
e Schelde-Rijnverbinding V1 
oor ing. J. van Rooijen, waterbouwkundige , 

In OTAR 57 (1972) no. 10 werd in de inleiding 
van de bottle-necks in het werkschema voor de a 
TIzans zullen de onder C genoemde grondwe, 
Tholen worden beschreven. 

De consequentie hiervan was dz 
onderzoek was gebleken dat, nieuwe hoogwaterkeringen binnen 

de stroomsnelheden in het zuidelijk gedeelte ontgraven bij ecn vaste waterstanc 
Eendracht beneden het toelaatbare te kunnen een talud-bestorting alvorens, dc 

van de Auvergnepolder van de oude zecdijk, het getij in 
alvorens baggerwerk in Een de oude ~oldcrs  toe te laten. 

van de Eendracht ten noorden van genoern- Deze eis had tot gevolg dat twee 
worden aangevat. waren7 nl.: 

doorsneed de oude rijksweg 
fiergen op Zoom - Halsteren - Tholen, zodat, voordat a. hel gcclcclic vil11 Ilcl talud dat 
bt baggerwerk in de polder kon worden uitgevoerd, (101 NAP -4,- 111) ontgraven 
krst een vervangende brugverbinding over de nieuwe I'cstoi'icil; 
ruarweg diende te worden gebouwd. b. Iict tnliid iiict hcliulp van een 
Haast het kunstwerk voor de brug dienden de grond- ïili6cr 1irI)Wg~rcil Ct1 vervolg 
werken voor de aansluitende opritten te worden aangc- illci I~csiortiiig i11 clcii tintlc aan 
kgd, alsmede de dijkverleggingen zowel in dc 
Auvergnepolder als in de Slabbekoornpolder (fig. 49). ilaic illcilll)clc Ililcl Ilct nadcc 

specie slccliis koii worclcii gcbo 
sl'ccic-tlcpols zoiitlcii zijn iiangcl 

Grondonderzoek clic fiisc v~iii clc wcrkcii iiog niet I 
Voor de bepaling van het profiel en dc rifnictiiigcii viin is tlliti ook voor iiiivocritig in dcii 
ile aan te leggen hoogwaterkeringcn is uitgegaan vnn Xolils I'lijki i i i i  iigiiiir 2 (zic 07 
ecn hoogwaterstand van NAP +2,50 m cn ccn laiig- kotiit iii iIc poldci~s Iiiiigscldc Eend 
waterstand van NAP -2,15 m. ccn c11 2,- iii tlikkc vcciilncig VOO 
Uit de Stabiliteitsberekeningen, die werdcii vcrriclit -2,- iii cii N A P  -S,- 111 tiie1 d 
voor de hoogwaterkeringen langs de Eendracht, blcck slappc Iligcti tiict zccr 11igc coiius 
int het onverantwoord was de onderwatertaluds vanaf Dc iiiinwcziglicicl vliti 1Iuc S I I I I J ~ C  
YAP tot de kanaalbodem op NAP -6,- m onder de cialc uitvocringswijzc, iiitlicti tiicn 
bivloed van het getij af te baggeren. wcnst te vcrmijdcn, t i l .  tloor tlc gr0 
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zo vroeg mogelijk stadium aan te brengen, waardoor Voor de controle op het proces van de aanpassin8 kaden waartussen het zand voor het dijklichaam 
de ondergrond, nadat deze een zekere periode aan de de ondergrond wordt gebruik gemaakt van waters1 worden gespoten. 
bovenbelasting is bloot gesteld geweest, op het tijdstip ningsmeters. r het ontworpen dwarsprofial wordt verwezen 
waarop met het uitgraven van de sleuven voor het De uitvoeringswijze voor de aanleg van de hoogwr~tm figuur 50, doorsnede A-A en B-B. 
aanbrengen van de taludbestortingen wordt begonnen, keringen was als volgt: t de stabiliteitsberekeningen van het Laboratorium 
zo goed mogelijk (minstens voor 75%) is aangepast. Uit het maaiveld werd de bovenste kleilaag opgezc ~ndmechanica &GW te Delft bleek dat voor 

de stabiliteit van het kanaaltaud een keuze kan 
gemaakt uit een onderwaterbeloop beneden 
n 1 : 4 met een benodigde steenbestortitig van 
m2 of een helling van 1 : 5 met een minimale 

orting van 500 kg/m*. 
de uitvoering diende verder de eis te worden ge- 
dat opspuiten van het zandlichaam tussen de pers- 

n mogelijk zou zijn tot NAP +5,- m mits in 
n zou worden gespoten, niet dikker dan 2 m en het 
iddeld talud van de perskaden niet steiler dan 1 : 5 

u mogen bedragen. voor de te verwachten zettingen 
de hoogwaterkering in de Auvergnepolder werden 
ekeningen verricht uit proeven, uitgevoerd op onge- 
rde grondmonsters, ontleend aan de boring 49B13-42 

e fig. 49). Volgens deze berekeningen werden onder 
hoogwaterkering de volgende zettingen verwacht: 

de as van de de kruin 92,s + 14,34 Ig t cni 
l muit de as 91,87 + 14,24 lg t cm 

l0 m buitendijks uit de as 50 + 7,64 1g l citi 
14,5 m buitendijks uit de as 22,07 + 3,22 Ig t cni 
19 m buitendijks uit de as I 1,59 + 0,66 Ig t cni 

(t in drigui)). 

ze zettingen zijn, zoals reeds vrocgcr vcrmclcl in tlczc 
ikelenreeks, samengesteld uit dc primaire zctlirigcn 
rgegeven door het eerste constante dcc1 vnn CIC zet- 
en de seculaire zetting. 

primaire zetting treedt niet direct op doch tijdcns do 
n. hydronamische periode, dit is de periode waarin 
t consolidatie proces - wegpersen van overspannen 
riën-water tengevolge van de bovenbelasting - 

m- van Nieuwpoort Gouda, tel. 01820-174440 

8.30 m biiitciidijks uit de as 3435 + 2,85 Ig t cm 
15.40 m buiicndijks uit de as 17,76 + 1,56 Ig t cm 

Boring 49-B8-5 
7~t t ing in de iis vrin dc kriiin 63,61 + 6,91 lg t cm 
1 m uit de as 63,28 + 6,87 lg t cm 
8.30 in biiitciitlijks iiit dc as 64,97 + 5,15 lg t cm 

15.40 m buiiciiclijks i i i t  dc as 19,67 + 2,24 lg t cm 

In OTAR 56 (197 1) iir. 4 werd uiteengezet hoe de situ- 
ering van clc ovcihriiggingcn is bepaald. 
De brug bij 'I'liolcii kwriiii daarbij te liggen ten noorden 
van Iict st:itljc o11 Iici piiiit waar de doorsnijding door 
de Aiivcrgiicpolclri' ovci'guiit in de vaargeul door de 
Eendriiclii. 
T-Ict tlwrii'sl~i'oiicl vriii de hi'iig is onderverdeeld in een 
wcg, I~csiiiiii~clc i i i i  iwcc rijsirokcn, bestemd voor het 
clooi.g~i~iiielc vc~kccr (zie lig. 24, OTAR 56 (1971) nr 4). 
Aiiii de wcsiï.ijtlc vriii ilc liooidoverspanning buigt de 
sti.ook I~c~ioiiirl vcioi. liet Iriiigznme verkeer van de 
liooieli~ijl~iiiiii i i i  oiii cloor iiiitltlcl van een afzonderlijke 
ol~i-it r~clicsit~coks ie woi.clcii iiringcslotcn op de kom van 
liet si~itljc 'l'l~olc~i, 

Uit liet iiii~cvoci~~Ic gr~~iirloiitlcrzock, bestaande uit bo- 
ritigcii e11 sc~ii~Ic~'i~igc~i Ijlijkt clrit CIC ondergrond ter 
~~lriiiisi: vriii ilc IC Irsiiwcii bi~iig rils volgt kan worden 
~csrlictiiriiisc~rr1. 

V~iiirif Iici tiiriiiivcld tot cri N.A.P. -10,- m worden 
sl11111~ Irigoii riiiiigci~~oficii iiict zccr lage conus weer- 
xiiiiitleii, gi-i~la~idool~ I~~~iriiinclc iiit klei mct plaatselijk 
Wlll vecll. 

l'iisscii NAP - I  O tii cii NA13 - 15 m volgt dan een iets 
ï.iiiicli~ci~ ~ ~ i i k k o i  iiici i c i ~  Iiogcrc conuswccrstanden, 
wriiiroiiilcr i i i s~~ i i  NAl' -15 iii  cii NAP -20 m een sterke 
zniitligc Iri~ciifoi~iiiriiic iiici iiiiiiig Iiogc conusweerstan- 
dcii. 13oiictlcii NAP -20 i i i  lrcviiitlt zich dan het vaste 
zand, gcscliikt vcsor tlc fiincleriiig van de pijlers en 
landhoofden vriii clc briiy. 
Bovenomsclircvcii Iii~cropl~siiw zou tot gevolg hebben 
dat, bij uitvoering viiii de ioclcidingswegcn als volledige 
grondwerken, dit zoii Iciclcii iot bijzondcrc maatregelen 
ten behoeve van tlc fiintlcriiig van dc landhooiden. 
Uit vergelijkende kosiciirriiiiingcn blcck dat gedeeltelijke 
uitvoering als vi~diict ccii gocdkopcrc uitvoering zou 
geven, waarbij bovciitlicii i.v.iii. clc pliinning van de 
werken minder risico bcliocitlc IC worden gcnomen, 
daar de kans van oppcrsiiigcii bij de zccr hoge op- 
hogingen zeer groot was. 
Het westelijk landliooftl viin de brug wcrd gesitueerd 
aan de westzijde vati dc provincialc weg Tliolcn - Oud- 
vossemeer, zodat dczc wcg kruisingsvrij kon worden 
gepasseerd. 
De aansluitende oprit reikt ter plaatse tot N.A.P. 
+ & l 4  m. 
Naast negatieve kleef zullen in de slappe bovenlagen 



belangrijke horizontale krachten op de fundatie van Om verschuiving in de sloten van de damwan kse respectievelijk binnen- 
het landhoofd worden uitgeoefend tengevolge van de voorkomen, moest het bovenste gedeelte van de aterkeringen ter weerszijden 
bovenbelasting. men, na leegpulsen vanaf N.A.P. -5 m tot aan de 
Teneinde die horizontale krachten, die door de één- kant van de schermen, met beton orizontale krachten 
zijdige belasting tengevolge van het zandlichaam van De fundatie-diepte voor de sch van zettingen onder deze ophogingen zou 
de oprit in de slappe lagen optreden, zoveel mogelijk landhoofd werd vastgesteld op ts van beton palen, de keuze vallen op stalen 
te beperkcn, werd cloor liet L.G.M. geadviseerd om zgn. bij een puntsspanning van 40 kg/cm2 toelaatbaar ing 1 : 10. De negatieve 
voorbelastingsterpcn toe te passen. Deze terpen dienden teacht. senpijler werd berekend op 
in een zo vrocg mogelijk stadium in droog grondwerk voor het westelijk landhoofd in de oprit voor 
te wordcn aangcredcn, terwijl tevens een stramien van zame verkeer, waarvan de aangrenzende paal diende te worden gerekend. 
zaiiclpalcn, gcplaaist in de hoekpunten van gelijkzijdige N.A.P. + 10,50 m komt, werd de inheidiept pte voor de westelijke werd geadvi- 
dricliockcn niet zijden van 3 m onder de terpen moest op het niveau N.A.P. -19 m, bij een toelaa .A.P. -16 m bij een paalpuntspanning van 
worclcii aangcbraclit. spanning van 40 kgkmz. n voor de oostelijke pijler op N.A.P. -20 m 

liei i!rondonderzoek dat vanaf het Voor het oostelijk landhoofd reikt het a untsspanning van 50 kghm2. 
Iiincllioofcl in dc as van het tracé van de westelijke oprit zandlichaam van de oprit tot N.A.P. + 11, en 10 vormen tenslotte de rivierpijlers on- 
Ovci 'lc gcliele diepte tot N.A.P. -l0 m de voor de inheidiepte werd vastgesteld overspanning van de brug. 
giaanidc slappe klei en veenlagen werden aangetroffen, bij een toelaatbare puntSPani de rivier te staan en zouden volgens de 
'licr echter bodemlagen aangetroffen van tussenpijlers 1 t/m 6, 5A, ijze worden gebouwd, nl. in een bouwput 
i cliiiicí bctere samenstelling. oost) [fig. 51) onder de op talen damwand, waarin onder helling van 1 : 3 
Ilci bekend dat de bovenlagen bij de stabiliteits- en bruggen zullen, doordat ze i e beton palen, waarna vervolgens een 
~citiiigsbcrekeningen een belangrijke rol spelen. geplaatst, geen negatieve der water zou worden gestort. 
I'cr plaatse van het oostelijk landhoofd, waar de aan- krachten tengevolge van zetting kunnen ontstaan. u de kuip kunnen worden leeggemalen, 
sliiiicncle oprit op een peil van N.A.P. + 11,15 m komt Ikoppen tot boven water ingeheide bcioii 
ie liggen, bleken dezelfde problemen op te treden als Hier konden dan ook gewapend beton 

met een doorsnede van 40 x 40 cm worden tOegcp884. boven de aangebrachte beton kock wor- 
icr plaatse van het westelijk landhoofd. In verband met 

De inheidiepte voor de verschillende pijlers variwl ehakt, en de pijler constructie verder wordcn nf-  
clc boven omschreven te verwachten grote horizontale 

tussen N.AP. -16,50 m en N.A.P. -22,- m bij Loi B d. Na het leegmalen van de kuip moct licl ver- 
krachten op de fundaties van de landhoofden adviseerde venwicht voldoende verzekerd zijn Iictgccii woreli 
liet L.G.M. af te sien van het toepassen van laten P ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  van 40 en 45 kg/cm?. I' 

hankelijk van de sondeerresultaten. t door het gewicht van de beton kock groicr (c 
betonpalen met het oog op uitknikken. n dan de opwaartse druk van Iicl oiiiriiigciiclc 
Mcn adviseerde in dit geval de toepassing van stalen Voor de tussenpijler 7, die in een oph 
damwandschermen, geplaatst evenwijdig aan de as van op liet normale maaiveld, gelegen op rve fiingercn d~iii iiog Iict cigcii ycwicli( 
de brug. staan, zou dienen te worden gerekend damwand, dc door dc boiiwkiiip iiigc- 
Teneinde de in feite open onderkant van de schermen kleef van 4 t/paal, waarvoor beton p 
als ,,geslotenw te kunnen beschouwen, diende de onder- inheidiepte tot N.A.P. -15,- m bij 
kant van de schermen tenminste 8 meter in het zand te ning van 40 kg/cmo zouden kunnen de beide pijlers werd geadvisccrd ccii iiiliciclicl)- 
worden geheid. De tussenpijlers 8 en 11 direct aanslu N.A.P. -16,- m voor de damwand kuip, tcrwijl 

eidiepte voor de beton palen in pijler 9 wcrd bc- 

BRUG THOLEN 
op N.A.P. -17,- m en voor pijler 10 op N.A P. 

m bij een toe te laten paalpuntspanning van 

te zoals boven reeds 
fzonderlijke opritten, 
van de brug loopt en 

aar Tholen. Voor beide 
ek uitgevoerd, door middel 
extra diepsonderingen en 

OPRIT LOKAAL EN LPUGZAAM VERMEER 

Tevens zijn een tweetal continu gestoken boringen en 
een drietal pulsboringen met ongeroerde grondmonsters 
verricht. 
Bij het beschouwen van de boor- en sondeergegevens 
was het opvallend: dat de ondergrond ter plaatse van 
het hoogste gedeelte van de haakse oprit kwalitatief 
belangrijk beter was dan bij de overige onderzochte 
punten. 
De aanwezige betere bovenlagen dienen te worden toe- 
geschreven aan een oude met zand opgevulde kreek- 
bedding. 
Iets verder van dc brug af bleek de relatief betere onder- 
grond niet meer aanwezig en werden wederom de slappe 
klei- en vecnlagcn aangetroffen tot een diepte van 
N.A.P. -10 m, clic zich in het tracé van de afbuigende 
oprit blijvcn voort zetten. 
Dit blcck ook Iict geval te zijn in het verlengde van de 
oprit in  clc briigas. Aan de oostzijde van de brug bleek 
dc groiiclsiiiiicii~iclling in grote lijnen overeen te komen 
iiicl de wcsizijclc. 
IJit clc soiiclccr- cii boorrcsultatcn bleek dat de onder- 
groiicl ioi vrij grote clicpic Lot N.A.P. -7,- m en plaat- 
selijk zclrs ioi N.A.P. -15,- i11 was opgebouwd uit 
~ l i i l l l ) ~  hovciil~igcii, Iiooíclziikclijk bestaande uit klei en 
vcciilioiiclciielc klci. 
I i i  ovcrlcg iiici lict [ A . M .  wcrcl nagegaan in hoeverre 
tlc ol~rillcii iiici ccii iiinxiiiiiilc Iioogte van ca N.A.P. 
-I- I I i i i  i i i  niiiic iiiivocriiig zoiiclcn kunncn worden ge- 
iiiririkl. 

I3ciictlcii N.A.IB. -1.6,- i i i  wcrcl Iiicrbij uitgegaan van 
ccii Iiclliiig viiii  1 : 2 cii ~liii~rbovcii 1 : 3. 
Uii ilc siiil)iliiciis Iicrckciiiiigcii was gebleken, dat in 
vc~~lir~iicl iiici clc slcclilc groiidycstcldlicid in de boven- 
I:iycii, ccii iiiivocriii); ii i  tlcii ii~iiic slcclits mogelijk was 
lot ccii Iioogic viiii N.A.1'. -1-6,- iii, waarbij het ge- 
iiiiiltlclclc i i i l i i t l  viii i  Iici gcspoicii ziiiicl nict stcilcr dan 
I : S iiioclii zijii. l.lei ~;ctlcclic viiii dc oprittcn boven 
lict peil viin N.A.1'. -I- 6.- i n  zoii clan in dcn droge 
iiioctcii worclcii iiiigcvocrcl. 
Bezc iiitvocring diciidc coiiciciilicus ic wordcn toege- 
past onidat dc siiihiliicii tliiiirlij slcclits gcwriarborgd 
was indien dc oiitlcrgroiitl iirigciiocg (voor 75%) geheel 
aangepast zou zijn i i i i i i  clr; ol~gchriicliic zaiiclbclasting. 
Vanwege de slcclii tloorliiiciiclc gronclliigcii zou dat 
slechts te bercikcii zi.jii, iiielicii oiiclcr clc ialucls zand- 
palen zouden worclcii ic)cgcpiisi i n  ccn stramicn van 
3 X 3 m .  
Controle van clc ,,;i:iiil~iissiiig c.cl, walcrovcrspanning" 
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tijdens de uitvoering met behulp van waterspannings- 
meters werd beslist noodzakelijk geacht. De zettingen 
in de as van de opritten werden voor verschillende 
punten berekend en varieerden van 

63,76 + 13,09 log t 
tot 

1 18,79 + 17,74 log t (t uitgedrukt in het aantal 
clagcn na Iict aanbrengen van de belasting). 

Voor dc oostclijke oprit bleken t.a.v. de uitvoering de- 
zclfclc ciscn tc inoeten worden gesteld. 
I>iis ook Iiicr in den natte niet hoger spuiten dan N.A.P. 
$6,- 111 cn boven dit niveau de ophogingen in den 
cl rogc afwerken. 
l.let wcis dus zaak de perskaden voor de ophogingen 
zotlaiiig tc situeren dat binnen deze kaden tot het ni- 
vciiii vaii N.A.P. + 6,- m voldoende zand in nat grond- 
werk kon worden opgespoten om de opritten volgens de 
tlcfinitieve profielen te kunnen afwerken. 
Oiiclcr de perskaden dienden tevens zandpalen te worden 
iiengcbracht. 

Mct behulp van bovenstaande gegevens werd de voor- 
bereiding van de volgende bestekken en overeenkomsten 
tcr hand genomen: 

a. Een bestek voor het maken van brugprojecten en 
hoogwaterkeringen met bijkomende werken langs de 
Eendracht (bestek BER 989, dienst 1968 - 1971). 

b. Een bestek voor de onderbouw en aangrenzende be- 
tonnen aanbruggen voor de brug ten noorden van 
het stadje Tholen (BR 4618). 

c. Een overeenkomst voor het vervaardigen en opstellen 
van de stalen bovenbouw voor genoemde brug (BR 
4617). 

d. Een bouw- en machinebestek voor de bouw van een 
gemaal in de Auvergnepolder. 

e. Een overeenkomst voor het aanpassen van een twee- 
tal watertransportleidingen en een gastransportleiding 
(aardgas) voor de kruising met het kanaal door de 
Auvergnepolder. 

Genoemde werken dienden in verband met de onder- 
linge samenhang met betrekking tot het tijdschema op 
elkaar te worden afgestemd. 

Bestek BER 989 
In dit bestek zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
a. het maken van de hoogwaterkeringen resp. in de 

Auvergnepolder (Noord-Brabant) en in de Slabbe- 
koornpolder op het eiland Tholen, met oeverbekle- 
dingen en bestortingen; 

b. het maken van de drie opritten t.b.v. de brugverbin- 
ding met wegen, bebakening, vangrail etc.; 

c. het uitvoeren van aanpassingswerken t.b.v. de water- 
Iiuishouding in de Auvergne- Slabbekoorn- en Dalem- 
polder; 

cl. Iict verrichten van baggerwerk en zuigwerk; 
c. Iict uitvoeren van bijkomende werken. 

Ecn van de belangrijkste punten voor het bestek was de 
cis dat ter plaatse van de in het bestek BR 4618 te bou- 
wen rivierpijlers voor de brug in de Eendracht bagger- 
wcrk mocst worden uitgevoerd en ter plaatse van de 
bouwplaats voor de brug de rivierbedding van de Een- 
dracht mocst worden verdiept teneinde ter plaatse met 
aannemers materieel te kunnen manoeuvreren. 

L - 
2-d 

De bij de baggerwerken vrijkomende ba In verband met de bouw van de brug waren in het be- 
worden afgevoerd en geklapt in één van stek een paar zeer belangrijke data voor tussentijdse op- 
(Tholense Gat) in het oostelijk gedeelte kruin van de kade werd bepaald op N.A.P. levering opgenomen nl.: 
schelde. ,- m (fig. 50 profiel A-A). In een later stadium zal 
Het benodigde zand voor de o~s~uit&w"erk eiland met baggerspecie worden opgespoten 15 oktober 1968: De uitbouw, resp. uitbaggering van de 
heden (hoogwaterkeringen en opritten) zou k I van  N.^.^. +4,- m. hoogwaterkering ter plaatse van de rivierpijlers 
worden gewonnen uit een zandwinplaats ter plas van de door derden (dir. Bruggen) te bouwen brug, 
de toekomstige kruising van de vaarweg n alsmede de voltooiing van de ter plaatse uit te 
~lleodorushaven van Bergen OP zoom met de voeren werken aan de hoogwaterkeringen. 
Rijnverbinding (fig. 49). O kg/m2 1 januari 1969: Moest de in den droge aan te brengen 
Genoemde put zal later geheel in deze aansluit ophoging ter plaatse van het westelijk landhoofd 
den opgenomen. In verband met de ellingen voor de opritten werd bepaald op voor de doorgaande weg (autoweg) voltooid zijn. 
beschikbare zand was in het bestek met een enigszins hol verloop, terwijl 1 maart 1969: Moest de in den droge te maken opho- 
nonien dat de aanvoer diende te geschie ging ter plaatse van het oostelijk landhoofd voor 
van bakkentransport, waardoor een zekere u de aiitowcg cn die voor het westelijk landhoofd 
van het slik wordt bereikt tijdens het vulle de volgende opbouw van voor clc wcg voor liet langzame verkeer gereed zijn. 
bakkcn. constructie gekozen: 
De benodigde grond, klei en teelaarde voor dc Irlcla De ;rootstc postcn van Iiet bestek waren het zuigen van 

bekledingen van de taluds etc. diende te w 900.000 in:I wiiizaiicl voor verwerking in de hoogwater- 
leend aan het maaiveld waar het toekomstig kcringcn c11 bi'ugoprittcn, Iict verwerken van 450.000 

een later stadium zou worden gebaggerd. in:i grontl, Iict Icvcrcii cn verwerken van 60.000 ton 

Fig. 50 toont het dwarsprofiel van de faltbeton. illii""e"l~ lict niiiivocrcn cn verwerken van 100.OOO 
kerinpen in de Auvergnepolder en de S1 zuiicl i i i  clroog groiiclwcrk t.b.v. de voorbelastingsterpen 
polder. wordcii viiii tlc laiiclliooftlcii van dc brug, het aanbrengen van 
Aan de kanaalzijde werd tot het peil van N cii 65.000 1112 kraiigstiikkcii, dc glooiing van koperslak- 
in droog grondwcrk een sleuf in het maai I~lokkcii tot ccii Iiocvccllicicl van 34.000 me, 25.000 m2 
ken onder taliid 1 : 4. glooiing viiii hctotiblokkcn cn 50.000 ton stortsteen 
De teenconstructie, bestaande uit ee \looi. hcsioriiiig op clc kraagstukkcn. Aan asfalt waren 
l,8o m, dik o,8o m van gecreosoteerd gre iirviiii tic tlc volyciiclc ~~ostcii  opgcnoiiicn: warmzandasfalt 8700 
met de kop geplaatst op het peil van N. ion, j:i.iiitliisfiil~l~cioii 4900 ton cn openasfaltbeton 
damwand werd een berm, minimaal ,,ree ~niil[l op 2600 ioii. 
worpen. Vervolgens werd de berm en Iiii tlc siiiti viiii tlc wci.kziinmlicdcn van het bestek 
dekt met een Gaagstuk, waarvan in verband mci -& 
toekomstige situatie na de afsluiting van de Oosiot 
schelde het bovenste gedeelte werd samengestelcl ril[ 
een doek, waarop wiepen, terwijl het gedeelte bciictl~~! 
N.A.P. -0,50 m als normaal kraagstuk werd uitgevcrcfil 
Om stabiliteitsredenen moest volgens het L.G.M. ol) (k 
kraagstukken een hoeveelheid stortsteen worden t i i i i~i .  

gebracht van 800 kg/m2 op het talud en 500 kg/iiil cY) 
de berm. 
Het buitentalud van de hoogwaterkering werd oniwof. 
pen onder een helling van 1 : 3, afgedekt met 70 c~SI 
mijnstenen waarop lÖcm gebroken grind 10/30 cii NII 
glooiing van koperslakblokken in afmeting van 0,2R X 
0,33 X 0,20 cm onder een helling van 1 : 3. 
Deze bekleding werd boven het peil van N.A.% 
+2,50 m gevolgd door een glooiing van betonblokkM 
in afmetingen van 0,50 X 0,50 X 0,15 m aangebrtichl 
op een laag bekledingsklei dik 100 cm. 
Het buitentalud gaat op het peil N.A.P. +3,70 ni OW@ 
in een berm breed 3,50 m tot het peil N.A.P. +4.- m 
oplopend, boven dit peil gaat het buitentalud o i i h  
1 : 3 door tot de kruin op N.A.P. + 6,- m. 
De betonblokken lopen door tot halverwege dc Iwi l l  
en worden opgesloten met een beton band. 
Het binnentalud heeft een helling van 1 : 3 mci M 
kleibekleding dik 60 cm, de binnenberm, evenecill dl 
gedekt met 60 cm klei helt af onder 1 : 20 niiiir ck 
kwelsloot aan de binnenzijde van de dijk. 
De breedte van de kruin bedraagt 2,- m. 
Het overige gedeelte van het dijklichaam werd olw 
bouwd met zand, opgespoten tussen perskadcii, p 
maakt uit het maaiveld. 
Het eiland dat ontstaat uit het afgesneden gedccltc 
de Auvergnepolder aan de westzijde van het k ~ f  1 
zou langs de kanaalzijde worden begrensd door 
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Van Oord - Werkendam bv 
Sasdijk 34, Postbus 8 
Werkendam. Tel. 01835 - 22 44* 
Telex 24380 

deel uitmakend van HBG 



spitsten deze zich toe op de uitbouw aan de westzijde doorsnede A-A van fig. .50), waarbij de kruinliu HOOGWATERKERING AUVERGNEPOLDER 
en de uitbaggering van de hoogwaterkering aan de was bepaald op N.A.P. +4,- m. , 
oostzijde van de Eendracht ter plaatse van de bouw- Tegelijkertijd werd begonnen met de aanleg vaii c g  
plaats voor de rivierpijlers van de brug. Deze werk- tweetal voorbelastingsterpen, terplaatse waar ondci4 M 
zaamheden vielen in de zgn. stormperiode, waarvoor kanaal een zinkerkruising was gepland voor dc 
als vuistregel de periode van 15 oktober tot 15  april passing van de watertransportleidingen en aardgasi 
wordt aangehouden. Normaal worden in deze periode portleiding die nabij de bestaande brug over dc 
geen werkzaamheden aan hoogwaterkerende zeedijken dracht deze kruisen ter voorziening van het c - - -  
toegestaan. 'Tholen van drinkwater en aardgas. 
Stagnatie in de levering van mijnsteen had tot gevolg Deze terpen dienden op advies van het Laboratc>i.i~fi) 
dat de werkzaanilieden niet binnen de in het bestek voor ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ h ~ ~ i ~ ~  in een zo vroeg mogelijk statli,,,,, 
gestelde datum van 1968 te worden aangelegd in verband met de te venvacl~ton 
gerealiseerd. zettingen in de ondergrond. 
In sanicnwerking met het Waterschap Tholen en het 
Hoogliceinraadschap De Brabantse Bandijk konden de De terp ter plaatse van de oostelijke hoogwaterkci'iil# 

werd in het voorjaar 1969 aangebracht, waai'vcNt DETAIL BERM EN TEENCONSTRUCTIE wcrkzaamlicdcn onder het stellen van zeer stringente 
ciscn worden uitgevoerd. t 11.000 m3 zand met een hopperzuiger vanuit (16 

01) 15 januari 1969 konden de werken na verlening van Oosterschelde werd aangevoerd en per as in het wcrh 
iiitsicl, gcreed worden opgeleverd. I n  dezelfde periode werd gereden. 

wci.clcii in droog grondwerk de voorbelastingsterpen Hierbij deden zich geen moeilijkheden voor. 
1.13.~. clc clrie landhoofden voor de verkeersbrug aange- Aan de westzijde bestond de mogelijkheid om kIiMf 
hriiclit. Tevcns werden onder de terpen zandpalen aan- een royalere aanleg van de bovengenoemde kleidijk 
g~l~i.oclit teneinde de zettingen onder deze ophogingen tevens een verhoging tot N.A.P. de gewciialc 
i n  clc ondergrond zoveel mogelijk te versnellen. De te verkrijgen. 
z:iiiclpalcn werden aangebracht tot ca 0,50 m in de Nadat een begin was gemaakt met het uitvoercii vriri 

m KRAAGSTUK 

clicpc zandlagen. de werken aan de kleikade van de westelijke terp ttr 
lil totaal werd in dc ophogingcn verwerkt: westelijk den er op 5 maart 1969 vrij omvangrijke afschuivijlfcn 
Iriiicllioofd hoofdrijbaan 20.000 m3 zand en 5500 m l  en verzakkingen 'p in het dijk'ichaam. 
zandpalen; landhoofd ,.ijbaan voor langzaam Na ingewonnen advies van het Laboratorium 
,,crkeer 20.000 zand en 3500 ml zandpalen en oos- Grondmechanica werd het dwarsprofiel van de 
tclijk landhoofd 80000 zand en 4500 ml zandpalen. kade gewijzigd door de berm aan de kanaalzijc 
In het begin van 1969 werd in droog grondwerk be- "e'b'eden van 3-50 m naar 9950 m ter hoogte vfii) 

gonnen met het maken van de sleuf voor de talud- 
bestorting van de westelijke kanaaloever in de Au- Deze nioeilijkheden hadden uiteraard ernstige gev 
vergnepolder. Van de uitkomende grond werd de klei- voor de voortgang van het werk, hetgeen werd op 
dijk langs de westzijde van het kanaal opgeworpen (zie door een zeer gocde samenwerking tussen de aan h. Ilo Iiooywiiicrkci~ij: Iiiiigs ilo oostzijde van liet kanaal- 

it nader onderzoek leidde er toe dat in juli 1969 aan viik i11 ilc Aiivcrgiic~)oltlcr: (fig. 53) 

KLEID'JK AUVERGNEPOLDER 
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De buitenberm aan de hoogwaterkering zal worden 
verbreed van 3,50 m naar 9,50 m. 

c. De hooswaterkering in de Slabbekoornpolder op het 
eiland Tholen langs de westzijde van de bochtaf- 
snijding (fig. 54). 
De buitenberni van de hoogwaterkering zal worden 
verbreed van 3,50 m naar 7,90 m. 

d. De kraagstukken met bestorting werden eveneens 
aangepast n.l. door de constructie op de berm te 
wijzigen in een Polyetheen doek volgens monster 
no 66392 var? Nicolon N.V. met een bestorting van 
400 kg stortsteen per m?. Voor het verkrijgen van 
een goede afdichting werd aan de gecreosoteerde 
houten damwand een slab van hetzelfde doek be- 
vestigd op zodanige wijze dat afscheuren bij het op- 
treden van zettingen in de bermen niet mogelijk was. 

c. Ten aanzien van de uitvoering moest langs de kleidijk 
na de ontgraving van de sleuf voor de kraagstukken 
de yond tenminste tot buiten genoemde bermbreedte 
direct worden opgeslagen. Vervolgens dienden de 
kraagstukken met de bestorting te worden aange- 
bracht, waarna de sleuf tot N.A.P. -030 m met water 
moest worden gevuld. Eerst na de uitvoering van 
deze werken mocht dan de westelijke kleidijk verder 
worden opgetrokken en geprofileerd. 

Ten gevolge van de optredende stagnatie van het gio 
werk was de aannemer genoodzaakt de reeds op 
gekomen aanvoer van koperslakblokken, stortstkcti 
rijshoutmaterialen voor de kraagstukken te oiicl 
breken en voor een gedeelte op te vangen door d 
materialen tijdelijk in depôt te brengen in plaat!, 
ze direct te kunnen verwerken. Over een lengtc v 
ca 200 m ten zuiden van het tracé van de oude rijk 
weg 59 bleek de grondgesteldheid door de afsili\ 
vingen zodanig te zijn verstoord dat een grondver11 
ring met behulp van zand moest worden aangehi i 
en de reeds geheide houten damwand van de teeiiic 
stmctie over een lengte van 175 m moest wordcii 
trokken. Deze damwand is later opnieuw verwerkt 

% 
..A het gewijzigde dijkprofiel. In totaal werd in de cl t r i  m ,,+- +'--p J 

persing 3.750 m' zand verwerkt alvorens een i i i i i  $ 9 ~ ! 3 ~ ~ n & s  
evenwicht werd bereikt en het profiel van de kr:~  4 -7- *+' - 
stukken kon worden hersteld. 

i Ook meer naar het zuiden deden zich ernstige cv 
wichtsverstoringen in de berm van de kleidijk vol 
Door zeer voorzichtige uitvoering kon hier echter I i 

volledige evenwichtsverstoring worden voorkomen (f I P 

55, waarop op de voorgrond de opbarsting in de \c. 
laag is te zien). 
Fig. 56 geeft hiervan een detail. I 

t.,, 
Ir 56. Detail vitn fbirltr 55. 

Iiixrrttr 55. Zoiirer 1969. Uitvoerblg kleidijk 
c~vcrr~i : ic / t r .v i~er .~~ori~~get~ duidelgk te zien. 

uvergn 

,ebracht. 
verkwijze hierbij was dat eerst het gedeelte van de 
estukken op het talud van noord naar zuid vanuit 

57. Tevens werd de damwand-van gecreosoteerd 
rhout voor de teenconstructie van noord naar zuid 

de aanvoer van het zand tot een hoeveelheid van 
)0.000 m:< vanuit de in het bestek aangewezen zand- 
laats in de Oosterschelde naar de lie~laats van de 

~esteliike o ~ r i t  in het tracihvoor de weg lan, <'zaan1 

der. 

selijk industrieterrein. 

Teneinde ernstige schade aan de gebouwen te voor- 
komen tengevolge van de te verwachten zettingen werd 
in overleg met liet L.G.M besloten een gedecltc van 
het yrondwerk voor de oprit ,,in den droge" uit te 
voeren, d't betrof een hoeveelheid van ca 30.000 m.? 
zand. 
Ten behoeve van de aansluiting van de nieuwe brug 
over de Schelde-Rijnverbinding op het bestaande pro- 
vinciale wegennct op het eiland Tholen heeft de Pro- 
v'nc'ale Waterstaat in Zeeland de weg Tholen-Oud 
Vo semeer gcdecltelijk omgelegd en van een baanver- 
dubbel ng voor7icn. Het uitgangspunt voor deze wer- 
<en was dat 7c ïoiidcn worden gerealiseerd alvorens 
mei de bouw \an CIC brug zou worden begonnen. 
De reden Iiicrvoor was dat één van de pijlers van het 
westelijk viadiict van de hoofdrijbaan was gesitueerd 
in de bcstiianclc vcrliarding van de weg en zodanig ge- 
plaat\t dut ile rciili\cring van de omlegging en verdub- 
heling volclociiclc vriic riiimtc voor het doorvoeren van 
tlc gc\cliciclcn rijbnncn onder het viaduct ter weerszijden 
viiii tlc hcticffciiclc pijlcr zou ontstaan. 
I lei op ~xiitcii vali clc ïandlicliamen geschiedde zoals 
1ccd4 i \  V C ~ I I I C I C I  cloor tiiiddcl van zandtransport vanuit 
clc /iiiitl~iiiplii~t\ in tlc Oo\tcr\clielde (fig. 49) pcr cle- 
\ iiioi h;ik cii ccii pcts/iiigcr, gcstationeerd aan de 
I liool\c /ijtlc van clc Cciidracht tcn noorden van de 
I~c\iiiiiiitlc hi tig. 
Op clc loto (fis. 58) i \  IC zicii Iioc dc persleiding vanaf 
clc pcr\/iii vcr iii iiooidclijkc richting over de buitenberm 
\ iiii clr: liool wiilci kci iiig iinor clc op te spuitcn gebieden 

Fixrrrtr 57. Trilrrdhes~ortirzg op kraagstirk. 
( fo to  H .  A. van Oord Jztt.) 
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Figurrr 59. Over&iclit vun de grondwerken voor het aansliriten 
Vosiemeer. Op de voorgrorid in de 114s voor de afrit van de bot 

van Zeeland nog een zanddepot ten behoeve van de 
doortrekking van de weg over de brug in westelijke, 
richting naar het dorpje Poortvliet (fig. 59). 
Hier deed zich opnieuw een afschuiving in de zuid- 
westelijke richting perskade langs de begraafplaats van 
het stadje Tholen voor, waarbij tevens een hoofd- 
transportleiding voor aardgas ernstig gevaar liep. De 
schade kon echter tot het herstel van het grondwerk 
beperkt blijven. 
In de tweede helft van 1969 kwamen de opspuitwerk- 
zaamheden aan de Thoolse zijde gereed en werd om- 
gesteld naar de Brabantse oever, waarbij de perszuiger 
ten zuiden van de brug .aan de oostzijde van de Een- 
dracht kwam te liggen (fig. 60). 
Z,oals reeds vermeld werden dezelfde moeilijkheden als 
bij cle kleidijk in de Auvergnepolder ook bij de aanleg 
vrin de hoogwaterkering verwacht. 
Volgens het bestek bestond de wijze van uitvoering 
cliiiiruit dat eerst zand zou worden gespoten tussen met 
kloi uit Iiet maaievld opgeworpen perskaden, waarna, 
iia Iiet profileren van het dijklichaam de ontgraving 
, vgor het aanbrengen van ,de .perska'dènyzou worden 

prnaakt.- -- * 
Het advies van het Laboratorium voor Grondmechani- 
ca hield in eerst de ontgraving te maken, waarna, na 
Iiet aanbrengen van de kraagstukken met de bestorting 
rot 800 kg per n12 op het talud en 400 kg per m- op 
de berm ei1 Iiet daarna vullen van de ontstane sleuf met 

vati de ivestelijke oprir vcrri de prov. weg Tliolen - 011th I;oloi - Oitd-Voswrtieer te zien, hiel de iri cicrriho~v z(iride 
rrderij ,,De Irtutste sririiwr". Voorjaur 1969. 

(foto WNn Riernens M ' D t r r l )  

water tot N.A.P. -0550 m kon worden beg 
het aanleggen van de perskaden en het OP 
het benodigde zand. 
Tengevolge van deze wijzigingen diende de klei voor d3 
perskaden en de later aan te br 
dijk, die werd betrokken uit de 
sleuf, eerst op een voldoende veilige afst 
insteek van de ontgraving in depot te n depôt dat op het kanaalvak was aange- 
om in een later stadium te worden gebruikt voor h4 og grondwerk in het werk werd gebracht 
maken van de perskaden. 
Nadat met deze gewijzigde werkwijze ten werd tevens onder directie van het inge- 

r. L. W. Lievense B.V. te Breda, nadat 
tijdens het opspuiten van het zand lichaa rd was bereikt met de aannemer van het 
ernstige afschuiving plaats, waarbij het 89, begonnen met het baggerwerk voor 
kraagstuk met bestorting over een lengt voor het verleggen van de transport- 
in zijdelingse en opwaartse richting w drinkwater en aardgas aan de noordzijde 
In nieuw overleg met het L.G.M. w g 59. Bij een afzonderlijk bestek werden 
spuithoogte van het zand die eerst landleidingen voor de aanpassing ver- 
N.A.P. +3,50 m terug te breng d en aangesloten op de in de zinkersleuf door mid- 
cn het resterende zand op te spuite van de trekmethode aangebrachte zinkers. 
leggen aangrenzend depot in het zu ze werkzaamheden gereed en 
van de Auvergnepolder. Dit zand zo 
dium ? v a w t  het depôt per as verv 20 april 1970 werd begonnen met &et,aanbrengen 
grondverzet in he definitieve profiel voor dc rz de asfaltverhardingen op de ,Noorderkreekweg in 
worden verwerkt? 
De afschuiving in de"ta1udbestoritng diende zo 
mcgelijk te blijven zitten, zodat de waterspanningct de periode waarin bovenomschreven grondwerken 
gelegenheid tot aanpassing zouden kunnen krijgcri. rden uitgevoerd werden tevens de glooiingen ge- 

legd, waarbij ccrst clc ~iitbouw cn dc uitbaggering in de 
Eendracht cn vcrvolgcris clc klcidijk in de Auvergne- 
polder aan de bcurt kwiim cii daarna de Slabbekoom- 
polder en Auvergncpoltlcr (fig. 61). In september 1970 
is de PTT begonncii mci hct vcrleggcn van de telefoon- 

F i g ~ i r r  61. Het aunhrengen itait de glooiing van koperslak- 
blokkeii. (foto H. A. van Oord ./zn.) 



-r gereed dat op vrijdag 29 januari 1971 de brug voor 
$t verkeer kon worden opengesteld. 

figuren 60 en 62 geven een overzicht van de brug 
sp. tijdens de bouw en na de openstelling. 
a de ingebruikneming van de overbrugging werd het 
ogelijk het gedeelte van de oude weg ter plaatse van 
)t kanaaltracé af te sluiten en kon de aannemer van 
't bestek BER 989 op 1 februari 1971 aanvangen met 
*t opruimen van de verharding, waarna de hoogwater- 
ering en de kleidijk ter plaatse konden worden ge- 
oten en afgewerkt. 
dezelfde periode werden tevens de vervallen gedeel- 

n van de transportleidingen, die ondertussen buiten 
drijf waren gesteld, opgeruimd. l 

Begin maart 1971 waren de talud- en bermbestorting 
vo1too;d en was de hoogwaterkering volledig onder pro- 
fiel gebracht. 
In mei 1971 was de gehele hoogwaterkering gereed na- 
dat de belopen, berm en kruin waren ingezaaid, terwijl 
de werkzaamheden aan de kleidijk, n.l. het voltooien 
van de glooiingen kort daarop gereed kwam. Tenslotte 
werd het bestek BER 989 op 2 juni 1971 voor de eer- 
ste keer opgeleverd, waarna nog een onderhoudsperiode 
van 6 maanden volgde. 
Fig. 63 geeft een overzicht van de uitgevoerde werken 
vanuit het zuidcn. Fig. 64 geeft een overzicht van de 
in het kader van het bestek BER 989 verwerkte hoe- 
veelheden. 

Figrtrrr 63. 
Overziclit vntt de rtitrrcvoerde werken vanirit ket zirirlrri I 

Fi,r:r~trr 62. O11~r:ickt vati de irr gebruik genonzeil brug (febru- 
I I N  IY7/), trict o p  de achtergrotld de orrde brug. Aan de westzijde op het eiland Tholen sluiten driiiii 

( fo to  Witti Riettrens M'biird aan 8 zij-overspanningen van voorgespannen beton rttt I 
dezelfdi overspanning (fig. 51). A& de  westzijde I~ii le  

kabels, waarvoor in eigen beheer een sleuf onder het de strook. bestemd voor het langzaam verkeer in ~ r r l  i bruggen Over het Schelde-Rijnkanaal 
kanaalprofiel werd gespoten. Ir E. Ypey, Ir T. van der en ,. 

vriii invloctl wiis op clc kostcn van de aansluitende aar- 
De onderbouw met de aansluitende viaducten van voo~ ngevolge het op 13 iiici 1963 hililcil. 

België en Nederland geslotcn vcrdriig voor tic I)ooi. clcïc siiiilics wcrcl aangetoond dat de aantrekke- 
e-Rijnverbinding de volgcndc bruggen gchotiwtl: lijkhic ol)lo\siiig koii woidcn vcrkregen door toepassing 

\fiiii cc11 vcrsiijftlc stiinfl~oogconstructie voor de hoofd- 
gvcrbinding tilsslil Oversl , i l i l i l~l l~,  

'lrt I), I I O ~ ~ I I  I>ij 1111111, '1'1101c11, V(,<i<icmccr cn de Slaakdam 
inzepolderde buitendijkse gronden; worclcii diin ook vcrslijfdc slanfboogbruggen. Bij de e de te baggcrcii ~ ~ e e ~ r i i ~ l ~ I i i l i  is c I ~ ) i l r  <Ic I)ienst Weg en Werken 

van clc Ncclcrliiiitlsc Spoorwcgcii cvcncens een dubbel- 2.1 een spoorbrug in de lijn Roosendaal-Vlissingen ; s p , r i g d ~ r  tig viiri t~ i 1 1 y p oii I ~ ~ ~ ~ , ~ ~  en inmiddels in 2'2een verkeersbrug ia de nieuwe Rijks- gebruik genonien. I)Crc brtig blijft overigens in dit 
artikcl vcrdcr oiihcsprokcii. 

58; Deze kcuze voor de rp(~>rl>rtig iiiaakte het uit esthetisch g ten oogpiint mindcr iiiiiitrckkclijk ook voor de Verkeer+ 
de Eendracht bruggen het versiijfclc siiiiifhoogiype toe tc passen; de 

)!wwv!s 
n.. -111. 

U,IiUI .....- keuze is voor de vcikccrsbriiggcn dcrlialve gevallen op 
MBu.-sn. t (in vlakke stalen pla;lihriiggen. 
W. 
,."W .*.<L 

m .u<."" 

ituatie van boven- 

belangrijkste eisen die aan te ontwerpen bruggen 
esten worden gesteld waren: 
een doorvaarthoogte van 9.10 m boven het toekom- 

een doorvaartwijdte van 127 m en daarmee verband 
houdend een hoofdoverspanning van minimaal 

n minimaal 35 m met het oog Sr,L,,. .v-..I.., 

r directie Bruggen zijn vergelijkende studies uitge- 
d om te komen tot de keuze van het brugtype. Rij 

e keuze speelde de zeer slechte grondslag ter plaatse 
grote rol. Het gewicht van de bovenbouw was hier- 


