7. UITVOERING VAN DE WERKEN
Na het voorbereidende onderzoek en het ontwerp stond de realisatie van het project

Qj

op het programma. Dit hoofdstuk beschrijft hoe dat is verlopen. Voor de eerste spade
tingen. De werken gingen van start op 14 maart 2012: de grondwerken, de bouw van de
gecombineerde In- en uitwateringssluis, de aanleg van het vlonderpad en het uitgraven
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steek werd het bestek opgemaakt en verkreeg men de nodige vergunningen en toela

van de dlsslpatlegracht. Bij de werken was er volop aandacht voor de im pact op land
VAN

bouwers en omwonenden.
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7.1

Voorbereiding van de werken

beworteling (via de open structuur) m et een grasmat

7.1.1

Opmaak van het bestek

waarde ais de stevigheid van de dijk.

mogelijk. Dat verbetert zowel het ulterlljk, de natuur
•

D eelco n tract 4 bouw en van een vlo nd erpad: om

Om het project uit te voeren werd een bestek opgesteld,

het m aatschappelijke draagvlak, de educatieve fu n c 

dat bestond uit vier deelcontracten. Die werden ais

tie en het recreatieve m edegebruik te garanderen,

apart te beschouwen op dra chten beschreven volgens

w o rd t een c om forta bel wandelpad gebouwd d o or

twee Vlaamse standaardbestekken, SB230 en SB250.

het natuurgebied, m e t uitzicht op de unieke In- en

O m dat er al een volledig ontw erp was opgem aakt, en

uitwateringssluis. Het pad is gem aakt van FSC-hout

o m d a t e rin Vlaanderen m et d a t type werken veel erva

(Forest Stewardship Council).

ring is, koos men v o o re e n openbare aanbesteding. Dat
ho ud t in d at de aannem er w o rd t gekozen o p basis van

Om de concurrentie maximaal te laten spelen werd

één criterium : de prijs. Uiteraard werden wel minimale

de o p d ra ch t 52 dagen lang Europees gepubliceerd.

eisen opgelegd waaraan de aannem er m oe st voldoen

Uiteindelijk werden 7 offertes van aannem ers o n tvan

om geselecteerd te worden. De vier deelcontracten

gen, waarvan er 3 werden geselecteerd o m beoordeeld

waren ais volgt opgedeeld:

te worden. Van die inschrijvingen was de o ffe rte van
Herbosch-Kiere NV de voordeligste.

•

D e elco n trac t 1 grondw erken: de werken o m plaat
selijke grond te hergebruiken om de ringdijk op te

7.1.2

Toelating start van de werken

hogen. De grond werd zo gewonnen d at er niet werd
geraakt aan de archeologisch rijke zone centraal in

•

Volgende zaken waren nodig op d a t de werken e ffectie f

het gebied. Daarnaast werd er nog grond aangevoerd

konden starten:

en m o e ste e n lokale depressie te r hoogte van de

•

Regering reikte die vergunning uit en gaf daarmee de

D eelcontract 2 in- en uitwateringssluis: de afbraak

toelating om de in de plannen beschreven werken uit

van de bestaande uitwateringssluis en het bouwen

te voeren. De vergunning verwijst naar het project-

van een nieuwe, gecom bineerde in- en uitwaterings

MER (m llleueffectenrapport) en andere adviezen,

sluis. De werken om vatten alle aspecten om de sluis a f

zoals dat rond het archeologische onderzoek. De
vergunning werd verkregen op 4 februari 2011.

te werken, van het plaatsen van de bouw put over de
fundering, de wapening, bekistingen betonwerken to t

•

Een stedenbouw kundige vergunning: de Vlaamse

woonwijk worden aangevuld en opgehoogd.

•

Een toelating om op de terrein en te starten m et

en m et de afwerking va n d e co n stru ctie m et terugslag

d e werken: om d at nog niet alle terreinen in het gebied

kleppen, schuiven, schotbalken,...

in eigendom o f beheer van Waterwegen en Zeekanaal

D eelcontract 3 graven van overstortgrachten

NV (W &Z) waren, m oest men gebruikmaken van het

en bekleden m e t open steenasfalt (OSA): om de

decreet op de waterkeringen. Dat voorziet In een to e 

bestaande overloopdijken bij zwaardere storm en te

lating om - voor infrastructuur van openbaar belang

bescherm en tegen landwaartse erosie, maakte men

en ter bescherming van de bevolking - werken uit te

aan de hiel van de dijkdissipatiegrachten (landzijde).

voeren opgronden van derden. De toelating w ordt

Die grachten werden bekleed m eterosiewerende

ondertekend d o or de bevoegde minister. De toelating

materialen, namelijk open steenasfalt. Hierdoor is

werd verkregen op 4 novem ber 2011.

Uiteindelÿkgingen de werken op 14 m aart 2012 van start,
nadat er een startvergadering plaatsvond voor de om w o
nenden en belanghebbenden. Dat gebeurde In aanwezig
heid van de aannemer, het studiebureau, hetAankoopcom lté dat de onteigeningen ultvoerten de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM), die de landbouwers begeleidt
bij onteigening, en de opdrachtgever. Tijdens en na de
presentaties konden de aanwezigen vragen stellen aan de
vertegenwoordigers. In de buurt werd ook een brochure
verdeeld. Telefonisch en via e-mail werden nog tientallen
vragen en opmerkingen beantwoord.

7.2

Uitvoering van de werken

7.2.1

Grondwerken

De bescherm ing tegen overstrom ingen Is de prim aire

Afbeelding 71 Grondwerken: s ta rt uitgraven van geulaanzet

doelstelling van het geactualiseerde Slgmaplan. Daarom
werd gestart m e t de werken aan de ringdijk. Die ringdijk
m oest worden verhoogd en verbreed. Het verwijderen
van de plantengroei was de eerste stap. De toegangs
wegen to t het gebied werden afgesloten en aangren
zend aan het gebied werd een w erfkeet geplaatst.
De aannem er koos ervoor om tijdens de werken geen
bijkom ende beveiliging tegen overstrom ingen te voo r
zien boven o p de relatief lage overloopdjjken. Daarom
werd m e t het W aterbouwkundig Laboratorium en Wa
terwegen en Zeekanaal een waakpell Ingesteld o p +6 m
TAW (ongeveer 4 0 cm on de r de kruin van de overloopdjjk). Ais men een overschrijding verwachtte, werd de
werfleldlng verwittigd via een sms. Zo was er nog genoeg
tijd om het m aterieel d a t In lagergelegen terrein aanwe
zig was, In veiligheid te brengen. Het toegepaste m odel
voorspelde overschrijdingen drie dagen In de toekom st.
De bouw van de dijk verliep volgens een aantal stappen:
•

ontzoden van de dijk,

•

verwijderen van de afdeklaag In vette grond,

•

Afbeelding 7.2. Grondwerken: ophoging en verbreding van ringdijk

herprofileren en verdichten van de opgehoogde kern
van de dijk,

•

aanbrengen van vette grond,

•

aanbrengen van dljkverstevlglngaan de teen van de

•

aanbrengen van o n de rfu nd erln ge n fundering voor

•

aanbrengen van eenjaagpad In halfverhardlng

dijk m e t breuksteen (om uitspoeling tegen te gaan),
het jaagpad,
(mengsel steenpuin en grond),
•

Inzaalenvan h e tja a g p a d e n d e d jjkfla n ke n m e te e n
ecologisch grasmengsel.

Om de grondwerken en de terrelnproflelen co rre ct uit
te voeren kregen de kranen en bulldozers een 3D-kaart.
Die werd gelinkt aan de gps op de toestellen.

Afbeelding 7.3. Grondwerken: einde uitgraven geulaanzet

Naast die werken m oest in d e e lco n tra ct 1 o o k d e d e 

bestaande sluis een oudere sluis In de dijk aanwezig was.

pressie te r hoogte van de woonwijk In het gebied aange

Dat bem oeilijkte de afbraak enorm.

vuld worden. De aannem er koos ervoor om d a t te doen
m et het m ateriaal van de te graven geulaanzet rond het

O ok bleek de g ro n d geste ldh eld In de lagen tussen

archeologische eiland. Die keuze had te maken m e t het

+0 m en -5 m TAW n ie t volledig overeen te kom en

hoge grondwaterpeil en de grond m echanische lagere

m e t de analyse van de sonderingen. Zo waren de

kwaliteit van het materiaal (een heterogeen mengsel van

verw ach te c o n tin u e kleilagen niet con tinu , w aard oor

veen en vette grond). Extra handelingen o m het m ateri

de a fd ich tin g van de b o u w p u t n ie t m ogelijk was. Dat

aal vakkundig ais afdekm ateriaal o p de prim aire waterke

resu ltee rde In een b o u w p u t waar een 'doorslag' o p 

ring te hergebruiken werden d aardoor verm eden. N etto

tra d langs de o n d e rka n t aan rivierzijde. H ierdo or kon

werden volgende materialen gebruikt:

de p u t n ie t d ro o g getrokken w o rde n en ve rvo rm d e de

•

aanvoer kernmateriaal,

dam plankenw and. Zowel de ge m e e n te ais het A ge nt

•

aanvoer vette grond,

scha p v o o r N a tu ur en Bos werd van die p ro b le m e n op

•

hergebruik vette grond van de ultgravlng,

de hoogte gebracht.

•

breuksteen,

•

graszaad.

In overleg m e t de aannem er en het ontw erpbureau
werd vervolgens gezocht n aarde beste oplossing. Deze

De aannem er heeft deze m achines gelijktijdig Ingezet:

oplossingen werden bestudeerd:

•

kraan Hitachi 350,

•

kraan Llebherr 925 Long Reach (afwerking),

•

bulldozer Caterpllar D6,

verstevigen): die optie bleek niet haalbaar d o or

•

dum pers Volvo D25,

de bijkom ende kosten. Zo voldeden de bestaande

•

ba anvrachtw agens40ton,

dam planken niet, zodat langere en zwaardere d a m 

•

wals,

1. De bestaan d e b o u w pu t aanpassen (d ie p e r heien

planken nodig waren. Naast de kosten betekende
die oplossing ook een grote vertraging, o m d a t de
dam planken pas na ongeveer drie m aanden geleverd

De op bo uw van de dijk gebeurde In fasen, m aar m e te e n
belangrijke overlap tussen de verschillende fasen. Door

konden worden.
2. De sluis m e er o p w aa rts verp laatsen op de

dat machines continu werden Ingezet, werd tijdw inst

overloopdijk: die op tie zou de afbraakwerken van

geboekt en verhoogde ook de efficiëntie.

de bestaande sluizen verm inderen. Toch zou er een
reëel risico blijven bestaan o p gelijkaardige proble

7.2.2

Gecombineerde in- en
uitwateringssluis

men voor doorslag, ondanks een marginaal betere
gelaagdheid. Om hier zeker van te zijn waren extra
sonderingen nodig. Ook voor die oplossing m oest

Gelijktijdig m e t de aanpassing van de bestaande dijk
begon m en m e t de afbraakwerken van de bestaande
sluis. De aannem er koos ervoor om ook al m e t die wer

men de kosten en tijd van bijkom ende dam planken In
rekening brengen.
3. De nieuw e sluis aan landzijde bouw en en ach

ken te starten o m d a t het storm seizoen normaal tussen

te r a f een verbinding naar d e Schelde vrijm aken

oktober en februari begint. Bij de s ta rt van de werken In

d oo r d e o verloopdijk lokaal te verplaatsen: die

het voorjaar zou men dan tegen okto ber geen hinder

oplossing vergde m aar een beperkte bouw put, wat

m eer ondervinden van de eventuele werking van het

voordeliger uitkwam. Ook wat b e tre ft planningen

bestaande GOG. Het GOG heeft m om enteel een kans

tljdslnvulllng werd hierm ee een stuk verder opge

op Inwerkingtreding van 1 à 2 vullingen perjaar. O ok voor

schoten.

beheerder Waterwegen en Zeekanaal en het Agent
schap voor N atuur en Bos (ANB) had die aanpak alleen

Ultelndelljk koos men voor de derde optie. Nadat

maar voordelen. Zo kon m en sneller een afgewerkt

de bouw van de nieuwe sluis was gestart, vroeg het

veiligheids-en natuurgebied realiseren.

gem eentebestuur te re ch t o f d a t geen aanpassing
betekende van het werk zoals voorzien In de s ted en

Eerst werd een dam plankenw and gem aakt ais bouwkulp

bouwkundige vergunning. O m dat de stru ctu u r ongeveer

vo o rd e werken. Op basis van berekeningen van de aan

30 m was verschoven, werd een bijkom ende sted en

nem er werd die gedim ensioneerd en Ingeheld. Nadat de

bouwkundige vergunning aangevraagd. Die werd ook vlot

rivierzijde van de bo uw put klaar was, bleek bij de afbraak

verkregen dankzij de betrokkenheid van de gem eente,

van de sluis ech ter d a t er deels onder, deels naast de

de bewoners en het ANB bij het project.

vv/]_

V o o rd e bouw van de sluis zelf was dus uiteindelijk geei

7.2.3

Aanleg van de dissipatiegracht

bouw put nodig. Dat bevorderde de veiligheid en bereik
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baarheid van de sluis.

Om erosie te verm ijden werd een dissipatiegracht u it
gegraven. De gracht werd bekleed m e t open steenasfalt
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6 0 0 m 3 beton,

Hierdoor w o rd t de energie van overstrom end water ge

•

67.800 kgwapeningsijzer,

broken in een dissipatiegracht. In de winter na de aanleg

•

7 9 .000 kg stalen damplanken,

trad het overstrom ingsgebied in werking, w aardoor de

•

6 terugslagkleppen,

teelaarde werd uitgespoeld en het open steenasfalt wat

•

12 schuiven in HDPE m e t rubberen dichting,

werd beschadigd.

•

24 roosters,
alum inium schotbalken.

•

EIN

en een laagje teelaarde, en werd nadien ingezaaid.

•

WE R f

V o o rd e bouw van de sluis waren deze m aterialen nodig:

V o o rd e bouw van de sluis werden deze m achines

niet om de nieuw aangelegde laag. Om het open steen

ingezet:

asfalt m et gelijke dikte aan te brengen werd gewerkt m et

•

kabelkraan Sum itom o,

een stalen fram e dat gelijk is aan het profiel van de gracht.

•

vrachtwagens en betonm ixers voor de aanvoer van

Na onderzoek bleek het echter om een beschadiging op
de overloopdijk te gaan (aangelegd in dejaren 1980) en

de materialen.
Aan de bouw van desluis werkten een vaste ploeg be

7.2.4

Een recreatief vlonderpad

Zoals hierboven beschreven werd een houten vlonder

tonwerkers (6 personen), een heiteam (3 personen) en

pad d o o r he tgebied aangelegd. Dat vlonderpad werd

een team ijzervlechters (4 personen).

in verschillende fasen aangelegd. Eerst werden om
de 32 m funderingspalen geheid o m het tracé vast te
leggen. Vervolgens werden 2 rijen funderingspalen m et
3 m tussenafstand om de 2 m geheid. Daarna werd de

Afbeelding 7.4. De aangepaste locatie van de sluis

Fotoreportage van de voortgang
van de bouw van de sluis

tí 5
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Afbeelding 7.5. Bekisting en wapening van de wanden
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Afbeelding 7.6. Vloerplaat en dam planken tegen onderloopsheid

Afbeelding 77. Betonnering van de wanden

Afbeelding 7.8. Bekisting en wapening van de tussenplaat van de in- en uitwatering

Afbeelding 7.9. Bekisting en wapening van de bovenbouw

Afbeelding 7.10. Installatie van de randinfrastructuur

Afbeelding 7.11. Afgewerkte sluis

onderbouw aangebracht, waarbij er na controle d o or

werden regelingen getroffen m et landbouwers die hun

de aannem er voor werd gekozen om twee bijkom ende

la nd bou wpe ree le n i n de we rfzone nog ve rde r wi Ide n

dragende balken on de r de plankenvloer te plaatsen, om

gebruiken. In sa m enspraak m e t de aannem er werden

do orb uig in gte beperken.

percelen geselecteerd waar dat m ogelijk was. Het ging
om percelen die niet doordeaanlegw erken zelf werden

Om de productiekosten te reduceren koos de aanne

Ingenomen. Het voordeel was d a t het gebied ook tijdens

m er v o o re e n preta bricage van vlonderpadm odules in

de werken werd onderhouden zonder meerkost, terwijl

Ka Ilo. De m odules m aten 3 bij 3 m en konden eenvou

de landbouwers konden profiteren van een o f twee

dig ter plaatse geïnstalleerd worden. Na assemblage

extra m aaibeurten.

van het vlonderpad bleken de planken harder d o o r te
buigen dan verw acht op basis van de berekeningen.

Om de veiligheid te garanderen zijn erafspraken over

Om te voorkom en d a t de planken op term ijn zouden

transporten van de aannem er en die van de landbou

breken, bracht de aannem er uiteindelijk een tweede

wers. Die afspraken werden geform aliseerd via precaire

laag planken aan. De extra ondersteunende balken en

overeenkom sten tussen W aterwegen en Zeekanaal en

de bijkom ende plankenlaag waren onvoorziene werken

de landbouwers.

en m oesten bijkom end op hetaanbestedingsbedrag
worden verrekend.

Ook de om w onenden kregen de nodige aandacht. Tij
dens periodes van zonnig weer kon de grond opstuiven,

V o o rd e bouw van het vlonderpad werden volgende

w aardoor om w onenden in hun aangrenzende tuinen

materialen gebruikt:

hinder ondervonden van het stof. Om die s tofhinde r

•

houten palen m e t een diam e te r van 22 cm en een

te beperken legde de aannem er strikte snelheidslim ie

lengte van 4 m (vlonderpad) en 6 m (overbrugging

ten o p aan de chauffeurs. Tijdens regenweer werd de

geulaanzet),

bodem dan weer m odderig d o o r de aanvoer van grond

•

balkend ragende structuur,

die d o o r de vrachtwagens werd m eegenom en to t op

•

2 lagen gegroefde planken van 2 cm dik.

de openbare weg. In overleg m e t de gem eente werd
dan ook regelmatig een reiniging uitgevoerd d o o r een

Deze m achines werden v o o rd e bouw van het vlonder

gespecia liseerde fl rma.

pad Ingezet:
•

kraan,

•

vra ch tw a g e n svo o rd e a a n vo e rva n d e materialen.

Deze team s werkten aan de bouw van het vlonderpad:
•

vaste ploeg voor de assemblage (2 personen),

•

heiteam v o o rd e houten palen (3 personen).

7.3

Maatschappelijk draagvlak

Tijdens de uitvoering van de Inrichtingswerken werd een
beroepgedaan op he tflankerende landbouwbeleid. Zo

—

Afbeelding 7.12. Aanleg dissipatiegracht m e t open steenasfalt

t t

-

Afbeelding 7.13. Genese van h et vlonderpad

7.4 Referenties
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■ H erbosch-K iere N V / www.herbosch-kiere.be
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Afbeelding 7.14. Een afgewerkt GOG-GGG

