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1.nlc1in. 

Volgens het tijdschema voor de aanleg van de Schelde-Rijnverhinding 

zal de vaarweg in het voorjaar van 1975 in gebruik worden genomen. 
1)e nautische inrichting van de nieuwe scheepvaartweg, alsmede de 

canpassing van de betonning van de kruisende en de aansluitende 

vaarwegen,  zal derhalve in de periode 1974 - voorjaar 1975 dienen 
te worden gerealiseerd. 
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2. Ho tk a rakte rvan dcv anrwe 

De Schelde-Rijnverbinding valt in twee d Lcelijk van nrakter ver-

schillende panden uiteen, n.l.: 

n. het gedeelte van de vaarweg vanaf de mond van de noordeli jke 

voorhaven van de Kreokraksluizen tot in het Volkerak; 	- 

b. het bovenpand vanaf de Antwerpse havendokken tot aan de zuideLijke 

voorhaven van de Kreekraksluizen. 

Tussen deze beide panden ligt het Krecl:rakak u:i zenkonir ex met de bi dc: 

voorbavens (zie bijln;e 1) 

ad.o. Het gedeelte van do vaarweg ten noorden, van de hi- 	raksiL 

valt in twee trajekten uiteen, n.l. de vaargeul door de OosterscheLde 

en de vaargeul door de Eendracht, uitmondend in het Volkc-rak. 

Bij dit gedeelte speelt het feit een rol dat gedurende de periode 'LY5 

tot de afsluiting van de Oosterschelde nog rekening dient te wordoe 

gehouden met de geti ;jbewegingen. De vaargeul wordt over het volledige 

trajekt kunstmatig aangelegd, terwijl de ta].uds van de vaargeul waar 

nodig, worden vastgelegd d.m.v. een steenbestorting op kraagstukken. 

Hier treedt voor de periode 1975 * afsluiting Oosterschelde een prin-
cipieel verschil naar voren ten opzichte van andere vaarwegen in het 

henedenrivierengebied, waarbij de betonning regelmatig wordt aangepast 

nan de wijzigingen van de geulexi, uitgezonderd die gedeelten waar 

door kunstmatige ingrepen het karakter van de stroomgeulen wordt he- 

n V 10e d. 

Na de afsluiting van de Oosterschelde komt dit verschil in karakter 

te vervallen. 

Het trajekt door de Oosterschelde bestaat in de periode 1975 tot de 
afsluiting van het zeegat uit een gebaggerde vaargeul, die slechts bij 

laagwaterstariden min of meer als geul door de ter plaatse al of niet 

aanwezige slikken zichtbaar wordt. 

In de Eendracht wordt de vaargeul over grote gedeelten begrensd door 

de aanliggende hobgwaterkeringen, ofschoon bij hoge waterstanden ook 

hier de bovenrand van de taluds van de vaargeul in de tussenperiode 

onder water verdwijnt. 

Door de open ligging van de vaargeul in de Oosterschelde tegenover 

de beschutte ligging in de Eendracht zal bij slechtere weersomstandig- 



heden 	 i. 	t d 	a en bi j i jsganr: op een wezerJj jk vcrch. 	vroeïi 

heden op de beide trajekten betreft, moeten worden gerekend. Indien 

de afsluiting van de Oosterschelde de in het verdrag opgenomen 

cam langs de westzijde van de vaargeul door de Oosterschelde zal 

:tjn aangelegd zullen beide trajekten onder vrijwel dezelfde omstan-

cligheden komen te veri:eren. 

Het hovenpand komt in open verbinding met de Antwerpse haVeII-

kckken, waarbij een peilvariatie is te verwachten, van N.A.P. + 1,70 
tot N.A.P. + 1,95 m bij een streefpoil van N.A.P. +  
Dit pand heeft zuiver hot karakter van een kanaal, begrensd door kanaal-
oevers en kanaaldi jken waarop bed5. eningswegen. 
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- 	 untc-a. 

Do voornaamste uitgangspunten voor het opstellen van een plan voor de 

rautische uitrusting zijn: 

a. zoveel mogelijk uniforrniteit betrachten; 

art. 13, lid 5 van het verdrag voor de Scbeide-Rijnverbi.nding: 
t ifl het door elk van de Hoge Verdrag sluitende Partijen voor het 

op haar gebied gelegen gedeelte van de vaarweg vast te stellen 

zondere scheepvaartreglement worden bepalingen opgenomen, waar-

bi j aan de doorgaande vaart doorgang wordt verleend en de hinder 

voor de doorgaande vaart T s gcvcb vo.n hoas en ai :len tc 

een mi nimum wordt beperkt 

Dit houdt in dat alle op de va;.. 'o f, auna iv 	ede oi  

vaarwegen als "nevenvaarwater" moeten worden aangemerkt (art. i 

Vaarregiement); 

hij het ontwerp van een bebakening c.q. verlichtingoplan voor de 

vearweg wordt uitgegaan van de definitieve situatie na de afsluiting 

van de Oosterschelde, met uitzondering van het gedeelte Tholense Gat 

- Kreekrakoluizen, waar in de periode v66r afsluiting van de Oooter 

ehelde een bebakening wordt aangebracht die past bij dc getijbc 

weging (zie onder f.); 

het zgn. Laterale betonningsstelsci, berustende op het "Internationale 

Uni forme systeem" zal zoals gebruikelijk binnen de zeegaten van toe-

passing zijn op de Schelde-Rijnverbinding (zwarte spitse tonnen ge-

kombineerd met groen of wit licht aan de stuurboordzijde, waarbij 

1 .v.m. de uniformiteit met de aansluitende vaarwateren aan wit licht 

de voorkeur wordt gegeven en rode stompe tonnen gekombineerd met 

rood licht aan de bakboordzijde, gerekend in de hoofdrichting van 

de vloedstroom varend of uit zee komend); 

het begrip "uit zee komend" wordt geacht de zuidzijde van de Schelde-

Rijnverbinding te zijn, dit impliceert dat de zwarte tonnen aan de 

oostzijde komen te liggen en de rode tonnen aan de westzijde van de 

vaarweg, afgestemd op de éindituatie na de afsluiting van de Oos-

terscheldc; 

voor de vaargeul door deOosterscielde tussen de aansluiting aan 

het Bergsche Diep en het Kreekraksluizenkornplex wordt door de direk-

teur van het Loodswezen in het distrikt Scheldemond de voorkeur 

gegeven aan een betonning alsof de hoofdvloedstroom vanaf de Kreekrak-

sluizen om de Noord trekt. 
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oorkeur 	in s tri. J rIo hc t nf:ule priiic J pe du ecn 

tonning de S.B.- of B.B.zijde aangeeft en wordt genummerd in de 
hoofdrichting van de vloedstroom zodat het scheiclingspunt dan zou 
komen te liggen hij de kruising  met het Tholense Gat - i3crnche 

Diep. 

Door hier van ee nornalo principe af to wi jiren wordt bore 

dat bij de kruising met het Tholense Gat/Bergsche Diep een gekom-
pliceerde situatie wordt vermeden, terwijl de wijziging bij het 

aanbrengen van de vaste lichtopstanden, na de afsluiting van de 

Oosterschelde, minder ingri jpend is. 
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1 • 	 markerinc,  van 	over de S 	ldcJjijnverhindina. 

De kanaalpijlers van de bruggen komen geheel buiten de bodernlijnen 

van de vaarweg te staan, zodat ter plaatse geen vernauwingen in hel; 

d';arsprofiel voorkomen 

:n overleg met de direktie Bruggen zullen de rivierpijlers resp 
de beveiligingskonstruktie rond de rivierpjlers van een aanstro: 

verlichting worden voorzien door middel van aan de bruggen beveci uC 

artaaturen. 

Aan de bruggen zullen op ca. 1/3  van. de brugopening aan stuurboordzijde 

gele vierkante borden op zijn punt geplaatst worden aangebracht. De 
borden zullen worden verlicht door middel van neonverlichting. 
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5. 	j_e elt e mond noo dcl ij k e voohve nrc czrsliae- Vol kerk. 
Zoals vermeld onder ad.2. worden de overgangen van de knikken taluds-

bodem van de vaargeul als gevolg van de kunstmatige aanleg vastgelegd 

en zo nodig door onderhoudswerkzaamheden gefixeerd, dit in tegenstelling 

tot de aan meandering onderhavige natuurlijke stromen in het beneden-. 

rivierengebied. 

In een dergelijke situatie verdient het overweging na te gaan of liet 

nugelijk is de markering uit te voeren met behulp van vaste lichtop-

atand.en met toepassing van batterijverlichting en tevens voorzien van 

radarreflektoren. 

Hierbij wordt gedacht aan Nannecmannbuizen, te plaatsen op afstanden 

h.o.h. 500 m tegenover elkaar aan weerszijden van de vaargeul, waar-

door de zgn. bebakoning door middel van poortjes ontstaat.' 

De afstand van 500 m wordt ontleend aan het praktijkgegeven dat bij 

een zicht van minder dan 500 in het op de vaarwegen beneden Dordrecht 

en de Rotterdamse Waterweg aanbeveling verdient niet meer te varen met 

schepen welke gevaarlijke lading vervoeren. Dit iu een reden te meer 

om alle lichtopstanden van een radarrefiektor te voorzien. 

- 	Door deze markering op enige afstand uit de bodemlijn te plaatsen 

krijgt men het gunsti.ge  effekt dat de scheepvaart zicht richt op 

de markering, waardoor de volle breedte van de vaargeul door de vaart 

wordt benut, dit in tegenstelling tot het varen op een zgn. lichtenlijn 

waarbij in principe de schepen naar de as van de vaargeul worden toe-

getrokken. De hoogte van de lichtopstanden moet zodanig zijn dat bij 
H.W. de lichten voldoende boven water uitsteken, zodat gerekend moet 

worden op een montageniveau voor de lichten van ca. N.A.P. ± 7,00 M. 

De verlichting rechts (stuurboord of oostelijk) van de vaargeul zal 

dan kunnen bestaan uit witte schitterlichten in de tijdelijke situatie 

met getij en uit groene schitterlichten na afsluiting van de Ooster-

schelde; en links (bakboord of westelijk) uit rode schitterlichten. 

Ter verhoging van de levensduur van de cellenbatterijen zullen schit-

terlichten (28% lichttijd) met zwakke lampjes en zeer sterke lenzen 

dienen te worden toegepast. Bovengenoemde verlichting wordt thans als 

oeververlichtinggebruiktlangs de grote rivieren. De afstand waarop 

de palen uit de teen van het talud van de vaargeul worden geplaatst 

wordt bepaald door twee tegenstrijdige faktoren: 
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in verband met kans op aanvaringen voldoende ver uit de boden-

lijn van het talud; 

in verband met de bereikbaarheid voor onderhoud, etc. vanaf een 

bootje in daarvoor voldoende diep water. 

Hierbij dient te worden uitgegaan van de definitieve situatie waarbij 

het getij is weggevallen en van de gemiddelde Zeeuwse Neerstand van 

N.A.P. 

Voor de ateilste langs de vaargeul toegeraste taludhelling van 1 

en bij een aangenomen dikte van de bestorting van 0,+5 m, een benodigde 

diepgang t.b.v. de bereikbaarheid van de lichtopstanden van 1,50 m 

t.o.v. N.Â.P. (gem. Zeeuwse Neerstand) een een bodemligging op N.Â.P. 

- 6,Q m komt men tot de volgende afstand uit de bodemlijn: 
6,30 - (1,50 + 0,145) 4 = 17,14-0 m ..17,5O m (zie bijlage 14). 
in de Oosterschelde, waar de vaargeul op N.A.P. - 7,00 m wordt gebaggord 
kan, uitgaande van het peil N.A.P. 	6,50 m een afstand van 17,40 - 7 
x 0,70 = 22,30 - 22,50 m uit de bodemlijn op N.A.P. - 7,00 m worden 

- 	aangehouden. De op de palen aan te brengen ladders zullen kunnen reiken 

tot ca. N.Â.P. + 0,50 ei, afgestemd op de eindsituatie. 

Uitgaande van bovenstaande probleemstelling is voor de eindsituatie, 

dus na de afsluiting van dn Oosterschelde, een plan opgezet voor de 

bebakening van het gedeelte vaarweg vanaf de Kreekrakoluizen tot de 
uitmonding in het Volkerak, waarbij het sluizenkomplex met de geleide-

werken voorlopig buiten beschouwing is gelaten omdat het ontwerp voor 

het verlichtingsplan voor het sluizenkonplex in de door de direktie 
Bruggen met de N.V. Auxeltra afgesloten overeenkomst is opgenomen. 

Speciaal aan een goede overgang van de verlichting van het sluizen-

komplex naar de aansluitende bebakening zowel aan de zuid- als aan de 

noordzijde daarvan zal goede zorg dienen te worden besteed. Op de hij-

lagen 5, 6,  7 en 8 (profielen 1 t/ei 6) is het bebakeningsplan uitgewerkt, 

in principe bestaande uit vaste lichtopstanden (zgn. poortjesbebakening) 

geplaatst h.o.h. 500 m gemeten in de lengterichting van de vaarweg, 

aan de westzijde voorzien van rode schitterlichten en aan de oostzijde 

van groene schitterlichten, tevens alle opstanden uitgerust met radar-

re flektoren. 
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in de tijdelijke situatie voor afsluiting van de Oosterschelde 

zullen in plaats van groene, witte schitterlichten worden toegepast. 

ToeiJ chtinr o; bi lase 5. ---- 
Volgens de voorschriften worden haveningangen gemarkeerd, met aan bak- 

boord een vaaL rood licht en aan stunrboord con vast groen licht, 	zien 

van buiten af de haven binnenlopenI. 

Voor een goede markering van de koppen van de west cli jke en oostehi jke 

havendam zal een strijkiichtverlichting op deze koppen worden aangebracht. 

1)e koppen van de havendarnmen van de diensthaven, waaraan geen openbare 

bestemming wordt gegeven, zijn niet van havenlichten voorzien. 

Ter plaatse van de kruising Tholense Gat - chelde-Rinverbinding    - 

Bergsche Diep kunnen ter onderscheiding van de hierboven vermelde rode 

en witte c.q. groene schittorlichten, witte knipperlichten worden ge-

plaatst, eveneens als vaste lichtopstandert uitgevoerd, tevens uitgerust 

met borden met de aanduî ding 'nevenvaarwatcr i .v .m. art. 35 Vaarreglement. 

Op advies van het Loodswezen, 6e distrikt te Vlissingen is voor de vaart 

- 	op het Tholense Gat naar o± van liet hergsche Diep een lichtenlijn ci: de 

I'iolenplaat ingericht. 

De normale betonning op de Nieuwe haven, welk water de toegang vormt 

vanuit het Tholense Gat naar de gemeentehaven van het stadje Tholen we1ke 

toegang geheel gescheiden is gehouden van de vaargeul voor de Schelde-

Rijnverbinding, is, aangepast aan de nieuwe situatie, volledig gehandhaafd. 

Voor het markeren van de scheiding kan, gebruik makende van de vaste 

lichtopstanden, een lijn met boeien tussen deze punten worden aangebracht. 

De hetonning op het Bergsche Diep is, eveneens aangepast aan de nieuwe 

situatie, gehandhaafd. 

Bijlage 6 behoeft geen nadere toelichting. 

Toelichting or bijlage?. 

In verband met de uitmonding van de Schelde-iijnverhinding op het Volkerak 

is de noordrand van het Zuid-V.ije door baggerwerk (direktie Benecienri-

vieren) verruimd. 

De nieuwe situatie met de aangepaste betonning is op de bijlage aangegeven. 
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- 10 -. 

Toelichtir— op 	9. 

Voor de periode vanaf de openstelling van de Schelde-P.ijnverbinding tot 

na de afsluiting van de Oosterschelde is er in punt 2 op gewezen dat 

het trajekt van de vaarweg door de Oosterschelde bestaat uit een gebag-

gerde geul zonder schermdam. 

Na de afsluiting zal volgens de bepalingen van het verdrag voor de 

Schelde-R jnverbinding langs de westzijde van de vaargeul een scherrndam 

worden aangelegd, waardoor een rustiger vaart zal ontstaan. 

Tevens zal de dam van nut blijken te zijn in perioden met drijfijs. 

Voor genoemde tussenperiode 1975 - 1978 is dc kans groot dat bij ootredend 

drijfijs ernatige schade aan vaste opstanden langs de vaargeul in de 
Oosterschelde kan worden toegebracht, hetgeen slechts is te voorkomen 

door de opstanden voor een periode van ca. 3 â k jaar sterk te overdimen-

sioneren. 

Voorgesteld wordt dan ook om voor de periode vanaf de openstelling tot na 

de realisering van de schermdam de vaargeul door de Oosterschelde. 

van een normale betonning te voorzien, welke is aangegeven op bijlage 9 

(zie punt f. op biz. ). 

Deze hetonning is doorgezet tot aan de noordelijKe punt van de Prinsesse-

plaat. 

Aansluitend op dit punt worden direkt de vaste opstanden geplaatst met de 

scheidingbetonning tussen de Nieuwe Haven en de vaargeul voor de Zehelde-

Rinverbinding in de Eendracht.j  

In verband met artikel 35 van het Vaarreglement zullen op het aplitsingspunt 
met het Tholense Gat en het Bergsche Diep borden uNevenvaarwaterI moeten 

worden geplaatst. 

Deze bordenkunnen gekombineerd met de op blz. 9 genoemde witte knipper-
lichten worden gemonteerd op reeds direkt te plaatsen -f stuks Mannesmann-

bui zen. 

Op advies van het Loodswezen zijn lichtenlijneri in het plan opgenomen voor 

de vaart op de vaargeul door de Oosterschelde en wel voor de vaart in 

noordelijke richting in de Deurloopolder op het eiland Tholen en voor de 

vaart in zuidelijke richting op het Kreekraksluizenkornplex. 



6. let hovenpand.  

Voor het bovenpand, gelegen tussen de Nederlands-Belgische grens en 

het Kreekraksluizenkornplex, is in overleg met de bevoegde Belgische 

autoriteiten en de direktie 2ee1and gekozen voor een bebakening zoals 

ook bij het henedenpand .:ordt toegepast, te weten door middel van oort-

jos h.o.h. 500 m. 

Langs het bovenpand worden rode en groene lichten toegepast, rood aan 

de westzijde en groen aan de oostzijde. De voeding kan plaatsvinden 

via het elektriciteitsnet. 

Ten behoeve van de verlichting kan gebruik gemaakt worden van de 

enkellenslantaarn van A.G.A. type L BEA - 155 met lens 155 mm, 5 watt 

duhbelspiraaliarnp en aanpassingsunit voor 220 V voorzien van elektroni sche 

lampwi sseling. 

De hogere kosten van deze lamp t.o.v. andere :nogelijk toe te passen 

lampen worden moer dan gekompenseerd door het lagere iamrvernogen en de 

daardoor lagere bekabelingskosten. 

De voedingspunten, aansluitvermogenn en kabei.diameters z ja zodanig 

gekozen dat voldaan wordt aan de volgende eisen: 

1 bij storing van één willekeurig voedingspunt moet zodanig omgeschakeid 

kunnen worden dat de voeding vanuit een der andere voedingspunten 

wordt overgenomen. Het spanningsverlies tussen twee opeenvolgende 

smeitveiligheden mag niet meer dan 59ó bedragen; 

2. bij gelijktijdige storing van de voedingspunten 'Gasstation'1  en 

'Kreekrakbruggen" moet ook worden voldaan aan de onder 1 genoemde eis. 

Hierbij wordt opgemerkt dat genoemde voedingspunten zijn aangesloten 

op dezelfde uitloper van het P.Z.E.li. laagspanningsnet waardoor pelijk-

tijdige storing niet denkbeeldig is. 

De lampen kunnen worden geplaatst op aluminium lichtmasten met een 

bovengrondse lengte van 6 m en een grondlengte van 1,75 M. Deze masten 

worden geplaatst in de berm tussen de bedien.ingsweg en het kanaaitalud 

zodat het onderhoud kan geschieden met behulp van een "hoogwerker vanaf' 

de bedieningsweg. De afstand tot de kanaalbodem bedraagt 28,50 m. 

Iedere lichtmast zal worden voorzien van een radarreflektor. 

- 	Bovenstaand plan is aangegeven op de bijlagen 2 en 8 (profielen 7 en 8) 

terwijl voor het voedingsschema wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Ramin; van kosten. 

A. Voor het bovenpand is door de Werktuigkundige Dienst Hansweert van 

de direktie Zeeland een begroting opgesteld op prijsbas:is medio 1974. 

De raming is op twee manieren opgezet fl.1.: 

uitgevoerd door de '/erktuigkundige Dienst te Hansweert in eigen 

beheer; 

uitgevoerd door derden. 

1zabe (totaal ca. 20 km) 	 f. 70.0(Y),-- 

35 stuks enkeilenslantaaras AGA-LBEA-155 met 

5 Watt dubbeluniraailamp, automatische lamp-

wisseling, transformator en geli jkri chter 

â f.1.300,-- per stuk 	 f. 1+5.500, 

32 stuks radarreflektoren á f.250,--  per stuk 	f. 8.000,--

+. 32 stuks aluminium lichtmasten â f.300,-- per 

stuk 	 f. 9.600,-- 

voedings- en schakelkasten 	 f. 8000,-- 

grondwerk en plaatsing van de masten 	f. 90.000,-- 

bijkomende werkzaamheden, voorzieningen kanaal-

kruisingen, kleinmateriaal, onvoorzien ca. 10 

en ter afronding 	 1. 28.900,-- 

Totaal exklusief B.T.W. en aansluitkosten. 

P.Z.E.I-1. 	 f.260.Ou0,_j 

ad.b. 1. kabel (totaal ca. 20 km) 	 f. 70.000,-- 

35 stuks enkeilenslantaarns AGA-LBEA-155 met 

5 Watt dubbelspiraallamp, automatische lamp-

wisseling, transformator en gelijkrichter 

per stuk 	 f. 45.500,-- 
32 stuks radarreflektoren â f.250,--  per stuk 	f. 8.000,--

+. 32 stuks aluminium lichtmasten h f.300,--  per 
stuk 	 f. 9.600,-- 

voedings- en schakelkasten 	 f. 10.000,-- 

grondwerk en plaatsing van de masten 	 f. 90.000,-- 
montage werkzaamheden 	 f. 
bijkomende werkzaamheden, voorzieningen kanaal-

kruisingen, klein materiaal, onvoorzien ca. 10 

en ter afronding 	 f. 30.900,-- 
f.268.000,-- 



direktieLonten 10 	 . 26.[?t;,-- 

f.29tf.300, -- 

winst 10 	 .f. 

Totaal exklusief B.T.W. en aansluitkosten 

P.Z.E.N. 

1,n hei ce ra:;;ingeJi 1E; het inalalJ_eren vi de pi  jier - en brugvcri i cht:in 

enz.zeil buiten beschouwing gelaten c:iat ciaar oor ccii o;d:racit is 

gegeven aan de direktie Bruggen. 

De kosten van aansluiting 013 het elektri citcitsnet van de 2. k.2JI. worUe 

geraamd op f.5.000,--, terwijl de jaarlijkse exploitatiekosten als volgt 

worden geraamd: 

stroomkosten 	 f. 1.000,-- 

lampen vernieuwing 	 f. 

onderhoudswerk 	 J. 1.000,-- 

f. 2.500,--/jaar. 

De totale investeringskosten voor het bovenpand worden derhalve geraamd 

bij uitvoering in eigen beheer op: 	f.260.000,-- 

f. 5.000,-- 

f.265.000,-- 

i6 B.T.W. 	f. 1F2.1+00,-- 

Totaal 	f.307.00,-- 

of bij uitvoering door derden op: 	 f.324.280,__ 

f. 

f.329.280,-- 

iEçi B.T.W. 	f. 52.68+,80 

Totaal 	f.381.96418O 

	

-. 	B. De raming van kosten voor Iret benedenpand is opgesteld door het 

bouwbureau Schelde-Rijnverbinding op prijsbasis le helft 1973. 

	

- 	Er is van uitgegaan dat het werk door derden zal worden uitgevoerd. 



95 Mannesmannbuizen Ø 20", h.o.h. 500 ïri leveren 

en plaatsen in de Oosterschelde, Eendracht en 

Slikken van de Heene. Leveringsprijs buis Ø 20" 

ca. f.200,—/n. Buislengte 18 in. Totale lengte 

95 x 18 = 1710 ii x f.200,--/m 

Heikosten ca. f.500,--/ton. Totale gewicht 18 x 
95 x 135 kg/m = 250,85 ton. 230,85 t x f.300,---/t Jr. 69.25,-- 
1+ Nannesmannbuizen 0 20" fungerend als geleide- 
palen voor landhoofden van brug bij Nieuw-Vosse-- 

meer. Buislengte 16 in. Totale lengte = 1+ x 16 = 

61+ in x f.200,--- 	 /. 12.800,-- 
Totale gewicht 4 x 16 x 135  kg/m = 8,64 t. 

864 t x f.300,--/t 	 t. 

95 Narinesmannhuizen over een lengte van 10 in en 

4 Mannesmannbuizen over een lengte van 8 in staal- 

	

-: 	stralen en behandelen met epoxiteer, 10 x 1,6 x 

95 = 1520 in2  x f.30,--/m2  

8 x 1,6 x 4 in2  x 	 2 	f. 

3. Thern;isch verziakte staalkonstrukties aan 95 
i1annesrnannbuizen zoals bordessen, leuningen, 

trappen enz. leveren en aanbrengen totaal 

40.000 kg x f.3,50/kg 	 f.140.000,-- 

LL Thermisch verzinkte radarreflektoren aan 95 

Mannesmannbuizen leveren en aanbrengen, totaal 

1425 kg x f.3,50/k9 	 f. 4.987,50 

5. Rode en witte schitterlichten op batterijen 
leveren en aanbrengen totaal 95 st. x f.4.500,_-/st. 427.500,-- 

f .1. 046 . 270, 50 

winst 10% 	1. 104.627,-- 

onvoorzien en ter afronding f. 	19.102,50 

	

-, 	 Totaal exkl. B.T.W. 	f.1.170.000,-- 

B.T.W. 16% 	f. 187.200,-- 

Totaal 	f.1.357.200,-- 

- 
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C. De raming van kosten voor de tijdelijke betonning langs de vaargeul 

- 	door de Oosterschelde is, opgemaakt door de direktie Loodswezen, 

betonning, bebakening en verlichting, distrikt Scheidemond te Vhs- 

singen. 

Uitgangspunt is dat in verband met het tijdelijke karakter van de 

betonning het Loodswezen heeft geadviseerd de betonning aan te leggen 

op huurbasis: 

1. 6 lichtboeien kompleet met radarrefiektor, steen, ketting, sluit- 

harpen en inki. uitleggen, onderhoud en opnemen: 

6 x f.1+.500,--  per jaar 	 1. 27.000,--/jaar 

2. 17 tonnen, te weten: 

le bolton 5e grootte 

9 spitse tonnen 5e grootte: 9 x 

7 stompe tonnen 5e grootte: 7 x 

15 radarreflektoren: 15 x f12,70 	f.190,50 

2 toptekens, tvs. radarreflektoren 

2 x f10,- 	 f. 20,-- 

260 m 19 mm ketting 260 x f1,07 	f.278,-- 

36 st. 19 mm sluitingen 36 x f1,110 	f. 50,110 

17 ton stenen 3e grootte 17 x fik,- 

17 scotchhite 17 x f2,90 	f. 49,30 

f. 2.601,20/jaar 

3. inr.ieten en leggen van tonnen sub b: 
uur betonningsvaartuig Honte â f.ikO,-/uur 

eenmalig 	 f. 5.950,-- 

onderhoud van deze tonnen geschat per jaar 

17 tonnen â f.300, --/jaar 	 /. 5.100,--/jaar 

2k uur betonningsvaartuig Honte f.lkO/uur/jaar f. 3.360,--/jaar 

k. de lichtenlijnen:' 

huur opstanden: 2 lage l,ichten 

2 x f.150,-- 	f.300,-- 
1 hoog licht 

2 enkelvoudige IkO mm gaslantaarns 

2 x f.Lf00,__ 	f.800,- 

2 dubbellens elektrische lantaarns 

2 x f.63,-- 
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onderhoud + 20 rnanuur A f.22,-- 	f.440,-- 
uropaangas + 200 kg 	f.1.10 	f.220,-- 

/.  

plaatsing ± 50 manuur â .f.22,-/uur eenmalig 	f. 

afbraak ± 30 manuur áL f.22 ,-/uur eenmalig 	f. 

5. 6 radarreflekterende toptekens voor bakens 
Prinsesseplaat á y-.00,-.-/stuk 	 f. 

Er van uitgaande dat de betonning teeminste 4 jaar dienst zal doen, 
komen de totale kosten ad.0 op: 

Boeien: 	4 x f.27.000,-- f.1c8.000,-- 

4 x Jr. 	2.601,20 .f. îo»o4,80 
/. 5.950,--. 

4 x f. 5.100,-- f. 20.4001 - 
4 x f. 	3.360,-- f. 13»14O,- 

f.158.194,0 
Lichtenlijnen en radsrre- 

fiektererde top tekens f. 2.041 , -- 
f. 1.100,-- 

f. 

f. 

Onvoorzien en ter afronding 

B.T.W. 16% 

f. 5.001,-- 
3o4 20 

f.170.000,-- 

f. 27.200,-- 
Totaal 	f.197.200,-- 

D. Totaal generaal. 

Ad.A 	 f. 381.964,80 (uitvoering door derden) 
Ad.B. 	f.1.357.200,-- 
Ad.C. 	 f. 197.200,-- / 

Totaal f.1.936.3641 80 
Afgerond 	s9 0.990i:- 
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of 

/ 
Ad.A. 	f. 307.00,-- (uitvoering in eigen beheer) 

Ad.B. 	f.1.357.200,-- 

j 	Ad.C.  

Totaal 	f.1.861 

Afgerond f.1.880.000,--- 

Rp 

OveT'zict 	n 

1. tek.reg.nr. A 73.10129 - Algemeen overzicht. 
2. tek.reg.nr. B6 7+.1O7O3 - Bebakenings- en verlichtinsplan gedeelte 

Kreekrakdarn - Belgische grens. 
3. scheia elektriciteitskabels verlichting bovenpand. 
. scheia plaatsing lichtopstanden in het dwarsprofici. 

5. tck.rcg.nr. C7 74.107O4 - Bebakenings- en verlichtingsplan gedeelte 
Tholen - Kreekrakdc. 

6. tek.reg.nr. B7 74.10707 - Bebakenings 	en verlichting3plan gedeelte 

Volkerak - Tholen. 
7. tek.reg.nr. B24 72+ 10708 - Bebakeningsplan uitmonding Schelde-1i jn- 

verbinding in VoLkerak na realisatie 

Schelde-Ri jnverbinding. 

8. tek.reg.nr. B7 72.10163 - Bebakenings- en verlichtingsplan. Dwarspro- 
fielen. 

9. tek.reg.nr. C7 73.10128 - Bebakenings- en verlichtingsplan voor de 
vaargeul door de Oosterschelde geldend 

tot na de afsluiting van de 0osterschedc. 
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1 A VOEDINGSPUNT KPEEKRA(SLUIZEN 	3' K.W. 

2 	 is 	KREEKRAKBRUGGEN 3•5 K,W. 

3I 	 ii 	 SPUISLUIS BATH 	3 K W. 

44 	s 	 GASSTATION NABIJ GRENS 2 KW, 

Â GESTOORD VOEDINSPUNT 

KABEL No. 	T 440G m VMv,K. 4X2,5 mm2  

11 6000 	rrl 	is 4X25 

i 	III 200 	rn 	ii 4X2,5 

3103 m 	ii 4X2,5 

ii 	TV . 	ROÛ 	rn 	is 4X2,5 

II 	 V 250m 	li 4X2,5 

is 	VI 1300 m 	is 4 X2,5 	

. BIJ LA GE 3 2400m 	ii 4X2,5 	ii 

ii 	 VII 150Dm 	is 46 
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