ~ .  
zart~tilrcrlen voor dc uunleg ijui; de opritreti voor de 1)rrig bij Vossoireer etr de dijk(~/.stifidittr: itr (11, Ill~~:licspoldnts 

(,llfro/lllot~l Y~~lrl/tl i ltl) 

Stein in Limburg. De aanvoer naar Iict wcrk gcscliicddc 
dus voor verantwoording van dc aaniiciiicr. 
Bij de aanvoer van de mijnstccn per schip viiiiuit Stcin 
deden zich regelmatig problcnicii voor. De rctlcncn wa- 
ren: klachten van de mijncii ovcr de ofníiiiic, kloclitcn 
van de aannemer ovcr tc grotc brokken in Je  gclcvcrcle 
mijnsteen waardoor moeilijkhcdcn mct tlc ii'iiii\port- 
banden en besohadigingen aan de schcpcii oiiisiondcn. 
Teneinde het aanvoersysteem flexibclcr ie iiiiikcn wcrd 
aan de aannemer op zijn verzoek t«cgc\iiiiiti ccii ge- 
deelte van de mijnsteen per spoor v:iniiii Ziiitl-1,imburg 
aan te voeren naar het N.S. station te IJcrgcii op Zoom, 
en van daar na overslag op vracliiíiiiio'\ l?ci' iis in het 
werk te rijden. 
Tevens werd met de aannemer nog ccii sitiiii víiii meer 
werk afgesloten voor de levering viin 52000 ioii Bclgi- 
sche mijnsteen, aangevoerd pcr scliil, viiiiiif de mijn te 

# Zolder. 
Per 21-5-1970 was de mijnstccnaiinvocr, oiidiinks alle 
pogingen daarin verbetering tc brengen, cii 60.000 ton 
achter geraakt op het sclicma. In dc zomer cii Iierfst- 
periode van 1970 ging de afvocr cclitcr bctcr lopen 
(6000 tlweek per schip cn 1100 ton pcr spoor pcr dag) 
zodat eind september 1970 íille voor liet wcrk bcnodig- 
de mijnsteen was aangevoerd. 

Tenslotte werd op 1 septcmbcr I07 I Iirii work voor dc 
eerste maal opgeleverd, tcrwijl clc 2c oyslcvci~itip pliiíits- 
vond op 1 maart 1972. 
In figuur 74 zijn de in dc vcrscliilloiiclo viiclcidclcn V i i i i  

het bestek verwerkte hocvccllicclcti iiiiiiyopcvcii. 01) tlc- 
zelfde tekening zijn tcvcns tlc ~)liitiisoii iiriiigcjpuii waar 
met de verschillenclc ziti8ors wrii*cl gowciki, tciwijl 
fig. 75 een overzicht gccfi v:iti oiiil~c gcgcvciisvvlin Iict 
ingezette bagermatcriiiiil. 
Figuur 76 en figiiur 77 iqc$liuciicvclijk ccn ovcrziclits- 
foto vanuit het ziiitlcti cii ccti clciiiilfoio van dc werken 
nabij de oostelijke ol~iii viiii tlc brug hij Vosscmeer. 
Figuur 77A gccfi icii~loiic iiog ccii vollcdig ovcrzicht 
van de in juli 1970 i11 iiiivocring zijntlc wcrkcn in de 
Eendracht, van iiooitl ii:i:ii ~ i i i c l  pcfoiogríifecrcl. 

(iilortl/ i~crvolgd) 
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