
De Schelde-Rijnverbinding VI
loor ing. J. van Rooijen, waterbouwkundige

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

ile id in g
Uit het waterloopkundig onderzoek was gebleken dat, 
•neinde de stroomsnelheden in het zuidelijk gedeelte 
,in de Eendracht beneden het toelaatbare te kunnen 
ouden, eerst de doorgraving van de Auvergnepolder 
lende te worden gerealiseerd alvorens baggerwerk in 
;ct gedeelte van de Eendracht ten noorden van genoem- 
c polder op grote schaal zou kunnen worden aangevat, 
ienoenide doorgraving doorsneed de oude rijksweg 
lergen op Zoom - Halsteren - Tholen, zodat, voordat 
ct baggerwerk in de polder kon worden uitgevoerd, 
erst een vervangende brugverbinding over de nieuwe 
uarweg diende te worden gebouwd.
Maast het kunstwerk voor de brug dienden de grond- 
.erken voor de aansluitende opritten te worden aangc- 
■gd, alsmede de dijkverleggingen zowel in de 
\uvergnepolder ais in de Slabbekoornpolder (fig. 49).

Grondonderzoek
v'oor de bepaling van het profiel en de afmetingen van 
ile aan te leggen hoogwaterkeringen is uitgegaan van 
ten hoogwaterstand van NAP +2,50 m en een laag- 
iaterstand van NAP -2,15 m.
Uit de Stabiliteitsberekeningen, die werden verricht 
oor de hoogwaterkeringen langs de Eendracht, bleek 
lat het onverantwoord was de onderwatertaluds vanaf 
MAP tot de kanaalbodem op NAP -6,—  m onder de 
ivloed van het getij af te baggeren.

De consequentie hiervan was di 
nieuwe hoogwaterkeringen binnen 
ontgraven bij een vaste waterstanc 
een talud-bestorting alvorens, de 
van de oude zeedijk, het getij in 
nen de oude polders toe te laten. 
Deze eis had tot gevolg dat twee 
waren, nl.:

a. hel gedeelte van hoi talud dat 
(tol NAP 4, — m) ontgraven 
bestollen;

b. het talud met behulp van een 
zuiger afbaggeren en vervolg 
met bestorting i i i  den natte aan

De mite methode had het nadcc 
specie slechts kon worden gebo 
specie depots zouden zijn aangcl 
die fase van de werken nog niet 1 
is dan ook voor uitvoering in den 
Zoals blijkt uit figuur 2 (zie 07  
komt in cle polders langs de Eend 
een ca 2, iii dikke veenlaag voo 
-2, iii en NAP 5, m niet d 
slappe Ingen met zeer lage conus 
De aanwezigheid van deze slappe 
cialc uitvoeringswijze, indien men 
wenst te vermijden, nl. door de gr
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zo vroeg mogelijk stadium aan te brengen, waardoor 
de ondergrond, nadat deze een zekere periode aan de 
bovenbelasting is bloot gesteld geweest, op het tijdstip 
waarop met het uitgraven van de sleuven voor het 
aanbrengen van de taludbestortingen wordt begonnen, 
zo goed mogelijk (minstens voor 75% ) is aangepast.

PROFIEL ft.A

Voor de controle op het proces van de aanpassing vti 
de ondergrond wordt gebruik gemaakt van watersp.i 
ningsmeters.
De uitvoeringswijze voor de aanleg van de hoogwatc 
keringen was ais volgt:
U it het maaiveld werd de bovenste kleilaag opgezet t
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ers kaden waartussen het zand voor het dijklichaam 
ou worden gespoten.
Voor het ontworpen dwarsprofiel wordt verwezen 
aar figuur 50, doorsnede A -A  en B-B. 
lit de stabiliteitsberekeningen van het Laboratorium 
oor Grondmechanica (LG M ) te Delft bleek dat voor 
oldoende stabiliteit van het kanaaltaud een keuze kan 
orden gemaakt u it een onderwaterbeloop beneden 

SAP van 1 :4  met een benodigde steenbestorting van 
00 kg/n>2 of een helling van 1 : 5 met een minimale 
cstorting van 500 kg/m2.
\an de uitvoering diende verder de eis te worden ge
leld dat opspuiten van het zandlichaam tussen de pers
oden mogelijk zou zijn tot NAP + 5 ,—  m mits in 
igen zou worden gespoten, niet dikker dan 2 m en het 
emiddeld talud van de perskaden niet steiler dan 1 : 5 
ou mogen bedragen. Voor de te verwachten zettingen 
o de hoogwaterkering in de Auvergnepolder werden 
erekeningen verricht u it proeven, uitgevoerd op onge- 
nerde grondmonsters, ontleend aan de boring 49B13-42 
de fig. 49). Volgens deze berekeningen werden onder 
le hoogwaterkering de volgende zettingen verwacht:

i de as van de de kruin 
1 m uit de as
0 m buitendijks u it de as
4,5 m buitendijks u it de as
19 m buitendijks u it de as

loring 49-B8-3
'etting in de as van de kruin 
m u it de as

8.30 m buitendijks uit de as
15 40 m buitendijks uit de as

Boring 49-B8-5
Zetting in de as van de kruin
1 m uit de as
8.30 m buitendijks uit de as

15.40 m buitendijks uii de as

34,55 +  2,85 lg t cm 
17,76 +  1,56 lg t cm

63,61 +  6,91 lg t cm 
63,28 +  6,87 lg t cm 
64,97 +  5,15 lg t cm 
19,67 +  2,24 lg t cm

92,5 +  14,34 lg t cm 
91,87 +  14,24 lg t cm 
50 +  7,64 lg t cm
22,07 +  3,22 lg t ent 

1,59 +  0,66 lg t cm 
(t in dagen)

Deze zettingen zijn, zoals reeds vroeger vermeld in de/e 
rtikelenreeks, samengesteld u it de primaire zellingen 
eergegeven door het eerste constante deel van de zet 
ng en de seculaire zetting.

pe primaire zetting treedt niet direct op doch tijdens de 
?n. hydronamische periode, d it is de periode waarin 
iet consolidatie proces —  wegpersen van overspannen 
'oriën-water tengevolge van de bovenbelasting —  
laats vindt.
le seculaire zetting is rechtevenredig aan de logarithme 
an de tijd in dagen. Men beschouwt d it laatste proces 
ia 27 jaar of 10000 dagen voltooid, 
len krijg t dan bijvoorbeeld in de as van de kruin van 
'e dijk een maximale zetting van 92,5 +  14,34 lg 10000 
if 92,5 +  14,34 X 4 =  92,5 +  57,36 =  150 cm. 
n de Slabbekoornpolder bleek dat bij toepassing van 
etzelfde dwarsprofiel voor de hoogwaterkering ais in 
le Auvergnepolder een bestorting op het onderwater- 
ilud van 500 kg/m2 voldoende voor de stabiliteit zou 
ijn bij een taludhelling 1 : 4.
le te verwachten zettingen zijn hier bepaald aan de 
and van het monsteronderzoek van de boringen 49- 
18-30-49B8-5 (zie fig. 49) met het volgende resultaat:

44,09 +  3,55 lg t cm 
43,91 +  3,53 lg t  cm

In  OTAR 56 (1971) nr. 4 werd uiteengezet hoe de situ
ering van de overbruggingen is bepaald.
De brug bij Tholen kwam daarbij te liggen ten noorden 
van het stadje op hel punt waar de doorsnijding door 
de Auvergtiepoldcr «vergunt in de vaargeul door de 
Eendracht
Het dwarsprofiel van de buig is onderverdeeld in een 
weg, beslaande uii iwee rijstroken, bestemd voor het 
doorgaande verkeer (zie fig. 24, OTAR 56 (1971) nr 4). 
Aan de westzijde van de hoofdoverspanning buigt de 
strook bestemd voor liei langzame verkeer van de 
hoofdiijbium af om door middel van een afzonderlijke 
oprit rechtstreeks te worden aangesloten op de kom van 
het stadje I holen.
tJit het uitgevocidc grondonderzoek, bestaande uit bo- 
I ingen en sonderingen blijkt dat de ondergrond ter 
plaatse van ile te bouwen buig ais volgt kan worden 
geschematiseerd
Vanaf liei maaiveld tot ca N.A.P. -10,—  m worden 
slappe lagen nungetroffen inoi zeer lage conus weer
standen, grotendeels bestaande uit klei met plaatselijk 
wal veen
Tussen NAP 10 m en NAP 15 m volgt dan een iets 
zaudiger pakket met iets hogere conusweerstanden, 
waaronder tussen NAP 15 m en NAP -20 m een sterke 
zandige lagenfoimatie met matig hoge conusweerstan
den. Beneden NAP 20 m bevindt zich dan het vaste 
zand, geschikt voor de fundering van de pijlers en 
landhoofden van de brug.
Bovenomschreven higeropbuuw zou tot gevolg hebben 
dat, bij uitvoering van de toeleidingswegcn ais volledige 
grondwerken, dit zou leiden tot bijzondere maatregelen 
ten behoeve van de fundering van de landhoofden.
U it vergelijkende kostenramingen bleek dat gedeeltelijke 
uitvoering ais viaduct een goedkopere uitvoering zou 
geven, waarbij bovendien i.v.m. de planning van de 
werken minder risico behoefde te worden genomen, 
daar de kans van oppersingen bij de zeer hoge op
hogingen zeer groot was.
Het westelijk landhoofd van de brug werd gesitueerd 
aan de westzijde van de provinciale weg Tholen - Oud- 
vossemeer, zodat deze weg kruisingsvrij kon worden 
gepasseerd.
De aansluitende oprit reikt ter plaatse tot N.A.P.
+  8,14 m.
Naast negatieve kleef zullen in de slappe bovenlagen
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belangrijke horizontale krachten op de fundatie van 
het landhoofd worden uitgeoefend tengevolge van de 
bovenbelasting.
Teneinde die horizontale krachten, die door de één
zijdige belasting tengevolge van het zandlichaam van 
de oprit in de slappe lagen optreden, zoveel mogelijk 
te beperken, werd door het L.G .M . geadviseerd om zgn. 
voorbelastingslerpen toe te passen. Deze terpen dienden 
in een zo vroeg mogelijk stadium in droog grondwerk 
te worden aangereden, terwijl tevens een stramien van 
zandpalcn, geplaatst in de hoekpunten van gelijkzijdige 
driehoeken met zijden van 3 m onder de terpen moest 
worden aangebracht.
U it liei grondonderzoek bleek dat vanaf het westelijk 
landhoofd in de as van het tracé van de westelijke oprit 
over de gehele diepte tot N.A.P. -10 m de eerder
genoemde slappe klei en veenlagen werden aangetroffen, 
hier werden echter wel bodemlagen aangetroffen van 
relatief betere samenstelling.
lie t is bekend dat de bovenlagen bij de stabiliteits- en 
z.ettingsbcrekeningen een belangrijke rol spelen.
Ter plaatse van het oostelijk landhoofd, waar de aan
sluitende oprit op een peil van N.A.P. +11,15 m komt 
te liggen, bleken dezelfde problemen op te treden ais 
ter plaatse van het westelijk landhoofd. In  verband met 
de boven omschreven te verwachten grote horizontale 
krachten op de fundaties van de landhoofden adviseerde 
het L.G.M. af te zien van het toepassen van normale 
betonpalen met het oog op uitknikken.
Men adviseerde in d it geval de toepassing van stalen 
damwandschermen, geplaatst evenwijdig aan de as van 
de brug.
Teneinde de in feite open onderkant van de schermen 
ais „gesloten”  te kunnen beschouwen, diende de onder
kant van de schermen tenminste 8 meter in het zand te 
worden geheid.

Om verschuiving in de sloten van de damwandui 
voorkomen, moest het bovenste gedeelte van de sei 
men, na leegpulsen vanaf N.A.P. -5 m tot aan de bov 
kant van de schermen, met beton worden opgevuli 
De fundatie-diepte voor de schermen van het westii 
landhoofd werd vastgesteld op N.A.P. -18,50 m, wan 
bij een puntsspanning van 40 kg/cm2 toelaatbaar weid 
geacht.
Voor het westelijk landhoofd in de oprit voor het lm 
zame verkeer, waarvan de aangrenzende oprit op 
N.A.P. +10,50 m komt, werd de inheidiepte bepaal# 
op het niveau N.A.P. -19 m, bij een toelaatbare poiti 
spanning van 40 kg/cm2.
Voor hel oostelijk landhoofd reikt het aangren/eo 
zandlichaam van de oprit tot N.A.P. +11,15 m, wam 
voor de inheidiepte werd vastgesteld op N.A.P. -18,50 
bij een toelaatbare puntspaning van 40 kg/cm2. Op 
tussenpijlers 1 t/m  6, 5A, 6A, en 12 (van west oni! 
oost) (fig. 51) onder de op de brug aansluitende attu 
bruggen zullen, doordat ze in het normale maaiveld 
geplaatst, geen negatieve kleef of extra horizontal? 
krachten tengevolge van zetting kunnen ontstaan.
Hier konden dan ook normale gewapend beton palet» 
met een doorsnede van 40 X 40 cm worden toegeptlil 
De inheidiepte voor de verschillende pijlers variccfl 
tussen N .A  P. -16,50 m en N.A.P. -22,—  m bij toe h 
laten paalpuntspanningen van 40 en 45 kg/cm2, nl 
hankelijk van de sondeerresultaten.
Voor de tussenpijler 7, die in een ophoging van ] ,50 lii 
op het normale maaiveld, gelegen op N.A.P., komt tg 
staan, zou dienen te worden gerekend op een negalievf 
kleef van 4 t/paal, waarvoor beton palen 0  40 bij cet: 
inheidiepte tot N.A.P. -15,—  m bij een paalpuntspm 
ning van 40 kg/cm2 zouden kunnen worden toegepaM 
De tussenpijlers 8 en 11 direct aansluitend op de hooft
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«rug komen op een buitendijkse respectievelijk binnen- 
jkse verbreding van de waterkeringen ter weerszijden 
in de Eendracht te staan.
i verband met de te verwachten horizontale krachten 
ngevolge van zettingen onder deze ophogingen zou 
ier in plaats van beton palen, de keuze vallen op stalen 
okerpalen KP 25, onder helling 1 : 10. De negatieve 
leef voor de westelijke tussenpijler werd berekend op 
0 ton per paal, terwijl voor de oostelijke pijler op 
0 ton per paal diende te worden gerekend.
>e inheidiepte voor de westelijke pijler werd geadvi- 
erd op N.A.P. -16 m bij een paalpuntspanning van 

15 kg/cm2 en voor de oostelijke pijler op N.A.P. -20 m 
ij een paalpuntsspanning van 50 kg/cm2, 
le pijlers 9 en 10 vormen tenslotte de rivierpijlers on
er de hoofdoverspanning van de brug. 
e komen in de rivier te staan en zouden volgens de 
aditionele wijze worden gebouwd, nl. in een bouwput 
an stalen damwand, waarin onder helling van 1 : 3 
choor geheide beton palen, waarna vervolgens een 
oek beton onder water zou worden gestort.
'ervolgens zou de kuip kunnen worden leeggemalen, 
!c met de paalkoppen tot boven water ingeheide beton 
alen tot even boven de aangebrachte beton koek wor
an afgehakt, en de pijler constructie verder worden af 
abouwd. Na het leegmalen van de kuip moet bet ver
nale evenwicht voldoende verzekerd zijn hetgeen wordt 
xireikt door het gewicht van de beton koek groter te 
emen dan de opwaartse druk van bet omringende 
vater.
\ls extra reserve fungeren dan nog bet eigen gewicht 
an de stalen damwand, de door de bouwkuip inge
loten grond en de wrijving van de betonpalen en de 
talen damwand.
oor de beide pijlers werd geadviseerd een inhcidiep- 
i! tot N  A.P. -16,—  m voor de damwand kuip, terwijl 
'e inheidiepte voor de beton palen in pijler 9 werd bc- 
ajild op N.A.P. -17,—  m en voor pijler 10 op N .A  P. 
18 —  m bij een toe te laten paalpuntspanning van 
IO kg/cm2.

\an de westzijde heeft men in feite zoals boven reeds 
liteengezet te maken met twee afzonderlijke opritten, 
I. de oprit die in het verlengde van de brug loopt en 

i én die vrijwel haaks afbuigt naar Tholen. Voor beide 
pritten is het grondonderzoek uitgevoerd, door middel 
m de brug, een aantal extra diepsonderingen en 
liddelzware sonderingen.

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 de brug af bleek de relatief betere onder
grond niet meer aanwezig en werden wederom de slappe 
klei- en veenlagen aangetroffen tot een diepte van 
N.A.P -10 m, dic zich in het tracé van de afbuigende 
oprit blijven voort zetten.
D it bleek ook het geval te zijn in het verlengde van de 
oprit in de brugas. Aan de oostzijde van de brug bleek 
de grondsamenstelling in grote lijnen overeen te komen 
niei de west/ijdc.
Uit de sondeer- en boorrcsultatcn bleek dat de onder
grond tot vrij grote diepte tot N.A.P. -7,—  m en plaat- 
selijk /ells tot N.A.P. -15,—  m was opgebouwd uit 
slappe bovenlagen, hoofd/.akelijk bestaande u it klei en 
veenhoudende klei.
In oveileg met bet 1 .G.M. werd nagegaan in hoeverre 
de opritten met een maximale hoogte van ca N.A.P.

I I I  i i i  in nutte uitvoering zouden kunnen worden ge
maakt
beneden N A I’ I 6, m werd hierbij uitgegaan van 
een helling vau I : 2 en daarboven I : 3.
Uit ile stabiliteits berekeningen was gebleken, dat in 
verband met ile slechte grondgestcldhcid in de boven
lagen, een uitvoering in ilea natte slechts mogelijk was 
tot een hoogte van N A.P. I 6, m, waarbij het ge
middelde talud van liei gespoten zand niet steiler dan 
I :5  mocht zijn. lie t gedeelte van de oprillen boven 
het peil van N.A P | 6, in zou dan in den droge 
moeten worden uitgevoerd
Deze uitvoering diende concienlieus te worden toege
past omdat de stabiliteit chuii hij slechts gewaarborgd 
was indien de ondergrond nagenoeg (voor 75%) geheel 
aangepast zou zijn nan de opgobrachtc zand bel as ting. 
Vanwege de slecht doorlatende grondlagen zou dat 
slechts te bereiken zijn indien onder de taluds zand- 
palen zouden worden toegepasl in een stramien van 
3 X 3 m.
Controle van de „aanpassing c.i|. waleroverspanning”
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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

I 18,79 +  17,74 log t (t uitgedrukt in het aantal 
dagen na bet aanbrengen van de belasting).

Voor de ooslclijke oprit bleken t.a.v. de uitvoering de
zelfde eisen te moeten worden gesteld.
Dus ook hier in den natte niet hoger spuiten dan N.A.P. 
i 6, m en boven dit niveau de ophogingen in den 

droge af werken.
lie t was dus zaak de perskaden voor de ophogingen 
zodanig te situeren dat binnen deze kaden tot het n i
veau van N.A.P. + 6 ,—  m voldoende zand in nat grond
werk kon worden opgespoten om de opritten volgens de 
definitieve profielen te kunnen afwerken.
Onder de perskaden dienden tevens zandpalen te worden 
«angebracht.

Met behulp van bovenstaande gegevens werd de voor
bereiding van de volgende bestekken en overeenkomsten 
ter 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 to t 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- 
koompolder 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
huishouding in de Auvergne- Slabbekoom- en Dalem- 
polder;

d. bet verrichten van baggerwerk en zuigwerk;
e. het uitvoeren van bijkomende werken.

Een van de belangrijkste punten voor het bestek was de 
eis dat ter plaatse van de in het bestek BR 4618 te bou
wen rivierpijlers voor de brug in de Eendracht bagger- 
wcrk moest worden uitgevoerd en ter plaatse van de 
bouwplaats voor de brug de rivierbedding van de Een
dracht moest worden verdiept teneinde ter plaatse met 
aannemers materieel te kunnen manoeuvreren.
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De bij de baggerwerken vrijkomende baggerspecie nie 
worden afgevoerd en geklapt in één van de diepe geul 
(Tholense Gat) in het oostelijk gedeelte van de Ou i 
schelde.
Het benodigde zand voor de opspuitingswerk/¡miii 
heden (hoogwaterkeringen en opritten) zou kunne« 
worden gewonnen uit een zandwinplaats ter plaatse 
de toekomstige kruising van de vaarweg naai ik 
Theodorushaven van Bergen op Zoom met de Seheli 
Rijnverbinding (fig. 49).
Genoemde put zal later geheel in deze aansluiting w(U 
den opgenomen. In  verband met de kwaliteit vau hel 
beschikbare zand was in het bestek de bepaling op 
nomen dat de aanvoer diende te geschieden door mul 
van bakkentransport, waardoor een zekere uitwasslil 
van het slik wordt bereikt tijdens het vullen van (h 
bakken.
De benodigde grond, klei en teelaarde voor de Ule« 
bekledingen van de taluds etc. diende te worden ortt 
leend aan het maaiveld waar het toekomstige kana.tl 
een later stadium zou worden gebaggerd.
Fig. 50 toont het dwarsprofiel van de hoogwiilCf 
keringen in de Auvergnepolder en de Slabbekonili 
polder.
Aan de kanaalzijde werd tot het peil van NAP -4, 
in droog grondwerk een sleuf in het maaiveld getn 
ken onder talud 1 : 4.
De teenconstructie, bestaande uit een damwand, hu 
1,80 m, dik 0,80 m van gecreosoteerd grenehout weili 
met de kop geplaatst op het peil van N.A.P. Vóói (I® 
damwand werd een berm, minimaal breed 3,50 m oni 
worpen. Vervolgens werd de berm en het talud afgc 
dekt met een kraagstuk, waarvan in verband mei d< 
toekomstige situatie na de afsluiting van de Oosiüf 
schelde het bovenste gedeelte werd samengesteld uii 
een doek, waarop wiepen, terwijl het gedeelte benul 
N.A.P. -0,50 m ais normaal kraagstuk werd uitgevoc 
Om stabiliteitsredenen moest volgens het L.G.M . op th 
kraagstukken een hoeveelheid stortsteen worden limi 
gebracht van 800 kg/m-’ op het talud en 500 kg/m' 
de berm.
Het buitentalud van de hoogwaterkering werd onlw 
pen onder een helling van 1 : 3, afgedekt met 70 CM 
mijnstenen waarop 10 cm gebroken grind 10/30 en een 
glooiing van koperslakblokken in afmeting van 0,28 
0,33 X 0,20 cm onder een helling van 1 : 3.
Deze bekleding werd boven het peil van N.A P 
+  2,50 m gevolgd door een glooiing van betonblokk 
in afmetingen van 0,50 X 0,50 X 0,15 m aangebriiehl 
op een laag bekledingsklei dik 100 cm.
Het buitentalud gaat op het peil N.A.P. +3,70 m OVd 
in een berm breed 3,50 m tot het peil N.A.P. + 4  
oplopend, boven dit peil gaat het buitentalud oni 
1 : 3 door tot de kruin op N.A.P. +  6,—  m.
De betonblokken lopen door tot halverwege de Iwiti 
en worden opgesloten met een beton band.
Het binnentalud heeft een helling van 1 : 3 mei 
kleibekleding d ik 60 cm, de binnenberm, eveneen 
gedekt met 60 cm klei helt af onder 1 : 20 nani +  
kwelsloot aan de binnenzijde van de dijk.
De breedte van de kruin bedraagt 2,—  m.
Het overige gedeelte van het dijklichaam werd o 
bouwd met zand, opgespoten tussen perskaden 
maakt uit het maaiveld.
Het eiland dat ontstaat uit het afgesneden gedeelu * 
de Auvergnepolder aan de westzijde van het K 
zou langs de kanaalzijde worden begrensd dooi
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lei kade, gemaakt met klei u it de sleuf voor de kraag- 
ukken en grond uit het maaiveld.
)e kruin van de kade werd bepaald op N.A.P. 
4,—  m (fig. 50 profiel A -A ). In  een later stadium zal 

et gehele eiland met baggerspecie worden opgespoten 
it het peil van N.A.P. + 4 ,—  m. 
le hoogwaterkering langs de Slabbekoornpolder werd 
algens dezelfde normen ontworpen als die in de Au- 
irgnepolder behalve dat in plaats van een taludbestor- 
ng van 800 kg/m- op de kraagstukken met 500 kg/m2 
on worden volstaan.
le taludhellingen voor de opritten werd bepaald op 
.•middeld 1 : 3 met een enigszins hoi verloop, terwijl 
't helling van de koppen ter plaatse van de landhoofden 
erd vastgesteld op 1 :2 .
oor de verhardingen werd de volgende opbouw van 

le constructie gekozen:

- zandbed dikte 0,75 m
- onderlaag van zandasfalt dik 0,12 m
- drie lagen grindasfaltbeton elk dik 0,06 m
-  een voorlopige deklaag van 0,04 m open asfaltbeton.

lierop zal later nog een definitieve deklaag worden 
angebracht van dicht asfaltbeton, 
let bestek werd aanbesteed op 13 augustus 1968 en 
egund aan N.V. Aannemers- en Handelsbedrijf Van 
lord te Werkendam voor het bedrag van ƒ 9.832.000, . 
n totaal kwamen 18 inschrijvingen binnen, waarvan de 
oogste ƒ 12.590.000,—  bedroeg, 
le opleveringsdatum werd in het bestek bepaald op 
april ’71.

In verband met de bouw van de brug waren in het be
stek een paar zeer belangrijke data voor tussentijdse op
levering opgenomen nl.:

15 oktober 1968: De uitbouw, resp. uitbaggering van de 
hoogwaterkering ter plaatse van de rivierpijlers 
van de door derden (dir. Bruggen) te bouwen brug, 
alsmede de voltooiing van de ter plaatse u it te 
voeren werken aan de hoogwaterkeringen.

1 januari 1969: Moest de in den droge aan te brengen 
ophoging ter plaatse van het westelijk landhoofd 
voor de doorgaande weg (autoweg) voltooid zijn. 

1 maart 1969: Moest de in den droge te maken opho
ging ter plaatse van het oostelijk landhoofd voor 
de autoweg en die voor het westelijk landhoofd 
voor de weg voor het langzame verkeer gereed zijn.

De grootste posten van bet bestek waren het zuigen van 
900.000 m:i win/and voor verwerking in de hoogwater
keringen en brugoprittcn, het verwerken van 450.000 
nv* grond, bet leveren en verwerken van 60.000 ton 
mijnsteen, bet aanvoeren en verwerken van 100.000 ma 
zand in droog grondwerk t.b.v. de voorbelastingsterpen 
van ile landhoofden van de brug, het aanbrengen van 
ca 65.000 m ’ kraagstukken, de glooiing van koperslak
blokken tot een hoeveelheid van 34.000 m2, 25.000 m2 
glooiing van betonblokken en 50.000 ton stortsteen 
vooi hestorting op de kraagstukken. Aan asfalt waren 
de volgende posten opgenomen: warmzandasfalt 8700 
ton grindasfaltbeton 4900 ton en openasfaltbeton 
1600 ton.
Bij ile stait van de werkzaamheden van het bestek

bagger-, grond* en rijswerken

Van Oord - Werkendam bv 
Sasdljk 34, Postbus 8 
Werkendam. Tel. 01835 - 22 44* 
Telex 24380

vow
deel uitmakend van HBG

o o (1973) 12 517



spitsten deze zich toe op de uitbouw aan de westzijde 
en de uitbaggering van de hoogwaterkering aan de 
oostzijde van de Eendracht ter plaatse van de bouw
plaats voor de rivierpijlers van de brug. Deze werk
zaamheden vielen in de zgn. stormperiode, waarvoor 
ais vuistregel de periode van 15 oktober tot 15 april 
wordt aangehouden. Normaal worden in deze periode 
geen werkzaamheden aan hoogwaterkerende zeedijken 
toegestaan.
Stagnatie in de levering van mijnsteen had tot gevolg 
dat de werkzaamheden niet binnen de in het bestek 
gestelde datum van 15 oktober 1968 konden worden 
gerealiseerd.
In samenwerking met het Waterschap Tholen en het 
Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk konden de 
werkzaamheden onder het stellen van zeer stringente 
eisen worden uitgevoerd.
Op 15 januari 1969 konden de werken na verlening van 
uitstel, gereed worden opgeleverd. In  dezelfde periode 
werden in droog grondwerk de voorbelastingsterpen 
t.p.v. de drie landhoofden voor de verkeersbrug aange
bracht. Tevens werden onder de terpen zandpalen aan
gebracht teneinde de zettingen onder deze ophogingen 
in de ondergrond zoveel mogelijk te versnellen. De 
zandpalen werden aangebracht tot ca 0,50 m in de 
diepe zandlagen.
In totaal werd -n de ophogingen verwerkt: westelijk 
landhoofd hoofdriibaan 20.000 m3 zand en 5500 m l 
zandpalen: westel jk  landhoofd rijbaan voor langzaam 
verkeer 20.000 m:i zand en 3500 m l zandpalen en oos- 
tclijk landhoofd 80000 m:! zand en 4500 m l zandpalen. 
In het begin van 1969 werd in droog grondwerk be
gonnen met het maken van de sleuf voor de talud- 
bestorting van de westelijke kanaaloever in de Au
vergnepolder. Van de uitkomende grond werd de klei- 
dijk langs de westzijde van het kanaal opgeworpen (zie

doorsnede A -A  van fig. 50), waarbij de kruinhoc 
was bepaald op N.A.P. + 4 ,—  m.
Tegelijkertijd werd begonnen met de aanleg van 
tweetal voorbelastingsterpen, terplaatse waar ondci h 
kanaal een zinkerkruising was gepland voor de i 
passing van de watertransportleidingen en aardgas! ui 
portleiding die nabij de bestaande brug over de I 
dracht deze kruisen ter voorziening van het eil 
Tholen van drinkwater en aardgas.
Deze terpen dienden op advies van het Laboratnn 
voor Grondmechanica in een zo vroeg mogelijk stathui 
te worden aangelegd in verband met de te verwacht 
zettingen in de ondergrond.
De terp ter plaatse van de oostelijke hoogwaterkeu 
werd in het voorjaar 1969 aangebracht, waarvt 
1 11.000 ms zand met een hopperzuiger vanuit 

Oosterschelde werd aangevoerd en per as in het \y 
werd gereden.
Hierbij deden zich geen moeilijkheden voor.
Aan de westzijde bestond de mogelijkheid om de 
een royalere aanleg van de bovengenoemde kleidijk 
tevens een verhoging tot N.A.P. + 6 ,—  de gewcn&lr 
voorbelasting te verkrijgen.
Nadat een begin was gemaakt met het uitvoeren  ̂
de werken aan de kleikade van de westelijke terp tl 
den er op 5 maart 1969 vrij omvangrijke afschuivm 
en verzakkingen op in het dijklichaam.
Na ingewonnen advies van het Laboratorium vo 
Grondmechanica werd het dwarsprofiel van de kit 
kade gewijzigd door de berm aan de kanaalzijde 
verbreden van 3,50 m naar 9,50 m ter hoogte v 
N.A.P.
Deze moeilijkheden hadden uiteraard ernstige gevoh 
voor de voortgang van het werk, hetgeen werd opgek 
door een zeer goede samenwerking tussen de aannoin
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n de directie waarbij de ontwikkelingen in nauw over 
:g met het LG M  werden gevolgd.
Verwacht werd dat de geconstateerde moeilijkheden 
iok voor de verdere aanleg van de kleidijk en de hoog- 
vaterkering langs de oostzijde van het kanaalvak in

I le Auvergnepolder consequenties zouden hebben, waar
oor dan ook een aanvullend grondmechanisch advies 
■erd aangevraagd.
)it nader onderzoek leidde er toe dat in  ju li 1969 aan

de aannemer ingevolge het bepaalde in art. 3, par. 11, 
lid I en 2 van de A.V. werd medegedeeld dat de vol
gende wijzigingen in de in het bestek voorgeschreven 
weiken zouden worden aangebracht:

a. Kleidijk Auvorgnepoldcr: (fig. 52)
De Iniitenbeim van de kleidijk zal worden verbreed 
van 3,50 m miar 9 i! 10 m.

b. De hoogwaterkerig langs de oostzijde van het kanaal
vak in de Auvcrgnepolder: (fig. 53)
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De buitenberm aan de hoogwaterkering zal worden 
verbreed van 3,50 m naar 9,50 m.

c. De hoogwaterkering in de Slabbekoornpolder op het 
eiland Tholen langs de westzijde van de bochtaf- 
snijding (fig. 54).
De buitenberm 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 van Nicolon N.V. met een bestorting van 
400 kg stortsteen per m2. 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 grond 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. -0,50 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 gro ld«' 
werk was de aannemer genoodzaakt de reeds op 
gekomen aanvoer van koperslakblokken, stortsteen 
rijshoutmaterialen voor de kraagstukken te one! 
breken en voor een gedeelte op te vangen door deM 
materialen tijdelijk in depót te brengen in plaats 
ze direct te kunnen verwerken. Over een lengte van 
ca 200 m ten zuiden van het tracé van de oude rijk» 
weg 59 bleek de grondgesteldheid door de afschut 
vingen zodanig te zijn verstoord dat een grondverbotó 
ring met behulp van zand moest worden aangebracltl 
en de reeds geheide houten damwand van de teem un 
structie over een lengte van 175 m moest worden gQ 
trokken. Deze damwand is later opnieuw verwerkt In 
het gewijzigde dijkprofiel. In totaal werd in de doof» 
persing 3.750 m3 zand verwerkt alvorens een nieuw 
evenwicht werd bereikt en het profiel van de kraag* 
stukken kon worden hersteld.
Ook meer naar het zuiden deden zich ernstige even 
wichtsverstoringen in de berm van de kleidijk voo 
Door zeer voorzichtige uitvoering kon hier echter i 
volledige evenwichtsverstoring worden voorkomen (f 
55, waarop op de voorgrond de opbarsting in de veelt' 
laag is te zien).
Fig. 56 geeft hiervan een detail.

F igu u r 55. Z om er 1969. U itvoe ring  k le id ijk  Auvergnepolder. Op de voorgrond en achtet de meest noorde lijke  dragline zijn 
cvenwiclitsverstoringen du id e lijk  te zien. ( fo to  A E R O  - Camera R dunt)
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J figuur 56. D e ta il van f ig u u r 55.

'oor het vervoer over de berm werd een mijnstccnbaan 
angebracht.
)e werkwijze hierbij was dat eerst het gedeelte van de 
raagstukken op het talud van noord naar zuid vanuit 
e rijksweg werd aangelegd terwijl hieraan vooruit de 
lijnsteenbaan werd ingereden, tot dat de zuidelijkste 
unt van de nieuw te maken kleidijk was bereikt, zie 
g. 57. Tevens werd de damwand van gecreosoteerd 
renehout voor de teenconstructie van noord naar zuid 
igeheid. Vervolgens werd in terugtrekkende beweging 
p de uitgevlakte berm het kunststofweefsel met de 
ermbestorting van 400 kg per m2 stortsteen aange- 
racht, nadat hieraan vooruitlopend eerst de voor het 
laken van de glooiing boven de damwand benodigde 
laterialen n.l. grind, koperslakblokken en betonblok- 
¿n in voldoende hoeveelheid waren aangevoerd, 
lp deze wijze werd tensotte d it gedeelte dijk in noor- 
dijke richting afgewerkt.
oor de aanvoer van het zand tot een hoeveelheid van 
1900 000 m:t vanuit de in het bestek aangewezen zand- 
inplaats in de Oosterschelde naar de ligplaats van de 
■rszuiger nabij de bestaande brug over de Eendracht 
oest plaatselijk een geul in de Eendracht worden ge- 
iggerd met een diepte van N.A.P. -5,—  m en een 
eedte van 30.—  m, omdat de bestaande vaargeul door
• Eendracht slechts bij hoogwater voldoende bevaar- 
iar was. Hiervoor werd met behulp van een bagger- 
olen ca 63.000 m:i grond verzet en afgevoerd naar
• stortplaats in het Tholense Gat.

westelijke oprit in het tracév voor de weg langzaam 
rkeer loopt gedeeltelijk door de bebouwde kom van 
1 stadje Tholen en dich langs de bebouwing van het 
latselijk industrieterrein.

Teneinde ernstige schade aan de gebouwen te voor
komen tengevolge van de te verwachten zettingen werd 
in overleg met het L .G .M  besloten een gedeelte van 
het grondwerk voor de oprit „ in  den droge”  u it te 
voeren, d t betrof een hoeveelheid van ca 30.000 m3 
zand.
Ten behoeve van de aansluiting van de nieuwe brug 
over de Schelde-Rijnverbinding op het bestaande pro
vinciale wegennet op het eiland Tholen heeft de Pro- 
vinc ale Waterstaat in Zeeland de weg Tholen-Oud 
Vossemeer gedeeltelijk omgelegd en van een baanver- 
dubbeling voorzien. Het uitgangspunt voor deze wer
ken was dat ze zouden worden gerealiseerd alvorens 
met de bouw van de brug zou worden begonnen.
De reden hiervoor was dat écn van de pijlers van het 
westelijk viaduct van de hoofdrijbaan was gesitueerd 
in de bestaande verharding van de weg en zodanig ge
plaatst dal na realisering van de omlegging en verdub
beling voldoende vrije ruimte voor het doorvoeren van 
de gescheiden rijbanen onder het viaduct ter weerszijden 
van de betreffende pijler zou ontstaan.
I let op puiten van de zandlichamen geschiedde zoals 
reeds is vermeld door middel van zandtransport vanuit 
de /andwiiiplaats in de Oosterschelde (fig. 49) per ele- 
vatorbak en een pciVzuigcr, gestationeerd aan de 
1 hoolse zjjde van de Eendracht ten noorden van de 
bestaande brug.
Op de loto (fig. 5X) is te zien hoe de persleiding vanaf 
de perszuiger in noordelijke richting over de buitenberm 
van de hoogwaterkering naar de op te spuiten gebieden

F ig u u r 57. Taludhestorting  op kraagstuk.
(fo to  H . A . van O ord  Jzn.)
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Snelle en goede levering gekoppeld aan eigen 

uitvoering. De waarborg voor de juiste behan

deling van uw opdracht. B.V. Arnold Maassen 

te Maastricht verzorgde de bermbeveiliging en 

de wegmarkering bij de Schelde-Rijnverbinding.
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loopt. Linksboven zijn de perskaden voor de op- en 
ifrit aansluitende op de provinciale weg Tholen-Oud 
Vossemeer te zien. In  de afrit ligt de boerderij „De 
Laatste Stuiver” . Van deze boerderij komen de blinden 
,oor de ramen voor op de lijst van Monumentenzorg!!! 
Middenhoven is de aanleg van de hoogwaterkering in 
le Slabbekoornpolder te zien met de uitbouw en uit
baggering voor de westelijke en oostelijke rivierpijler 
»an de in aanbouw zijnde brug.
levens zijn de werkzaamheden aan de verschillende 
ussenpijlers voor de aansluitende viaducten van de 
irug te zien.
Rechlsonder op de foto is de loswal van het Water- 
chap De Polders van Halsteren te zien, die door de 
mnnemer werd gehuurd voor de aanvoer van de beno
digde bouwmaterialen, tevens bevindt zich tussen het 
chip voor de loswal en de oude brug nog een oude 
eerstoep uit de tijd van vóór 1928, toen de oude brug 
n bedrijf werd genomen. Op deze „zate”  heeft de aan- 
lemer de voor de werken in de Eendracht benodigde 
raagstukken ter plaatse van de uitbouw en de inbouw 
m aakt.
n de rechterbenedenhoek is het ketenterrein van de
lannemer te zien.
)e op de foto voorkomende vijvers ten zuiden van de 
ude brug zowel aan de west- ais aan de oostzijde zijn 

oesterverwaterplaatsen. Deze worden thans niet meer

gebruikt; ten noorden vini de brug aan de oostzijde 
bevindt zich tcnslotlc een kreeftonpark. 
ín de bocht in de weslolijke hoogwaterkering ten zuiden 
van de uitbouw is de uitloop van de persbuis te zien. 
die het bij hel opspuiten van de werken vrijkomende 
perswater via een pompstation aan de binnenzijde van 
de d ijk  afvoerdc naar de Eendracht.

In april 1969 werd begonnen niei liet opspuilcn van de 
zandlichamen voor de hoogwaterkering in de Slabbe- 
koompolder (fig. 58).
Het perswater van dit stort werd via een afzonderlijk 
pompstation teruggepompt naar de Eendracht.
De capaciteit van de aanvoer bedroeg ca 25.000 m3 per 
week, hetgeen in verband met de slechte toestand van 
de ondergrond een redelijke capaciteit was, waarbij 
zoals verder zal blijken toch nog de nodige problemen 
zich voordeden.
In de Slabbekoornpolder werd tevens een depót van 
ca 12.000 m3 zand opgespoten ten behoeve van de la
tere aanleg van het dijkgedeelte in de Auvergnepolder 
ter plaatse van de kruising van de rijksweg 59 met de 
hoogwaterkering nadat de nieuwe brug ais vervangende 
wegverbinding in bedrijf was genomen.
Vervolgens werden de zandlichamen voor de opritten 
naar de brug opgespoten, alsmede ten westen van de 
op- en afrit op verzoek van de Provinciale Waterstaat

figuur 58. Overzichten werken aan de Thoolse zijde; voo rjaa r !W >. ( jo in  I I l i O  Camera - R 'dam )
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F igu u r 59. O verzicht van de grondwerken voo r het aansluiten van de westelijke o p rit van de p rov. weg Tholen - Oud 
Vos\emeer. Op de voorgrond  in  de lus voo r de a fr it  van de boerderij „D e  laatste s tu ive r". V oo rjaa r 1969.

(fo to  W im  Riemens M 'burg)

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).
Zoals reeds vermeld werden dezelfde moeilijkheden ais 
bij de kleidijk in de Auvergnepolder ook bij de aanleg 
van de hoogwaterkering verwacht.
Volgens het bestek bestond de wijze van uitvoering 
daaruit dat eerst zand zou worden gespoten tussen met 
klei uit het maaievld opgeworpen perskaden, waarna, 
na het profileren van het dijklichaam de ontgraving 
voor het aanbrengen van de perskaden zou worden 
gemaakt.
Het advies van het Laboratorium voor Grondmechani
ca hield in eerst de ontgraving te maken, waarna, na 
het aanbrengen van de kraagstukken met de bestorting 
tot 800 kg per m2 op het talud en 400 kg per m2 op 
de berm en het daarna vullen van de ontstane sleuf met

water tot N.A.P. -0,50 m kon worden begonnen nüH 
het aanleggen van de perskaden en het opspuiten v i 
het benodigde zand
Tengevolge van deze wijzigingen diende de klei vooi 
perskaden en de later aan te brengen bekleding van tl 
dijk. die werd betrokken uit de te maken ontgravir 
sleuf, eerst op een voldoende veilige afstand van (lo 
insteek van de ontgraving in depot te worden go/Ol 
om in een later stadium te worden gebruikt vooi hoi 
maken van de perskaden.
Nadat met deze gewijzigde werkwijze ten noorden vntl 
de rijksweg 59 was begonnen vond op 3 december I9(>9 
tijdens het opspuiten van het zand lichaam opnieuw 
ernstige afschuiving plaats, waarbij het reeds gemankt 
kraagstuk met bestorting over een lengte van ca 130 t 
in zijdelingse en opwaartse richting werd weggediuk 
In nieuw overleg met het L.G.M. werd besloten 
spuithoogte van het zand die eerst was bepaald ttj) 
N.A.P. +3,50 m terug te brengen tot N.A.P. +2,50 III 
en het resterende zand op te spuiten in een aan t< 
leggen aangrenzend depót in het zuidelijk kanaalvtlk 
van de Auvergnepolder. D it zand zou in een latei 
dium vanuit het depót per as vervoerd en in dt 
grondverzet in het definitieve profiel voor de 
worden verwerkt.
De afschuiving in de taludbestoritng diende zol 
mcgelijk te blijven zitten, zodat de waterspanningea 
gelegenheid tot aanpassing zouden kunnen krijgen

Begin januari 1970 waren de opspuitingswerkzaam- 
heden voor het gedeelte hoogwaterkering ten noorden 
van de rijksweg 59 gereed en werd begonnen met het 
opspuiten tot N.A.P. +2,50 m van het zuidelijk ge
deelte. Eind april was hier de totale hoeveelheid be
nodigd zand aanwezig en kon met de verdere afwerking 
van de hoogwaterkering worden begonnen waarbij het 
lekortkomende zand werd ontleend aan het reeds eer
der beschreven depót dat op het kanaalvak was aange
legd en in droog grondwerk in het werk werd gebracht 
(fig. 60).
In april 1970 werd tevens onder directie van het inge
nieursbureau ir. L. W. Lievense B.V. te Breda, nadat 
hierover accoord was bereikt met de aannemer van het 
bestek BER 989, begonnen met het baggerwerk voor 
de zinkersleuf voor het verleggen van de transport
leidingen voor drinkwater en aardgas aan de noordzijde 
van de rijksweg 59. B ij een afzonderlijk bestek werden 
de aansluitende landleidingen voor de aanpassing ver
legd en aangesloten op de in de zinkersleuf door mid
del van de trekmethode aangebrachte zinkers.
Oktober 1970 waren deze werkzaamheden gereed en 
opgeleverd.
Op 20 april 1970 werd begonnen met het aanbrengen 
van de asfaltverhardingen op de Noorderkreekweg in 
ile Auvergnepolder, de weg voor lokaal en langzaam 
verkeer en de opritten naar de brug.
In de periode waarin bovenomschreven grondwerken 
verden uitgevoerd werden tevens de glooiingen ge

legd, waarbij eerst de uitbouw en de uitbaggering in de 
Eendracht en vervolgens de kleidijk in de Auvergne
polder aan de beurt kwam en daarna de Slabbekoom- 
polder en Auvergnepolder (fig. 61). In september 1970 
is de PTT begonnen met het verleggen van de telefoon-

F iguu r 61. H e t aanhrengen van de g lo o iin g  van koperslak
blokken. ( fo to  H . A . van O o rd  Jzn.)

F iguu r 60. O verzicht bouw westelijke viaducten. Op de voorg oud  h  de In a a n lig  linde haanverdubbellng in  de prov. weg 
Tholen - Oud-Vossemeer te zien, met de in  aanbouw zijnde p ijle r  no I in ile  tuwenherm  V oorjaar 1970.

(fo to  W im  Riemens M 'b u rg )
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F igu u r 63.
O verzich t van de uitgevoerde werken vanu it het zuiden

;r gereed dat op vrijdag 29 januari 1971 de brug voor 
«t verkeer kon worden opengesteld, 
te figuren 60 en 62 geven een overzicht van de brug 
•sp. tijdens de bouw en na de openstelling, 
ta de ingebruikneming van de overbrugging werd het 
logelijk het gedeelte van de oude weg ter plaatse van 
ot kanaaltracé af te sluiten en kon de aannemer van 
zt bestek BER 989 op 1 februari 1971 aanvangen met 
et opruimen van de verharding, waarna de hoogwater- 
ering en de kleidijk ter plaatse konden worden ge- 
oten en afgewerkt.
t dezelfde periode werden tevens de vervallen gedeel- 
n van de transportleidingen, die ondertussen buiten 
edrijf waren gesteld, opgeruimd.

Begin maart 1971 waren de talud- en bermbestorting 
voltoo 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 jun i 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 zuiden. Fig. 64 geeft een overzicht van de 
in het kader van het bestek BER 989 verwerkte hoe
veelheden.

F iguu r 62. O verzich t van de in  gebru ik  genomen brug (feb ru 
a ri 1971), met op de achtergrond de oude brug.

(fo to  W im  Riemens M ’burg)

kabels, waarvoor in eigen beheer een sleuf onder het 
kanaalprofiel werd gespoten.
De baanverdubbeling in de provinciale weg Tholen- 
Oud Vossemeer, ter plaatse van de kruising met de 
brug zoals reeds eerder vermeld, welke werd uitge
voerd onder directie van de Provinciale Waterstaat in 
Zeeland, weid beglpnovember 1970 opgeleverd.
Naast genofemde werkzaamheden dient nog enige aan
dacht te worden besteed ¿aan e bouw van de brug. 
In O T A k  56 (1971) po. Ansfop'ï’keuze van de tracé’s en 
het type van de ovefc^dgtí m d ^ ^ ijn verbinding te bou
wen bruggen beschrèyçt^^i^Sw
Voor de brug bij Tholen wen gekozen voor een stalen 
boogbrug met een hoofdoverspanning van 140,—  m en 
aan weerszijden een stalen zij-overspanning van 50,- m.

Aan de westzijde op het eiland Tholen sluiten duurt 
aan 8 zij-overspanningen van voorgespannen beton nu 
dezelfde overspanning (fig. 51). Aan de westzijde bt 
de strook, bestemd voor het langzaam verkeer in /u 
westelijke richting af. D it viaduct is uitgevoerd ais c 
in het werk gestorte afgespannen plaatligger met ov 
spanningen van resp. 24,70 m; 31,—  m, 24,20 00 
35,70 m.

De onderbouw met de aansluitende viaducten van vo 
gespannen beton werd opgenomen in het bestek 1 
4618 van de directie Bruggen en aanbesteed op 8 oh 
tober 1968.
De bovenbouw, bestaande uit de stalen boogbrug w i 
ondergebracht in de overeenkomst BR/4617 van de «I 
rectie Bruggen en werd aanbesteed op 4 februari 19 
De bouw van de brug zal in een afzonderlijk ai tikt 
worden behandeld. Eind januari 1971 was de brug

ilelding
i Nederland worden ingevolge het op 13 niei 1963 
issen België en Nederland gesloten verdrag voor de 
chelde-Rijnverbinding de volgende bruggen gebouwd:
een brug bij Bath, in een nieuwe wegverbinding tussen
Ossendrecht en Bath over de voor de aanleg van het
kanaal ingepolderde buitendijkse gronden;
nabij de voor de kanaalwerken door te baggeren
Kreekrakdam:
2.1 een spoorbrug in de lijn  Roosendaal-Vlissingen;
2.2 een dubbele verkeersbrug in de nieuwe Rijks

weg 58;
2.3 een verkeersbrug in de bestaande Rijksweg 58; 
een brug bij Tholen, daar de bestaande brug ten 
gevolge van een bochtafsnijding in de Eendracht on
bruikbaar wordt;
een brug bij Vossemeer, ter vervanging van het (in 
het toekomstige kanaal niet te handhaven) pontveer 
tussen Oud- en Nieuw Vossemeer; 
een brug in de Slaakdam bij St. Philipsland, die voor 
het kanaal eveneens zal worden doorgegraven.
iguur 1 geeft een overzicht van de situatie van boven
noemde bruggen.

mtwerpoverwegingen
e belangrijkste eisen die aan te ontwerpen bruggen 
oesten worden gesteld waren:

een doorvaarthoogte van 9.10 m boven het toekom
stige kanaalpeil;
een doorvaartwijdte van 127 m en daarmee verband 
houdend een hoofdoverspanning van minimaal 
140 m;
zijoverspanningen van minimaal 35 m met het oog 
op de kanaaldijken.

)or directie Bruggen zijn vergelijkende studies uitge- 
erd om te komen tot de keuze van het brugtype. B ij 
ze keuze speelde de zeer slechte grondslag ter plaatse 
n grote rol. Het gewicht van de bovenbouw was hier
van zeer veel belang, terwijl de constructiehoogte
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F i'u tu r 1. S ituatie bruggen over het Schelde-R ijnkanaal

)e bruggen over het Schelde-Rijnkanaal
loor Ir E. Ypey, Ir T. van der Schaaf en J. Vegt

van invloed was op de kosten van de aansluitende aar
den banen.
Door de/e studies werd aangetoond dat de aantrekke
lijkste oplossing kon woidcn verkregen door toepassing 
van een verstijfde staafboogconstructie voor de hoofd- 
overspanning.
De bogen bij Hulli, Tholen, Vossemeer en de Slaakdam 
worden dan ook verstijfde slaafboogbruggen. Bij de 
Krcckriikdiun is door de Dienst van Weg en Werken 
van de Nederlandse Spoorwegen eveneens een dubbel- 
sporige buig van dit type ontworpen en inmiddels in 
gebruik genomen. De/c brug b lijft overigens in dit 
artikel verder onbesproken.
Deze keuze voor de spoorbrug maakte het uit esthetisch 
oogpunt minder aantrekkelijk ook voor de Verkeers- 
bruggen het verstijfde staafbooglypc toe te passen; de 
keuze is voor de veikcershruggcn derhalve gevallen op 
vlakke stalen plaalbruggon.


