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GREVELINGENMEER 
Onderstaand document is een conceptversie. 

 

Topeisen 50 cm getij 
     

 Het peil op het Grevelingenmeer mag: 
- 90% van de tijd niet hoger zijn dan NAP +0,05 m; 

- 99% van de tijd niet hoger zijn dan NAP + 0,10 m; 

 

 In de 1% dat het peil van NAP + 0,10 m wordt overschreden gelden de volgende 

bovengrenswaarden: 

- 1 x per 10 jaar max. NAP + 0,3 m; 

- 1 x per 100 jaar max. NAP + 0,5 m; 

- 1 x per 1.000 jaar max. NAP + 0,7 m. 
 

 Het peil op het Grevelingenmeer mag (gemeten bij meetpaal BOM1): 
- 90% van de tijd niet lager zijn dan NAP -0,45 m; 

- 100% van de tijd niet lager zijn dan NAP -0,50 m. 

 

 Het middenpeil waaromheen de getijslag plaatsvindt dient (gemeten bij meetpaal 
BOM1) gemiddeld NAP -0,20 m te zijn, met een toegestane afwijking van + of – 2,5 

centimeter. Uitzondering hierop zijn extreme omstandigheden om calamiteiten buiten 

de invloedsfeer van de Opdrachtnemer. Zie voor definitie extreme omstandigheden en 

lamiteiten document definitietabel, bijlage XX. 

 

 Indien zeespiegelstijging hiertoe aanleiding geeft moet het midden peil op het 

Grevelingenmeer kunnen worden verhoogd en het verschil tussen hoog- en laagwater 

zoals hierboven vermeld kunnen worden gehandhaafd, zonder ingrijpende 

aanpassingen aan de kunstwerken waarmee de waterstanden worden gereguleerd. 

 

 

Waterkwaliteit: 

 

 Er dient twee maal per etmaal via een doorlaatmiddel in de Brouwersdam een 
getijbeweging op te treden op het gehele Grevelingenmeer. Uitzondering hierop zijn 

extreme omstandigheden en calamiteiten buiten de invloedsfeer van de 

Opdrachtnemer.  

 

 Het verschil tussen hoog- en laag water (de getijdenslag) dient per getij gemiddeld 50 
cm per dag te zijn 

 

 Gedurende het gehele jaar dient voor minimaal 95% van het wateroppervlak (circa 

105 km2) de zuurstofconcentratie over de gehele waterkolom tot 10 cm van de bodem 

minimaal 3 mg O2/l te bedragen 
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Locatie en breedte doorlaatmiddel   

 Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam dient gerealiseerd te worden  

(binnen een zoekgebied van 800 meter) ten noorden van “Port Zélande”/ 

Kabelaarsbank.. 

 

 Het doorlaatmiddel in de Brouwersdam dient in totaal maximaal 400 meter lang te 

zijn. 

 

Morfologie: 

 

 In het gehele meer geldt een maximale waterstroming van 0,25 m/s met uitzondering 
van het gebied binnen de veiligheidsmarkering. 

 

 Het oppervlakte van de Bollen van de Ooster in de voordelta mogen niet afnemen als 

gevolg van de aanleg en het gebruik van het doorlaatmiddel.  

 

Natuur: 

 

 Het aantal hectare landoppervlak van de eilanden in het Grevelingenmeer en in de 
buitendijkse gebieden dient bij middenpeil gelijk te zijn aan de huidige situatie 

 

 Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt: Vismortaliteit voor de aal 
dient maximaal 0,7 % te bedragen per passage. 

 

 Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt: Vismortaliteit voor alle 

vissoorten, met uitzondering van de aal, dient maximaal 1,0 % te bedragen per 

passage. 

 

 Voor elk nieuw kunstwerk (en toegevoegde functies) geldt:  
mortaliteit zeezoogdieren dient maximaal 0,01% te bedragen per passage.  

 

 

Waterkering 

 

 De waterkeringen en waterkerende kunstwerken dienen te allen tijde te voldoen aan de 
vigerende Waterwet en het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) 2017. 

 

 De deuren van het Doorlaatmiddel dienen op basis van hun eigen gewicht te kunnen 
worden gesloten (bij niet functioneren aandrijvingsmechanisme).  

 

 Tijdelijke waterkeringen die tijdens de bouw de waterkerende functie 

van een primaire waterkering overnemen worden ook aangemerkt als primaire 

waterkering in de zin van de Waterwet en dienen te allen tijde als zodanig te 

functioneren; 
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 Voor elk nieuw kunstwerk geldt een functioneel gebruik van minimaal 100 jaar en 

dient te worden ontworpen volgens de geldende richtlijnen; 

 

 Elk nieuw kunstwerk moet zo worden uitgevoerd dat vandalisme geen effect heeft op 
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de  functies van het kunstwerk; 

 

 

Wegverkeer 

 

 Het huidige scheepvaart- en wegverkeer dient tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden niet gestremd te worden. Hinder is in overleg met en na toestemming 

van de (vaar)wegbeheerder toegestaan. 

 

 Het huidige wegverkeer op de locatie(s) waar (een) nieuw(e) kunstwerk(en) 
word(t)(en) ingezet om de getijbeweging op het Grevelingenmeer te bewerkstelligen 

moet na voltooiing van de bouw hiervan beschikken over het wegprofiel dat voldoet 

aan de eisen van het wegtracé waarin het kunstwerk is ingebouwd. 

 

 

Leefbaarheid/Milieu/duurzaamheid 

 "Het werk dient bij te dragen aan een duurzame leefomgeving door: 

o Het toepassen van de Omgevingswijzer en kansen uit de Omgevingswijzer te 

implementeren in het project; 

o RWS doelstellingen Energie en klimaat 

o 20% energievermindering te bereiken ten opzichte van 2009; 

o Energieneutraal of energieleverend te opereren; 

  

 "Het werk dient bij te dragen aan een circulaire economie door: 
o Onderzoek uit te voeren naar kansen voor inzet van circulaire materialen; 

o De doelstelling te bereiken 20% betere milieuprestatie van materialen in 2020 

ten opzichte van 2010." 

 

 Het Werk dient als geheel te worden in gepast in het (delta)landschap door 
gebruikmaking van de volgende documenten: 

o Kader ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (Rijkswaterstaat); 

o Landschapsplannen wegen N59 en N57 (Rijkswaterstaat);  

o Landschapsstudie Brouwersdam 2020 (Rijkswaterstaat);  

o Provinciale beleidsnota's." 
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Gebruiksfuncties 

 Aanwezige (recreatieve) voorzieningen (strandjes Grevelingenmeer, strand buitenzijde 

Brouwersdam, steigers, jachthavens, etc.) dienen schadevrij, veilig, toegankelijk, 

functioneel en bereikbaar te blijven na uitvoering van de maatregelen. Als dat niet 

mogelijk blijkt dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen. 

 

 De bevaarbaarheid van vaarwegen en vaargeulen dient gewaarborgd te blijven voor 
beroepsvaart en recreatievaart. Aanpassingen aan vaarwegen en vaargeulen dienen te 

voldoen aan Richtlijn Vaarwegen 2011 en het Binnenvaartpolitiereglement. 

 

 De veiligheid van recreanten dient te allen tijde geborgd te zijn. Specifieke aandacht 
dient te worden verleend aan de stroomsnelheden bij de doorlaat in de Brouwersdam 

(zowel binnenzijde als buitenzijde). Het gebied waarin stroomsnelheden groter zijn 

dan 0,25 m/s dient middels een fysieke afscherming te worden afgeschermd voor 

recreanten. 

 

Aanleiding 

De genodigden van de Koninklijke Nederlandse Watersportverbond hebben een mail 

ontvangen met het verzoek om een overleg voor het geven en bespreken van een korte update 

over het proces rond de Rijkstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer.  

 

Er ligt een concrete oplossing in de vorm van het herstellen van getij, waarbij bovendien een 

koppeling gemaakt wordt met energie uit getij. De betrokken publieke partijen hopen op korte 

termijn helderheid te krijgen over de dekking van de kosten.  

  

Vanaf oktober vindt er een ronde plaats langs de diverse belanghebbende rond het 

Grevelingenmeer. In het gesprek zal er enerzijds informatie verschaft worden over de laatste 

stand van zaken, de scope en de planning van het project bij een positief besluit. Anderzijds 

bespreken we wat de stakeholders als knelpunten, risico’s en kansen ervaren.  

 

Doel 

Deze ronde maakt onderdeel uit van het proces om tot een aanscherping te komen van het 

programma van eisen en pakket van maatregelen dat met de beoogde realisatie van het project 

samenhangt.  
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Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) 

Vanuit de RGV is er gezien de uitkomsten van het onderzoek van Deltares 

een voorkeur voor een getijslag van 50 cm rondom het huidige 

middenpeil van -0.20 m NAP. De gewenste getijcyclus zal twee maal per 

dag voorkomen. Waarbij er een voorkeur is voor de locatie van de 

doorlaat ten noorden van de Kabbelaarsbank. Er is nog discussie over het 

wel of niet toelaten van 5 cm springtij om de natuurlijke getijcyclus zo 

goed mogelijk over te nemen. Er zal met 50 cm getij zo’n 60% 

verbetering van de zuurstofhuishouding optreden, waarmee het 

streefbeeld van maximaal 5% zuurstofarm areaal gehaald wordt. De 

duurzaam beoogde verbetering met 50 cm getij biedt een 

‘meekoppelkans’ voor de realisatie van een getijdencentrale in de nieuwe 

doorlaat van de Brouwersdam. De extra kosten die hierbij komen kijken 

zijn voor de markt 
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Zuurstofproblemen 

In het Grevelingenmeer treedt er in de zomermaanden stratificatie in de 

waterkolom op waardoor er delen in de waterkolom nagenoeg 

zuurstofloos worden. De foto’s in de presentatie laten zien wat de 

zuurstofloosheid doet op verschillende dieptes met het bodemleven. De 

Beggiatoa bacterie is goed te zien op dieptes van meer dan 4 meter. In de 

afbeeldingen van een modelberekening met en zonder 50 cm getij is te 

zien hoe de zuurstofloosheid opgelost kan worden. Hierbij wordt 3 mg/l 

aangehouden als minimale waarde van de aanwezigheid van zuurstof voor 

de gewenste waterkwaliteit. Verder wordt opgemerkt dat de duurzame 

verbetering van de zuurstofhuishouding 60 % zal zijn bij 50 cm getij en 

35 - 40 % bij 30 cm getij. 
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Door het ontbreken van zuurstof in de bodem komt de Beggiatoa bacterie die normaal dieper 

in de bodem zit naar boven op zoek naar zuurstof.. Dat kun je zien doordat er op het 

bodemoppervlakte zich dan witte vlekken vormen.  De bacterie is overigens niet schadelijk 

voor de gezondheid. Herstel van de waterbodem en de kolonisatie van bodemleven vindt 

slechts gedeeltelijk plaats in de wintermaanden.  
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Rode punt:    geen bodemleven 

Gele punt:     zeer beperkt bodemleven 

Zwarte punt: gezond bodemleven 

 

Blauwe balk: diepe put > 15 meter 

Lichtblauwe balk: ondiepte < 1,25 meter 

Zwarte balk: diepteprofiel > 1,25 meter en < 15 meter. 

 

PlanningDe planning, bij een akkoord tijdens het Wetgevingsoverleg water op 14 november 

aanstaande, is als volgt: 

vanaf 2017 zal de marktbenadering starten en zullen 3 marktpartijen worden geselecteerd 

waarmee een dialoogfase wordt gehouden. De getijdencentrale zal zeer waarschijnlijk 

onderdeel uitmaken van de scope; 

Aan het eind van de dialoogfase zal 1 marktpartij overblijven; 

Begin 2018 starten we in een publiek-private alliantie met de planuitwerking; 

Aan het eind van de planuitwerkingsfase eind 2020 vindt er besluitvorming plaats; 

Wel of niet door naar realisatie 
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Wel of geen getijdencentrale meenemen in de realisatieDuur realisatiefase is ongeveer 3 jaar. 

Dat betekent dat de openstelling, en dus weer getij op de Grevelingen, op zijn vroegst in 

najaar 2023 zal plaatsvinden 

Er is dit jaar geen besluit genomen in de Tweede Kamer over de financiering. Dit betekent dat 

het project minimaal 2 jaar opschuift. De planning bij een positief besluit over twee jaar ziet 

er als volgt uit:  

 vanaf 2019 zal de marktbenadering starten en zullen 3 marktpartijen worden 
geselecteerd waarmee een dialoogfase wordt gehouden. De getijdencentrale zal zeer 
waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de scope; 

 Aan het eind van de dialoogfase zal 1 marktpartij overblijven; 
 Begin 2020 starten we in een publiek-private alliantie met de planuitwerking; 
 Aan het eind van de planuitwerkingsfase eind 2022 vindt er besluitvorming plaats; 

o Wel of niet door naar realisatie 
o Wel of geen getijdencentrale meenemen in de realisatie 

 Duur realisatiefase is ongeveer 3 jaar. Dat betekent dat de openstelling, en dus weer 
getij op de Grevelingen, op zijn vroegst in najaar 2025 zal plaatsvinden.   

o  
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Ontwerp Doorlaatmiddel 

Het referentie ontwerp van de doorlaat in de goedkoopst mogelijke 

uitvoering bestaat uit 15 kokers van 8 bij 8 meter. Aan de buitenzijde van 

de vierkante kokers zullen stormdeuren worden geplaatst vanwege de 

waterveiligheid. 

Getijdencentrale 

Het referentie ontwerp van de getijdencentrale ziet er bijna hetzelfde uit 

als het referentie doorlaatmiddel. Het verschil is 22 koker in plaats van 15 

kokers. In de kokers zullen dan innovatieve turbines geplaatst worden. 

Deze turbines zullen visvriendelijk zijn met een mortaliteit van onder de 

1 % per passage. De getijdencentrale zal niet passeerbaar worden 

gemaakt voor zeezoogdieren. 
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Zeespiegelstijging 

De zeespiegelstijging is een aspect om rekening mee te houden in het 

bekijken van de verschillende varianten van de doorlaat. Het is mogelijk 

om een robuustere doorlaat te maken waarbij alvast rekening wordt 

gehouden met meer kokers. Daarnaast is de getijdencentrale een 

adaptieve mogelijkheid om na de afschrijving van de turbines alsnog 

genoeg kokers te hebben om de zeespiegelstijging te kunnen 

compenseren. Verder is het mogelijk om het middenpeil te verhogen in de 

toekomst, op termijn een kleinere getijslag te accepteren of zelfs het getij 

over te slaan door de doorlaat bij vloed dicht te houden. 

Vanuit Rijkswaterstaat is de afweging gemaakt tussen ecologie, 

waterkwaliteit, waterveiligheid, natuur en recreatie waarbij 50 cm 

getijslag een weloverwogen uitkomst is om met een bepaald getijslag de 

waterkwaliteit te verbeteren en daarbij de natuurwaarden en de effecten 

op de gebruikers zo min mogelijk aan te tasten. 

 

 

 

Knelpunten, risico’s en kansen vanuit Watersportverbond 

Vanuit het Watersportverbond is er het verzoek de boeien voor de 

recreatievaart te verplaatsen van de 1,50 meter waterlijn naar de 2 meter 

waterlijn. Reden: 70 % van de zeilboten steken meer dan 1,50 meter 

diep. Invoeren van deze suggestie zou dan mogelijk tegelijk kunnen met 

het invoeren van getij. Verandert niets aan het feit dat er dan minder bij 

eb gevaren kan worden, maar het wordt dan toch anders ervaren, is 

veiliger en er kan meer wateroppervlak benut worden. Nu kan namelijk de 

1,50 meter waterlijn niet gevolgd worden, omdat er dan een groot risico 

is dat men vast loopt. Het advies is om hierover ook contact op te nemen 

met de organisatie van de “Grevelingen Cup”. 

Het zou goed zijn de onderhoudsplanning van de steigers van de 

jachthavens te bekijken en af te stemmen op de planning van de 

uitvoering van de mitigerende maatregelen. Het is overigens niet zo dat 

bij voorbaat dat betekent dat de steigers vervangen zullen worden door 

drijvende. Per jachthaven is er maatwerk nodig. 
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.  

Flakkeese Spuisluis.  

 

 

Nieuwsflits 1 tot en met 5, gepubliceerd door Rijkswaterstaat 

 
Nieuwsflits 1  
 

Wat gaat er in het kort gebeuren:  
  

Rijkswaterstaat is bezig de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam nabij het 

restaurant Grevelingendam weer in bedrijf te nemen. De aannemerscombinatie Van 

den Herik en Spie heeft de opdracht gekregen voor de renovatie en het inwerking 

stellen van de spuisluis. De sluis wordt omgebouwd tot een tweezijdig doorlaatmiddel 

tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met de ingebruikname van de 

Flakkeese Spuisluis als doorlaatmiddel wordt de waterkwaliteit van het 

Grevelingenmeer verbeterd.   

  

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er moet hard worden gewerkt want de tijd is 

beperkt;  Het werk aan de waterkering, het zogenaamde civiele werk, moet namelijk 

buiten het stormseizoen worden aangelegd. Begin oktober moeten deze werken zijn 

uitgevoerd.  

  

Naast deze genoemde civiele werken worden ook elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige werken gerealiseerd. De sluis wordt voorzien van elektronische 

en werktuigbouwkunde snufjes om de Flakkeese Spuisluis optimaal te kunnen laten 

functioneren.  

  

Wat is de belangrijkste doestelling die Rijkswaterstaat wil bereiken met het 

opnieuw in werking stellen van de Flakkeese Spuisluis:  

   

De voornaamste doelstelling is de verbetering van de waterkwaliteit in het 

Grevelingenmeer.  

  

Wat is de nu oorzaak van deze kwaliteitsvermindering?  

  

Door zuurstof tekorten in het Grevelingenmeer gaat de waterkwaliteit achteruit. Dit 

heeft gevolgen voor het onderwaterleven. In het oostelijk deel van het meer, nabij de 

Grevelingendam, treedt stankoverlast op door afstervende waterplanten. Met het 

aanpassen en opnieuw in gebruik nemen van de sluis komt er een verbeterde 

zuurstofmenging en daarmee een betere waterkwaliteit in het oostelijk deel van het 

Grevelingenmeer.   
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De spuisluis wordt nu een doorlaatmiddel. Wat betekent dat precies?  

  

De Flakkeese spuisluis ligt in de Grevelingendam en vormt door middel van zes 

kokers een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. 

Oorspronkelijk werkte de sluis alleen van de Grevelingen naar de Oosterschelde. De 

sluis wordt nu geschikt gemaakt om het Grevelingenmeer met water vanuit de 

Oosterschelde te verversen.   

  

Wat moet hier allemaal voor gebeuren?  

  

De spuisluis aan de Grevelingenzijde zal geschikt gemaakt moeten worden voor de 

inlaat van vers Oosterscheldewater. De in- en uitstroming wordt verbeterd en robuuste 

oeverbeschermingen worden aangelegd om het verse water gecontroleerd  in het 

Grevelingenmeer te laten stromen.  

  

Aan de Oosterscheldekant zijn de werkzaamheden minder ingrijpend.  Hier wordt  ook 

de in-en uitstroom beter geleid en de huidige  bestorting verzwaard en het overtollige 

slib verwijderd.  

  

Bijkomend heeft Rijkswaterstaat besloten energie op te wekken om de Spuisluis 

energieneutraal te maken. Wat betekent dit nu?  

  

Het gebouw wordt geïsoleerd en de benodigde energie wordt opgewekt door 

alternatieve stroom opwekkers. Hoe dit precies gaat gebeuren is nog niet definitief 

bekend. Rijkswaterstaat is met de combinatie en het bevoegd gezag bezig dit verder  dit 

vorm te geven.  

  

Deze nieuwsflits heeft tot doel jullie, de belanghebbenden en belangstellenden, in te 

lichten over de vorderingen van dit unieke werk. Dit zal gebeuren middels deze 

nieuwsflitsen, welke in een logboek zullen worden aangeboden aan u.  

  

De stand van zaken per 6 juni 2016  

  

- De huidige bestortingen aan de Grevelingen worden verwijderd teneinde de 

robuuste bestorting in een later stadium te kunnen realiseren.  

- Na het schoonmaken van de buitenkanten van de Spuisluis is aan de 

Grevelingenzijde de sluis dicht gezet met stalen schotten in de bestaande 

schotbalksponningen.   

- Op dit moment worden de benen van de hevel drooggezet om het inwendige 

van de sluis schoon te maken en te inspecteren. De sluis heeft inmiddels bijna 

30 jaar niet gefunctioneerd dus zal op bepaalde plaatsen aan betonschade etc. 

gerepareerd moeten worden.  
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Plaatsen van de droogzetschotten        Verwijderen van bestorting en beschoeiing aan 
de Grevelingen  

  

Wat staat er te gebeuren na 27 mei:  

  

Begin juni: Droogzetting van de benen van de hevel aan de Oosterschelde kant.   

  

Na droogzetting aan de Grevelingenzijde worden de droogzetschotten om de 

kokers van de spuisluis dicht te zetten overgezet naar de Oosterschelde zijde, 

dit zodat de kokers ook aan deze zijde schoongemaakt en geïnspecteerd 

kunnen worden.  

  

Medio juni: Het maken van een tijdelijke dam aan de Grevelingenzijde.   

  

De werkzaamheden aan de Grevelingenzijde worden namelijk ‘ in den droge’ 

uitgevoerd.  Er is gekozen voor een droge uitvoering, aangezien er aan de 

Grevelingenzijde een woelbak en stromingremmend object gemaakt moeten worden. 

Deze constructies kunnen in den droge nauwkeuriger geplaatst worden.  

  

Graag tot de volgende nieuwsflits nr. 2.  
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Nieuwsflits 2 
  

De droogzetting aan de Grevelingenzijde.  

  
De aannemingscombinatie Van den Herik – SPIE is met volle energie bezig met het 

realiseren van de tijdelijke dam aan de Grevelingenzijde. Dit onderdeel van de 

renovatie is in volle gang en is een tijdrovend werk. Zorgvuldige opbouw van de 

tijdelijke dam is cruciaal, want deze moet straks het water van de Grevelingen 

tegenhouden gedurende de bouw. Als straks de bouwput wordt drooggezet dient er 

veilig en droog gewerkt te kunnen worden ten einde een kwalitatief en veilig werk te 

realiseren.   

  

Aan de Oosterschelde zijde wordt het werk in den natte uitgevoerd, dit aangezien er 

aan deze kant enkel bestaande constructies hoeven te worden aangepast. Deze zijde is 

immers in de jaren tachtig al optimaal aangelegd om te kunnen spuien, inclusief de 

benodigde elementen, zoals de woelbak, stromingsverdeler en steenbestorting).  

  

Op dit moment is de kern van de tijdelijke dam, bestaande uit stortsteen gereed. De 

buitenzijde van deze stenen dam wordt afgedekt met klei en hierop wordt een stevige  

kunststof folie toegepast. De klei samen met de folie zorgt voor een waterdichte dam.  

  

Aan de randen van de toekomstige bouwput aan de Grevelingen is de onderaannemer 

van de aannemingscombinatie, de firma Tjaden,  bezig met het aanbrengen van 

bronneringen. Deze bronneringen zullen de bouwput droog gaan houden.  

  

Tijdens deze droogzetting worden de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

  

- Schoonmaken van de bestaande spuisluis. De spuisluis wordt ontdaan van slib 

en aangroeiingen.  

- Aanbrengen van de nieuwe damwanden. De oude hebben de einde van hun 

levensduur bereikt en dienen vervangen te worden. Tevens worden deze anders 

geplaatst om de nieuwe stroom goed te kunnen geleiden.      

- Aanbrengen van de stromingsverdeler zodat het hevig stromende water wordt 

gedempt en via het stortebed veilig en zonder ontgrondingen het Grevelingen in 

kan stromen.  

- Aanbrengen van het stortebed ter voorkoming van uitspoelingen.  
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Met schepen wordt het stortsteen aangevoerd. Met een kraan worden de stortstenen 
vanaf het schip gestort, aansluitend worden deze met een kraan in de tijdelijke dam 
verwerkt.  

  

 
De kern van de tijdelijke dam wordt opgebouwd uit stortsteen. De stortstenen kern 
wordt aan de buitenzijde van de tijdelijke dam afgedekt met klei. Op de klei wordt 
een folie aangebracht om de dam waterdicht te krijgen.  
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De werken aan de Oosterscheldezijde.  

  

Het slib en sediment aan deze zijde (toe- en afvoergeul) wordt momenteel verwijderd. 

Aan de uitstroom van de toe- en afvoergeul is een bellenscherm geplaatst. Deze 

machine zorgt voor bellen in het water, welke als barrière werkt om de zwevende 

slibdeeltjes in het water tegen te houden, zodat deze niet de Oosterschelde opstromen 

en daar tot vertroebeling leiden.  

  

  
  

De spuisluis is afgesloten met de nieuwe schotten die voor dit werk zijn vervaardigd. 

Deze nieuwe schotten zijn voor dit werk gemaakt, omdat de oude schotten niet meer 

voldeden aan de huidige veiligheidseisen.  
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De kokers van de spuisluis zijn momenteel aan de Oosterscheldezijde dichtgezet met de 
nieuwe droogzetschotten. De kokers worden aan de binnenzijde (rechterfoto) ontdaan 
van slib en aangroeiingen, zodat deze geïnspecteerd kunnen worden en uitspoeling van 
slib tijdens de gebruiksfase voorkomen wordt.  

  

  

  

  

  

In de komende periode worden aan de Krammerzijde de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd:  

  

- Schoonmaken van de bestaande spuisluis. Ook hier verwijderen slib en 

aangroeiingen verwijderd.   

- Aanbrengen van nieuwe damwanden. Ook aan de Oosterscheldezijde worden 

deze vernieuwd omdat ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Deze 

worden ook weer stroomgeleidend aan gebracht.  

- Aanbrengen van aanvullende bestorting. Na onderwaterinspectie van de 

bestaande bestorting wordt berekend hoeveel er bijgestort dient te worden om 

een robuuste constructie te realiseren die het in- en uitstomende water veilig 

kan geleiden zodat er geen ontgrondingen ontstaan.  

  

Tot zover deze 2e nieuwsflits over de werkzaamheden aan de Flakkeese Spuisluis. De 

volgende nieuwsflits kunt u wederom over ongeveer 4 weken verwachten.  

  

  

Nieuwsflits 3 
  

Realisatie van de werken aan de Krammerzijde  
  

De damwandschermen aan de Krammerzijde ten behoeve van de watergeleiding van de 

Krammerzijde naar de Grevelingenzijde zijn op diepte gebracht en voorzien van de 

benodigde ankers om de damwand stabiel te houden. Daarna kan de grondaanvulling 

achter de damwand worden aangebracht en voorzien worden van een betonnen 

afwerking (deksloof).  

  

Tevens is slib en sediment, gelegen, op de bestorting, die aangebracht is in 1983, 

verwijderd. Hierna kan worden vastgesteld, door middel van duik- en proefonderzoek, 

wat er aan aanvullende bestorting moet worden aangebracht, zodat in de gebruiksfase 

de energieke stroom water zonder ontgrondingen kan passeren.  
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Nog uit te voeren werken Krammerzijde:   

  

- Aanvullen grond achter de damwanden.  

- Aanbrengen van de betonnen deksloof op de damwand.  

- Aanbrengen van aanvullende bestorting.  

  

Realisatie van de droge bouwput (Grevelingenzijde)  

  

Zoals u in voorgaande nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft de afgelopen weken de 

droogzetting van de dam plaatsgevonden. Inmiddels heeft de aannemerscombinatie 

Van den Herik/Spie de bouwput volledig drooggezet en vinden de werkzaamheden 

momenteel plaats in de bouwput. De bouwput is op dit moment voorzien van op-  en 

afritten om materieel en materiaal vlot af-  en aan te kunnen voeren.  

  

 

De werken in de bouwput op dit moment  

  

De combinatie is nu bezig met het aanbrengen van de damwandprofielen. De oude 

damwanden zijn einde levensduur, wat betekent dat deze volledig vervangen moeten 

worden. Dit damwandscherm zal het water stroom geleidend gaan voeren van de 

Grevelingen naar de Oosterschelde. Ook is het damwandscherm  die de waterstroom 

gaat breken, de zogenaamde energieremmer (diffusor), inmiddels aangebracht.  

Voor het aanbrengen van deze schermen is de ondergrond tot NAP -7.00 m onderzocht 

op de aanwezigheid van obstakels zoals betonblokken en stortsteen. Er is in het tracé 

van de damwand flink wat stortsteen gevonden en verwijderd. Na verwijdering van dit 

materiaal zijn  de schermen veilig aangebracht.  

  

Na het aanbrengen van de damwandschermen wordt de bouwput verder ontgraven om 

het stortebed bestaande uit een betonvloer, zware betonblokken, zware en lichtere 

stortsteen, op de gewenste diepte aan te brengen.  Op de bodem van de bouwput, dus 

onder deze stortebedden wordt een doek aangebracht om te zorgen dat het stortebed 

zanddicht is.  

  

In deze periode worden ook de kokers van de spuisluis ontdaan van 

aangroeiingen.  Deze aangroeiingen bestaan hoofdzakelijk uit aangehechte 

oesters en mossels.  

  

Nog uit te voeren werken Grevelingenzijde:  

  

- Het aanbrengen van de damwandankers.  

- Het ontgraven van zand ten behoeve van de aanvulling van de damwand aan 

de Krammerzijde.  

- Aanbrengen van diverse bestortingen.  

- Het verwerken van de tijdelijke dam (bestaande uit stortsteen) in de nieuwe 

bestortingen richting het Grevelingen.  
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Op de linkerfoto ziet u de droogstaande bouwput. Op dit moment wordt de bodem 

geprofileerd. Op de rechterfoto ziet u de aangebrachte damwandschermen aan de 

Grevelingenzijde, welke in de gebruiksfase het water uit de sluis zullen geleiden.  

  

  
Vooraanzicht van de sluis aan de Grevelingenzijde. Op de voorgrond ziet u de in de 

bouwput aangebrachte geotextiel, waarop de filterconstructie en stortebed zal worden 

aangebracht. Op de achtergrond ziet u het plaatsen van de damwandschermen.  
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Bovenaanzicht van het aangebrachte geotextiel. Op het textiel wordt een 

filterconstructie aangebracht met daarop het stortsteen, zoals u kunt zien in de volgende 

foto.  

  

  
Op deze foto ziet u de opbouw van het stortebed in verschillende fasen. Op het 

geotextiel (voorgrond) wordt de filterlaag op het textiel aangebracht om het doek te 

beschermen (midden). Op deze filterlaag komt het zwaardere stortsteen te liggen 

(achtergrond).   
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Nieuwsflits 4 

  

Realisatie van de werken aan de Krammerzijde  
  

Afgelopen weken is gestart met de afwerking van de damwanden aan de 

Krammerzijde. Momenteel vinden de laatste grondaanvullingen plaats achter de 

damwanden, waarna de nieuwe constructie gereed is.  

  

Zoals u in de voorgaande nieuwsflits kon lezen is het baggerwerk om het slib en 

sediment op de bestorting, die in 1983 is aangebracht, verwijderd. Inmiddels heeft ook 

het duik- en proefonderzoek plaatsgevonden om te bepalen of en hoeveel aanvullende 

bestorting moet worden aangebracht. Op basis van het onderzoek bleek dat er 

aanvullende bestorting moet worden aangebracht in de geul naar de sluis. Deze 

werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd.  

  

 

Nog uit te voeren werken Krammerzijde:  

  

- Laatste grondaanvullingen achter de damwanden  

- Afwerken van de betonnen deksloof op de damwand  

- Aanbrengen van aanvullende bestorting in de toegangsgeul  

  

Gedurende de komende weken zullen de civiele werkzaamheden aan de Krammerzijde 

in zijn geheel afgerond worden en dat mooi op tijd voor de dijksluitingsperiode, welke 

1 oktober aanvangt!  

  

Realisatie van de werken aan de Grevelingenzijde  

  

Zoals u in de vorige nieuwsflits heeft gelezen zijn in de afgelopen periode de 

verankeringen van de damwanden aangebracht aan deze zijde. De gehele constructie is 

daarmee nu afgerond.  

  

Afgelopen weken is door de aannemerscombinatie keihard gewerkt aan het realiseren 

van de nieuwe waterbodembescherming in de drooggezette bouwput. Zoals u in de 

voorgaande nieuwsflits kon lezen en zien is de bescherming van de waterbodem 

opgebouwd uit zware betonblokken net na de diffuserwand, welke het water direct na 

de sluis sterk afremt, met daarachter de bescherming van de waterbodem, bestaande uit 

een filterlaag en bestorting, met daaronder een geotextiel, zodat de bescherming 

zanddicht is. De werkzaamheden aan deze waterbodembescherming lopen momenteel 

in de afrondende fase. Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog deze week 

gereed!  

  

Op 26 augustus zijn luchtfoto’s gemaakt van de werkzaamheden aan de Flakkeese 

Spuisluis. De foto’s van de bouwput aan de Grevelingenzijde met daarin de afgeronde 

diffuserwand, betonblokken en opbouw van de waterbodembescherming vind u 

natuurlijk terug in deze nieuwsflits!  
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Naar verwachting zullen alle  werkzaamheden in de droge bouwput eind van deze week 

of in de loop van volgende week afgerond worden. Dit betekent dat wij de bouwput 

volgende week weer gecontroleerd vol met water zullen laten stromen, waarna het 

prachtige stukje vakmanschap wat geleverd is weer grotendeels onder water zal staan.  

  

Nog uit te voeren werken Grevelingenzijde:  

  

- Afronden van de bestorting in de droge bouwput  

- Tijdelijke dam afbreken en water inlaten  

- Het verwerken van de tijdelijke dam (bestaande uit stortsteen) in de nieuwe 

bestortingen richting de Grevelingen (buiten de bouwput)  

Zoals beloofd vindt u hieronder een overzicht van de luchtfoto’s die in de afgelopen 

periode gemaakt zijn.  

  

  
Op bovenstaande foto’s ziet u hoe een baan van geotextiel wordt aangebracht, waarop 
de filterlaag en bestorting wordt aangebracht. Zoals u ziet worden de laatste banen voor 
de tijdelijke dam momenteel gerealiseerd.  

  

  
Totaaloverzicht van de bouwput, tijdelijke dam, het depotterrein en de aangebrachte 
waterbodembescherming aan de Grevelingenzijde.  
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Op de foto ziet u de lopende werkzaamheden aan beide zijden van de Spuisluis. U ziet 
dat aan beide zijden de nieuwe damwanden zijn geplaatst en momenteel de 
grondaanvullingen achter de damwanden plaatsvinden.  

 
Op de foto ziet u de zes verschillende kokers, de nieuwe damwanden ter geleiding van het 
water en de diffuserwand voor de betonblokken, welke het water wat uit de kokers stroom 

sterk afremt.  
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Deze foto geeft u een indruk van het daadwerkelijke formaat van de betonnen vloer net 
na de diffuserwand. Zoals u ziet zijn de betonblokken welke zijn hergebruikt van 
behoorlijke omvang. Desondanks is de vloer en de achterliggende bestorting enorm 
strak aangelegd. Een sterk staaltje vakmanschap!  

  

 

  

 

 

Nieuwsflits 5   

 

Realisatie van de werken aan de Krammerzijde  
  

De werkzaamheden aan de damwandconstructies zijn inmiddels afgerond. In de vorige 

nieuwsflits is gemeld dat de bestaande stortebedden aan de Krammerzijde moeten 

worden aangevuld en verbeterd. Als onderdeel van het verbeteren van de stortebedden 

worden nieuwe zinkstukken geplaatst aan de Krammerzijde, waarop het stortsteen 

wordt verwerkt.  
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U ziet hier de voorbereiding van een zogenoemd zinkstuk. Het zinkstuk wordt gemaakt 
uit geotextiel met daarop een vlechtwerk van wiepen (vaak wilgentenen), welke ertoe 
dienen om het stortsteen vast te leggen en het doek op zijn plaats te houden. De 
zinkstukken worden op locatie gemaakt en aansluitend op het water getrokken. De 
wiepen zorgen ervoor dat het geheel blijft drijven.  
 

  
 

Aansluitend wordt het te water gebrachte zinkstuk verplaatst naar de juiste locatie. Op de 
locatie wordt het zinkstuk afgezonken door er gecontroleerd stortsteen op aan te brengen. 

Als het zinkstuk is afgezonken wordt het overige stortsteen verwerkt tot de juiste 
laagdikte is ontstaan.  
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Uit eerdere inspectie van de oude pompen is gebleken dat ze nog in dusdanig goede 

staat waren door het toen geleverde vakmanschap dat er enkel een revisie nodig was. 

De gereviseerde pompen inclusief motoren zijn inmiddels teruggeplaatst in het 

pompgebouw van de Flakkeese Spuisluis. Het bedieningsgebouw, inclusief de 

verbinding naar de hevel boven op de dijk, zijn gestript van (te) vervallen bekabeling 

en behuizing, zodat de nieuwe bekabeling en behuizing kan worden aangebracht in de 

komende periode.  

 

   
 

Op de foto ziet u de bestaande pompen en installatie, welke recentelijk gereviseerd zijn 
en aansluitend zijn teruggeplaatst in het bedieningsgebouw aan de parallelweg.  

Nog uit te voeren werken Krammerzijde:  

  

- Het plaatsen leuningen/hekwerken langs de spuisluis.   

- Het afronden van de bestortingswerken in de toegangsgeul.  

- Het aanbrengen van de elektrische en werktuigbouwkundige werken in het 

bedieningsgebouw.  

- Het treffen van bouwkundige isolerende maatregelen in het 

bedieningsgebouw.  
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Realisatie van de werken aan de Grevelingenzijde  

  

De werken aan de damwandconstructies zijn aan de Grevelingenzijde eveneens 

afgerond. Ook aan deze zijde worden de stortebedden op dit moment in orde gemaakt 

en worden hiertoe nieuwe zinkstukken geplaatst, waarop het stortsteen wordt verwerkt 

tot de juiste laagdikte. Afgelopen weken is door de aannemerscombinatie keihard 

gewerkt aan het realiseren van deze nieuwe stortebedden in de Grevelingen, welke 

aangesloten moeten worden op de stortebedden die in den droge zijn aangebracht. Deze 

werkzaamheden zijn inmiddels voor het overgrote deel afgerond.   

  

Voor het realiseren van deze stortebedden wordt gebruik gemaakt van het stortsteen 

waarvan de tijdelijke dam was opgebouwd. De tijdelijke dam rond de bouwput is na 

het gereedkomen van de laatste werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de 

stortebedden en diffusor wand, doorbroken, zodat het water weer gecontroleerd de 

bouwput in kon stromen. Helaas is hierdoor al het geleverde vakmanschap weer onder 

water komen te staan en niet meer te aanschouwen. Gelukkig zijn er volop (lucht)foto’s 

gemaakt tijdens de werkzaamheden, zodat u al in de voorgaande nieuwsbrief heeft 

kunnen genieten van de mooie beelden van de bestorting.  

  

  

Ook het straatwerk is inmiddels vernieuwd en op korte termijnen zullen ook de 

hekwerken geplaatst worden.  

  

Nog uit te voeren werken Grevelingenzijde:  

  

- Aanbrengen stortebedden in de het Grevelingenmeer als aansluiting op de 

stortebedden welke in den droge zijn aangebracht.   

- Aanbrengen leuning/hekwerken langs de spuisluis.  

 

 

Zesde nieuwsflits  
  

Beste belangstellende,  

  

Hierbij zenden wij u de zesde nieuwsflits van de renovatie van de Flakkeese 

Spuisluis. Zoals u in voorgaande nieuwsbrief kon lezen zijn de civiele 

werkzaamheden inmiddels geheel afgerond. Als laatste civiele activiteiten zijn de 

hekwerken rondom de spuisluis geplaatst, zijn de laatste bestortingen uitgevoerd 

en zijn de boeienlijnen aan beide zijden van de spuisluis uitgelegd. Daarentegen 

zijn de werkzaamheden aan de werktuigbouwkundige en elektrische installaties 

van de Flakkeese spuisluis pas net gestart. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen 

is er echter al veel werk verzet aan deze nieuwe installatie!  

  

Realiseren van de voedings- en besturingspanelen  

  

Afgelopen weken zijn de nieuwe voedings- en besturingspanelen gebouwd, welke de 

installaties van de spuisluis moeten gaan aansturen. Deze voedings- en 
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besturingspanelen zijn gebouwd in de werkplaats van SPIE en worden geplaatst in 

kasten.   

  

  
Op de foto’s ziet u het opbouwen van de voedings- en besturingspanelen in de 
werkplaats van SPIE. De kasten zijn na afbouwen in de werkplaats getest, waarbij 
specialisten van Rijkswaterstaat uiteraard aanwezig waren.  

  

Testen en plaatsen van de voedings- en besturingspanelen  

  

Voordat de kasten met daarin de panelen geplaatst kunnen worden bij de Flakkeese 

Spuisluis dient de werking van de panelen uiteraard getest te worden. De testen hebben 

na afbouw onder toeziend oog van specialisten van Rijkswaterstaat plaatsgevonden in 

de werkplaats. Uit de verschillende testen is gebleken dat de voedings- en 

besturingspanelen perfect functioneren. De dag na afronding van de testen zijn de 

kasten op transport gezet en geplaatst in het bedieningsgebouw van de Flakkeese 

Spuisluis.  

  

  
Direct na afronding van de testfase  in de werkplaats zijn de kasten op transport gezet. 
Op deze foto’s ziet u het plaatsen van de kasten in het bedieningsgebouw.  
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Aanpassen van de spuiseinen  

  

Om de in werking zijnde spuisluis aan te kondigen staat er op de dijk bij de Flakkeese 

Spuisluis een seinpaal. Omdat de spuisluis in de toekomstige situatie naar twee zijden 

kan spuien diende de spuiseinen op deze paal aangepast te worden.   

  

Op de paal zijn twee extra steunen met LED2-scheepsvaartseinen geplaatst. Daarnaast 

is de seinpaal geheel gestraald en opnieuw geconserveerd, zodat deze er weer als 

nieuw uitziet. Het terugplaatsen van de seinpaal heeft op 1 november plaatsgevonden.  

  

  
Op de foto’s ziet u de aangepaste en gerenoveerde seinpaal op de dijk. Zoals u kunt zien 
kan de paal straks naar beide zijde van de spuisluis een waarschuwing afgeven als de 
spuisluis in gebruik is.   

  

Koppelen van de vacuümpompen  

  

Zoals u in voorgaande nieuwsbrief kon lezen zijn de gereviseerde vacuümpompen 

reeds geplaatst in het bedieningsgebouw. Afgelopen periode is daarom ook gestart met 

het vervangen van het leidingenwerk van de hevel naar de vacuümpompen. Eerst zijn 

de nieuwe hevelkoppen geplaatst en aansluitend zijn de nieuwe vacuümleidingen 

gemonteerd, welke in de dijk lopen, parallel aan de rijksweg.  
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Op de linkerfoto ziet u de inmiddels volledig aangekoppelde vacuümpompen welke in 
het bedieningsgebouw staat. De vacuümpompen zijn verbonden met de nieuwe 
hevelkoppen via nieuwe vacuümleidingen, wat u op de rechterfoto kunt zien.  

  

Nog uit te voeren werkzaamheden  

De komende periode zal verder gegaan worden met het afbouwen van de 

vacuümleidingen en hevelkoppen. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn worden 

er nog kleinschalige rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Overgroot deel van de 

komende periode zal echter gespendeerd worden aan het elektrisch koppelen van de 

kasten aan de installaties. Aansluitend zal gestart gaan worden met het testen van de 

installaties. Hierover kunt u meer lezen in de volgende nieuwsbrief!  
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Gemeente Moerdijk zet jachthaven Willemstad in etalage 

   

 

 
Drukte in de gemeentelijke jachthaven van Willemstad. Archieffoto Marcel 

Otterspeer 

WILLEMSTAD - De gemeente Moerdijk wil af van de gemeentelijke jachthaven in 

Willemstad. Er komt een onderzoek naar een andere exploitatie, bijvoorbeeld door een 

commerciële partij. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad. 

Volgens wethouder Thomas Zwiers hebben zich al verschillende gegadigden gemeld. "De 

haven kan in commerciële handen komen of de exploitatie wordt overgenomen door een 

vereniging. Van beide kanten bestaat interesse. We willen volgend jaar een knoop doorhakken 

over hoe het verder moet met de jachthaven." Willemstad is de laatste jachthaven die nog in 

handen is van de gemeente. De haven telt 240 ligplaatsen, de belangstelling daarvoor is groot: 

er is een wachtlijst. Toch legt de gemeente er jaarlijks geld op toe. 


