ACHTERGROND

hetoverstromingsgebied ongeveereven
grootmoetenzijn alsdeWesterschelde.

O N D E R Z O E K NAAR OPSCHROEVEN VEILIGHEID I N
SCHELDE-ESTUARIUM

OpzichbeschiktdeZeeuwseDeltaover
eengrootpotentieelaan kombergingsgebied.InhetkadervandeDeltawerken zijn
grotewateroppervlakten afgesloten vande
invloedvandeNootdzee.DeOosterschelde
kandooidestotmvloedkering afgesloten
worden bijzwarestormen.Hierdoor blijven
indeOosterschelde dewaterstanden ookbij
storm laag.DeOosterscheldeomvateen
oppervlaktevanruim 350vierkantekilometer.Hierkunnen dusgrote hoeveelheden
watetgeborgenworden tijdens extreme
omstandigheden, aldusRoyalHaskoning.
Omdezecapaciteittekunnen benutten,is
eenverbinding nodigtussendeWesterscheldeenOosterschelde.DeOosterschelde functioneertdanbijstormalsbergingsgebied
voordeWesterschelde.

Planvoornieuwkanaal
tussenWester-en
Oosterschelde
Hetaanleggenvaneenverbindingskanaal tussendeWester-endeOosterscheldekandeveiligheid
achterindeWesterscheldeenmhetBelgischedeelvandeScheldejorsverhogen.Viadatkanaal, de
Overschelde,kantijdenseenstormovertolligwateruitdeWesterscheldenaardeOosterscheldewordengeleid.DeaanlegvandeOverscheldemeteenbeweegbaredoorlaatconstructieistechnischhaalbaarenzorgtervoordatdehoogwaterstanden tijdensstormmet30tot80centimeterlageruitvallen.
Dit blijktuitonderzoekvanRoyal Haskoning,dathetingenieursbureau opeigeninitiatie/uitvoerde
Deuitkomstenzijndusdanigpositie/datdezeeersteverkennendestudieverderuitgewerktkanworden,vindtHaskoning.
IndeWesterscheldestijgen dehoogwaterstanden delaatsteeeuwaanzienlijk.Die
stijging zetzichzeerwaarschijnlijk door
vanwegedezeespiegelrijzing indekomende
decennia.Nieuwedijkverzwaringenzijnop
veelplaatseninZeelandnogmaar moeilijk
intepassen.Hetcreërenvangecontroleerde
overstromingsgebieden lijkt eenbeteridee,
hoewelhetgevoeligligtindezedoorover-

stromingen geteisterde provincie.
VolgensRoyalHaskoning blijkt uitstudiesdatzo'ngecontroleerd overstromingsgebiedzovermogelijk landinwaarts aangelegdmoet wordenomvoldoendeeffect te
kunnen sorteren.Hetgebiedzou ongeveer
evengroot moetenzijn alshetgebied waar
mendewaterstanden wilverlagenomeen
substantieeleffect tekrijgen.Inditgevalzou

Eencomputeranimatievandeaanteleggen(sj>oor)hrug overdeOverschelde.
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Inprincipezouden debestaande kanalen
tussenWesterscheldeenOosterschelde
gebruikt kunnen worden,warehetnietdat
decapaciteitervanniettoereikend isomde
waterstanden voldoendetelatendalen.
EennieuwkanaalterhoogtevanBathzou
daarinwelkunnen voorzien,gelooft Royal
Haskoningnaaraanleidingvan haar
onderzoek.
DeOverscheldezouaangelegd moeten
worden naasthetSchelde-Rijnkanaal.Het
bestaandeBathseSpuikanaal kanervolgens
deplannen vanRoyalHaskoninginopgaan.
Eendoorlaatconstructie zorgtervoordatbij
laagwaterwatervandeOosterschelde naar
deWesterscheldestroomt.Hierdoor wordt
hetgetij opdeOosterschelde ietsgroteren
vermindert dezandhonger vandeOosterschelde.IndeWesterscheldestijgen delaagwaterstanden iets,waatdoorde bereikbaarheid vanAntwerpen verbetert.
Omhetruimtebeslag zoklein mogelijk
tehouden,zalhetBathseSpuikanaalbijde
plannen worden betrokken.Eenvoorwaarde
isdanweldatelderseen spuimogelijkheid
wordtgerealiseerd.Eenandergevolgvanhet
eventueel aanleggenvandeOverscheldeis
dateenspoorbrugentwee verkeersbruggen
vervangen moeten worden.DoordeintegratievanhetBathsespuikanaalindeOverscheldeontstaat eenmeergeleidelijke overgangtussenhetzouteenhetzoute
watersysteem.
RoyalHaskoningschatdekostenvan
aanlegvandeOverscheldeopongeveer435
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BelangrijkstedoelvandeaanlegvandeOverscheldeishetverminderenvandehogewaterstandenbijstormmet30
tot80cminhetoostelijkdee!vandeOosterscheldeenWcsterschelde.RechtsvandeOverscheldehetbestaande
Schelde-Rijnkanaal.

miljoen. Hiervoormoetzo'n 300hectarebinnendijksgebied opgeofferd worden,waarvan
tweederde landbouwgrond.
DeOverscheldelevertookgeldop.Die
'opbrengsten' bestaan uit hetuitsparen van
eenvolgenderondedijkverzwaringen inde
komendedecennia,zandwinningdoorde
aanlegvanhet kanaalenietsminder baggerinspanningoplangeretetmijn.Deaanleg
heeft ookminder tastbare voordelen.Door

ICT-bedrijJVemsuitGroningendaa,gtstudentenuiteen5peltebedenkenrondlietthemaintegraalwaterbeheer.Hetmottovandeprijsvraag
15'Spelenmetwater'.

degeulenzijn omgevingeenwijdse uitstralingtegeven,fungeert hetgebiedstraksals
deentreevanZeeland.DeOverscheldeis
ruim vanopzet,waarbij degeulaanweerszijden tussenslikkenenschorrendoor
stroomt, ^f
Voormeerinformatiekuntucontactopnemenmet
projectleiderMaartenjansen (010)46713 61.

Destudenten moetenzoveel mogelijk
facetten vanhetwaterbeheet betrekken bij
hetspel.Zemoetendusookrekening houdenmet tegengesteldebelangen, bijvoorbeeld ttansport, natuut,recreatie,visserij,
milieuenveiligheid.Ookmoeten destudentendeinfrastructuur inhetspelvetwetken,
zoalsdijken,gemalen,riolen,zuiveringsinstallaties,sloten enmeren.
Deinzenderszijn vrij indevormvan het
spel,zolangmaargeen bestaand spelwordt
gekopieerd.Alshetwinnendespelzichdaartoeleent,zalhet inbeperkteoplage worden
geproduceerd.
Deinzendingen worden beoordeeld door
eendeskundigejury,metonder meer dijkgraafMargaKoolvanWaterschap reesten
Wieden,hoogleraarCivieleTechniekenGeowetenschappen aandeTUDelft Hansvan
DijkenSTOWA-directeurJacquesLeenen.
Zij letten opondermeeroriginaliteit en
ptaktischeuitvoerbaarheid. Dewinnaar ontvangt eenstudiebeurs terwaardevan2500
euro.Destudenten hebbentot 22juni de tijd
omzichin teschrijven.Datkanalleenviaemail:award@vertis.nl.Deinzendingen moet
vóór 19augustus binnen zijn.In september
wordtdeprijs uitgeteikt.f"
Voormeerinformatie:
PieterDavids(05.98) 666T, 58.

Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijktweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010)4274165
iseenlijsttekrijgenmetalleverschijningsdataendedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantalprogramma'sisnamelijkgeschiktvoorgebruikin
eentijdschtift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergevalafgeraden!
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