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STORMVLOEDKERING BIJ ST. PETERSBURG

Nederlandseingenieurs
opdebresvoor
Sovjet-project
DuizendenarbeidersbegonneneindjarenzeventignabijSt.Petersburgaandebouwvaneenz$kilometerlangestormvloedkeringterbeschermtngvandestadtegenhetzeewater.Maaronrustonderbevolkingenmilieubewegingovermogelijkeschadelijkemilieueffectenvandedamzorgdententijdevan
Gorbatsjovsglasnost'voorstilleggingvanditlaatstegroteSovjet-project.Deangstvoormilieuschade
isongegrond,steldeWLlDelftHydraulicstoenenooknu,twaaljjaar later,inNedeco-verbandheejt
WLzojuisteenmilieuejjectrapportageajgerond tervoorbereidingvaneen leningvandeEuropeanBank
/orReconstructionandDevelopment(EBRD)diedeajbouwvandekeringmogelijkmoetmaken.
Hetenormekunstwerk indeNevabaai
valtgrofweg tetyperen alseen Afsluitdijk
meteenMaeslantkering erin.RoyalHaskoninglichttedeafgelopen maanden detechnischekantvanhetproject door,WLDelft
HydraulicsmaaktedeMER-studieen
NEI/Kolpronhielddefinanciëntegen het
licht.Metééngezamenlijkgedragen eindconclusie:hetorigineleontwerp vande
Soyjet-ingenieurs istechnischgoedeneconomisch haalbaarenheeft geenonoverkomelijke nadeligeeffecten ophet milieu.
Alleenopdetailszijnaanpassingen nodig.
Vanafhetvervallen'balkonnetje van
Breznjev' -eenuitkijkpost ingericht halverwegededamvoordetoenmalige partijbonzen-isdeomvangvanhet immensewerk
goed teoverzien.Richtingheteiland Kotlin,
midden indebaaiwaarindeNeva-rivier uit-
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mondt, strekt zicheenenormebouwput uit.
Roestigebouwkranen wachtenaljaren op
voortzetting vanhetwerk.Dediepgelegen
633meter langetunnelvoorautoverkeeris
halfklaar,maardeconstructies erboven die
nodigzijn voordevormingvaneen afsluitbaredoorgangvoorgrotezeeschepen zijn
noglangniet af Aandeanderezijde ploegen
schependoordehuidigevaargeul richting
St.Petersburg.De5100meteropenzeedie
hier nogligt,ishetlaatstestukje waarde
dam nogmoetwordendoorgetrokken.Is
dezelaatsteopeninggedichtenvervangen
dooreennieuwescheepvaartopening, dan
ontstaat nietalleeneenafsluitbaar systeem
vandammenensluizen,maarookeensnelle,25kilometer langewegverbinding tussen
denoord-endezuidoevervandeNeva-baai.
Maarzoverishetnoglangniet.Want
sindsdeineenstortingvandeSovjet-Unie
heeft Ruslandgeengeldvoor megaprojecten.
Feitelijkwashetin 1989de'glasnost'vanGorbatsjovdiezorgdevoorstilleggingvanhet
project.Indenieuweopenheidwerdgeluisterdnaarprotestenvanvissersenmilieubewegingtegende'Leningrad-dam'.Diezou
namelijk verantwoordelijk zijn voordesterk
toenemendevervuilingenvissterfte.Sportvissersvingengeenvismeer,strandenaande
noordoeverwerdenwegensbacteriologische
verontreinigingindezomergesloten.Ook
dedengeruchtenderondeover besmettelijke
ziektendieveroorzaaktzoudenzijndoorhet
smerigewater.DriecommissiesvanRussischeexpertskwamenmetvolstrekt tegenstrijdige conclusies,waaropin19510besloten
werdtotinstellingvaneen onafhankelijke
internationalecommissieinIAHR-verband

Eenvandezesuinvaterin^ssluizen.

(InternationalAssociationofHydraulic
Research),onderleidingvandr.GaeleRodenhuis,roenmaligdirecteurvan WL. "Deoorzaaklagvooralbijde afvalwaterzuiveringsinstallatiesdieindezelfde tijd werden
gebouwd",verteltdr.HermanGerritsen(WL).
"Voordatdieoperationeelwerden,loosde
menhetafvalwater indesnelstromende takkenvandeNevarivier,waardoorsnellemengingenafvoer optrad.Denieuwezuiveringsinstallatiesblekenhuneffluent viapijpen
vlakonderdenoordoevervandebaaitelozen.
Destroomsnelheid wasdaarallaag.Endat
werdverergerddoordebouwacriviteiten-het
noordelijk deelvandedamhadtijdelijk geen
waterdoorlatendeopeningen.Hetgevolgwas
eenverhogingvandeconcentratiecolibacteriëntotverbovendenorm".
Aanbevelingen vandecommissiewaren,
delozingspunten teverplaarsen enbijde
verdereafbouw ookdetijdelijke milieueffectenteminimaliseren.Deteruglopendevisvangsten konden volgensdecommissieeen
veelheidaanoorzaken hebben.Anomalieën
inzoet-enzoutwatergehalte enintemperatuut blekenachterafdeoorzaak tezijn.Ook
werdniet uitgesloten,datvissersnuendan
netten spanden voorde240meter bredeopeningen indedam.DatSt.Petersburgeen
stormvloedkering nodigheefr endat het
ontwerp voordekeringdeugdelijk was
stond voordecommissieoverigensalseen
paalbovenwater.Vlaknade ineenstorting
vandeSovjet-Unie ontbraken echterde
financiën voorvoltooiing.Het huidige
Nedeco-project heeft totdoelvoordeEuropeanBankforReconstruction andDevelopmentaantetonendateenleningvan215
miljoen dollarnuttigenverantwoordis.
Aangeziendeberekendeschadedooroverstromingenjaarlijks gemiddeld70tot90
miljoen dollarbedraagr,zoudendekosten
vanvoltooiingvandedam (420miljoen dollar)invijftotzesjaar terugverdiend zijn.

ir.BertteSlaa voordedoorgang voordegrott schepen.

Peter de Grote
DeliggingvanSt. Petersburg maakte
waterproblemen vanafdestichtingonvermijdelijk. TsaarPeterdeGrotevestigdezijn
stadin 1703 ineenlaaggelegen moerasgebiedwaarrivierdelta enGolfvan Finland
elkaartreffen. Vooreenhaven isdieplek
gunstig,maar voorwoonbebouwing een
ramp.DeNevarivier-meteengemiddelde
afvoer van2500kubiekemeter perseconde
groterdandeRijn -mondt uit inhet meest
oostelijke, trechtervormige deelvandeGolf
vanFinland.Bijwestenwind ontstaat daaral
snelforseopstuwing.Tussen 1703 en nu
werddestad 295 maalgetroffen dooroverstromingenwaarbijsprakeisvan waterstanden bovende 160centimeter. Inlagere
delen vandestadstaandan allekelders
onderwater.Hetkanookerger:in1824
(421 cm), 1924 (380 cm), 1777 (321 cm), 1955
(293 cm)en 1975 (281 cm)werden niet alleen
infrastructuur enhistorischeen culturele
monumenten beschadigd,maar verdronken
ooktallozestadsbewoners.Hetaantaloverstromingenstijgt sinds i960bovendien fors.

Muterende bacteriën
WLlegdebijdehuidige milieustudie
sterkdenadruk opparticipatievan het
publiek,ondermeerdoorhet organiseren
vanopenbarehoorzittingen. Burgersen
NGO'swerdendoorradio-en krantenaankondigingen endooraanschrijvingactief

Debouwkranen staan alTwaalfjaar stil.

benaderd."Dediscussieoverdedamwas
sterkgepolitiseerd enderaarste verhalen
dedenderonde.Dedamzouonder meerde
oorzaakzijn van'muterende bacteriën'die
demeestverschrikkelijke ziektes konden
veroorzaken",verteltdr.Marinus Vis (WL).
"Wewildeneenzogrootmogelijk draagvlak
creërendooriedereenzijn verhaallaten doen
endoorallepunten vanzorginhet onderzoekmeetenemen".Het onderzoeksinstituut brachtnauwkeurigdebeginsituatie in
kaart,toegespitstopwaterkwaliteit, visstand
ensedimenten.Opbasisvan computersimulatiesbrachtWLdegevolgen inbeeldvan
voltooiingvandedam voorhet transport
vanstoffen enheteffect opfloraen fauna.
Ookwerdenalle 14lozingspunten in het
gebiedendebijbehorende concentraties
colibacteriën enBOD inkaartgebracht.Conclusies:deteverwachten veranderingen in
stromingspatronen, stroomsnelheden en
verblijftijden zijn zeerbeperkt,het totaalbeeldzallijken opdesituatievoordestart
vandedambouw.Alleendezuidwesthoek
wachteenlichteafname vandestroomsnelheidendaarmeeeentoenamevan coliformverontreiniging.Migrerende vis-deNevabaaiis'kraamkamer'voorveelvissoortenen
doorgangsgebied voordezalm-zalgeen
probleem hebbenmetde toenemende
stroomsnelheden indedamdoorlaten.
Eutrofiëring inhetgoeddeelszoetewater
valtniet teverwachten.Verdrogingvande

wetlands isvolgensWLgeenpunt vanzorg,
omdatdezegrotendeelsopgemiddeldzeeniveau liggen.De overstromingsfrequentie
vanwetlandsbeneden+150cm verandert
niet wanneerdedamdeuren worden afgeslotenomwaterstanden vanmeerdan 1,60
meter tevoorkomen.Milieutechnisch isde
Nevabaaizelfsbeterafmétdestormvloedkering,omdat industriële installaties, afvaldumpsenwaterzuiveringterreinen niet
meeronderwater kunnen lopen.
Alsdeelvandemilieueffectstudie heeft
WLmilieuactieplannen geformuleerd voor
deafbouw enhet laterebeheervandestormvloedkering.DeEBRDheeft uitvoeringen
toetsingdaarvanalsvoorwaardeaande
leninggesteld.Tevensisvoorgeschreven dat
hetpubliek continu opdehoogte wordt
gehouden overdevoortgangvandebouwen
destaatvanhet milieu.Gerritsen:"Ons
inziens isditdebestegarantie voordestad
opeenverantwoordewijzevan bescherming
regendeterugkerende overstromingen".

Maeslantkering
Dedam isgrotendeelsaf maardezes uitwateringssluizen functioneren slechts ten
dele.EvenalsindeOosterscheldekeringstaan
dedeurenaltijd open;zekunnen gesloten
worden bijdreigend hoogwater.Indetwee
zuidelijkesluizenontbrekendehydraulische
werkennoggeheel.Aanpassingen aanhet
inmiddels25jaaroudeontwerpvanhetelektrische,hetbesturings-enhetstormvloedwaarschuwingssysteem moetendekering
betrouwbaarder maken.Vandeaftebouwen
onderdelenspringendescheepvaartdoorgangenhetmeestinhet oog. Dievoordekleine
scheepvaart-110meterbreed,zevendiep,
meteendeurdieuitdegrondkomt-staatin
deschaduwvandedoorgangvoorgrote
scheepvaart:tweehonderd meter breed,\6
meterdiepenmetenormehalfronde deuren
terafsluiting bijeenstormvloed. "Inderdaad,
eenietskleinerzusjevandeMaeslantkering
bijHoekvanHolland",zeggendeNEDECOspecialisten.Haskoningmoest constateren
dat hetRussischeontwerp oponderdelen
slimmer isdanhetNederlandse.Door
gebruik vanhoogwaardigbronskonhetbolscharnierkleinerwordenuitgevoerd."Dat
staatnauweretoleranties toeenisnauwkeurigertebewerken.Deoplegdrukken worden
bijzo'nkleinscharnierzeergroot,maar zijn
acceptabel",aldusdeprojectleider vanHaskoning,ing.BertteSlaa.
Evenalszijn collega'svanhetWLgaatTe
SlaaervanuitdatdeEBRDeindoktoberde
benodigde leningverstrektendateind2003
debouwkanbeginnen,
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