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VOORWOORV 

In het ue~leden we~den de dijken Udn de Zee~ehelde 
en haa~ bij~iule~en uoo~tdu~end ~~hoogd om de ke~ende hoogte 
aan te pahhen aan de hooght bekende wate~htanden. Zel6~ na de 
~ampzalige ~to~muloed uan 1953 we~d uan deze politiek niet 
a.6gezlen. 

Het it> noehta.nh gebleken dat zee~ g~ote bezwa.~en ve~
bonden zijn a.a.n de algemene ve~hoging de~ dijken làngh het 
Belgi~che deel ua.n de Schelde. Op hommige pla.a.tl!en, nl. da.a.~ 

wa.a.~ zich haven~, induh~ie en woningen op en lang~ de dijken 
bevinden, ~ Hit zel64 p~akt~ch onmogelijk. 

E~ diende duh gedacht te wo~den aan een nieuwe politiek 
die zou toelaten de oeve~gebieden va.n de Schelde en haa.~ bij
~ivie~en defiinitie6 te behche~men. 

Het Be~tuuJt deJt WateJtwegen hee6t een gJtondig ondeJtzoek 
gemaakt va.n de middelen die zouden kunnen aangewend wo~den 
om dit doel te beJteiken. Vit onde~zoek en de behluiten be
vinden zich in deel 1 van deze htudie. 

Ve oplohhing die na.~ voo~ komt bel!ta.a.t e~ in de dijken 
niet mee~ ~telhelma.tig te ve~hogen, doch ze zodanig te ue~
hte~ken da.t de kan~ voo~ het voJtmen van bJtehhen en ht~oomgaten 
tot een minimum bepe~kt woJtdt en dat ze a.a.n oue~toop kunnen 
weeJthtaan. Ve hindeJt vooJt de oeueJtgebieden die ont~ta.a.t dooJt 
deze ove~loop za.! ee~deJt bepe~kt zijn, gezien de koJtte tijd 
geduJtende dewelke deze oveJtloop za.l plaat~uinden, en ~ boven
dien niet te veJtgelijken met de Jta.mpzatige gevolgen bij het 
uoJtmen ua.n een b~eh o6 ~tJtoomga.t. 
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Veze htudie ih ve4vo d m gegeven~ ove4 de 
Schelde, ove4 getijbe4e~eningen en ove4 
land en Vuit~land. Veze gegeven~ z n 
lij~e bijd4agen. Bijd4age 1 (deel 2 van 

~to4mvloeden N e4-
genomen aüzonde4-
deze 4tudiel b een 

be~eh4ijving van de S e en en m de voo4-
naamhte getijgegevenh en m een behe van de 4 

van 1.2.53. In bijd4age 2 (de 3 van deze h 
ove4zieht gegeven van de ~ta4mvloed van 1953 en 1962 4ehp 
velij~ in Nede4land en Vuit4land evenalh een behe 
het Veltaplan. In bijd4age 3 (de 4 van deze 4 

4e4ultaten van twee kubatuu4be4e~e en en een 
zicht van de bovendebieten opgenomen. 
deze 4tudie) behandelt de getijbe4e en voo4 de S 

deeembe~ 1966. 
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LIJST t~N VE AUTEURS 

E. LCKE V~eeteun-Genenaal den Watenwegen. 
H. NVER LV Hoo6d~ngen~eun-Vinecteun van Bnuggen en Wegen. 

A.S 

O.V' 

P.R 

1. 

G.CLAE 

en~eun-V~necteun van Bnuggen en t!.legen. 
eun van Labonaton~um. 

Hoo 

Hoo eun ~n Bnuggen en Wegen. 

e.a.ingen~eun van Bnuggen en Wegen 
H oo 6d van Vienht. 

e~a.ingen~eun van Bnuggen en Wegen -
Hooód van Vienht. 

(+)R.C tnateun. I nh pec.teun enenaal van 
Bnuggen en en. 

A. E Hoofid~ngen~eun-V~ec.te Ut van Bnuggen en Wegen. 

Ve tee che nota'h aangaande de Schelde~aa~en te Antwenpen 
wenden a eh doon de Heen L.VE KESEL, Adv~heun-Genenaal 

b~j de Algemene V~Jteet~e van het Havenbednijfi. Ve Heen 
G.SCHE , Hoo6d~ngen~eun-V~ecteun van de Tec.hn~hche V~enht 
van het Havenbedn~j6, venhtne~te waaJtdevolle gegevenh oven 
de ovenhtnom~ngen ~n 1953. 

e lnhpeeteuJt-Genenaal J.BLOCKMANS hee6t welw~llend bij
htand ve~~eend doolt z~jn naadgev~ngen, gehteund op een lange 
eJtvan~ng venwaltven op de Zeehc.helde. 
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Middelen om overstromingen bij stormvloeden -te 

voorkomen of te beperken. 

Beschrijving van de Schelde en haar bijrivieren met 

algemene gegevens over het getij en een beschrijving 

van de stormvloed van 1. 2. 53 in de Schelde. 

De stormvloed van 1962 in Duitsland; de stormvloed 

van 1953 in Nederland; het Deltaplan. 

Kubatuurberekeningen voor de Schelde en haar bij
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Getijberekeningen voor de Schelde. 
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I. MAATREGELEN OM OVERSTROMINGEN BIJ STORMVLOEDEN TE 

VOORKOMEN OF TE BEPERKEN. 

l. INLEIDING. 

Na de stormvloed van 1953 werden door het Bestuur der 

Waterwegen studies verricht om. het overstrom.ingsgevaar in het 

bekken van de Zeeschelde in de toekomst te beperken. Bovendien 

werd een speciale commissie opgericht samengesteld uit de Heren 

Gouverneurs van dè provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, 

Senatoren, Volksvertegenwoordigers en Ambtenaren. 

Als gevolg van deze studies werden de laatste 10 jaar reeds 

werken aan de dijken uitgevoerd voor een totaal bedrag van 

356.000.000 F. Anderzijds werden door het Ministerie van Openbare 

Werken, Bestuur der Waterwegen, schikkingen getroffen om. tijdig 

ingelicht te zijn over het optreden van een stormtij en om. tijdig de 

nodige maatregelen te kunnen treffen om het hoofd te bieden aan moge~ 

lijke over stromingen. Al de ze schikkingen zijn vervat in "Handleiding 

voor het in werking treden van het mobilisatieplan in geval van over

strom.ingsgevaar in het Scheldebekken en aan de kust 11 uitgegeven 

door genoemde dienst. Deze handleiding is integraal opgenomen in 

bijdrage 1 van dit deel. 

In deze handleiding wordt heel uitvoerig uiteengezet waarin 

het alarm- en verweerstelsel bestaat en hoe het fungeert, hoe zo vlug 

mogelijk de inlichtingen ingewonnen en gecentraliseerd worden en hoe 

in geval van schade moet gehandeld worden. 

De feiten tijdens de laatst opgetreden stormvloeden van 

30. 11. 65 en 10. lZ. 65 hebben de degelijkheid van de inrichting van het 

mobilisatieplan bewezen. Er mag gezegd worden dat het volledig aan 

de gestelde eisen en verwachtingen voldoet. 

. / .. 
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Om de Schelde op Belgisch grondgebied definitief veilig te 

stellen tegen overstromingsgevaar als gevolg van stormvloeden, 

zou een stormvloedkering kunnen opgericht worden. Met deze 

kering wordt een stuw bedoeld die alleen zal gesloten worden 

wanneer een stormtij verwacht wordt. 

De localisatie van deze stormvloedkering is afhankelijk 

van verschillende factoren. Om kostelijke kadeverhogingen te 

Antwerpen te vermijden dient de kering afwaarts van deze stad 

gebouwd te worden. Anderzijds is het wenselijk de grote zee

scheepvaart zo weinig mogelijk te hinderen door vaste constructies 

in de rivier welke voor dergelijke kering vereist worden. Om deze 

reden dient de stuw zich opwaarts te bevinden van de Frans Van 

Cauwelaertsluis. Uit bovenstaande overwegingen werd als meest 

geschikte plaats voor het oprichten van een stormvloedkering, de 

omgeving van Oosterweel gekozen (bijlage Z). 

Afwaarts van deze kering moeten dijkverhogingen uitgevoerd 

worden als gevolg van de verhoging der waterstanden bij gesloten 

stuw. Hieraan is geen enkel bezwaar verbonden daar dit reeds een 

noodzaak is langs de rechteroever en dit, in een nabije toekomst, 

door industrievestiging en havenuitbreiding, ook het geval zal zijn, 

voor de linkeroever. Bovendien stuit deze dijkverhoging op geen 

enkele moeilijkheid. 

Opwaarts de stuw is het maritiem gedeelte in zijn huidige 

toestand volledig gevrijwaard. In het semi-maritiem gebied (waar 

de invloed van het opperwater overheersend is op de getijinvloéd) 

dienen lokale dijkversterkingen en- verhogingen uitgevoerd te 

worden om overstromingen te voorkomen indien een stormvloed 

zou samenvallen met een opperwas van de rivieren. 

In bijdrage 2 wordt een technische beschrijving van de 

stormvloedkering gegeven en een korte beschrijving van uitgevoerde 

en ontworpen stormvloedkeringen in het buitenland. 

. / .. 
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Door potpolders verstaan we laag gelegen, bedijkte 

gebieden langs de rivier, waarin tijdelijk water kan geborgen 

worden, om bij stormvloed de hoogwaterstanden in de rivier te 

verlagen. Met dit doel wordt de rivierdijk van een potpolder 

over een bepaalde lengte voorzien van een overstroombare kruin 

waarvan de cota door verschillende factoren bepaald wordt. 

Zodra de waterspiegel hoger stijgt dan de kruin van de overlaat 

zal water in de potpolder geborgen worden tot het ogenblik dat de 

waterspiegel terug onder de kruin gezaktds. Wanneer het rivier

peil daalt beneden het waterpeil in de potpolder kan het water 

langs de uitwateringssluisjes terug in de rivier vloeien. 

Potpolders werden reeds met succes toegepast langs de 

Durme om de gemeenten gelegen langs deze bijrivier van de 

Schelde van over stromingen bij stormvloed te vrijwaren. 

Berekeningen werden uitgevoerd aangaande de toepassing 

van dit idee op de Schelde. Speciaal werd aandacht besteed aan 

het verlagen der stormvloedcota1s te Antwerpen door het voorzien 

van potpolders afwaarts van deze stad. De gebieden die hiervoor 

beschouwd werden zijn het verdronken land van Saaftinge en 

gebieden op de linkeroever. Deze studie (bijdrage 3 van dit deel) 

heeft aangetoond dat de vereiste oppervl~kte der potpolders zo 

groot is, dat gezien de te verwachten industrievestiging en haven• 

uitbreiding op de linkeroever, de vereiste terreinen niet meer 

kunnen gevonden worden. 

Uit de berekeningen blijkt dat door het gebruik van het 

verdronken land van Saaftinge als potpolder, de hoogwaterstand 

te Antwerpen voor een stormvloed als in 1953 met ruim 2 dm kan 

verlaagd worden. Hiertoe dient de omringdijk van deze potpolder 

voorzien te worden van een overlaat met een lengte van 5700 m 

en een kruin op N K D + 6, 50 m. In de ze omstandigheden zou 

ongeveer 75 x 10
6

m 3 water in deze potpolder geborgen worden. 

De aanleg van potpolders op Belgisch gebied afwaarts Antwerpen 

. / .. 
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hieraan verbonden zijn, Alhoewel op deze wijze een zeker risico 

voor wateroverlast blijft bestaan en de waterkerende muur niet 

esthetisch is, stellen we toch deze oplossing voor· omdat de kost

prijs veel lager is dan voor het uitbouwen en verhogen van de 

bestaande kaaimuur, Bovendien zal de uitvoeringstermijn voor 

deze waterkerende muur belangrijk korter zijn dan voor het uit

bouwen van de bestaande kaaimuur. De mogelijkheid blijft bestaan 

om dit laatste werk nadien uit te voeren, 

4. VOORSTELLEN. 

Van een algemene dijkverhoging moet afgezien worden. 

De potpolders veroorzaken wel een zekere daling van de 

waterspiegel, doch zij veronderstellen de beschikking over zeer uit

gestrekte oppervlakten, die niet meer tot dit doel kunnen aangewend 

worden. 

De beweegbare stuw als stormvloedke.rîng is een oplossing 

die a priori niet moet verworpen worden. Nochtans dient aangestipt 

dat in Engeland, voor de Theems, en in Nederland voor de Nieuwe 

Waterweg, waar zij insgelijks overwogen werd, van verwezenlijking 

geen sprake is. In Belgi~ nochtans, waar de stuw zou geplaatst 

worden opwaarts van de grote sluizen, zouden de voorwaarden gunsti

ger zijn wat niet wegneemt dat het om een uitzonderlijk kunstwerk 

gaat. Om reden van zijn buitengewone afmetingen vergt dit kunstwerk 

grote extrapolaties bij het toepassen van klassieke precedenten en zou 

het ontegensprekelijk het grootste beweegbaar kunstwerk ter wereld 

zijn. 

Wij concluder.en dan ook met het voorstel de bescherming 

tegen de stormtijen te zoeken in een behoorlijk versterken der dijken 

om de overloop toe te laten. In enkele bijzondere gevallen (zie onder 

D) moet hiervan afgeweken worden. Deze oplossing behelst bijzondere 

maatregelen om de stad Antwerpen tegen overstroming te vrijwaren. 

Als bijkomende maatregel zouden inundatiebekkens moeten voorzien 

worden om het bovenwater te bergen. 
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De Commissie van Advies voor de Bestrijding van het 

Overstromingsgevaar, samengesteld uit de HH. Gouverneurs der 

provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, Parlements

leden en Ambtenaren, heeft zich hiermede akkoord verklaard. 
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II. BIJDRAGEN 

Handleiding voor het in werking treden van het mobilisatie

plan in geval van overstromingsgevaar in het Schelde

bekken en aan de kust. 
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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 

BESTUUR DER WATERWEGEN 

HANDLEIDING VOOR HET IN WERKING 

TREDEN VAN HET MOBILISATIEPLAN 

IN GEVAL VAN OVERSTROMINGSGEVAAR 

IN HET SCHELDEBEKKEN EN AAN DE KUST 

JULI 1962. 



INLEIIHN«; 

llt•t mol>ilisutit•t>lun omt'lll <'t'll p.t•t·ombillt'<'rtft• tH'!Ï•• t'tlll ht•t 

lwMuur dt•r lf'lti<'I'II'<'[J.<'II. ufluwp.t'tl<lt• l'tll! l~t•l :Hiui.<l<•rit• 

r·u" ( Jpt'nbure Jr,~rht'll~ dt• prorit~t·ia/,. t.fiett.>ilt·u~ het lep~·r~ 

dt• rijk."t'tll'lll. ,j,. [J.<'IIIt't'll/t•flf'stun•ll en dt• pulclerln•sllln'll. 

fllll iu J{t.•t•ttl t'atl ot•tHrslrolltÎII~sruntp tjt>ll ~~~coi;rtfilll't'nle 

hulpl't'rlt'IIÎIIJ.l lt• t't•rtrelda'll aan tie J(t'teistt•nle 1-ft~l,it•dt~tl. 
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Voor lrulprt•rl<~IIÎII[J. iu p.er•ttl l'tlll Morml'loedrt!IIIJ'. dielil 

l't,r.staau al u·ut t'llll cJi,·ht of l'llll t 1er de ~eteistertle streheu 
<'11 lwrulkinp. kuil helpen : [Jesl'herming tegen het ll•ater.red

tlin~ l'tlll ntPII.Sell en dieren~ l1lllt ntobilair, et•acuatit->~ t'er~ 
strekken l'tlll geneesmiddelen, rcu•itailleriug, uutsmetting, 

out:;cmding, hulp aan de landbouw, en andere. 

De r·ulgeude aspecten belangen het bestuur der IVUlerwegen 

non: de bescherming tegen het water oj; in andere woor

den. de herslf!'lling r·ar1 àe waterl>eringen en hel oz·ermeeste- _ 

ren l'llll de bressen in de dijken, gevolgd door de ontwatering 

"" de erentuele ont::anding van de Ol'erstroomde gebieden. 

n; .. ,. wordt eul .. el l)('(}()gd de organisatie l'<lll dit deel l'llll 

!11•1 llwbili.wtieplun dat betrekking heeft op ruonwemd IIS

Jit'f'l l'tl11 de hulpverlening. aangezien àe beL·oegdheid en de 

opdrat'ltl va11 het bt'stwtr der waterwegen uiteraard tot tlie 

taal.- lwperkt wordt. 

lmuiNI t'tl ou<lerlwuden. tewijl de scheldedi)l<t'll <'11 t·tmral 
tlt~ tlijkeu tlt'r lûjriviereu, in Peel lllÎntlere llltlle eÎJ4endottt 
:::.ijn """ tlt~ Statll. f)t~ ·lJt~nnt»tJrorganisalie 111oet dus aan dt' 

lm.•l tllltÏt•r.• opgelwuwd worden dan in het scheldelwl.-ken. 

llt'/ ulorm.•t••l."•f i., t•t·lllt•r in l11•itlt• gebit•dt•n l!t•/::a•(filt•. letlt•· 

n•t•ll in tlt• lu•troA·kt~n J.{t'IJit•tlf 11 1l, t'flll"/roult'll lllt,f tfp slrijd te~ 
ll.''" /t,.t U!ttft•r~ lf)t•t•l tltil l~t·t l't;rlf'l't'r ht•l ~etludd~·~·fijla;t is. 

H'tttlllt•t•r dt• l 1t•rlf't'PrtHj . .;ttui:.;cllÎt• rtlll tlt•ll lu·~ÎIIII(' uJ' op de 

houJ!,It• i.~ l'tlll Ît•tlt•r l'tHH"l'fl! tttllt dt• elij/,·etL 11 t• n•kt•nen dun 

oo/1· tJft dt• uu•dt•lf't•rkiu~ t'flll it~tlt•rt•en. OJH!at tf,. op IOIIH' 

J.{t'Zt'llt• orJ(IIIIisati,. l 1ullt'di~ tlttll hnur tltu•l zou heuntu•oor

dt•ll t'll uw dunlît'll l! 11oor tllf' huil'~ f.{t•luult•ll i u Iu•! ht•!uup: 

1'<111 dt• lwdrt·i!{tlt• gt•f>it•dt•tt. 

E. VAI.CKE 

Din·•·!t'ur-(;,.llt•raal nw h..r llo·,llwr 

olt·r \\' alt'i'Wt'l-('''1. 

Om tf,•;;e taal.. naar /Jelwren te kunnen rervulleu moet het 

l><•Muur in g<'l'ttllen 1'<111 ramp een beroep doen op de hulp 

t'llll Iw/ leger <'11 •·•m de pnn·iw·illle diensten. De reden hier-

1'1111 !i!"l in het .fi•it tl11t tie prut•inciale diensten de scfwl.-el 

l'onuen lussen de ondergeschikte genzeente~ en polderbesflt~ 

1'<'11 en de rt•gerint:; en dot het leger, samen met de rijk.,. 

u•achl. de enige georganisr>enle macht is op nationale schaal, 

,{i,, m·er llltls.wde mitldelt•n. ::ol!'el ter ::ake van ntal!sclmppen 

als r·m1 lllttl<•rieel. lwschil..t .. 

l!le wuiere ltulpn•rlening ntlt lmiten de Óe1>oegdheit/ va11 

het besluur der waterwegen en wordt hier buiten beschouw

ing geloletl : het l•ooropJ!eZelte plan laat et'Nlleel deze hulp

<'<'rlening ::eer gemt~kkelijk toe. 

ln algemene /rekken t·oorziet de organisatie de mobilisatie 

ran de notiige instanties in tijd t'llll nouden de voorafgafm~ 

de opium w t'llll een uitge/Jreide dienst van waarneming en 

inli<·hting; het laat toe onmiàdellijk de nodige maatregelen 

te treffen en in uiwoering te brengen. 

Het plan onwat twee fazen : 

lj Het in werh·ing stellt'n nm het alarmstelsel; 

2) De automatische organisatie t'WI het verweerstelsel. 

llour de organisatie van het 1:1c:1 weerstelsel worden ttcee 

welbepaalde gebiede11 I'WI het land anderscheiden : de kust 

en het scheldebekl.-en. Dit is rwoà:al.-elijk : de :ee11'eringeu 

belzoren voor 95'7o aan de Staat en H'orden door hem ge-



BE INRH:HTIN<; VAN HET 
MOIHU~ATBEPLAN 

I. IN liET BEKKEN VAN m: ZEESt:DIEUH<:. 

p,. 1 .. •.</t'tltli~t· lf'ttl'lll 1'1111 tie ll,vtlro}(rttfisdw /)ien-'1 l'tlll de 

ku.<l ,,. o ... ,,,.ll<lt•, ,,,111 tioor l'l'l'~t·lij/;ing 1'1111 dt• l'llrt'<'ll der 
U'tltllj . .{t'IIOlllf'll u·uterstttntlen t'll tie ustroiiOIUÎst·h t'elïVtH'hte 

ll'lllt•rslmlll<•ll. :! ti ·I uur op l'twrlw~~tl. lwmulerend lu•r wtmr

scltijlijl.· l"'il 1'<111 het lwogl<'lller 1•oorspellea. Indien dit peil 
tie co/u ( + s,sor ol'erireft zonder erenwel de cota ( + 5,75) 

te l>en•i/;en. dau wortien door de vermelde Dienst zekere be
l'oegde instanties hiervan bij middel van een diensttele
gram op de hoogte gebracht Dit telegram vermeldt: 
«HOOG TIJ». Dit telegram is bedoeld als een waarschu
wing nmr mof{elijk gevaar en geldt slechts voor het komen
de getijde. Er !l'ordt echtt>r geen mobilisatieplan in actie ge
llrudlt, De personen worden enkel verwittigd dat een zwaar 
stormtij op komst is. 

Indien echter dit waarschijnlijk peil cle zeer hoge rota van 

( + S.7.S) bereikt of overtreft, wordt een diensttelegram met de 
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Iu dt• waakpostPil is het Bestuur der lf'aterwe{!en verregen· 
ll'twrtlif,fd rloor t•en bz~t·nieur of Condw·teur, dhr Gmwernenr 
tloor et~ll ltogt" ttlltliteuuar 1_,11 de nzilitairt' Ol'erheid door dP 
..Jwf 1'1111 <'t'tl U 'I''/' o.fflelillf.( en !ater (!Jij inzet !'tm het leger 
t'oor ludpvtsrlt'tl i u 1-f) door t'Pil of./Ïl'Ïl't". 

IJ" UltJtJ/qun;lt•ll winnt•ll allt• Oluf.{t'lijA·t• iuliclttingtjll in noptJUS 

tf,. ltwsttwd t[",. t!ijk,•u - ;.wl••f.f<'ll iu tf,. l'ttll ti•• lt'aalcfw.<t uf· 
lutllf.!i'Jlflt• zotu• ~ J.!tJdun•ntlt• dt• stornllij t•n hotllft'll ltun ot·er

.odt•n lu•s/t•lltlip OJI tlt• lu~oglf• l'tlll tlt~ Olllrullf.!t>ll inlir·lttinp:en 

()lulut /tt•f l't•r::.unH•It•ll ilt•r iu/irlllinJ!f'lt op dotJlntulif.,!l' IIHI

Ilier ;;ou J.[t'."ól'ltir•tlt•ll wordt tlt• zoll11 l'tlll Ït•tlt•n• lf'tlttllfuJ .... I t't•r

tft•t•ltl i 11 ,.,." ::.,.f~·t•r tut 111 al fu•lfJrt/,·i 11 ~."ö.'H•t'ltJrt'll. Iu t•flt·t· S4't'to r 

1-(P.'H'b.Ît•tll tlt• f~t·u~ul,·iu~ tÎt•r tlijlrt•n l~t•t:;iJ door aangt•slt•ltlt•n 

l'tltt dt~ poltlt•riH•:-tlllt't'll~ lu'lzij donr pt•nu•t•llil'fH'r.'itHif•t•l. ht•l

zij tloor .'iftutiSIIf.!t•tllt•ll. IJt• l'fl.'il."ilt•l!iugt•fl tloor tlt• tlijldwlt'tt
/i·Prs /.(t'tfflllll. trurtft•lf lltltlr t't1 1lirti{Ï.•HtlÏt•fH1,"ilt'll t'our in/ir/tv 
IÎilj.(f'fl tll't*rpt•ntualrt. /Jp::w t't•ntrulhoalit•JIOH.(t•fl ziju otult•rJ.!f'

/,nu·lll in tlt• f.(t'ntt~t'ttlt•ltill:t•tt~ H'fltu· dt• futrf..!,t•nu•t·.o~tt•r (u.( :iju 

a.ff.f''l'<utrtli~tlt•) tlt• lwrit·l!tt•ll ollll'ttllf!l. 

Vanuit tlt• gel1ll1t•tllt•lutÎ:;t•ll wortit•fl dt• f..!,t'J.!.t'rt'll."i t'll infi,·htin

gen naar dt• waul~·po.'ilt'll orerj..!f'.'wiud. 

l'oor het Ol't•rtuuht•ll l'flll lu•rit·htl'll l'tlllltÏI tlt• St 8 rlort'IH't•utru 

ltttar tlt• U'tlfli,·fuJ."ilen ,." ra1111ÎI tie lf'lllllijitJ.'i(Fil naur Iu•/ t'tUI

Ittt'/<'<'11/rw•t word<•tt door tf,. U. T.T. uJ(J,•lillf,ft'll de twtliw· I<•· 

lt•foutl~ ,." ratliurt•rldtlflillf..{t'/1 tut ."iftlntl f.{t•IH·ut'/11 t•ulpt>ll.'i 
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1·ermelding: "GEVAARLIJKE STORMTIJ,, gestuurd aan 
de instanties welke reeds het telegram «Hoog tij» ontvingen, 

alsool.· tillil andere bevoegde instanties. Dit telegram brengt 
tllltomati.<cli het t''?rweerstelsel in werking. 

llt•l !.ft• beurt zeer zelden dat een telegram «Gevaarlijke 
stormtij» komt zonder dat het voorafgegaan is van een tele
f.(ram «lloge tij», doch het is met uitgesloten. 

f),, K"i<'lllle gang voor een buitengewone storm is echter: 
N•rst een tele~rum «Hoge tij», en indien de wind wmhondt 
beswat er veel kans dat het t>olge1zcle getijde een «Gevaar
lijke stormtij» zal zijn. 

Het ontvangen van elk der telegrammen heeft àus zijn be
tekeni.s 

«Hoge tij»: verwittiging ; 

«Gevaarlijke stormtij» : het mobilisatieplan wordt automa

tisch opgebouwd. 

B. Het verweerstelset 

De bedreigde gebieden in het Zeescheldebekken zijn ver

deeld in een zeker aantal zoaes. In iedere zone wordt een 
commandopost • waakpost genaamd - opgericht. Elke Lmak
post staat in rechtstreekse verbinding met de Heren Gow·er· 
neurs van ,;intwerpen en Oost- Vlaanderen en l1et hoofd t'tlll 
de Dienst der Zeeschelde te Antwerpen, Consciencestraat 41, 

een door tie militaire orerheid op voorhand t'ttstgestelà sche-
11111. I m1 de normale tele.fimnperbindingen kan, indien nw

gelijl.·, ook pe!Jruik gemuakt. 

lft.t nmtw·t tussen de lwreleu t'tltl de Heren Gouverneurs 
t'll tft•z•• l'tlll de IJiells/ dt•r ;!,,•escllelile is t'erzekerd bij mid

ilel 1'1111 dt• twrmale telt•.fèwul't•rl>imlillf.(t'll tm door een per
mwwule l'l'l'billllinp. lol slmttl ~el~rm·ltt door de nijkswaclu. 

In lwt llo<~fiiile,,lfll/1' l'tlll llruf,(gt•n <'11 Wegen te Brussel, 
IJ t'l.'itruul I :J:J~ Ut~sitlt•llt'P l'ula('t*,. tl'ordt PPn. pt'rmunentie 

inp:t•ril'ill. lt•n t•iutle lwslt•udif{ in <'tlllttlt'l te kunnen l>lijven 
llt<'l dt• lwtroldct•fl tlietlstlwo.filt•u: 

lau ,f,, ,...,,!l.po.</<'11 tt'<JI't[/ 1'<'11 persmm Wegevoegd die bij
:.nudl'n' ht•!,·t·Ht! i ..... nu•t tlt• topo/lrtl./Ït• l'ttll t.lt~ :oiU', aflutngentl 

run dt• H'tlftl~ï•o."tl. 

Hoor 1'/J.. l><•trolclot•ll gemt•elllPlwstuur en door elke polder 

wonit ''''" lwlf'kt•n! Înf.(el'icht die • belworlijk uitgent.<t- bij 

"'"''"''' IIWI't zijn l.·leine herstellins- of beveiligingswerken 
uit lt' rot·n•u: dezt' h:t'rllt'!l ntoeten altlus beschikken otJt~r 
ro/,f,,..,.,J,. I'<'IT<II•nuidtlt•l<•n t!1l materieel (.~chuppen, houten 
ltHmt•r,,, l>ijlt•u). mwr t'l'll /;elworlijk getal zakjes, /;intlkoor
tlt•ll~ Slllit't•ll~ {OIIIflt'll. 



dt• tllllhlt•IJ(II"f'll 1'11 Jlt'I .. "Uitt•f•/:•dt•tft•ll l'tlll llriiJ.!/!.f'll f'll Jlt•p.-('11~ 

dt• IH•troi.:J.-,." llllllllt'lltll'l'll l'tllf l~t,l .Zt•t•tt't'Zt'll~ 

- lu•[Hitddt• lt•p.t•rt•t•ulu•tf,." ,." 111ilituin• or·t•ntlt•ll. 

Jl,•fft•l••.<:rt~m .. t:/·.'1 I IUI.I.Ih S'/'()/l\11'1.1" won/i r•·rstuunl 

tillil I'Oot·llot•tlldf• ÎIISftllllit>s ul.'\ooh '''"' : 

,;,. 1111 t:ol/1'1'1'11<'111'.' ,j,.,. /',...,.;",.;;:,." clllllf'<'lïlt'll t'll o ... ,,
llaautl.·n·ll. 

tlt• 1111~ IITtUitlis.-t~·III4'111St'OIIIIIlisstlrÎs."t'll tlt•r bd•trol,·hen p.:e

l•i••tf,." i11 tlt• J•,..".;,,..;;:n .llllll'<'tpt'/1 1'11 ( )ost-llmlllllt•n•u. 

-· IH•I lloo.fillwslllltr 1'<111 llrll/{1{<'11 <'11 11·,,~,.", 

tlt• 1111. llurJ.l<'lll<'<'·''''~'·' Îll tlt• bt•tln•Ïf<tlt• {<l'bit•dell t'WI de 
l'nH·ittl'Ïi'll cl lil lf't'l'/"'11 eli ( )ust-llamadert•n, 
tie 'I'•••·IIIIÎ."''"' OiettSfl-'11 tier l'rot•inciiin Anlll'erpell en 
Oo.-t- I ltllllldert•n en tier betrokken steden in de Prm•iti
,.;;;" Auttt't'rJJt'll en ·Oo~t· l'laanderen, 

- de Rijk.~u·achtposten der betrokken gebieden in de Pro
I'Ïnciiin A rvwerpen en Oost- Vlaanderen, 

- de Polderbesturen der Provinciën Antwerpen en Oost· 
l 7laanderen, 

- de onderhoudsaannemers van de Dienst der Zeeschelde 
ulsook zekere andere aannemers van waterwerken welke 

in of fiichtl>ij de bedreigde streken wonen, 

De telegrammen worden verstuurà ongeveer 6 à 7 uur 
1•ooraleer het moment van hoge tij zich te Antwerpen voar

tloet. 

Bij het ontvangen ran het telegram «Hoog tij» houden de 

.) 
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ingelil'!lt) dat er · in geval van ramp - mogelijk op hen be
nwp zal getltuut worden. 

J),. wtuÛ<po.~lt•n zijn tle tmlgerule : 
WaalqwM nr I in de Centraal IJienstgelwuw tussen Kruis-

·"·lmlls.· t•tt llmult•wijnslnizen lt• A nt wt•rJH'fl, 

W mtkpost t~r 11 Îll lwt gt•mt•t•tlll-'lmis van Kttllo. 
Waalqmst nr 111 in lw1 politit•lmn• .. ll'lm Jl .. mil.·."·m. 
lf"aalqwM 11r I V in Iw/ l•'orl l'tlll ll"ult•m. 
ll"at~lqw.•l 111· I' i11 dt• .'itt•tlt•lijlw llnnttlwt•••rlw;;t•rtl<' lt• Mt•-

dwlt•ll. 

lf'unkpml 11r I' I in lwt tm!iti•·lwn•t•flt• ll11nll'm. 
ll"t~nl.po.,l nr 1'11 in l~t•l polilit•lmn•t•l lt• 'l't•mw. 

Waalqw.•l ",. I 'I 11 in Iw I stwl1111is l'tlll /Jt•llilt•rmomlt•, 

Wnnl.po..t nr IX in l11•1 politit·fn"·t•t•l ft• ll"mt.,llll/11.,,,.,., 

IJi• .-.•l{lort•n. a.f111tllgt•tfll ,.,", t•llw ll'llal•l'"·''· al.•ool.- tlt• mt· 

1111'11 tlt•r amiJ/t•llllrt'll ,." [Wrsol!t•t•f.,ft•dt•ll l'tlll Stt/111 t'll l'ro

!'inl'ie, ll't•fh·t• tillil tlt• ll'tlttfqw.~ft•ll t'/1 st't'lflrt'll :ijn ;<t•llf•t·ltt. 

zijn l't•rtlt•r mt•l lwn rt•.•twt·tit•t't•lijlo'l' tt•lt•Jiwtllllllllllll'l'., "1'1!''

~··r·••ll 

.\'ttnr pt•lrml{ tlt• aard nw tlt• l>itllll'lll{t'litJIIIt'll lu•rit·l!tt•ll tij

dt•lls ..,, mllni<ltlt•llijl.· '"' tlt• .•t..rm!'ltwt!. ;;al Mijlwn of t•r ::.i..lt 
,.,." ram!' r·t~ordet•tl uf l!t•l 1{11111 m·t•r .-.·l~tulel{t'l'llllt•ll. lt• lw

,,.J"." u,." "'·' t'tlllt•tlll in llf't raum r·u11 ,.,." l{t'lf'tmt• of,."" 

1'1'11 P,l'llll' ti'ÎIIft'f'M'IIIIIft•, 
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amtgeduide ambtenaren en R. T.T. afdelingen van het leper 
::.ich l..taar om ,/,_. hun opgegeven post te vervoegen; bij ont
l'tllllf-'1 l'tlll ltet telegram «Gevttnrlijk stormtij» begeven zij 
zich o11middellijk naar hun post. 

!lij hel ollll'llllgen ran het telegram «Gevaarlijk stormtij" 
«'ord!'lt de gespecialiseerde eenheden van het leger en be
paaltJe -.op 1•oorlwmi aangeduide ·troepen, geconsigneerd. 

Ve op lum aangeduide plaats aangekomen R.T.T. afdelin
gPil Perwezenlijken onmiddellijk de voorop geplande verbin
dingen. 

De polder· en gemeentekernen worden gemobiliseerd, zij be
ginnen met zoveel mogelijk zakjes te vullen met grond. 

De personen aangeduid om de bewaking der àijken in de 
verschillende sectoren te verzekeren, zorgen dat zij tijdig 
(minstens twee uur voor hoogwater) ter plaatse zijn, en lwu
den toezicht op dat gedeelte der dijken, hun aangeduid 
Alle waarnemingen worden medegedeeld aan de sector. De 
sectoren zorgen voor het doorgeven der berichten aan de 
wachtposten. Zij gebruiken hiervoor àe normale telefoon
lijnen, of bij gebrek hieraan, estafetten of rijkswacht, Som· 
mige sectoren zullen, door tussenkomst van het leger, be
schikken over radioverbinding met de wachtposten. 

De onderhondsaannemers houden materieel en werklieden 
klaar; de mtdere aannemers - welke het telegram hebben 
ontvangen · weten (doordat zij op voorhand hierover werden 

In geval mm winterschade - zij het beperkte of grote - grij· 

pen de gemeentebesturen, de polàerbesturén en de Dienst 
der Zeeschelde in volgens de in zwang zij1uie wettelijke en 
reglementaite l>epalingen: 

l'oor l1<•t tlrinl{t'tlll lu•rstel t'tlll lokale sduule worden de 
g••m••eute- e11 poltlerl.·t•nwll ingt•::.l'l. Mj lu•Pell'an de over· 
lwitl (lwrgt'll/t't•s/t•r. dijhl{rtm.f) ll'tltlrt'tlll zij recl1t.~treek.~ af
htllll-{t'll f'll OJ' de tlijl,·t»ll U'Ît'r bt•lu>t)r door l{t?!UfJt>Ufe .. of pol-

tlt•rlll•$(1/rl'll ll'ortlt ttilgt•m•.fi•lltl. 

J. oor !I' u/ dt• sitlttlstiijf.·,•t~. lwlrt•.fi wortlt•n de m~tlerlwutL~
ttttlllll'lllt'I'S 111111 lwl tl'l'rl.· gt•zel door de in tlt• waukpost uf· 

J.(t'I'<WI'Ifit<dt• lllf<t'IIÎI'IIr of Cumlucteur. 

I oor 1'<'11 :t•t•r tlriiiJ.(<'IHl ingrijpen op et•n staatsdijk mag 
door tf,. i11 ,(,. ll'twkposl afgel•tuzrdigtle .Ingenieur of Con

dut'l••ur bt•nH'f' J{l•daan worden op gemeente- of pold1•rker· 

11#.'11. 

(;,.[wurlijl.- ll'ordt•ll w·htt•rt~f l'ertlt•re lwrstellingswerl.·t•/1 uit· 

K''l'twrtl door tlt• lllltlt•rlumtlstutlll!t'lllt'I'S l'tllll' u·at de Mtwls

,Jijli·t•ll lu'l n~Ji : ,J,~ ~tjlllt~ellle· 1~11 jtulti!)rln.J.'\111 ren zurJ.{t'll t•otn· 

ht•l n•nl•·r l~t•rslt•l 111<'1 III'IIIIIJ' l'tlll t•Îf<t'll middt•lt•n of door 

lltlll!ilt•lliiiJ~ ra11 tttlllllt'lllt'r.~. 



l·.·r wonlt ;.:t'lllllllll'/d :ot~ls iu l!t•l l'llrip. p.<'nd. Pt•8p<'I'HIIn1tl 

wonlt'll ttlldt•n• tlttllllt'lllt'r." dun de oudt•rlloutlsauuut'lllt'T".'i 

iu.L!'':.t•f t'oor lu·r.;.;fel nllt Stuat . ..;,tlijl~·,•u~ ,;,. opdrarllf hit•ritH' 

rnudt allt't'll door dt• lloojillu/tl,t'IIÎt•ur-IJin•rleur J.!.''J.!:t't't'll lrtl 

""'"'l'l··.u. Îllp: 1'<111 11<'1 l/., .. ,,/l .. •.-111111'. 

I oot lu·.rst,·l l'ttll p.t'tllt't'llit•- t•n polden/ijhen IIIHJ~ /Jerot'f1 

;.!.t'dttfl1l HOitft'll OjJ /tt't ft'gt•r inf!Ît•tl dt' I'Prtlllllt'UOrdt•fUhe 

ithtautit•.-. (iulr.:.:.t·tllt't'."l••rs. j»ofd,•riH•stun•ll) ::.uilt'.'\ l'l•rlau,c.t'IL 

llr·l oJno''l't'll l'flll ilf'l lt•p.t•r }{t':H·Itietil tH't~n·enh-uutstip: tlt~ 

[,..,,,diu;.:<'ll 1'1111 tlt• h.fl. l'tlll I 1'11 3 muttrl I'H·t tirlor r/e 

lloofdin;.:<'IIÎt•ur-Hin•cl<•llr 1'1111 llt'll#t{':" eu ll'ef.'<'ll, ti<' ln

i-!''"Î''III" 1'1111 llruppt'll e11 ".,.#''" ·~f' de Cmulw·t••tu r·wt llruf.{

lleu t•n U f'f.{l'fl. 

In dit {.{<'1'111 lwml hel r•erweerstelsel ten t·olle in werking. 

Ht• leitli11# der dijkherstellingswerken berust alsdun voll<?
tlij! in lwntÎt>ll 1'1111 hel Hesluur der lf'aterwegen en de retl

diuf.'.>ll'l'rl>ett u•ortlen gecoördineerd door de Heer Gmll;er

lll'llr of zijn aangestelde 

Het •·eutrali.>~>rell nm tie herstellingsu·erken bij Jun Bestuur 

der ll"aterlt·egell is nodig om te t•••nnijdell dat het urganise-

1'<'11 d<>r 11·erken ondoelmatig zou uitvallen ten ger·olge va11 
tussenkomsten en beslissingen ingeget•en onder paniekstem

milig of door ont•oldoende lrennis van de toestanden in 't al-
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lt•g lwJHW!tl. lW ruggespraak met het Hoofdbestuur der Wa

lerwt•j.!.t•tt. 

11 J ·:.1 IV lH•: U V I•:U>I•:!V, lloo.f(/ing.•nit•ur-IJiret·lt•llr mn Hru(.{
f..(t>ll l'fl ff"I•J.{PIJ. 

llllrt'"l Wl'l.-trwll 1:.:;, Ut•.,idt•rwt• l'ultu·e, IHflJSSJ<;L, 
lt;l.: {02) JJ. 1JI)_{!!'; 

A. i' A t"i /);I M M J•:, lloo.filingt•IIÎeur-IJirecteur ''"" lkllf.'f.'l'll 

"" We/.çl'ft. 
Hur.,el : Cmtscieiwestrwtl 41, ;l N '1'11/•,ïU'l·:N. 

tëL: (O:J) .11J.61J.If.'l (O:l) :!IJJ;'J.IH 

PROVINCIAAl. IU•:STLt:R 111-:H I'IWVINt:IE ANTWEHI'i':N. 

I'IUJVI7'1CIAAI. m:sn:t H Ul-:ll I'IIOV. OOST-VI.AANUEIU:N. 

liPt i.• nlllzelf•prekend dat de gemeente- en polderkernen 

u·orden ingescl111keld voor dringend inl{rijpen daar wnur 

lwt in luw lllllcht ligt. 

1),. mulerlwrulsllttllllemers worden ingezet. 

Nu lw.,prehinl( tussen het Bestuur der ll'ateru•<'f.'l'll <'11 de 
1111. Gmwerneurs. wordt het leger opgeroepeu <'l'l'tlllls mule

re tWIIII<'mers dan de mulerhmulsttlllllll'mers. 

l>t• plnutsen wuur het leger dient op te tredPil om t<• tl'erh<'n 

et'l'IIIÛS tie hoeveelheden in mtmsdwppPn en llllll<'rieel. wor

den opgegetren. 

De ·waukposten hebben geen bevoeglteid eigeumadttig het 

leger op te r!3épen, à fortiori belwort deze oproep dus ooi.· 

uiet tot de bevoegheid van de sectoren. 

Bij beperking van de b'epalingen l'tm de Koninklijke Beslui

ten vuu 1 en 3 maart 19.14 wordt tol herstel l'tll! dijhen lw1 

Leger alleenlijk opgeroepe11 door de Hoofdingenieur-Di

reeleur van de Dien.,t der Zeeschelde, na bespreking met de 

HH. Gouverneurs en met het Hoofdbestuur der Watem·ege11. 

Het inzetten van het Leger voor andere doeleinden dun 
dijkhersiel wordt gedaan do11r de bet'Degde oz·erheden. 

De duur van het instandhouden der n·aukpostell is aflum

kelijk van de onwang der schade en trordt iu gemeen m·er-

WA.\KPOST Nr I TE .\NTWERPEN. 

Lokaal: Centraal l>it•fl.<tgelwult' tu.>sen Krui.>sclwns- en 

Hmuleu·iju.<lu i::a'l! 

tel.: (1H) .J./.07.30 

.{1/:!.«'rtlttnli;,!tÏeu : 

(O:l) ·f 1.02.32 (03) .J.l.l0.60 

1'1111 ft,.l lle.>lullr tier ll'at<'l'lt't'#''": 1<: •. ·!. Ingenieur . .f. I 1.\' 
I..I·:Uh/101 !•:'V. 
l'rori•wie: Cmulw·1eur IJO.\'CK I·: US. 

l'o/der.<: llllgt•IIIIIIIS l'oldt•r - l'oltlt•r 1'1111 l.il/o cum 11/liii'XÎs 

\.ll. IJ,. iugt•tfijl.-lt• Sdwrn• 1'1111 Xamlrliel is .-tmtl.w•Îgt•mlom 

llt•:;e lf'aahptHJ.otl wordt outftttTe'rtlt•tt!tl in J :•wt'lnreu: 

- st•t·tor l ln•lf'lihÎuf! tluor !eden t'ttll dt• llfl{.!('ltltlll.''i .l'ultie·r~ 

sector:!: IH•If'llkin;: tloor ltldl•U ruu tlt 1 /jl/o l)olcler. 
- .>t't'lor :l : l<t•wttl>ill# door lt•tlt•ll t'WI dt• l,il/o l'oltler. 

- .«•dor I·: lit'll'td.-ill# door ft•tlt•/1 l'tlll tlt• til/o l'ofd,.r. 

Jl,. f,..,.;,.tliiiJ,:'t'll ll't>rdt•ll ollmitltlellijl.. f.'l'lt•le.fimt•t'nlullw·.tl•• 

lf'tlflft'JIH."if. 

luntu•tuer l'tlll dt• .'itrt•t•A·: /-{t't'll 

otitlt•rilolltl.wuullu'llll'r l'Hil l"'l"~'t't'l :.!~ 

W \ \KI'OST Nr IL 

l.ol~·uttl: t:t'lllt•t>llft•!.uis lt• 1\ul!u. 
1<·1. (11:!) ;-:;, ïll. Ï'l 



lfroardit~d•·" : 
l'flll Iw/ n,.,,,l/111 ,j,.,. 11 tl/l'l'll't'P,t'/1 : 11'11 lloo.fililtP,t'IIÎt'lll'·lli 

"'!'l•·tll liOOI /·.US. 

l'rot ilu·i··: I .'o~~tltwlt'tll llistriliton•r.sl•• I I\ lil·.' U U fo.'ll 1·.(;1·:. 

I lmnll tf,. p.t'lllt't'lllt'll llm•l - hallo - i'.lt'ijmlrt•t·hl. 

l'oldt•n: l'ro.'l"'' l'o/tf,•r - Hot•! l'o/d,·r- ldt•iw•/1 llot•l l'of
dt•l · I l~~tf .'ii111 l111111 l'oldt•r · l'oltlt•r l'fltt 1\o/lo - ,l/el.s..lt• 
J•ofti,·l. 

I ),•:..t• nauhf10!il lf'ordt ontlen•t•nlt•eld in t) st•cton•n : 

"~ ,.,,.,·tor I : f.!,t'lllt't'lllf' !Jot•! ~ ln•~t·akiiiK door letfen run de 

l'oftlt'r 

- ·"'1'/or:!: P,<'/1/l't'll/1' l!t~t•l · ln'll'lli.-ÎII[K door d1• !Joel l'oftler. 

-- st•t·tur J t>ll ,t: f.:t'lftt)enlt 1 /)ot•l g beu 1ukin~ door de 1\.leine 
I )oef l'oltl•·r. 

·"'<'lor Fort Lie}Ïcenslwek: lwwakill!{ door militairen. 
- .<<'<'lor 5: I\ ollo - lu•tcokiug door leden t•an de Oud Sint 

A 111!11 Polder. 
- sector 6: Fort Sint iHarie: bewaking door militairen. 

- seclor 7: 1\.aflo - leden nm de Kallo Polder, 
- seNor 8: Kallo - bewaking door leden l'an de Melsele 

Polder. 

Aannemer ROGIERS (Burcht) 
en aannemer van onderhoud 2. 

WAAKPOST Nr BI. 

Lokaal: Politiebureel (Gemeentehuis) Hemiksem. 
tel. (03) 77.42.23 
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Afgevaardigden : 
Hestuur der Waterwegen : Conducteur PARASIES. 

- Pnll'inde tl•• l11•er MOROENS. 

J)I'ZI' post omval de g1•meenten Walem -Duffel- Sint Ka

t1•lijne w".",,. - l.il•r. 

l'oldt•r.< : Uallt•n/,;m•fqwlder - Pt•ndjs!Jroek - Bekkens t'IHI 

dt' AutuJt~rpst• Jf'utt•rwt 1 rlo·t•u. 

lh•zf• uuutk[UI.'il utonlt tHttlPnwnlet.'ld in 8 sectoren: 

- sN·tor I : J{l'llll't•nl<' ll'ttft•m : lwwah-in;.r door tWIII:{I'Sit•hlen 
liflll tf,. llaltt'ltf,rm•l,poftll•r. 

- s•••·tor 2: g<'llll't'tl/1' U"all'lll: lwwakin;.r door Vel1hcachter 

van U"al<'m. 

-- ·"'''lor :1 1{<'1111'1'1/11' lfc'ttlPm : fwwafdn;.r door wttchler 

Hof;!II·:N. 

- sector •1: geme1•ttte Ou.fj<·l: l~t•waking door letlelt 1'<111 

Perwij.<IJnwk. 
-sector 5: J{l'mf'l'flll' l>u.fji•l: lwll'al.·in;.! door tf,. I. W.ll. 
- set·tor 6: .<ltttl l.it•r: lwll'ltliÎnK door l'olitie 1'1111 /.it•r. 
- set·tor i: /{t'lllt't'ttle !Jufft•l: lwwtddn;.! tloor I. lf'.lr. 
- set·tor 8: stad l.ier: lwwakinK door .-l,lf". Ir'. 1'11 door tie 

l'olilie Pllll l..ier. 

Ammemers: I'J.;Jua:l'ï'-l'I~J·:TJ·:US (U•·r) 

()nr/t,rhoud.•ullltllltJT1ler l 1UII fUJrceel .j., 

\\'AAKI'OST :'lir \, 

/,illawl: .'itl'lldijl..1• llrtmtlwt•l•rkazt•rne lt• M1•riH•lett. 

l1•l. (111:.) li'J.II'J 

-- Ue.>lllllr der lf'aterwegen: Ingenieur CASTELEYN. 

- l'ml'i~~<·ie: dhr I ANDER HA.EGEN 

lh•=e post <lllll'al de gemeenten Hoboh-en -Hemiksem - Sdiel

Ie - \'iel - IJoom - Terhagen - Rumst. 

::_.:.=:.:...:.:.:.: Hoboken Polder - Schelle Polder - Niel Polder. 

Oeze ll'twlqwsl wordt onderverdeeld in 8 st•l'torell : 

- sector 1 : gemeente Iloboleen - bewaking door de letfen 

1'1/fl de llolwh·e11 Polder. 

- sector 2: gemeente Hemiksem bewal.·ing door f'l'/111'1'11/l'-

- sector 3 : gemeente Schelle - bewal.·ing door leden nm 1Î1• 

Schellepolder. 
- sector 4 : gemeente Niel - dijkwacht Nielpolder. 

sector 5. gemeente Niel - door Politie ran Niel.. 

- sector .S : gemeente ]Viel - door Politie l'tlll Niel. 

- sector 6 : gemeente Boom - door Politie z·an Boom. 
- sector 7: gemeente Terhagen - door gemeentepersoneel 

- sector 8 : gemeente Rumst. - door 

Aannemers: geen 

onderlwudsaannemer van perceel 2. 

WAAKPOST Nr IV. 

Lokaal : Fort van Tf7 a!em 
tel.: (015) 145.36 
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Afgenwrdigden : 
Restuur der lf?aterwegen : 

Conducteur I'ANOPDENBOSCll F. 
PnH'Îilt'Ïe: Arrorulissenu'ntscornrnissaris TRJC(JT. 

Deze post 0/111'111 tf,. {{<'llll'<'lllen lfïllebroe!.· - Heindonk 

lll•.f./t'll - Lees/ - Mee/telen. 

Polders: l'oltler 1'1111 11 ïllehroek-Oost- Heindonk. He.f.'fi•n 

en U!tl!t.<t•eld - l'older :tl'lllleilroel.·. 

J)e H'tHIÁ:posf ll'ortlt orulen•enleeld in 5 .•wt·toren: 

- .'iel'tor l: ~t)lllt>t'llfe lleindonll ~ ben~akinf.{ door leden ran 

l'olt!er 1'1111 11 'illebroei•-Oosl N/Z. 

- .<l't'tor :! : {{1'111<'1'/tll' llr•ff(•n - wuchter LOOCI\ X. 

- .wl'/or .'1: 1:{<'!11<'<'111<' ll~·.f.'fi•n - llttrf'<'lijke lw.<chermÎII{{ 1'1111 

llt•.f.'ft•/1, 
- Sl't'lor -1: stati Ml•l·lwlt•tt - bet!'ltf,·in;.r wadzier SCI!/f,'f)'f'.'i. 

- Sl'l'lor 5: stad iifl•t'hel1•11 - lwwal.-ing door sttulspt•rsm~t•t•l 
ondt•r l(•itlillf,! l'llll stadsillf.{etlieur! 

,-lalllll'lllt~r l'tlll tlt} stn»ek: 

1'.1 .ILI. I .I ;v 1/ROECI\ Gebr. (Mechelen) 
l•;,.,.slt> hulp te t'erleuen door ondt?rlunul.o.;tuuun•ruer ~ 3' pen·t•el 

\\ \ \li.I'OST Nr Vl. 

l,uhaul: l'olilit•lntrt1tl! (l:t'lllt 1t'lllehuis) ruil Uon~t•nt. 

lt•!.: (1!01) 77.117.37 

lfp;t'l'l/tll'dip.dl•ll : 

- llt•.</11111' tf,.r 11 ttlt'l'll'l'f.(l'll : l.'omltw/1'111' I 'I•; U lH·: I\ 1•:. 
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Ot'Zt' !'"·"'' ontr·at tlt• p,t'lllt't"lllt•n St. ltlltlllds. Uarit•l<"t'rht·~ 

11 ····rt. u .. ,.",./11, lliii/U'IIt'. l'ul!rs. Uui.,l>n .. •l;, 

l'oftf,•r\ · 1/.JJ..t'lllt'lll' l»ijhn;:.i«· ~ I oortlt•ru·q•t•rtpoltit•r ~ l·:i!,·t•ll

lttot·llpuldt•t l~oltlt•r I'Utl Uui ... !trtlf'lf- l'old(•r l'!lli llreeudonk. 

IJ,, H'tuzht•o . .;;f u·nt dt oudt•tTt'l'llt•t•ld in I:! .o;t•rtorcn : 

~~·rtot l · J.:;t'lllr't'lllt• St. lnunul."' bt•lf'ahin;.r door p.enet't~n-

ft'JWI .... OIIt'l'l . 

. \tTlol ::: f.!t'llh't'llie llarit•ftt•rht•: l1~·1culdnp, door f!en~t•euft'-

1''''-'ont·,·l . 

. \f't"lol J : f.!.t'llte't'lllf' H t'clï : fn·wultillf.!, t!oor letlen t'Uil d(• 

11 •'•'l'lf'o/.J,., I ll!~''""''"' l!ijlmp;it•). 
:·.t·rfor I : ;.!.~"!llf't'tde lfurnt'lll : ln•urnking door tlt• leden 

1'1111 IÎt• -"!•Ï<'rl>rm•l.-[mlder (.-llp;t'lllf'ne IJijf.m;.{ie). 

S«'t'lor :; : 1-!f'l!u-·entt• llinp:eue: bewnliÎilJ! door d(• leden 

1'<111 tlt• llin;.:••nt•hn.,•kpol<ler (.·l.O.) 

sertor (J: fl!YIIlt•entt) llin;:eue: beu·akiug door de leden 

''"" de Sclte!lundpolder (A.D.) 
sector 7 p;emeellle Hinf!,ene; bewaking door de leden 

van de Oudenbroekpolder (A.D.) 

- seclor 8: gemeente Hingene; bewaking door de leden 

!'Uil de Ruipenbroel•polder (A.D,) 

- seclor 9: gemeente Hingene: door de leden 

!'tul de ~ïken/Jroekpolder. 

- seclor 10: gemeente Ruisbroek; bewaking door de leden 

van de Ruishroekpolder. 

- seclor 11 : gemeente Hingene bewaking door gemeente

personeel. (Vliet, L.O.) 

- set•tor 2 ; gemeente Bazel : bewaking door leden van de 

Uazelpolder. 

- set•tor 3 : gemeente Rupelmonde ; bewaking door leden 

""" tie Huzelpolder. 
- s.•cwr 4 ; gemeente Steendor;p : bewaking door leden van 

de Oost-Sieve en Sclwuselbroek. 

- .w~ctor 5: gt"TTU~enu~ 'l'ernse bewukinK door politie van 

~l'entst~. 

- st~t·tor fJ : gentt't-'nte Tentse : l:u~tvuking door leden run de 
l•:spoltlt•r. 

- sector 7 : J{t$nu•enll-' TitJlnule : lu~u)aking door lt-'deu t'CHJ 

TielrMÎI•Jmldt•r (inlwJ(rip 1..0. van tie IJurme). 

Aantu~mt6r.o;: fUtrtnt;nu'r van htjl ondt~rlunul ~ perceél 2. 

Andere <mmtt•m<'r.•: lHJf:G/1\U."i {llurcht). 

IJl>: IHHI YNf: (Moerzeke). 

WAAKPOST Nr VIII. 

Lokaal : Swdhuis te Dendermonde. 
t.;l,: (052) 210.21 

Afgevaardigden; 
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- Bestuur der Waterwegen: Conducteur VJ>~'RSTR.Af.TI:<:!V. 

- Provincie: Conducteur-nistrictoverste DE 1'/:<:SSJ>:MII~R. 

Deze waakpost omvat de gemeenten Ruggenhout - Una.•rmle

IJemlermonde - Appels - St·hoonaurtie - Wichelen - Sdwlu•-

lB 

- seclor 12: gemeente Puurs; lwuYikint; door gemeeuleper

smreel. (I 'liet R.O.) 

l<wuem<''-' die onmi.ddPllijk kunnen t!lssenkomen: 

Oe Hln~tle - Grembergen Van PraPl - Grembergen 
f),. 11 i/de - llausrode De Brandt - Baasrode 

nam mi - St .. ·lnumds Veyt - Baasrode 
/)e Gerl/ÎI - lluasrmle De Bm:m<' - Moerzeke 

W.\ \!\.POST l'lir \11. 

Loktwl: l'olitiebureel (Gemeentehuis) te Temse. 

tel.: (03) 7l.IJIU17 

-Bestuur der Waterwegen: Conducteur DE CUYPER. 

- Provincie: Ingenieur VERBANCK. 

Deze waakpost omvat de gemeenten Burcht - Kruibeke -

Bazel - Rupelmonde • Steendorp - Temse - Tielrode. 

Polders ; Kruibeke Polder - Bazel Polder - Oost-Sieve en 

Schousel!Jroek - Espolder - Tielrodepolder Polder van 

Bazel en Rupelmonde. 

Deze waakpost wordt onderverdeeld in 7 sectoren : 

- sector 1 : gemeente Kruibeke ; bewaking door de leden 

van de Kruibekepolder. 

20 

belle · TFetteren - Melle - Heusden - - Hamme -
Moerzeke- Grember~en- Zele- Uerlare- l'itbergen. 

: J'lasse11hroekpalder- Sint Ono(fsdijk- Ber~enmeer

sen - Noubroek · Mayenl>roek - Lipp<•td>rot•h- · Zuibroek
ZwtwtTeld e11 lHoleuu·ijli - Groot/;roel•- I erenip;de Polder.

van Castel - lloop; Castel - Oul>roe/,· - De Rof'l{<'lllllll . Grem

l>erp;en/Jroek- He Uotle Mm•rpofder- Zer11u•l>roek. Zuid

ll'esl Oul>nwlo <'11 tippe;;aaieu · Oulnoeh: - l'aardenl>roek

Rmlebrm•k · IJ"i,·ftelse lieert - Let•ggoed - ll'_vmeers - West
bnwh - ll,•flwm. 

Dezt' u•wrlopost u•m<lt mHit•n•erdeeld in 211 sectoren : 

- .w.•ctor l : J.!:Plllt't'lllt' lluf4Kt'tdunlf !Jeu~aking tloor gemeen~ 

tepersollet•l. 

- S!'t'lor 2: gt'IIH't'lllt1 Uaa.o;rodt•: beiral.:iuK door brandweer 
l'llll llaasrotle. 

- sc•t·for 3 : f4t'lllt•etlff' lluasnule: bewaking door leden van 

dt• poldt•r l'WI 1/a.,,"'lllnoell'. 

~ sector ,t: f.!tJ,nu•ente f)eridernunule: [;eujaking door politie 

l'flll f)t'lltftJrtllOtUfe. 

- -"'''lor 5: IJ.•ndenrwnd<' : f>ewaking door leden van Sint 
( )nolfspoldt•r. 

- -"'<'lor (»: f'<'lllt'l'll!t' ,Jppels ; /Jewal,ing door leden t'tlll 
.'i int ( hwlf•twltler. 

-- ·"'''lor Ï: J!,'l'lll<'<'lll<' .lj>pel., (.'ltt~tl/sdijk) :bewakillf' hoofd
l<'tt..!rt••r IJl·: llOO{H. 

st•t'lor 11: gt~nu•t•ult• St·hootlu.tlrtle: lu•u'nl..ing tloor J.(fJllH'f'fl~ 

lt• pt•rsont•e!. 

- st•t·tor fJ: I{PIIlet•fllt> 11 <irht•lt•n : bt,wall·ÎnJ.K door brutulw1jer 
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t'll f,", p.t•rlij/,·,. lu•.'ie'ilt•nuili;.L run lJ it'ht•lt•u 

.-.,.,·tor 10: J!t'lllf'f'1flt' St·hellt•l~t•llt': ltt•u·ul .. ·inj! tloor ~~--~ 

lllt't'lllt'jtt'IStttlf't'f. 

,. t'lor ll ,L!f'l'lt'l'lllt' U t'ilt'rt'll ht•tntldu,:. door polhit' 
,.,11, H t'llt't c11. 

.\f'rfot L.' f.!t'IIH't'llft• Ht•llt•: l~t•wnA·ing tloor l~rtuttlu·eer 

l'llll 1[,.1/,·. 

·'''t'loi IJ: ;.:.t'tllt't'lllf· t:t·utltnt,.:.p.t•: lu•wttl,·iu~ door J.{t'tllet•u~ 

lt'lf r•tldir•drn . 

... ,.,·tot 11: ;.:.t'lllt't'tlif' llaullett•: lu•u•ul1ill~ tlour p;t'lllf't'llith 

fh'l .... flllf't'l. 

,,,.,·tot I,) : ;.t,t'lllt'f'llft• ·llot•r::.eh,.: IH'H'tl!a·illp: tloor letlt•u t'tlll 

(;, outf,n"·l.·~ 

,,,.,,tor ll1: p.t'lllt't'llft• .1/oer::.ela·t;: l~t•tnll.·iuK 

I ••n·nil"tl•· t.'a.,ll•ll'oldt•r. 

,,,.,·tor I:: p.t•n~t•t~lllt• I11o4•r::.eh·t~: bt•wuldt~~ tioor leden l'tlll 

df' Uo;.t.J.!.t'fllllll. 

,.;(•t·tor JU: p.t•ntt•tt)Jtt~ (;rt"lltlJergen: lu•u·al..ing door leden 

ran t;n•tulu•rt.:ellhroeh:. 

.'iertor f<J: ;re!ueente Gn.~nllJergeu: lnnt'aking door ge~ 

lli~'l'llleJJersoneef. 

.'ii't'lor :.!0: ~tetneente l:ele: lu>waldng door genleenleper

."iolu•el. 

. wf'/or:! I : fl'l'llll'<'llle llerfare lwwaking door leden ran 
hf'l (;rot~twi,·ht•f.,t.roel.·. 
,-;,.rtor :!:! : p;etueeli.te l1etraldng door brug~ 

""dtl•·r I l flo:\UOI'E. 
.'<'l'lor :!3 : fl'l'llll'l'lllt• s.·hellebelle: bewaking door hoofd
!Cllf'hler H. 1/o,'/?CK UA ,"1/S tot brug W'eueren. 

23 

st•rlor !i: J.{f.'IIH:t•ute toht'ren : fH ... waking door gerneenle

Jn•rsofltkt~l. (IJPiriP Ot'Ve[s Oltll{tll'Î1lf.{ Lolt·eteu) . 

. •wt·lor {;: gt~tllt't)nle tnh:Prt.'ll : beu_lal~·ing door brugu1uch~ 

,,.,. 1'/•,'USCIIl' l•.ïU::V. 

st•rlur 7 :· pt•tut~t;nJe~ lrnusnlllll.'ilt•r: heu·aldul( door brug~ 

wodtlt'r I 1/\ IJl\' I'HI.IH\. 
st•rlur ~~: gt'lllt't~IIIP /t,;/, 1 t~l:.'it•lt•: lu•u·al.·inj.!. tloor leden t'flll 

I·,' I,.,.,.._,.,..~ ....... , ... 
_...,t•rtor 1): J..!f'tllt't'lllt' J•:lu•t\'it•lt•: lu•lf'tlfduJ.!. tloor lt~tlt•fl l'tlll 

,r,. l·.ïfwtdt•llf",f,/,.r.. 

.... t•t·lur 10: J..!t'IIH't'lllt• ~l'it•lnult•: fu•wtd,·iuf.{ tloor letl4'11 l'ttll 

dt• ~~~~~~ nlt•n f~tru•ltpoldt•r. 

/Jt• /J.,"If"tlhillJ! r1111 fJt•Îtfr• tH'I 1'/".\ l'lllt tft• .""tt•/tt•ftft• t1f1 f..!.I'OIItf~ 

J4t,flit•d rnu rit• Stt~tl lllflf't'IJH'II tnntlt n•::.t•l,·t·nl tloor tf,. ha~ 

f't$1ltfÎt•IUift•tl t'll ;foor tlt• JH~fitit• Hili lnllf't'lpt·U. tfj,. ,·iu fll'l 

."-1ttur"iln'sluur in nutlurt loumt•u tnt•l ,J,. IJit•tL"il Jt• lutu·t·I'JWII. 

- :wclor :!-1: 1-{tJlllPi!llle lf"ettereu : genlt'f'llleper.o;oueel. 

- .'it't'tor ::!5: #flllteeule Heusden : genteenteper.'iolleel 

-- sertor 26: J.!f'llteenfP Geutbnlf{f(P: pernePnteU'tJrldietleu. 

ltllllli,tllers: tHllllll'llters l'tlll het Derult'rnlotui.'W. 

'\\'.\o\KI'OST Nr. IX. 

l.olwal: Politiebureel (Gt•!ill'l'lll<'lmis) Ie ll .. aasmtwsler. 
tel.: (05:!) 4 7.11.H (1152) 4 7.1135 

.lfp;t'I'IW nli gtft•ll : 

- liesluur lÏ<•r ll'utenn•g<'ll : l:mll1m·teur STHUCI\..\. 
- 'l'rovincie: Conducteur MlCllllitS. 

Deze waakpost omvat de gemeenten Hamme - 11 •utsmmrs· 

ter - Zele - tokeren - Tielrode - Eh·ersele. 

Polders : Paardenlnoek - Eilanden · {;root Eherselelmwlo -
Meulendijkbroek-Zomlu•l>e en Oostl>roPI>- Kloosterbroek 

Noubroek • Groot Colputl>roek - Bull>ier eu Polderbroek. 

Deze waakpost u•ordt mulen•prcleeld in 10 serwreu: 

- sector 1 : gemeente Hamme l>erl'akint:; door leden van 
Noul>roek . 

- sector 2: gemeente Hamme : bewaking door gemeente
personeel. 

sector 3: gemeente Hamme : bewaking door U'ttl.'hter 
GOOSSENS 

sector 4: gemeente l!amme : Iu• waking door Iedeii l'ttll 

de Bulbier· en Polderbroel;en. 
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IJ,. lloo(diu,.:••f!Ît•llr-llirt•rit•lll' 1'<111 dt• n;,.",,, ,(,.,. 1\n.>l ltij 

lwt Ht•stuur nw llrup.jlt'll t'll llt•j.:t'll (:Hini.<lt•rie l'tlll 0/11'11· 

lmn• 11 ,.rJ,,.") .stuurt""" aflt• l~t•tn.l.-l•••llt'll ,."in dit lw.,fuit 

l'f'r!ltt•lelt• urt•rhridsdit•IISI«'II f'll dit ten !ualste 2 1111r l'IÎtJr 

hof! I' ll'flft•r.'ilttutf lt' ( Joslt•tult• 

u) t•,•u tt•lf'J!rtlltl ((hooi{ tij» ::.otlra !rel !Jool{ l(ltller te (Jost~ 

<'llll1• t"'il /. -1 .ï .. ïtl ~~~1 lwn•il.-en; 

/1} 1'1'11 lel••;.:ram «j!;<'l'tlur/ijl.- stormtij» zmlra het hoog Witier 

lt• Oo.>l<'llflt• j~<•il /. + 5,7.'> l>ereilwn. 

liet telep;ram hoog tij luidt in: een periode ran beperkte 

I~<•H'IIkÎuft! tfpr zPeweringen 

liet teleft!ram gPI'ttarlijk stormtij luidt in : een periode van 

uil(.wl>reide lterl'al;ing der zeeweringen. 

/.ijn lw/ast met de beperkte en uitgebreide bewaking der 
::.eeu·eriujlt~u_: 

u) het te..Iw isrh per.:.oneel 1'1111 de Dienst der Kust van het 

.Uinislerit• t'llll Openbare IV erken; 

I>) tlt• ;t<'llli'<'tltelijke politiediensten en gebeurlijke technische 
tli<'I!Sif'll l'tm alle kustgemeenten en de burgerlijke veilig

heit!; 

Art. 5. Ht~rstel van stormschade aan de zeeweringen. 

llt•l lu~rslt)l rou ,•,u·luule aan tle zeeweringen evenuls de roor~ 

lopiJ{t' 1Hjl1t•ilinl-{sUltJrken gest·ldedeu steeels op bevel v<an, 

utttlt•r ltn•::.it·ht en lt~itlinJI. ruil en op l~osu)n t 1Ull het il1iui.o;ll-'rie 

1'<111 Ofwtllmn• 11 't•rkt•ll. llt•sluur "'"' Bruj!gell en IVegen, 
!Ji<'IISI dt•r 1\usl, I<' Ooslt•l!tlt•. 

Art. (,, Zwan' c·n alg«'mi'IH' ;u•hadt· aan en .brt'~>~cn in 

cl" :r..,ewc,ri ngc,n. 

I. IJ,. lloo.filinf!<'IIÏ<'Ilr-!Jir<•t·lt•ttr t•tw Hrup;f!•'" ''" Jr''l!""· 
/Jit•ust tlt•r husl .. /,,tlll iu gt•Pal tJilll ulJ.{tttitt~tu" tlfl !!UHirt1 .•whu& 

"'' : 

a) atlll tlt• IHirJlt•lut•t•!ilt•r.o; tlt~r l.·u.tttp1'IIH1 t'llft'll liet t•t•r::.uela 

rif'liftRII lt~t•rlrh-rtu·htt'tl in tt~ zt•tlt~fl Poor lu•t uitrtH'rt~n n111 

l'lmrlopif.(<' Iw reil Îfl!ÎIIp;.•m••rl.·,,n. 

ft) t•t•alu•tlell l'tltl het l<'f!.t'r. tf,. ::t•••nwdll of tlt• luf'lllmw·lll 

OJH•i:H'Il utn l~t•n·ilif.!ÎIIf.!SH't'rNt'll uit lt• r·rn~n'll~ 0111 huiJIIt•lt•~ 

fotllll't•rfiÎII,jÎilt:t•ll lillil ft• ft•j.!~l~li of HUl f't'ITIH'r~ t•ll frllll!\~ 

porttnitltÎt1 !t'll lt' lt~l't'ren 

ran: 
tt) ,[,. llt•t•r .Uini.<t..,· nw OJwlllmn• 11 t•r/;t•u : 

lt) tf,. llt•t•r ( ;.,lift'rtlf'llr tft•r l'roriarit• 11 t•st-1 fttttutlen•ll; 

r) tlt• llt·t·r IJirt•t'lt•lfr-(;,.,.l'l'ttlll tlt•r Jl al<'l'lf'I'J<''"' 
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t') de Rijkswaclu in de kustgemeenten; 

tl} lwt per . .,meel 1'<111 de 1\Jarine, ran het zee korps· en l•tm de 

lwt•eudiensten in de 

Art. 3. Mobilisatie. 

l'anaf de <WIII'<Wg der periode t:all aitl{ef,reide lwwakinp 
,·,."r:::;eutlen telegram «Ge"aarlijk slármlij»), ~<•orden de in 

art. 2 ••ermelde diensten ter plaatste gemoltiliseenl. ledt•r 
ambtenaar of lwaml>te moet iu zijn aml>tsgel>ied •·erftwl'<'ll 

en op ieder ogenblik bereikbaar zijn. Ook de !Jfl rp;enwes· 

ters der kust.gemeenten of de gemachtigde srhepenen mm'

ten in hun r;emeellte bereikbaar zijn. 

Art. 4.Scbadevermeiding. 

a) Het toezicht op havengebieden, strand en zeedijken wordt 

ononderbroken verzekerd en ieder srlwdegeral wordt onmid· 

dellijk gemeld aan de plaatselijke hiërarchische overste van 

de dielisten in art. 2 opgesomd. 

b) Alle schadegevàllen aan de zeeweringen moeten door de 

plaatselijke oversten aanstonds telefonisch, telegrafisch of 

per gemotoriseerde drager gemeld of geseind wordell mm 

de Hoofdingenieur-Directeur van de Dienst der 1\usr te 

Oostende, Christinastraat 113, Oostende. 

Telefoonlijnen nr. 71009 - 73062 - 7.5272 
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Art. 7: Schade aan bet domein van de kustgemeenten 
en particulieren. 

1. lnge~>al er door tH•erstrominp:el! bij i't'll plualst'lijlw door

braak o.f ottertopi>Îng t'tlll de zeeu•eriugen t'll luu,enáantmen 

srhade milStaat 111111 hel gt•m••••llt..lijl.· domein der kustge
ntPeuten t'li tillil ht'l partit·ulit)r tlolllein~ lll'lllt'll tie lntr~e .. 

llll'f'.'itt•rs uull· OJI huu p;rotHÏI-{t'bit'tl tltlllstonds alle vereiste 

tuaatregt'leu : 

a) lol .!mtJfl!lt•ggiut<: 

/,) lot llel't'ilil-{itlj.{ l'tlll lf't'J{ell .. 1-{ttbouwen~ WtHIÎIIJ.{t)ll~ li.·ul;elo,; .. 

lt•idill;!<'ll. """'· 
t•) taf t•riju'ttrÎtlj.! run lp'f let1t'll t1nn nu~nsen en dierPil en 

rau de opeullure j,{t•;;tHuflu,itl~ 

:!. lie llt•er (;.,",,,,rllf'llr der l'rm•incie lf'est· Vli!tUIIieren 

1.-rijp;l muulmuls f.;t•twis 1'<111 alle getroffen mtullrefl<'len. 

:1. IJe !leer Gou1·enwur der Provincie U:' est· Vlaamleren al

l<•••u. lll's!isl "" lwl'<•elt i11zuke: 
<i) hul!• lt• l't•r.•lreldwu door audere g-emeente/Jesturen illtll 

t~eu 1-{«'lt'i . .,;tertlt; J.ft)lllt't~llle; 

l1) lu·t În:;t 11lt•ll Pttn lt~gen;t11lht"tleu poor ht~l l'l't',"ifreldt:en van 

hult> op M''"'"''lllt•lijf.- "" plirtil'ltli••J: tiomei11. 

·t. 'lil.'·"'" dt• Jl,.,.,. Goul't'f'lli'lll' I'ÎIIi ll'esl-1 lllmlilt•n•n t•u tlt• 

llo•~filiugt•ui••tn-IJin·•·tt•ur l'tttl ,f,. Hieusl ,J,.,. 1\u.<l u•urtlt 

ruurttlun•utl on•rlt•J.{ #{'"l'let'f.{d l'oor,lu•t ruiirtlitH~reu 4•11 rt•r~ 
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tlt'lf'U l'flll f!,, H'f'rJ.·,~n tol bt•r't.'ili;.riup ellt'r::..ijtls r·nu dt! Ztlt•~ 

lf't•rÎIIfJ.t'U t'll fllldt•r:i.bls run IH•I ;f,tllllf't'Uit'li}h· tÎolllf*ÎU .. 

:i. llij 1·1.''/"•urlijf.-t• ,.",/,•rlm•láu~ dt•r lt•l••.fiwu•···rl•imiiut< lus

·"'" lint~~·· ,." o ... ,l<'ll.lt• lt"llrrlt ,.,." tijdt•liJI··· tlrttatl!oz·· ,.,.,.. 
l•i11./Î11~ lol ·''""tl ~,.j",,.·/11 door dt• Uijl.-s~t•adll /!ISS<'II ,[,. 

/Jun•lt·n f'tlll tlt• lf,•t•r (;ollt't'rtlt'llr t'll nut tlt• liiell.<il der kust 

\a·l. B. «;c·ntl nua zwzu·c· I'IIIIIJI me-i ~ruit' tlnurhrakt·n 

clt•l' Zt't'Wt'I'ÎII~I'II 1'11 IIÏI~I'I<il't'kll• UH'I'"IrmiiÎII~t'll. 

I. Iu ,..e.t•ral l'ttll :.u•ure nunp lllt•t J.(rOft• doorf,rul~·en tJ,,r :.t't'~ 

lf't•riugt•ll ell uitgesfrt•l.·te ol't•rstrontinÄeu u•onlt de /;eif'a-

1.-itlp. ''" mobilisiiiÎt• uÎif<l'brt•itl (art. 2 "" 3) lol de f<l'llll'l'llle· 
be.'illll"f'tl l'll poltlerlu.~stun~u. wuart'tlll de gelliPden door de 

ol't'r."ilronliul{e!l bereiJ-a o.f geteisterd zij u. 

2. !Je fwpalingeu I'WI art. 7 ll'orden dan insgelijf.-s nm toe
passing t>oor de burgemeester.• der getroffen gemeenten, ge
legen in die polder gebieden. en tot de polderbesturen ::.elf. 

Art. 9. Voorzorgsmaatregelen. 

1. De Dienst der Kust van het Ministerie t'all Openbare Wer
ken heeft steeds ter beschif.-king in eigen magazijnen af op 
de stapelplaatsen van de aannemers mei lapende onder
lwudswPrken belast, een voorraad materialeu voor bet·eili-

Min.HpN!. \\'rrk., 

Tup. Fni. ru OruL.. 

ging r·an schade aan de zeeweringen o.m. zandzakken, rijs· 
hout, stenen, perkoenpalen, enz. en dit te Nieuwpoort, Oost· 
ende. Blankenberge en Heist. 

2. De gemeentebesturen der kustgemeenten zullen uit deze 
1•oorraden materialen ontvangen, zo de Dienst der Kust hen 
t•erzoekt hulp bij herstel van de zeeweringen te verschaffen. 

3. De gemeentebesturen der kustgemeenten nemen onver· 
wijld de uodige maatregelen tot opleiden van het personeel, 
dat de taak, voorzien in art. 7. 1, zal vervullen. 

4. Werken door gemeentelijke diensten, op een schriftelijk 
bevestigd bevel van de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Dienst der Kust aan: de zeeweringen uitgevoerd, worden 
door het Rijk aan de gemeenten betaald op voorlegging 
van volledige en gedetailleerde kostenstaten. 



Bijdrage 2 

- 2] -

Technische aspecten van een mogelijke stormvloedkering in 

de omgeving van Oasterweel op de Schelde. 

a) ~~~C::~~~;ri::~· 

Door de gekozen plaats voor de stormvloedkering moet de 

grote zeescheepvaart niet meer in overweging worden genomen. Der

halve heeft het Bestuur der Waterwegen (Waterbouwkundig Laborato

rium) als doorvaartopening in het voorontwerp een breedte van 125 m 

aangenomen. 

Voor wat de diepte betreft dient doorvaargeul zich te 

bevinden waar de grootste diepten zijn en dus ook de grootste snelheden; 

anderzijds zijn grote snelheden niet gewenst voor het manoeuvreren van 

de beweegbare afdamming bij dreigend stormtij. Een bocht in qe rivier 

geeft grote diepten in de vaargeul en is dus te verwerpen voor het in

planten van een beweegbare afdamming. Deze werd daarom voorzien ter 

plaatse van een inflexiepunt waar de snelheden nagenoeg dezelfde zijn 

over de ganse breedte. 

Voor het verwezenlijken van een dergelijke stormvloedkering 

werden twee voorontwerpen beschouwd : 

1) een ontwerp hefstuw zoals de Nederlandse verwezenlijking op de 

Hollandse IJssel (zie blz. 24). Voor Oasterweel evenwel zijn alle 

krachten en afmetingen merkelijk groter. 

2) een ontwerp Scherzerstuw waarover hierna enige uitleg volgt. 

Bijlage 4 geeft de ligging van de afdamming en het voorontwerp 

van het geplande kunstwerk volgens het type Scherzerstuw. Dit kunstwerk 

bestaat uit drie doorstroomopeningen van 35 m ieder en afsluitbaar met 

schuiven, terwijl de twee doorvaartopeningen nabij de linkeroever elk 

125 m breed zijn. Gezien deze uitzonderlijke afmetingen, werd door het 

Waterbouwkundig Laboratorium een voorstudie van een type kunstwerk 

gedaan ten einde zich rekenschap te geven van de uitvoeringsmogelijkheden. 

De afsluiting der doorvaartopeningen wordt bij het type Scherzer

stuw verwezenliJkt door middel van twee liggers welke in gewone oms~an

digheden vertikaal opgesteld staan doch neergelaten worden in de rivier 

bij stormtij. Deze oplossing wordt schematisch voergesteld door bij

lagen 4 en 5. Bijlage 5 geeft de beschouwde meest ongunstige sollicitatie. 
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Wanneer het afwaarts peil neiging heeft boven de cota Sm+ NKD 

te stijgen, dan wordt water doorgelaten in de kleine doorstrominga

breedten door middel van aangepaste bedieningen. Hetzelfde gebeurt 

wanneer het verval tussen het afwaarts peil en het opwaarts peil meer 

dan 3m zou bedragen. 

De horizontale sollicitatie door waterdruk wordt opgevangen 

door de neergelaten liggers welke dan een dwarsdoorsnede hebben 

volgens bijlage 5. De breedte van de liggers bedraagt 15 m, de 

hoogte 18m. 

Het weerstandsmoment wordt gegeven door de horizontale 

liggers met 9 horizontale lijfplaten van 8mm dik. Deze worden 

voorzien van uitsparingen om het gewicht te beperken en om het 

stijgen van het indringende water te vergemakkelijken bij het neer

laten van de ligger. 

De lijfplaten worden verstijfd tegen het uitbuilen door 

vertikale verstijvers welke onder de lijfplaten gelast worden. 

De flenzen bestaan uit een doorlopende plaat van verander

lijke dikte gaande van 8mm aan de uiteinden tot 14mm in het midden 

der overspanning ... zie bijlage 5 (er wordt een spanning van 18 kg/mm2 

aangenomen). 

De horizontale plaat onder de liggers wordt ter plaatse van 

een uiteinde naar boven omgeplooid volgens een cirkelvorm en wordt 

voorzien van een tandwerk hetwelk als bij een wiegbrug ingrijpt op een 

overeenstemmend tandwerk op het horizontaal steunvlak. Radiale ver .. 

stijvere bestrijden het knikgevaar gedurende de verschillende stadia 

van het neerlaten of het ophalen van de liggers. 

Het ander uiteinde van de liggers draagt een horizontale as 

welke het hele liggeruiteinde doorkruist en door consolevormige ver

stijvers de vertikale sollicitatie (door eigengewicht) en de horizontale 

sollicitatie (door wind) opneemt. Uitsparingen rond deze as laten toe 

vier kabels door lussen er op te laten aangrijpen : twee nabij het 

midden der aalengte en twee nabij de asuiteinden. De buitenste kabels 

. / .. 
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dienen voor het neerlaten of het optrekken van de ligger. Zij ver

trekken van de lus om de as, gaan over een looprol welke vast opge

steld staat boven een vaste toren van ongeveer 145m hoog en dalen 

vandaar naar de twee windassen welke opgesteld staan op de beide 

oevers en welke elektro-meebanis eh bewogen worden. 

De kabels, welke vertrekken uit het midden van de as, 

dienen om de windsollicitatie op te van.gen, zowel in de vertikale 

stand van de ligger bij normale getijen als bij de schuin staande 

ligger gedurende het neerlaten of het optrekken. Deze twee kabels 

verbinden het beschouwde punt op de as van het liggeruiteinde met 

vaste ankermassieven op beide oevers. Gedurende het neerlaten 

of het optrekken van de ligger verandert de afstand tussen de twee 

uiteinden van een dergelijke kabel. Hierdoor veranderen ook de 

voorspanning en de doorbuiging van de kabel en dit bij afwezigheid 

van windsollicitatie. Bij aanwezigheid van wind worden beide kabels 

ongelijk gesolliciteerd en krijgen zij verschillende krachten en 

doorbuigingen. 

De windassen voor de twee bewegingskahels en de vaste 

ankeringen op de ankermassieven voor de windkabels hoeven zich op 

een voldoend hoog peil te bevinden om bereikbaar te zijn zelfs wanneer, 

in onvoorziene omstandigheden, de achter de dijk gelegen polder 

overstroomd wordt door achterloops van opwaarts komend water. 

Het funderingsmassief onder het neergelaten uiteinde van 

de liggers draagt vier opstaande vleugels welke naar boven toe diver

geren om als rolvlak en richtingsregelaars te dienen voor de glijrollen 

welke op de neergelaten liggers aangebracht werden. Tegelijk brengen 

deze rollen de horizontale reactie over welke verwekt wordt door het 

water op het reeds ondergedompeld gedeelte van iedere ligger. 

In de rivier wordt een gewapend betonvloer aangebracht 

over een lengte van 75m gemeten la:p.gs de stroo;mdchting (40m 

afwaarts de neergelaten ligger, 15m onder de neergelaten ligger en 

. / .. 
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20 m opwaarts de neergelaten ligger), Opwaarts en afwaarts wordt 

deze betonvloer afgesloten door damwanden : de punt der damplanken 

bevindt zich op 10 m onder de rivierbodem. 

De steunmassieven onder de twee torens aan de rechter-

oever dienen speciaal 

en rotatie. 

studeerd te worden tegen algemene glijding 

Bij het neerlaten en het optrekken van de liggers is het 

wenselijk de vloer rond de liggeruiteinden bij de torens met de erbij 

horende tandwerken te bespuiten met een krachtige waterstraal om 

allerlei slib, zand of kleine vaste stoffen te verwijderen. 

Na eventuele constructie kunnen proefmanoeuvers, uitge

voerd bij verschillende getijen en windsollicitaties, beginnend met 

de meest gunstige, nuttige inlichtingen geven aangaande de nodige 

oppuntstelling (onder andere voor wat betreft het aanspannen der 

windkabels). Naderhand zouden op geregelde tijdstippen de liggers 

bewogen worden als controle en om de geschiktheid van bedienend 

personeel aan te kweken met het oog op zijn paraatheid bij een werke

lijke alarmtoe stand. 

Berekeningen en modelproeven hebben aangetoond dat de 

waterstanden afwaarts de stormvloedkering met enkele dm verhogen. 

Ten titel van inlichting volgt hier een beschrijving van de 

uitgevoerde stormvloedkering op de Hollandse IJssel en van de ont

werpen voor stormvloedkeringen op de Theems afwaarts Londen. 

1) Stormvloedkering op de Hollandse IJssel (bijlage 6). 

Hier is de doorvaartopening 80 m. Bij stormvloedtij wordt een 

afwaartse waterdiepte van 11, 50 m beschouwd met een waterkering 

van 5 m. 

De waterkering wordt verwezenlijkt door een huid van plaatijzer 

in een vertikaal vlak steunt op horizontale Bowstringliggers. 
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rivier zoals bij sluisdeuren van dit type; 

het basculetype waarbij de waterkerende balken opgetrokken of 

neergelaten worden. 

Om verschillende redenen werden enkel het vertikaal hef

type, het draaitype en het wegneembaar type weerhouden. 

In 11The Engineer" van 4 februari 1966 verscheen een 

nieuw artikel onder de hoofding 11Thames Flood Barrier 11 waarin 

twee ontwerpen schematisch beschreven worden. De doorvaart

breedte wordt nu gebracht op 1400 voet of ongeveer 427 meter. 

De twee ontwerpen werden afgeleid uit het hierboven 

vermelde wegneembare type. 

Ontwerp A : Laag gelegen stormvloedkering (Low Level Barrier). 

De ganse waterkering wordt onderverdeeld in opvolgende elementen 

van ieder 850 voet lang (ongeveer 29 5 m) 77 voet breed (ongeveer 

23, 50 m) en 70 voet diep (ongeveer 21 ,35 m). 

Deze worden bewaard in het droge in droogdokken, welke liggen aan 

weerszijden van de rivier en ermede verbonden zijn door sluisjes. 

Wanneer het vereist wordt, worden zij op wielen met rubberbanden 

gerold op een betonvloer in de rivier tegen een snelheid van 1 à 1, 5 

voet per seconde (we ze 30 à 45 cm/ sec) door middel van een elek

trisch bewogen trekkabel. De elementen zijn voorzien van lucht

kamers welke het gewicht op de wielen beperken tot op het tiende 

van het dood gewicht van het element. Aan het voorwaartse eind 

zorgt een krachtige waterstraal voor het zuiver maken van de vloer 

(slijk en andere hindernissen). Gedurende de beweging zijn de zij

wanden van het element zo waterdoorlatend mogelijk. (Naderhand 

worden schuiven neergelaten over de openingen). 

De elementen worden geleid door horizontale wielen tegen afdrijven 

in de stroomrichting. 

Wanneer het water in de openingen komt worden de rubberbanden uit 

hun stand gebracht en het element komt in contact met de betonvloer 

welke dan de belasting overneemt. 

I 
. I .. 
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Ontwerp B : Hoog gelegen stormvloedkering (High Level Barrier). 

Het geraamte bestaat nu uit een hoog gelegen horizontale ligger 

welke op twee uiterste steunpunten steun vindt zowel tegen vertikaal 

eigengewicht als tegen horizontale krachten, en uit draaibare kleppen 

welke meegedragen worden door de horizontale balk en welke langs 

boven er steun tegen vinden, terwijllangs onder steun gevonden wordt 

tegen tanden in de betonvloer {bijlage 7). De horizontale ligger 

draagt ook een vaste beplating in het vertikale vlak aan de zeezijde; 

dit verlengt naar boven toe de waterkering in de neergelaten kleppen. 

Waar in het ontwerp A ieder element zijn horizontale en vertikale 

belasting zelf naar de vloer overbrengt wordt nu een groot deel der 

belasting opgenomen door de horizontale ligger. Deze hoeft dus 

veel zwaarder voorzien te worden. Deze horizontale ligger bestaat 

uit twee gelijke helften. Ieder steunt op twee steunpunten, zowel in 

horizontale als in vertikale zin; dit vereist een grote overlengte aan 

landzijde. De totale lengte van ieder van de twee horizontale liggers 

bedraagt 1122 voet (ongeveer 342,25 m), de breedte 120 voet 

{ongeveer 36,60 m) en de diepte 91 voet (ongeveer 27,80 m). 

Zij worden gelanceerd op twee rollen over hun twee steunpunten : 

één op het droogdok en één op de pijler. De lanceringsvloer ligt 

27 voet boven de betonvloer in de rivierbedding (ongeveer 8, 30 m). 

De artikels in 11The Engineer" betreffen niet uitgewerkte voor

ontwerpen. 
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Berekeningen in verband met het gebruik van potpolders 

afwaarts Antwerpen. 

Hierna worden de resultaten besproken van een reeks 

berekeningen uitgevoerd met het doel een inzicht te bekomen nopens de 

mate in dewelke de stormvloedcota 1 s te Antwerpen kunnen verlaagd worden 

door het aanbrengen van potpolders afwaarts van Antwerpen. 

In deel 5 worden de formules voor de uitvoering van een 

tijberekening, alsook de mathematische schematisatie van de Schelde en 

haar bijrivieren, aangegeven. 

Zonder verdere beschouwingen wordt aangenomen dat de 

overstromingsgebieden ter beschikking staan op de ganse linkeroever 

van de Schelde op Belgisch grondgebied. Eveneens werd de mogelijkheid 

vooropgesteld het verdronken land van Saaftinge in te dijken en daarna 

als potpolder aan te wenden. Hierdoor ontstaat aldaar een potpolder 

met een bergingacapaciteit van ongeveer 60. 000. 000 m
3 

bij cota (+ 6, 00) 

N K D voor een ingepolderde oppervlakte van ca 3000 ha. 

Tevens wordt verondersteld dat het waterpeil in de pot

polder nooit de kruin van de overstortdijk bereikt, zodat de overlaat 

steeds als volmaakte overlaat fungeert. Evenmin wordt het water dat 

bij vloed in de potpolder stroomt bij eb terug in de rivier ingevoerd. 

Opeenvolging van twee of meer stormtijen in de q.ard van 

dit van 1. 2. 1953 wordt niet in acht genomen. 

Voor wat de formules betreft, werd het debiet per tijds

eenheid dat over een overlaàt stroomt berekend met de formule van 

Bélanger : 

q:: o. 385 ~ h 3/
2 

/, 

./ .. 
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waarbij h het hoogteverschil voorstelt tussen het waterpeil en de 

k:ruincota, /, stelt de overlaatlengte voor, terwijl q> een de biets

co~ffici~nt is, welke gelijk aan 0, 85 werd genomen. 

Een overlaat toegepast in het knooppunt (2i + 1) geeft 

aldus een daling van het niveau i + 1 gelijk aan 

q IJ, t 

term die als dusdanig in :rekening gebracht wordt in de continuïteits

vergelijking voor dat punt. De ligging der verschillende berekenings

punten is voorgesteld op bijlage 8. 

Ten einde enige algemene idee~n op te doen nopens de 

werking van de overlaten, verwijzen wij naar de bijlagen 9 tot en 

met 13'. Deze diagrammen hebben betrekking op een reeks bereke

ningen waarbij telkens in een z-punt een overlaat ingevoerd werd 

van 2000 m lengte, vervolgens 4000 m en uiteindelijk 8000 m. 

De kruincota werd constant gehouden op 1, 20mbeneden het in de 

berekening gevonden hoogwaterpeil van de storm van L 2. 1953. 

De berekeningen werden aldus gedaan voor alle z-punten van 3 tot 

23, d.i. dus over het traject gaande van ca 10 km opwaarts Vlissingen 

tot Hingene (zie bijlage 8) . 

Bijlage 9 geeft aldus het verband tussen de overlaatlengte 

en de daling der hoogwatercota te Antwerpen. Dit ve1:"band wordt 

eveneens voorgesteld op bijlage 10, doch déze maal onder vorm van 

invloedslijnen. Beschouwt men nu in een punt het in de potpolder 

geborgen volume, dan kan men eveneens een diagram tekenen dat het 

verband aangeeft tussen dit volume en de daling der hoogwaterstanden 

te Antwerpen, zoals dat gebeurd is op bijlage 11 voor de overlaten 

van 2000, 4000 en 8000 m lengte te Hansweert. Doet men zulks voor 

al de berekeningapunten dan verkrijgt men de krommenbundel van 

bijlage 1 Z. waarop men eveneens de overlaatlengte in tekening kan 

brengen. 

. / .. 
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Het diagram van bijlage 13 heeft een andere oorsprong. 

Het werd opgemaakt aan de hand van een reeks berekeningen waarbij 

te Liefkenshoek of te St. Marie een constant volume afgenomen werd, 

evenwel telkens langs overlaten met verschillende kruincota's. 

De overgestroomde hoeveelheid bedraagt 40. 10
6

m
3 

en ze werd 

telkens opnieuw bekomen door de overlaatlengte aan te passen. 

Deze reeks bijlagen laat ons toe volgende besluiten te 

trekken 

ten einde de grootste daling van de hoogwatercota te Antwerpen 

te bekomen, is het nodig de overlaat te Antwerpen zelf aan te 

leggen, de invloed neemt immers af met de afstand tot Antwerpen. 

een potpolder afwaarts Antwerpen is doorgaans effectiever dan 

een potpolder opwaarts gelegen o'p dezelfde afstand. 

potpolders op Nederlands grondgebied hebben nog slechts minieme 

invloed op de hoogwaterstand te Antwerpen; hetzelfde geldt voor 

potpolders op Belgisch grondgebied opwaarts Hingene. 

voor het uitbaten van een welbepaalde potpoldercapaciteit is het 

voordeligst deze te verzadigen met een overlaat op de hoogst 

mogerijke kruincota. 

Hierna volgt een opsomming van de verschillende toestanden 

die we berekend hebben. Telkens wordt verwezen naar een bijlage B 

voor de grafische voorstelling en naar bijlage H1: voor de bijzonderste 

uitslagen. 

Voor het bepalen der overstromingszones op Belgisch grond

gebied werd, bij het opmaken der figuren van bijlagen B l tot B 15, 

aangenomen dat op de potpolder een waterhoogte van 4 m kan geborgen 

worden. 

. / .. 
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1) !~e!!a.?~~-'::~a,:!;!i1 _!l~t-~e!~~o~~-12-:;<!. !:"ap_ ~a2-~t~~~ ~z:.g:~i~~t _i~ 
~1!. ~.1: y~!P~~d_:~ :;v~~<!_t _a!L:;&,e:;v_::;<!_, .. ~O_?~~r .. <!_a!~~ _!3_:~g~~c_!l _g!~l!.d: 

~~!;!i_:~ .P~t.P~l_:l~:,s .. '::~r_:l~z:_ !:~n~~l_:~<!.· 

11 . De potpolder van Saaftinge wordt overstroomd langs twee over

stortdijken van respectievelijk 3100 en 3200m lengte, met 

kruinhoogte op NKD (+ 6, 00) gelegen rondom punten 11 en 13. 

(bijlage B 1 , bijlage 14 lijn 1) 

12 . De potpolder van Saaftinge wordt overstroomd langs twee over 

stortdijken van respectievelijk 3000 en 31 OOm lengte met kruin

hoogte NKD (+ 6, 50) gelegen rondom punten 11 en 13. 

(bijlage B 2, bijlage 14 lijn 2) 

13 . De pot polder van S aaftinge wordt overstroomd langs één over

stortdijk van 5700m met kruinhoogte op NKD (+ 6, 50) gelegen 

rondom punt 13. (bijlage B 3, bijlage 14lijn 3) 

14 . De potpolder van Saaftinge wordt overstroomd langs twee over

stortdijken van respectievelijk 7400 en 7700m lengte. met 

kruinhoogte op NKD (+ 6, 50) gelegen rondom punten 11 en 13. 

{bijlage B 4, bijlage 14 lijn 4 ) 

2) !~~s!~n~~l!. ;y!:~r,!>~ .. h_:! !~r_:l~~!n!~Z:. ~a_?~ .Y~ ê~a!t~r:.g_: _i:;&,e;i~~t .. i.:> 

~1!. ~~e,:~t!~~~'i -::Y~~d! _!.~n.$~ ~§z:. ~~e!~t~~tj.!,j~ y~ 27_0.9T}.::;&,t~ 

!?!! ~~u~r:;h.?~~~ ~~ ~,!<p_ (! _6,!. ~0) _g_:~ej~I!. ~~n~~~ .. P~t..,1_3.: J!.i~:_
T!~~ ;y:~k_::; _?~ _!)_:~g~s .. c_!l _g!~I!.d$~1?.i:<!, :~n .. ~f -~~e!~~l?..o!P._o_!.<!_e!~ 
samen zoals hierna wordt beschreven. 
--------------------------
21• Met genoemde potpolder in Saaftinge werkt samen één pot

polder overstroombaar langs één overstortdijk van 3400m 

lengte met kruinhoogte op NKD (+ 6, 50) gelegen rondom 

punt 15 (nabij Liefkenshoek). (bijlage B 5, bijlage 14 lijn 5) 

2
2

. Met genoemde potpolder in Saaftinge werkt samen één pot

polder overstroombaar langs één overstortdijk van 3500m 

. / .. 
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potpolder van Saaftinge indien hij alleen werkt. Deze invloed zou 

te Antwerpen een daling van hoogwater teweegbrengen van 45 cm, 

doch dan zou de polder moeten uitgebaggerd worden tot ongeveer 
6 3 

cota N K D (+ 1, 50) om de ca 145. 10 m water te bergen op 

3000 ha~ 

2} :ç>~ !~e;;~a!l~e_n_ ~e;>~~r~~o::.n_ ~n_9-=r- .9-L .?L. 
(bijlagen B 5 tot B 9) 

Uit toestanden 2
1

, 2
2 

en 2
3 

(bijlagen B 5, B 6 en B 7) blijkt duide

lijk de stijgende invloed van het verplaatsen van de potpolder in 

de richting Antwerpen. De invloed op de cota van hoogwater te 

Antwerpen bedraagt respectievelijk 39 cm, 4 7 cm en 6Z cm. 

De ze aanwinst is procentueel groter dan de verhoging van het 

daarbij afgenomen volume. Bovendien is het op Saaftinge geborgen 

volume met 10 miljoen m 
3 

gedaald. Hierbij dient echter een 

volume van 50. 10
6

m
3 

geborgen te worden in de buurt van Antwer

pen. Voegt men op Belgisch grondgebied twee potpolders toe bij 

deze van Saaftinge, dan blijkt uit de vergelijking van toestanden 2
3 

(bijlage B 7) en 2 4 (bijlage B 8) dat het effect op de waterstanden 

door het toevoegen van een potpolder te St. Marie bij deze te 

Antwerpen 10 cm bedraagt; het overgestort volume is gedaald te 

Saaftinge tot ongeveer 60. 10
6

m
3 

terwijl te St. Marie 35. 10
6

m
3 

6 3 
en te Antwerpen 40. 10 m overstroomt. 

Uit de berekening 2
5 

(bijlage B 9) blijkt uiteindelijk dat het nuttig 

effect van het verlengen van beide dijken tot respectievelijk 5200 

en 6300 m te Antwerpen 13 cm bedraagt; het volume te Saaftinge 

bedraagt slechts 55. 10
6

m
3

; te St. Marie is dit cijfer 40. 10
6

m
3 

6 3 
en te Antwerpen 55. 10 m • 

3) :ç>~ !~e ;>~a!l~e_n_ ~e;>~~r~~<:_n_ ~n:I~~ ~)- ~)_. 
(bijlagen B 10 en B 11) 

Het totaal overgestort volume bedraagt voor overstortdijklengten 

van 3500 en 4000 m (bijlage B 10) 40. 10
6

m
3 

te St. Marie en 

50. 10
6

m
3 

te Antwerpen met een niveaudaling van 62 cm te 

Antwerpen. Voor dijken met 5200 en 6300 m overstortlengte 

I 
. I . . 
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bedraagt dit cijfer 73 cm met een meervolume van 10. 10
6

m
3 

te St. Marie en te Antwerpen (bijlage B 11) • 

p~ E<:e!~a!l<;!.":.n_ ~e!~l:r;'l~e_n_ c:n~~r- ~)_ ~)_. 
(bijlagen B 12 en B 13) 

Vergelijkt men de uitslagen 3
1 

en 3
2 

(bijlagen B 10 en B 11) met 

4
1 

en (bijlagen B 12 en B 13), dan blijkt hieruit dat het inpol

deren van Saaftinge met onoverstortbare dijken praktisch gesproken 

te Antwerpen dezelfde cotaverlaging geeft als de huidige toestand, 

wanneer in de twee gevallen gelijkaardige potpolders aangelegd 

worden op Belgisch grondgebied. Dit geldt zowel voor cota1s 

als voor de te watervolumes. 

Behalve voor de gevallen 4
1 

en 4
2 

werd telkens ondersteld 

dat het verdronken land van hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk 

ingepolderd is. In geval van een volledige indijking van Saaftinge 

zouden door de verschillende punten bij het stormtij van 1. 2. 19 53 de 

volumes gestroomd zijn aangeduid zijn op bijlage ] '5. In het punt 2, 

hetzij 6, 5km opwaarts de monding, zou dit totaal volume 1300 x 10
6

m
3 

6 3 
bedragen, daar waar voor de bestaande toestand 1365 x 10 m ge-

vonden werd~ 

De bijlagen 16 tot en met 2 0 tonen de verandering van de 

vloedvolumes voor ieder der berekeningapunten bij de verschillende 

berekeningsgevallen (behalve het eerste geval). 

Aldus op bijlage 16 vindt men voor het geval 1
3 

een 

vermeerdering van 50. 10
6

m
3 

doorheen punt 12 en een vermindering 

van 10. 10
6

m
3 

doorheen profiel 14. In totaal geeft dit 50 + 10 = 

60. 10
6

m
3 

water die d~ polder ingegaan zijn. Daar waar de bereke

ning een volume in de polder gaf van 7 5. 10 
6 

m 
3 

(zie bijlage 14 lijn 3) 

dient de rest gevonden te worden in het produkt van de komberginga

oppervlakte tussen profiel 12 en 14 met de gemiddelde cotaverlaging 

aldaar gevonden d. i. 2 8, 2 • 1 0 
6 

x 0, 3 7 ~ 1 0, 5 x 1 0 
6 

m 3 . 

./ .. 
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berekening kan uitgevoerd worden voor 

gevallen. Er zij nog aangemerkt dat voor 

et we ten opzichte van de 

aan de monding 1365 . 1 o6 
m

3
) en niet t.o.v. 

de bijlagen 16 tot en met 19. 

in de potpolders stroomt 

er slechts een ver-

van de watermass~'s r zelf voordoet. Zulks is 

ogenblik dat de waterstand de kruin

aan de monding ongeveer het ogen-cota der 

van 
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10 
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van 

Het 

te 

We nemen aan 

op 
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we te op een andere 

1 water over een ove op cota + 6, 50 laten 

ontstaat in de rivier, ter weerszijden van 

met hoogte 11 • Het door de 

aan gezamenlijk debiet der 2 

en gegeven door : 

Voor een stormtij dat van 1953 is de overlooptijd 

r 4 uur, hetzij 4 x 3600 sec. 
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Het gemiddeld debiet per seconde 

= 7 

houdend voordoet 

= 11, 6 sec 

dan 

sec 

h = 1 In 

cota 7 ) is 

Stellen we van de in eerste 

benadering aan een dan het 

~ax = 

hetzij 7000 x :::: 10 c 

Met B :::: 500 In we voor 

Antwerpen 

10 500 

1'1rnax 
:::: = 0, m 

Aannemende dat z 
19 

= 8, 18 m met ze ......... , ...... ,, ... u 
rnax 

zakking de overlaathoogte als volgt bepaald 

8, 18 rn ijking 

- 0,86 In 

7, 32 m nieuwe cota 

- 6, 50 rn kruinhoogte 

0, 82 rn overlaathoogte 

De overlaatformule geeft als debiet 

per seconde 

0,385x0,85x0,82 = 1, sec. rn 

. I .. 
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Met qrnax = 10 50 0 rn 
3

/ sec krijgt men dan voor overlaat-

10 500 
1' 08 

= 9720 rn 

Dit kan vergeleken worden met bv. bijlage B 9. 

Aan van hogervermelde het mogelijk, 

de hoogwaterstand te Antwerpen ongeveer 85 cm te verlagen mits de 

nodige overstrorningsvelden zouden Aldus zou men 

voor het bereiken van genoemd resultaat mogelijkheid moeten 

hebben het verdronken land van Saaftinge in te tot N K D (+ 6, ) 

en het daarna als potpolder te gebruiken, terwijl tevens op de Bel-

gische linkeroever afwaarts Antwerpen een van ongeveer 

2500 ha zou moeten uitgerust worden om en alleen als potpolder 

, vermits bij een ramp als ze van 19 , op de polder 

aan dat de 

dijk overstortbaar wordt op N K D (+ 50) dan zou in periode 

19 51-19 60 tot zeven maal toe water in de polder gekomen zijn, 

het dan in mindere mate. 

Zoals trouwens bleek uit later uitgevoerde berekeningen 

kan men cotadalingen van de zelfde grootteorde bekomen door het 

aanleggen van potpolders op Belgisch grondgebied alleen, d.w.z. 

zonder het ingepolderde land van Saaftinge aan te wenden (bijlage B 14). 

Er kan ook aangemerkt worden dat een daling van 1 rn te Antwerpen 

als een absoluut maximurn mag beschouwd worden (bijlage B 15) voor 

een stormtij zoals dat van 1953. 
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Bijdrage 4 Belang van de Scheldekaaien t.a.v. de havenexploitatie. 

Noodzaak van hun modernisering. 

INLEIDING. 

De stormvloed van februari 1953 de aandacht gevestigd 

op de noodzakelijkheid voorzieningen te treffen tegen stormvloedstanden 

1 angsheen de Scheldekaaien ter beveiliging zowel van de stad als van de 

kaait oe rusting en van de goederen opgeslagen langsheen de kaai inrich .. 

t ingen. 

Het is duidelijk dat elke voorgestelde oplos op een 

continue wijze de gehele lengte der Scheldekaaien dient te omvatten 

( bruto ... l engte : 5, 5 km). 

De kaaimuren langsheen de Schelde in hun h:tidige toestand, 

werden opgetrokken in de jaren 1881-1886. Zij behoren dus tot de 

oudere havenuitrust ing. Bij de bestudering van hun revalorisatie moet 

bovendien eveneens rekening gehouden worden met de steeds grotere 

diepgang van de zeeschepen die aldaar moeten kunnen aanleggen. 

Daarenboven voldoet de huidige kaaitoerusting langsheen de 

Scheldekaaien niet meer aan de eisen gesteld door een snelle goederen -

overslag. 

./ .. 
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TABEL 1 

Beschrijving ScJ:-,eldekaa i en. 

Ligplaats breedte van aantal diepte aantal aantal breedte 
no de voor- sporen V.h .• sporen sporen spoorweg-

kaai. op de afdak onder achter gronden 
voorkaai het het af- achter afdak 

afdak dak 

1 . 10 1'7m 3 60m 2 2+(là6) 50m 
11 - 17-20m 3(10-12~ 36m 1(10-JJB 2 + 2 18 à 22m 

2( ...,14 2 (1.3&.-14 
15 ... 16 17m 3 32m 1 2 + 2 20 à 22m 

17 - 21 12m 2 50m 2 2 + 2 20m 
22 - 25 lOm 2 50m 1 2 + 2 18m 
26 - 29 15-20m 2 45m 1 1+(2à8) 15 à 50m 

TABEL 2 

Procentueel aandeel van het 
kaaien in hét algemeen totaal van 

ter zee aan de S 
scheepvaartverkeer ter zee. 

e-

Totaal scheepvaartverkeer ter Scheepvaartverkeer ter zee Procentue aan-
zee. aan de Scheldek3aien deel verkeer 

Scheldekaaien 
t.o.v. totaal 
havenverkeer. 

aantal tonnenmaat aantal Tonnenmaat aantal tonnenmaat 
schepen (B.N.T.) schepen (B.N.T.) schepen 

. 
1955 1.3. 731 33.956.84-6 3.073 9.504.567 22;3 2? ;9 
1956 15.585 38.063.405 3.4 71 10. 764~360 22,2 28,2 
1957 15 03 39.546.112 3.456 11.172.785 21,7 28,2 
1958 16.282 42.544.551 3. 717 12.448.703 22,8 29,2 
1959 16.022 43.469.236 3.807 12.624.864 23,7 29~-

1960 16.570 45.290.756 3.865 12.864.4?3 23,3 28,4 
1961 16.945 46 .. 156.438 3:.746 12.658.143 22,1 27,4 
1962 .966 50.009.105 J.8Cl 13.128.163 21,6 26 2 

' 1963 17.856 52.276.067 J. 733 12.036.544 20,9 23,-
1964 18.550 54.692.918 3.520 10.829.196 18,9 19,7 
1965 18.065 55.383 .388 3.435 10.456.479 19,- 18,8 
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TABEL 3 

a ) Scheldekaaien: Goederenoverslag in too. 
ligplaatsen ligplaatsen ligplaatsen Totnal 
nrs.l- lOA nrs .lOB-25 nrs.26 - 29 lig pi.-; nrs .l-29 

1955 1.01,0.177 2.462.284 470.735 J.97J.196 
1956 1.103.993 2.610.003 584.130 4.298.126 
1957 963.759 2.393 .4Y/ 481.848 3.839.042 
1958 770.262 2.171.535 418.170 3.359.967 
1959 869.893 2.119.148 474.933 3.463.974 
1960 841.949 2. .472 .908 3.391.329 
1961 942.887 2 o 016 e970 409.996 3.369.853 
1962 1.021.904 1.816.687 397.70$ 3. 299 
1963 901.1.36 l. 714.530 366.238 2.981.904 
1964 856.514 l. 517.906 394.128 2.768.548 
1965 706.127 1.679.180 317.418 2.702.72? 

b) Scheldekaaien:Aantal behandelde schepen. · 

1955 1.163 1. 7EÜ 333 3.2 
1956 1.323 1.821 355 3.499 
1957 1.237 1.885 360 3.482 
1958 1.138 2.035 435 3.608 
1959 1.1~4 2. 399 3.631 
1960 1.177 2.171 423 3.771 
1961 1.288 

\ 
2.044 466 3.798 

1962 1.423 1.905 472 3.800 
1963 1.431 1.873 358 3.662 
1964 1.368 1.854 322 3.544 
1965 1.288 1.893 303 3.4$4 



8 EL 3 (ver vol ) 

erenoverslag per l _n:eter CJtS 

lic;pLl tot 

x 

1955 855 
1956 1.023 1.062 
1957 938 

58 851 
19 863 
1960 574 820 832 
1961 790 
1962 

672 
1964 584 5 716 
1965 6 5 

(x) Met inganr; van werd J igplaats 
de tunnelwerken E3; de voor: de 
ligplaatsen nrs.l tot werd dan 
totale der 

d) erenoverslag per oenanac:ld see 

l 

1955 894 1. 1. 
1956 834 l 
1957 l. b l.lC2 

1958 
1959 l 

1960 7J 5 
1961 732 7 
1962 718 8 
1963 l. 

1964 626 l. 

1965 l. 
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TABEL 3 (vervolg) 

c) Gemiddelde goederenpmslGg 
(voorkaai + kaaivlakte + 

Lignlaéltsen. 

l - lOA lOB - 25 

m2 beschikbare oppe 
) . 

(co .112 .420m2)(x) (ca.l47.J75m2) 

9,25 16,70 14,80 
9, 17, ,37 
8,57 16124 2.5' 
6,86 '73 
7,7J 14,37 
7, 
8, 38 ,68 121 
9,09 12, 12,50 
8' 01 11, 11,51 
7,61 10,29 12, 
6,67 11139 9, 

vanaf 1965 resp. l en 5 

13, 

~ ; 
..L.LJ 

11,8 
11, 
11,5 
11, 
10 22 

9, 
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voor stormvloedstanden 

in twee 

ter 

be 

te 

van kaaimuren, oplossing 

vrijwaart en op twee manieren kan 

A en B. 

van 

oog op het 

In 

enz.) in 

ze wordt 

Schelde, waarbij 

voor dat 

II werden voorontwerpen 

Scheldekaaien (zie schematische 

kaaimuur op bijlage2:.~) 

rdaa.d zo dat de kaaimuuraanleg werd voorzien, 

naar programma 

door de bouwwijze (met geperste luchtcais 

caissons uitsteken op lijnrichting van de 

ver 

en met hun bovenkant komen te liggen op een peil 

50), terwijl over grote lengten achteraf ter 

van deze muren etutkisten voor de muurtenen werden 

'-'A."-L'"""u waarvan het bovenvlak, afgewerkt naar de aanduidingen 
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in voor 

ren, wat van 

interessant :moet 

kaaiafdaken zijn zo 

van de door we 

voudig gedacht). 

om de u. ........ "'""""'"' te 

daartoe 

bijlage 2 3). Meteen zou dan worden over 

van de Scheldekaaien en van 

door met modern 

schepen 

gebruik zouden kunnen maken. 

ter 

zo 

korte 
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waar 

een 

de Ze 

voor-

st 

voor

zeer s:m.al 

g-

een-

te 
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de sen van 19 53 werd het rnoderniserings

aangepast, met het oog op het voorzien 

rrning tegen hoge storrnvloedstanden. 

Dit was zonder moeilijkheden mogelijk door de voorziene 

voorbouw voor de bestaande kaaimuur op te trekken tot peil (+ 8, 50) 

tot realiseren van een platform met de vereiste breedte om er, 

zo de kranen op te stellen (zie ontwerp I - bijlage 2~). 

rnakende van de bestaande stutkisten zou de verbreding 

stroornwaarts, s akkoord van de Scheldediensten, zelfs verder 

L'-"""'L"'" gaan tot het opstellen van kranen met breed portaal voor 

van containers ontwerp II - op bijlage 2.3). 

duidelijk dat de voorgestelde schikking een kategorieke 

ss kan br , als voorziening tegen hoge stormvloedstanden 

en dit op een continue ze over de gehele lengte der Scheldekaaien; 

alleen ter plaatse der sluisingangen zouden dan nog 11overlopen" 

c 

onder 

te heffen). 

zijn, die echter geen onoverkomelijk bezwaar opleveren, 

van het dokkencomplex dat er achter-

de Zuider waarachter alleen een beperkte bergi~gs-

- de zuidschippersdokken - voorhanden zou zijn, dient 

dat de Stad Antwerpen principieel heeft besloten deze 

zo.kort rno tijd op te geven, zodanig dat kan 

genomen discontinuiteit aan de Zuidersluisingang op 

De voorgehouden oplossing biedt het grote voordeel dat geen grondige 

zigingen aan te brengen aan de kaaitoerusting zoals zij thans 

bestaat , spoortoerusting, enz.). 

eerste etappe zou alleen de waterperskranentoerusting moeten 

weggenomen, maar deze kranen zijn toch gedoemd om te verdwijnen 

(een groot aantal zer kranen zijn de laatste jaren reeds verwijderd). 

nieuwe toerusting (nieuwe kranen, nieuwe afdaken, rnoder-

ring der spoorweginrichtingen} kunnen in verdere stadia verwezen

lijkt worden, naargelang de idee~n daarover vastere vormen zullen 

aangenomen hebben. 
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In verband met de schikkingen te treffen ter van de 

gevolgen van hoge stormvloedstanden, vraagstuk dat ons hier 

bezighoudt, blijft dus alleen ontwerp I van 

zijnde het realiseren van een verhoogde voorwand tot 

peil (+ 8, 50) bv. en verankerd en ve aan 

kaaimuren. 

Dat deel der werken kan rend 

houdend met bijzondere schikkingen op enkele 

inhammen der vlotbruggen Marguerie, en en ter hoogte van 

Harwich station - afdak 10 en ter plaatse der op 

ietwat 300 à 350. 000 F per strekkende meter. 

Gelet op de die de van 

Zuidersluis bestaande aanlegplaatsen 

voor het meest opwaarts deel der nieuwe 

genomen schikking met voorwand, enz. ze 

r 

zou de voor-

kunnen blijven tot het deel vanaf Kattendijksluis tot de 

of hoogstens tot ter hoogte van de 

totale lengte van 

Kattendijksluis

Zuidersluis - Krijgsvlotbrug 

zijnde totaal 2900 m alternatief 3900 m. 

Voor het opwaarts gedeelte der 

minder ingrijpende wijziging voorstellen in de 

besproken onder B, i. dus ophoging van 

tot peil (+ 8, 50); de verbreding van de 

geval. 

i. over een 

+ Z.900:m 

L 000 :m 

kan men een 

van s~~·.L~.~L··~ 

van de kaaimuur 

vervalt in 

B. Aanbrengen van een waterkering ter plaatse van de dekstenen van de 

bestaande kaaimuren. 

Dit stelsel dat, ·qua stormvloedbescherming, dezelfde 

teit kan bieden dan de oplossing onder A besproken, zou vanzelf

sprekend geen verbetering brengen wat de beschikbare waterdiepte 

voor de kaaimuren betreft, evenmin als iets wij aan de breedte 

. / .. 
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te ve kan verwacht 

worden komt over een 

om 

Er werd 
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aan toe stand van zou 

In te :miss uitzicht van er-

:muur zou s esthetisch 

zwaar, 

te voor zien aan 
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zwaar voor 

kaai:rnuur, enz. ) , :maar 

ren. 

B zwaar van onde 

steenwe werd 

hinder en de schade die op zeldza:rne en de 

ge 

van een 

te wegen tegen de 

als onder A voor 

De van dat risico en van chade die aan 

van de 

tot aan de 

dat de 

zeer 

kosten 

kan veroorzaakt , is zeer T kan 

verwezen naar het rzoek dat 

19 66 door :met 

en waaruit dat op voor-

10.453 ton 

s 

kaaien :met een :moet 

wegens 

geno:rnen een 

r is dan op een nor:rnale 

we r 

ge was. 

en ook 

in Groot-
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Omschrijving. 

Verandering der vloedvolurnen doo:r de profielen der 

verschillende berekeningspunten. Geval : 2
4 

en 2
5

. 

Verandering der vloedvolurnen door de profielen der 

verschillende berekeningspunten. Geval : 3
1 

en 3
2

. 

Verandering der vloedvolurnen door de profielen der 

verschillende berekeningspunten. Geval : 4
1 

en 

Vijftien kaartjes genummerd B 1 t. e. rn. B 15 waarop 

de verschilleRde berekende toestanden met potpolders 

aangegeven zijn. 

Rede voor Antwerpen. Schematische voorstelling kaai

muren. 

Detail van kaaimuur. 

Ontwerpen tot aanpassing der Scheldekaaien. 

Verhogen van kaaimuur. 

Tracé storrnvloedkeerrnuur. 

Stormvloedkeermuur. 
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STORMVLOEDKER G COSTERWEEL 

MEEST ONGUNSTIGE AFWAARTSE WATERSTAND EN VERVAL 

N.K.D.+ Sm afwaarts 

N.K.D. + 5m opwaartS 
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Bijlage 5 



~ ..-

"' CD 
b 
0 

"' 

Polder 

0 100 200m 

STORMVLOEDKERING TE COSTERWEEL 

I• BOD) Storm111ol!dcota 

="'" 

1-o, 
i 

IB9 00) 

12Sm 

ZICHT 

Schema ti se he dwarsdoorsnede _ 2 e 0 ntwerp 

STROOMAFWAARTS 

R,O, 

'jH 

SITUATIEPLAN 

SCHELDE 

OJ 

.--
DJ 
co 
tD 

01 
DJ 



STOllivlVLOEDKERING HOLLANDSE IJ 0SEL 

l I 1 I I 
I I 1 I : 

I I i I I 1 I I 
I I I 1 I 1 I 1 

! i ~f9?~'=id~..i..i..='=.:..~~i:l=-'....,i.,.i,ool.! ..... : '"=: ........ i ..... ! .... i · ... : i~_._.~ 
-- ~I __ ____!!!~'!!_____ ___ _ 

------T--~·-·--· 

Clear span: vrije doorvaar-topening. 

Overgenomen uit "The Engineer" van 2 oktober 1959. 
Artikel:"The Dutch Deltaplan: the Surge Barrier." 

Overgenomen uit "De Ingenieur" van 4 juli 1958 
Artikel : "De stormvloedkering in de Hollandse Ijssel 

ontwerp en uitvoering" door ir.L.A.Jonker. 

Bij lage 6 



Bijlage 7 

ONTWERP VOOR HOOGGELEGEN STORMVLOEDKERING OP DE THEEMS. 

UNK CONlliOl CYl/NDfl! 

CHAUC 

I TOOTH I . 
. I I I 
+ . au . 

1
: I: I: I: I: I: I: Ir 

Vertalingen: -· Link control cylinder: cylinder voor bediening van de 
stang. 

Max. design flood level: max. peil aangenomen in 
het ontwerp. 

- M.H.W.S.: gemiddeld hoogwater spri~gtij. 

M.L.W.: gemiddeld laagwater springtij. 

Plated surface: oppervlakte met staalplaat bekleed. 

- Barrier unit: stuw onderdeel. 

- Gate: deur. 

- Tooth: tand. 

- Link: stang. 

Buoyancy chamber: luchtkamer. 

- Barrier unit winch gear: lieroverbrenging voor bedie
ning stuwonderdeel. 

Timber facings: houtbekleding. 

Cill: drempel. 

Overgenomen uit " The Engineer" 4 februari 1966. 
Artikel: "Thames Flood Barrier". 
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KRUINCOTA'S VAN _.DE OVERLATEN 1,20 M ONDER HW VAN 1, 2. 1953 
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ERBAND TUSSEN HET OVERGESTROOMD VOLUME TE HANSWEERT 
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Bijlage \2 
VERBAND TUSSEN HET OVERGESTROOMD VOLUME EN DE 

DALING VAN HW TE ANTWERPEN 
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KRUINCOlA'S VAN DE OVERLATEN 1,20 M ONDER HW VAN 1. 2. 1953 



]lage 13 

INVLOED VAN DE KRU NCOTA VAN DE OVERLAAT OP HET HOOGWATERPEIL TE ANTWERPEN 

m 

0 

'
(j) 

> 
0 

(j) 
"0 

c 
<tJ 
> 

OOR EEN 0 ERGESTROGMD VOLUME VAN 40.1 

Daling HW cota te Antwerpen 

10 20 30 cm 



lENGTE OVERlAAT IN M. 
OVERGESTROOMD 

COTA VAN DE KRUIN 

11 13 15 17 19 11 13 15 
Valken15!H' Hed~o11gpolder l,efkenshQe-k Forr J11'1am Antwerpen l 0 Valkent!?5e I Hedw'lqpolder l,efi<en~hOE'k 

1 
3100 

(6,00) 
3200 
(6,00) 

65 75 

3000 3100 
2 35 40 (6,50) •, 

3 5700 
75 

4 
7400 7700 

65 ao 
(6,5• ) (6,50) 

5 
5700 Ji.OO 

65 40 
(6,50) (6,50) 

6 5700 3500 
65 

(6,50) ( 
>--··· 

7 5700 4000 
65 (6,50) (6,50) 

8 5700 3500 4000 
60 

(6,50) (6,50) ( ._ ... 

9 5 700 5200 6300 
55 

(6,50) (650) (650) 

I 3500 4000 
10 i 

) (6,50) I 
SAAFTINGE I r···-·-····-

5200 6300 
11 INGEDIJKT i 

I ( 6,50) ( 6,51 

! 3500 4000 
12 i 

I :6, !6.50) 
HUIDIGE 

I TOESTAND 
5200 6300 

13 
(~50) ( 6,50) 

VOLUME 1n 

7 19 11 
fort StMam I Antwerpen l.O VdlkenL·;:,e 

0,30 

752 

018 

4 

7,4 4 

0,36 

~60 

·- ·- 0,2 

45 
0,1 

50 
0,17 

~-· 

35 40 
019 

f .. ~. -· '''"""""" ........ 

40 55 
~60 

0,20 

40 50 

..•. ··- "' 

50 60 
0,08 

773 
40 50 

'"' 

50 65 7,72 
008 

. 

WATERSTAND 
NIVEAUDALING 

13 15 17 
Hedw1gpolder l1t>tken!>hoel Forr 51 Har~e 

7,60 

1 Q37 Q3 0,37 

7 82 
1 

~ 0,22 0,2 

7,79 ~86 

027 

750 7,58 

0,45 0,46 0,49 

~71 

0,36 0,42 0,42 

7,60 760 7,61 

0,35 ü,44 052 

~62 7,64 7,56 

0 qs· .. 
039 0,53 072 

7,53 7,45 7,30 

0,42 0, 0,83 

769 754 

0,17 o, 
1-· " ... ........ 

7 74 760 

o: 1 0:'<4 073 

I 768 

i-"q 0.60 

7,71 7.58 7,40 

0,24 Ol,6 073 

19 
I Anrwerpen 

0,3 

0,21 

~92 

0, 

I 

0,45 

7 

0,39 

0,47 

0,62 

7l,t, 

0.~'2 

731 

0,85 

7,54 

0,62 

7,40 

073 

7,55 

Q61 

7,40 

0 76 

(Jl 

l> 
5: 
rn 
z 
< 
l> 
--1 
--1 
rn 
z 
0 
rn 

--1 
l> 
rn 
rn 
r 

0 
rn 
:::0 

rn 
rn 
:::0 
rn 
:::<: 
rn 
z 
z 
Gl 
rn 
z 

CD 

Oi 
tO 
(() 

.1:'-



1300.10 
3 

1200 

100 

1000 

900 

800 

100 

600 

ERLOOP VAN HET TOTAAL VLOEDVOLUME DOORHEEN OE ER ILLENDE Bijl a ge 15 
BEREKEN! INGEDIJKT 

STORM VAN I - 2 -



Bijl a ge 16 

VERANDERING DER VLOEDVOLUMEN DOORHEEN DE PROFIELEN 

DER VERSCHILLENDE BEREKENINGSPUNTEN. 

( BIJLAGE : 82, B3 en 84 ) 

80.106~-+----+----l----+----+---'----+----!----+----+----+ 



B a ge 17 

VERANDERING DER VLOEDVOLUMEN DOORHE DE OFIELEN 

OER VERSCHILLENDE BE EKEN GSPUNTEN 

GEVAL 1 , 2 en 2 BIJLAGE B5 , B 87 



!0~ 

I 
I 

60 

50 

40 

::11'1 

10 

0 I 
I 

2 3 

lz 

Bijlage 16 

E DERING DER VLOED LUMEN DOORHEEN DE PROF! ELEN 

DER ERSCH LLENDE 8EREKEN!NGSPUNTEN 

en 2 5 LAGE 8 8 en 8 9 ) 

,( I"\. 

I~ I 

1\\ 

ff 
\ \ 

I \ \ I 

§ \ I \ 
\ \ \ I 

# 
\ ) I 

I \ 
/ '\\ 

I f \ J \\ / 
;/ \\ ,I 

I \ \ I \ 
/f 1\ \ 

-~ 
/ ~ I I I I I I 

~ 
I 

8 9 1
1
1 1

1
3 1

1

4 1
1

5 16 1
1
7 18 ,, 20 4 6 7 10 12 

a:: ~ 

~ 1.1.1 z 1- 0 
....! 

1.1.1 
0 

1.1.1 
0.. 
a:: 
i.LI 
:;: 
1-z 
< 

-20-f----l---+------t---+---+-------t---+-----t-------JI 



B age 

EN D HEEN DE E 

DE 6SPU 

L : 2 : B B 

80.1 0~ I 
3 

//' ~\ 
I 11 

I \ 
I 

I 

I I 0 \ 

I I / ~~~\ I I I 

6 

I I 
I I/'/ 1\ I 

\ 
I i/ \ 

I \ 
0 \ 

I 

// \ \ 
0 '\ \ 

3 

2 

! /~ I~ 
0 

V V \\ 

~ ~ 0 I 
I I I I I I 

' ' '~ l 2 4 5 6 7 10 12 13 
" 15 16 17 18 ; . "' 

z z 1-

w w 0:: 
(!) N IJj IJj a. 

:::::> w - er 
0- z w 3:: --~-~ ~ <J) z <J) 3:: ::.:: ~ 3 <J) 0::: z 0 lL 

~ \\ ::J w <l: IJj w .,.; 
:> 1- ::I: ::I: -l tJ) 

-1 

-2 0 

I 



ERANDERI R EDVOLUMEN HEEN 

DER 

6EVA 

I 

5fl 

.\ 

-ZO -r------r---+---t-------t----+---J-------f------1-------+---+ 



3000 Ha 

- · - ·· ..::;:::: . - .· N E D L A N D E R 
.3-·· 

..::::: ·· - · - · - ·· - ·· ::::: ... - · ------ 'I - ·· - ·· --·· --·· --·· --==--=-• I 

_-:- -;.·-· 
- -=- -·k" ----·· - ·· 

OVERLAAT 11 13 19 
IN PUNT Val k~n i sse 

LENGTE m 3100 3200 

KRUINHOOGTE (6,00) (6,00) 

OVERGELOPEN 
VOLUME 65 000.000 75 .000 .000 

----
VERLAGING 

lm I I PEIL 0,30 

....... OVERLAAT 

Ql OV ERSTR OO MDE ZONE 

0,35 I 0,37 I 0,37 

_........- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

' 1 5 km 

\ 
. 

< ,, 

~~-'0_·. 
~·. 
~·· ~·. 
~:· 
i/,;:'· . 
ff.·· 
//, . 

0:/ / ... ... -. .. 
/ .. t ~//////.1///. --:/~ •• • "'••········ .. : .. •· ... 

I ./ ANTWERPEN 

CD 



3000 Ha 

--· -. -. -. -·· N E D E N D R L A 
-· -· -· .::::: .· -· -·· ___:::::::-.· 

.:::: ... · -· ~-· -·· -- .. -- .. - .. -·· _:::::::-Ir •• - .· -. .. -- ... 
---~~·· 

OVERLAAT 11 Hed~~polde rll i el ~e:snoek I Fort ~?Marie IAn tw~~en l .O IN PUNT Valken i sse 

LENGTE m 3000 

KRUINHOOGTE m (6,50) 

OVERGELOPEN ml 
VOLUME 35.000.000 

VERLAGING 
l m I I PEIL 

0,18 

~ OVERLA.AT 

0 OVER STR OOMDE ZONE 

3100 
I I I 

(6,50) 
I I I 

4o.ooo.ooo I I I 

0,20 I 0,22 I 0,23 

_..- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

0 5 km 

J -, 

~~-. 
~X· 
~;. 
//, . 
~;. 

//_·· 

')!'#'////////////~ ~:· ·oumr· ....... · ........ ~ i:'f(//,~·· •• . ~ /~(.· 
·~ . t~ ///.:\ 
!ft///.(1.1'//,-' '~ ~(:.::.······ • .... _ ...... 

' 

tiJ 

11- ANTWERPEN -

[lJ 

N 



...... ~ 

~ 

.. ' ,, 
' 

-"'":.. 

'•\ 

\,... >" ,. 
;;t· 

~· 
~"9~ ... 

-::~ 

N E D 

\ 
.. ,.., ·. , { 

''" 

\..-~ 
(· -~ -..J-:,r_ 

~·. 

E 

~. ,, .. 
OVERLAAT I 11 
IN PUNT Valken i sse 

LENGTE I m 

KRUINHOOGTE I m 

OVERGELOPEN I 3 
VOLUME m 

VERLAGING 
PEIL m 0,17 

...... OVERLAAT 

3000 Ha 

-
R L A N 0 3/ -. -· _:::::.• 

_ç;.·· -· 
.:. --·· -· -·· :::::= ~·. 

\. 

-· -· t ' ____ .. 

""- -----·. ---·· -..• _....,.,• -·· - ·· __.::::::::-;.• - ·· -. .· ---··· - ·· 
13 15 17 19 

H"dw igpold•ri L i•f kensho"k I Forl SI Mar ie IAn twerp"n L.O 

5700 

(6,50) 

75.000.000 

0,25 0,27 0,28 

_.....-
0 OVERSTROOMDE ZONE 

SCHAAL 

4 

~;-. 
~/·. //. . 
~·· 
~·· //.'• 

~#////////////~ .;J ~ :· 
1fU?P!M'•++++++ • •++++ ... ~ ~\ ~ •• ~~ ... . ~: . 

· ~ ~ ~ \~ ~-/.~\ • -··.Ir :ff/.{((!.1/~ ' '-: ~ (6··· ........... 

• 

OJ 

w 



,-~ 

'•' 

'i 

' ' ·. ·~ 
~ ·~r · te'fl'., "'" 

\ ·. ~ ...... t,.. 
,~· ... 

~ 

' -··· 

OVERLAAT 11 13 15 19 
IN PUNT Valkenisse Hedwogpold~r l l oef kensnoek I Fort SIMarle !AnI werpen L 0 

LENGTE m 7400 7700 

KRUINHOOGTE m ( 6,50) ( 6,50 

OVERGELOPEN m3 
VOLUME 65.000000 80000000 

VERLAGING 

lm I I I I I O,Lt5 PEIL 0,36 0,45 0,46 0,49 

~ OVERLAAT _......- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

0 SCHAA L 
OVER STR OOMDE ZONE 

0 1 2 3 4 s km 

~ ~,. 

~·· '0_·. 
0 ·. 

.. -. -lru"e"Jt 

'l)." 
~· . 
~-· 
. ·/ 'U 
//-_,' " • /:' . / ....... :. 

~?'///////)'/ •,-; "(( / ···· ................ 4.,.... . ... 

1D 
."... 



""-

N E D 

\ .

. ,, 
,: 

. · . 
\... ~ ,_-

OVERLAAT 

E 

11 
IN PUNT Valk~nlssP 

lENGTE m 

KRUINHOOGTE m 

OVERGElOPEN m3 
VOlUME 

VERlAGING 
Jm I 0,22 PEil 

~ OVERLAAT 

R L 

'• 

\. 

13 

3000 Ha 

--· -·· .;:::-. -·· A N D 
-· -· ~· _:::::·· -· -·· ___.:::::::: .· 

:::::: ... 
.... -· ~-____..... .. ..... --·· --·· --·· -·· - ·· _.:::::::::·· - .. ----= ..... -- .. ---1.·-
15 17 19 

H~dwigpolderJl i ~fk~nsho~k !Fort SIMari~ JAntw~rp~nl .O 

5700 3~00 

(6,50) (6,50) 

65.000.000 ~0 .000 .000 

0,38 0,~3 0,~2 

0 OVERSTROOMDE ZONE 

~ ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAl 

4 5 km 

~· ~· ~·. ///. 
/,/. ' 'i;·. 

~///(//////////~ ' ~:· 
~~*'·tt' ....... + +++++•··~ • 0 '·. ' :~ ··- ·~.· +/: y //1._· 

\~ .-/ /·. . ~ / ..... ,. ... 
d //////,1/, . / ///'···· ............. ( /;" ..... . ... . .,. ... 

tiJ 
(.11 



3000 Ha 

N E D E R L A N D __:-;·· _ç:.· -· ..:.·· -· -·· -· -·· ::::::: ... -· -·· ---·· -.• --·· --·· __:::::;;·· " - ·· _::::::::-;;.• --.·· - ·· - ·· - ·· 

\ 
\. 

OVERLAAT 11 13 15 
IN PUNT Valken isse H~dw i gpold~r L i efhenshoek Fort ~?Mar l~ IAntw!~~nl.O 
LENGTE m 5700 

KRUINHOOGTE m ( 6,50) 

OVERGELOPEN m3 
VOLUME 65.000.000 

VERLAGING 
l m I I PE I L 0,20 0,35 

..... OVERLAAT 

0 OVERSTR OO MDE ZONE 

3500 
I 

I 6,50 ) 

45.000.000 

I 0,44 I 0,52 

_.......- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

5 km 

~-~-. 
~-. 
0"· 
~-. 

~#////////////// ~··. 
':lfPMMZ ....... ......... ~ ~·· . • ~ 1(/. • t % //(.•" 

· ~ . t~ 0/.:\ 
+ ::.0 ··"'.,.. t;~{{~~. ·.: '/(:1.··· ..... 

tiJ 

"" 

ANTWERPEN 

(IJ 

0) 



3000 Ha 

-· -. -. --- . -·· A N D E D E N R L 
-· - · -· ~·· -· -·· __.::::::::;.· 

::::= ••• -· _::::;:;;, .. 
-·· -·· _....., .. _..-:.• -·· ~-· - .. -. .. -- .·· -----·· 

OVERLAAT I Val!~n im IH~d~i!polder 15 17 19 
IN PUNT L i PI kensno~k Fort SIMarl~ An lw~rp~n l .O 

lENGTE mi I 5700 

KRUINHOOGTE m (6,50) 

OVERG"ELOPEN m3 
VOLUME 65 .000.000 

VERLAGING 
l m I 0,19 I 0,33 PEil 

..... OVERLAAT 

0 OVERSTROOMDE ZONE 

4000 

I I I (6,50) 

I I I 50.000.000 

I 0,41 I 0,57 

----- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

5 km 

~,t. 
~ · ~·. 
~·· ~-. 

'?'#////// //////// ~:· ·u·un;;· ....... · +++++++·~ ~~ •• . ~ /~(.· 
• '/': , Ir 

t~ ,//.:\ 
~//////,'i/ •/ j//4······. ·········-4-:. . ..; ...... 

ANTWERPEN 

(I) 

-..:1 



N E D E R L A 

3000 Ha 

-· -· -· --· -. -. -. -·· N D 
-· -· -· ~-· -· -·· __..:::;::-.· 

::::: ... · -· ~--___.....• -- .. -. .. 
__..-: .. -·· - .· _::::::::--·· - .· -. .. ---- ...... .---.,·· 

OVERLAAT I Val!~n lm I H~d;~poldJLi•f~~:sno~k I Forl ~?Marl• 19 
IN PUNT An lw•rp•n L.O 

LENGTE l m 5700 

KRUINHOOGTE I m (6,50) 

OVERG.ELOPEN I 3 
VOLUME m 60.000.000 

VERLAGING 
lm I 0,19 I 0,39 PEIL 

-- OVERLAAT 

0 OVERSTR OOMDE ZONE 

3500 4000 

( 6,50 ) ( 6,50) 

35.000.000 40.000.000 

I 0,53 I 0,72 

_......- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

sr.HAAL 

0 4 5 km 

'/h· ~"!-. · //- " 
~·. 0"· 
~·. 

~#////////////,ij ~··. •~trtrtt?!' +++++++ + ........ ~ ':'~f(~;·. • • 
• % /~(.· 
•% • t~ ~/..:"·. . . ... 
~(.//.((.(.»//. ';; j//1-···· 

··-~.~-.... -· 

ANTWERPEN 

lD 

cc 



3000 Ha 

-
A N 0 .:=:/.· -· E D E N R L 

-· -· .::::;"·· --· -·· -· --·· --··. ·--· -·· -·· -·· ---·· --·· ---·· -·· -· _.:::::::-:.·· 
_::::;::-... · 

--·· -·· 
OVERLAAT I Val~~nlsse IHed~~polder 15 17 19 
IN PUNT Lief kensnoek Forl SIMarle An !werpen L.O 

LENGTE m 5700 

KRUINHOOGTE m (6,50) 

OVERGELOPEN 3 
VOLUME m 55.000.000 

VERLAGING 
lm I I PEIL 0,20 0,42 

..... OVERLAAT 

0 OVERSTROOMDE ZONE 

5200 6300 

(6,50) I (6,50) 

40.000.000 I 5 5.000.000 

I 0,59 I 0,83 

__......- ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAl 

4 5 km 

~-~~·. 
~·· 'l;· 

'/." 
'l"#////////////~ ..•. ~:· 

""'""''+++++++ + ........ ~ \ 0."·. l~ \ ~-· 
t~ ///.~··. 
1?!//.{(~/j , ,~/"(:1······· ............ 

ID 

(Q 



N E 0 E R 

OVERLAAT 11 

.::::::-·· -· -
L A N 0 z..···· 

13 

-· ..:::=:·· --· -·· -· -·· :::::: ... -· -·· -·· -·· --·· -·· --·· -·· - .· - · -- ·· ~ ..... 
- ·· --··· 

15 17 19 
IN PUNT Valken lsn Hedw1gpo ldor l t Pfk~nshoek Forl SIMane AnI werpen l 0 

lENGTE m 3500 ~000 

KRUINHOOGTE m ( 6,50 ) I ( 6,50) 

OVERGELOPEN mJ I 50000.000 VOlUME ~0.000.000 

VERLAGING 
lm I I I I PEIL 0,06 0,17 0,35 0,59 

- - -
~ OVERlAAT _...-
0 SCHAAL 

. ·-' 
.~? OVERSTR OO MDE ZONE 

0 1 2 3 I. -

~-~·. 
~·· ~··. 
~·. 
~··. «: 
0 '·. 
~·· 

. //(..;:· .. 
'/ ~/// .. • . . .... 

tiJ 

(D 
_., 
0 



N E D E R L 

\.. 

OVERLAAT 11 13 

-
AND _fl 

_::::::.• 
..::::·· --· -·· -· --·· ::;:::: ... -· -·· --·· ___". --·· --·· __..,. .. -·· ~--- ·· --.·· -.. - ·· - ·· 

15 17 19 
IN PUNT Val kenlsse I Hedw igpo lder iL i el kensnoek I Forl SI Mar ie IAn !werpen L.O 

LENGTE m 

KRUINHOOGTE I m 

OVERGELOPEN • 3 
VOLUME m 

VERLAGING 
lm I PEIL o,oe 

---
..... OVERLAAT 

0 OV ERSTR OOMDE 

0,21 

ZONE 

5200 6300 

!6,5ol 1 <s,5ol 

50.000 .000 60 000 000 

0,44 0,73 

~ ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

5 km 

~J. 
~-. 
~-. 
~-. 

~#////////////,.'i ~··. 
'MP U!?!' ....... ......... ~ ;:f(t~·· • 

. t % //(.•" 
·~ ~ t~ ///.: •• 
~1"'////,t// -/ j"/4······. 

+ ·······-~., •• ..: •••• 

ANTWERPEN 

0) 



N E D E R 

\ 

OVERLAAT 11 

-
LAND p·· 

13 

-.. .::::-.· --· ~ = _:;:;::?. 

-·· .:::= ••• -· -·· -·· -·· --·· ---·· --·· -·· -·· -====:.·· __::::;. .· 
_...::::::;:;·· 

15 17 19 
IN PUNT Valken i sse I H~w igpoldpr J L iefkenshoek !Fort st Mar Ie !Antwerpen L.O 

LENGTE m 3500 ~000 

KRUINHOOGTE I m ( 6,50) ( 6,50) 

OVERGELOPEN I 3 
VOLUME m ~0 .000.000 50.000.000 

VERLAGING 
PEIL m 0,07 0,19 0,36 0,60 

..... OVERLAAT ~ 
0 OVERSTROOMDE ZONE 

SCHAAL 

~~-~·. 
~·. 
~·· ~·. 
~:· 
0 "•. Jf.·· 

+ /; //{.::-.. 
+ ~ , /.!/":.• \~~////,!// '-: ~~:.-·· -.. ········4 ....... 

ANTWERPEN 

CD 
~ 

l'o.) 



N .. E· D E R L 

\_\2-

11 13 

® 

A N D 'Çi -. -·· _:::::::.· -· _::::·· -· _::::::.·· -·· :::::: .... -· -· ~ . __::::::;.-•". -·· --·· --·· -·· -·· - · - ·· --.... -·· ---·· -·· 
15 17 19 OVERLAAT 

IN PUNT Val k~nlsse I H~dwogpolder! L '"' k~nshoek I Fort SI Mar ie lAn twerp~n L o 

LENGTE m 

KRUINHOOGTE I m 

OVERGELOPEN I 3 
VOLUME m 

VERLAGING 

PEIL m 0,08 0,24 

.... OVERLAAT 

0 OVE RST ROOMDE ZONE 

5200 6300 

(6,50) (6,50) 

50 .000 000 65 000.000 

0,46 0,73 

__.---- ONOVERSTROOMBARE DIJK - SCHAAL 
~- -~ 

o 1 2 3 4 5 km 

~· ~-. ,, 
~·. 
~ · ~·. 

1/#////////////~ ~:· ............ c-······· + ········ ~ /. . \ t~ ~«· .. . .~ ~· 
"' •. • '% .. 
M\ :~ ~/.: •• \!!!/ • /.: ••• •• 

•• ' - -""" !f'//////-'i// '" ~/~··· ,/ ............. ~.-.. .: ... . 
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CD 

w 



..• 

N E D E R L 

\ 
\., ' 

-· 
OVERLAAT 11 13 

o-. -· -· -.· -. -· -· -· _ç_• r -· -
A N 0 _3:./ 

-· -· ..::::-.·· -· -·· -· --·· :::= ••• -· -·· --·· -·· -·· ---·· ---·· -·· --;.• _::::::;-;. 
~-·· --·· -·· 

15 17 19 
IN PUNT Valken i sse Hedw1gpolder L iel kensnoek Fort SIMarie AnI werpen L.O 

LENGTE lm 

KRUINHOOGTE I m I I 
OVERGELOPEN I 31 

VOLUME m I 
----

VERLAGING 
lm I PEIL 0,12 I 0,•0 

._. OVERLAAT 

0 OVERSTROOMDE ZONE 

5900 5900 5900 

I (6,50) (6,50) (6,50) 

I 50.000.000 45.000.000 I 5o.ooo .ooo 

I 0,67 I 0,82 

~ ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

0 5 km 

~«:-
/ ....;• 
~-. 
~-
~-. 

0'////////////~ ~:· ·wan u·· ...... · ........ ~ A/,f(~··. 
+/, ~-· +/. • 
t~ 0~,.·. + ••• .,. -

~ «'/.{'%'/0 _ - -:· /' (:f.··· .............. 
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3000 Ha 

.:::;::-/' -· -
N E D E R L A N D _-:;·· 

-· -· -.· -· --· -.· -· -·· ::::= ••• -· -·· -·· --·- ... --·· ---·· --·· -·· - · .. _.::::::;;. --... · -·· -·· -·· 
OVERLAAT 11 13 15 17 19 
IN PUNT Valkenisse Hedwlgpold•rJLi•fkenshoek ! Fort SIMarle JAntwerpenLO 

LENGTE m 3600 5900 5900 5900 5900 

--
KRUINHOOGTE m ( 6,SO I ( 6,50 ) ( 6,50 ) ( 6,50 ) ( 6,50) 

OVERGELOPEN 
VOLUME 

m3 30.000 000 ~5 000000 ~0 000.000 ~0 000 000 ~0 000 000 

VERLAGING 
l m I PEIL 

0,29 0,61 o,et 0,93 

111-c OVERLAAT 

0 OVERSTROOMDE ZONE 

~ ONOVERSTROOMBARE DIJK 

SCHAAL 

0 I 2 3 4 5 km 

~· ~·. n 

~·. 'l/·. / ,y_·. 
0"////////,'l'//,.'l ~··. 

';II;'UES' ....... • ......... ~ ~·· . .. ~ ~ -. . ~ ~{-· 
~:z '/:·. ~~ _/,// ... 
t;(/ .!.{((!/// ' -; j/ /,-;?.=··· •• 

.,..,.,.:"'""... .. 

CD 

(.11 



S C H E M A T I S C H E V R T E L L I 

RE DE vo A N p 

FUNDERINGSKISTEN EN ST !STEN 

KA M U R 

N 

Horizontaal 

Ver ti kaal 

CD 

!lJ 
!.0 
<i> 

f',.) ..... 



~ 

(!) 

::J 
a: 
lil 
1-
0 
.J 

> 
1/) 

(!) 

::> 
a: 
~-

GRONDPLAN 
0 20 40 60 m Horizontul 
I ______.l_._. ..• -------1 SCHAAL: 0-- :2-- i. i; m V•rt•kaal 

I D'HERBOUVILLEKAAI 
I 
I gB 1 i gA 
I I I 
L _________ J L----------------~ 

N.,... 0 (ft CD t"-- U) l,t') ~ M N.,... 0 c.n m t'-- CD 1/')1 
~ ~ ~ (ft c.n ~ ~ ~ c.n Cft c.n Cft c.n C G C ~ C 

• • • • •• • • • • • • • • • • 
0 

:l70m 
o-r o 0 0 0 0 0 

OPSTAND 

<( 
(+7,05m) 

• 

I 
• 

I 
(NKD_.) _____ _ 

i· 

I 

I 

I 
I 
I 

(-&OOm) rr--~r-~~~~r---~--~~~~~~~~mr~~.(-~40m) 

(-10,20m) .(-10,20m) 

Stutkisten--

(-1E\6SI'(l) 

R E 0 E VOOR ANTWERPEN 
DETAIL VAN KAAIMUUR 

DOORSNEDE A- A 

SCHAAL 
0 1 2 3 m 
I I _I 

:o 

·. 0 '._v:c<·a: ct ,• 0 · 

--~ -.:_o -~ -:- :5 TUT KI ST. oe • 
0. :0 :FUNDERINGS.KIST ·: o 

• 0~ ·0~ .. ~·-'a::.,-_:· .. • .... 
. 0. (! • .•. g ' 0.. '0. 

(-7,10m) 

lJJ 

ll.l 
lO 
(]) 

N 
N 



Bijlage 23 

z 
w -
<( 
<( 
x: 
IJ..! 
Cl 
...J 
IJ..! 
:I: 
u 
tfl 

a:: 
IJ..! 
Cl 

(!) 
z 
IJ) 

> z 
<( 

IJJ 
<( 

0 
IJJ 
a:: 1-



Bijlage 
R E DE OOR ANT ERPEN 

VERHOGEN VAN KAAMUUR 

66.3 28 



... .,. '/ 

/ 
/ . 



['-. 

N 
{T) 

'-0 

0 
I 

R E 0 E VOOR ANTWERPEN 
STORM~LOEDKEERMUUR 13ijlage 26 

Stormvloedkering 

_ .... .._. Afsluitbare openingen 

SCHAAL 

10 20 30 40 m 
I I I I 

w ~~~~~~~----L-~~~~~~~--~~~~----~~~~~~----~~~----~ 



• • • ••••••• • • • • • • • • • •• • •••••• • • •• • •• •• • ••••••• • • • • ••••••• ••••• • •• • • • • •••• • •• •• • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • ••••••• • • • • • • • ••••••• •• •• • • • • • •••••• •• •• • •• ••••••• • • • •• • •••••• • • •• •• • • • • •• • • • • • ••••••• • • • • • • •• •• • • •• •• • •• •• • ••••••• • • •• • • • • •••••• ••••••• •••• • • • • •••••• • • • • •• • • • • • • • • • • . ~~r~~·~-~~ . • • • • •• •• • • • • • •••• • • • ••••••• • • • • :: _, .. ,_, j?i--:f-:r , 11 ;n.~~.:,h; . 
••••••• •• •• • •• • • •••••• •• •• • •••• • ••••••• • • • •• ••••••• a.&--- ,.J 

• • • • •• • • • • • • . . ~~ . 
• • • ••••••• • • • • . . 
• •• •• •••• • • . •• • • • -~-:-:..-:· ::~ .... •• •• • ••••••• • • •• • • • • •••••• --;;- .. oe•·••• • •• • • •••••• • • ••• ._. -

•• •• • • • • • • • ~~- - ~ 

• • • • •• • • • • • • • :r:=~ - .. ,..._.~· i: =-•r 
•••• • • • ••••••• • • • 0 • • • -. _,_;:r-~~ 

••••••• •• •• • • • • •••••• •• •• • • • • ••••••• • • • •••• • •••••• • • • • • • • • • • • • • ••••••• • • • • • • ••• • • • • • 0 •• •• •• • • • • • •• • • • • • ••••••• • •• • • ••••••• • • ••• • • ••••••• • • • • • ••••• • • • • •• •• • • • •• • • • • • ••••••• •• •• • • ••••••• • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • oe •• • • • • • ••••• •• •• • • ••••••• • • • ••• • ••••••• • •• ••• •• • • • • •• •• • •• •• • • • ••••••• • • • • ••••••• •• ••• •• • • • • • •• ••••••• • • • • • • • ••••••• • • • • • • ••••••• •• •• ••• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • .. • • • • •••••• • • •••• • • • ••••••• • • • • •• •• • • •• • • ••• ••••••• •• •• • • • • • •••••• •• • • • • • • •••••• • ••• • • ••••••• • • •••• • • ••••• • • • • •• • • •• • • • •• • • • • •• • •••••• • • • • • • ••••••• • • • • •• •• • •• • • • • • •••• • • • • •• • • • • • • •• •• • ••••••• • • • • • • • • •••• • • •••• • • • ••••••• • • • • ••••••• • ••• • • • • •••••• • ••• •• ••• • • • • • • •• 0 •• • • • •• • • • • • • •• •• • • • • • ••••••• • • • • • ••• • • ••••••• • • • • • • • • ••••••• •• •• • •• •• ••••••• •• • • • • • • • •••• • • ••••••• • • • • • ••••••• • •••••• •• •• • • • • • • • • • •••• • • •• • • • • ••• • •••••• • • • • ••••••• • • • • • •• ••• • • • •• •• • • •• • • •• •• • • • • • • •• •• • ••••••• • • •• • • • • •••••• • • • • ••• •• ••••••• •• • • ••••• • • •• • • • • • • •••••• • ••• •• •• • • • • • • • • • • •••••• • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • ••••••• • • ••••••• • •••• • • • • • • • • • • •• •• • • • ••••••• •• • • • • • ••• • • • ••• • • ••••••• • • • •••• • •••••• • • •• •• • • ••• • •• •• • • ••• • • • • • ••• • ••••••• • • • • ••••••• • • • • ••••••• • • • • • 0 • •• • • • •• •• • • •••• • • • • •• • • • • ••••••• ••••••• • •• • • • ••••••• • • • • • • • • • •••• • • • ••••••• • •••• • • ••••••• • ••• • • • • • • • • ·• • • • •• • • • • • • •• •• • • • • • •• • • • • • • ••••••• • • ••••••• • • • • • •••·•e• • • • • •• •• • • • • • • • •• •• • • • • •• • • • ••• • • ••••••• • • e••·••• ••••••• • • •• •• • • • • • • • • •• •• • • • • ••• • •••••• • • • • • • • • • • • •••••• • •• • • •• •• • •• • • •• •• • • • •• •• • •• • • • • ••••••• ••••••• ••••••• • • • • • • •• • • •• •• •• • • • •••• • • • •• • • ••• • • • • •••••• •••• • • • • • • • •••••• ••••••• • • • ••• • • • • • • • • • •• •• • • •• • • • • ••••••• • • • • • • • • • •••••• • • • •••• • •• •• • •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • ••• • • ••••••• • • • •••••• • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• • •• •• • • ••• • ••••••• • • • • • • • • • •••••• • •••••• • • • • • • •• •• • •• ••• • • • • • •• ••• • ••• • • • • • ••••••• • • ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • •••• • • • •••••• •••• • • ••••••• • • ••••••• ••••••• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • •• • • • • ••••••• • • • • • • • • ••••••• • • .. • • • • • • • • •• •• • •• • •• • • • • • • • • • • • ••••••• ••••••• • • • • •• • • • • • • •• •• • •• •• • •• • • •• • • • • •••••• •••• • ••••••• • • • • • •••••• ••••••• • • • •• •• • • •• •••• • • • •• • • • • ••• • • • • ••••••• • • ••••••• • • • • • • • • • • • • •• •• • • •••• •• • • • • ••• • • • • •••••• • • • • ••••••• • • ••••••• •••••• • • • •••• •• •• ••• •• • • • • ••••• • • • •• • • • • ••• • • • • • • • • • • •••••• • • • • •••• • • • • •• •• • • • ••• • • •• •• • • • ••••••• • ••••••• • •••••• • • • • • • •• • • • • • •• •• • • • • • ••• •• • • • • •••••• • ••••• • ••• • • • ••••••• • • • • • •••••• • •• • • • 
I • •• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • • • • • • • •• ••• • • 


