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GrootSallandwijst
detailontwerp
balgstuwkeringaf
WaterschapGrootSallandheefthetdetailontwerpvandeHollandscheBeton-enWaterbouw bv
(HBW! vandebalgstuwkeringtussen hetKetelmeerenZwarteMeervonacweekajgewezen. Dit
gebeurdeopadviesvandeBouwdienstvanRijkswaterstaat.Dievindtaaihetontwerponvoldoende
zekerheidbiedtomwest-OverijsselreaenhoogwatervanafhetIJsselmeertebeschermen.Hetwaterschapverwachtdatdeaannemertoteenaanpassing vanhetontwerpkankomen,zodateenveilye
balastuwkenn^kanwordenaanaelead.Deuitvoerendewerkzaamhedenaandesruwliggen inmiddelsbijnazevenmaandenstil.
Hetontwerpenvanbepaaldedetails
duurt langerdanwasvoorzien.Het krachtenspel vanstormenhoogwateropdemet

indeovergangvandevlakkedrempelnaar
het(schuine) taludiseenkritiekonderdeel
inhetontwerp.Doorplooivorminginde

balgkunnenopdieplaatsgrotepickspanningenontstaan.Omdiespanningente
berekenenheeft HBWgebruikgemaaktvan
een rekenmodel.Metproevenisnagegaanof
hetbalgdocksterkgenoegisomdezepickspanningenoptevangen.DeBouwdienst
vanRijkswaterstaat heeft alsdirectievoerder
met namebezwaren tenaanzien vande
wijzewaaropdepickspanningenzijnberekend.VolgensdeBouwdienst wordtdoorde
aannemereen tegunstig beeldgeschetst.De
werkelijkebelastingen opdebalgen zullen
aanzienlijker hogeruitvallen,denkt

Dehuidigewaterkeringeninhetgebied
vanhetIJsselmeertotaanZwollevoldoen
nietallemaalaandenormen.Deoverstrominglunsmagslechts 1op1250tot
2000jaarbedragen,maarbedraagtnuin
Zwolle 1 opde23jaarenindepolder
Mastenbroek 1 opde15jaar.Bovendienzou
bijeenoverstromingdepolderdandrietot
viermeteronderwaterkomentestaan.

Rijkswaterstaat. DeBouwdienst heeftook
commentaar opdewijze waaropdesterkte
vanhetdoekisbepaald,zijhetdatdezekritiek minderernstigis.
Indezomervan 1997zijndefundcringswerkzaamhedenvoordebalgstuwkeringbij
Ramspol begonnen. Hiertoezijnzon800
heipalenindewaterbodemgeplaatst.
Daarnazijndriebouwkuipengemaaktdoor
damwandenteslaan.Vervolgensiseen
anderhalve meterdikkewatcrafsluitendc
laagvanondcrwaterbetongestort.Opdeze

DebalgstuwkennakomtindeRamsgeulenhetRarrudiep,
tw«geulentussenhetKetelmeerenhetZwarteMeer. De
kernigbestaaiuitdriebalgenvanrubberdoek,diekunnen
wordenopgepompttotenormebalonnen.Dieliggennormaalopgevouwenopdebodemvandebetonnenbakinde
geulen.Sehepenvarendaaroverheen.

wateren luchtgevulde balgen,blijktcomlexerdangedacht. Rubbcrbalgdoekmetde
uiste wapening moetdestormvloed vanaf
IJsselmeerkunnen weerstaan.De veiligicidvandebalgstuwkering hangtookvoor
een belangrijk deel afvandebevestigingvan
de balgen.Deinklemming vanhetbalgdock

vloerzal indedriebouwkuipen,voorelke
balgeen,constructicbcton wordengestort.
Hiermee wordteendrempel aangelegd
wa.u.iandebalgen kunnen wordenbevestigd.Voordatdit kanplaatsvinden, moet
eerst hetontwerpvandebalgzijngoedgekeurd.Hetontwerp moet een volledig
veiligeconstructieopleveren. Endaarisde
aannemer totdusverreniet ingeslaagd.
WaterschapGrootSallandende Bouwdienst
van Rijkswaterstaat gelovenechterdatde

ontwerpproblemen optelossenzijn.
Voordebalgstuwkcringstaateenbedrag
van 155,6miljoen gulden gereserveerd.
Inmiddels is 37miljoengulden uitgegeven,
inclusief8miljoengulden voordeplanvorming. Nu meteenandertypewaterkeringaandeslaggaanzoueen forse kapitaalvernietiging betekenen. Ditvindt hetwater
schaponwenselijk, temeeromdat het technisch mogelijk iseen balgstuwkcring te
bouwen met voldoende veiligheidsgaranties.

Het bouwen vaneenandertypekeringzou
ookvoorbijgaanaandegoede inpassingvan
debalgstuw in het landschapenaande
beperkte onderhoudskosten.
WaterschapGrootSallandgaatervooralsnog vanuitdatdebalgstuwkering dienst
kangaandoen voor hetstormseizoen in het
najaarvan 2000.Oorspronkelijk zoude
keringdekomendezomeropgeleverd
worden, f
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Delta mag (nog) geenindustriewater
leveren in Brabant
DeprovincieNoord-BrabantgaarnietmberoeptegendeuitspraakvandearrondissementsrechtbankinDenBoschop18december|.l..maaigunt haarargumentatie bi)debeschikkingaanscherpen.DerechtbankoordeeldedatdeweigeringvandeprovincieomDelta Nutsbedrijven NVin
Middelburgeenvergunning teverlenenom indusmewateTtelevereninBergenopZoomonvoldoendeonderbouwdwas.Deprovincieblijft ophetstandpuntdatDeltageenindusrnewatermagleveren
inhetverzorgingsgebiedvanWaterleiding Maatschappij"Noord-West-Brabant'.
Deltalevenaljarenindustriewatcrvanuithetpompstation Kraaijcnbcrgaan
General ElectricPlasticsinBergenopZoom.
Medio 1995 bleekookbijanderebedrijven
behoeftetebestaanaanindusrnewater.vanwegedelagereprijsende'passende'kwaliteit.
Delta heeft daaropaande province
Noord-Brabant een vergunning gevraagd
om rechtstreeks,zonder tussenkomst vande
Waterleiding Maatschappij 'Noord-WestBrabant',industriewater temogen leveren
•nBergenopZoom.Inhetgeval vanGeneral
Electric Plastics levert Delta al hetwater.
"naarstuurtWNWBderekeningomdatZIJ
het waterbijDelta inkoopt. Deprovincie
weigerdedevergunning. Delta staptedaaropnaarderechter.Dieverklaardedewcigei n g vandeprovincie nietig.
Derechtbank vindt datdeprovinceeen
oetcronderbouwde motivatie moetgeven
^ r haaruitspraakdatde voorgenomen
'cveringvanindusrnewater doorDeltaeen
doelmatige watervoorziening in NoordBr
abant indewegstaat.Dat washet grote
Punt voordeprovincie envoor Waterleiding
^tschappij "Noord West Btabant" De
ProvincievreestdatDeltadekrenten uitde
P*P haalt dooralleencenpaarlucratieve
j*dnivcn van watertewomen. Andere
""wijven .«uidendanvandeze voorziening
S t o k e n blijvenoftegen relatiefhogeVosn

'ogdooreenander waterIculingbc)f wordenvoorzien. Uit overwegingen

vandoelmatigheid geeft deprovinciede
voorkeuraaneenbedrijfdatzoweldrink-en
industricwater levert,onderandereinverband metdeaanlegen hetonderhoud van
deleidingen.
Derechtbank verklaardedeanderepuntenvanDeltaongegrond. Delta wasonder
anderevanmeningdatvoordeleveringvan
indusrnewater inhet verzorgingsgebied van
WNWBgeenvergunning vandeprovincie
nodig is.Volgensderechtbank isdewater-

Icidingverordeningookvantoepassing op
industriewater en moet Delta voor levering
welovereen vergunning beschikken.Een
anderargument vanDelta wasdatdeweigeringvandeprovincie instrijd zouzijn met
het EG-verdrag.VolgensDelta wordtde
monopoliepositie vandeWNWBophet
gebied vandedrinkwatervoorziening uitgebreid meteen monopolieopdemarkt
voorindustriewatervoorziening. Delta stelt
datdeWNWBkennelijk niet instaat iste
voldoen aandevraagnaarwater. Daaromis
volgens Deltasprakevanmisbruik van
machtspositie.
Volgensderechtbank beschiktde
WNWBniet overeen machtspositie opde
marktvoor industriewatervoorziening.
Bovendien isgeensprakevaneventuele uitbreiding totdiemarkt.Het bestreden
besluit verandert nietsaandepositievande
WNWB.Welissprakevaneen objectieve
noodzaakomdeleveringvanindusrnewater
aandeWNWBvoorrebehouden,aldusde
provincie, f
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PWN wint No-Dig Award 1999
NVPWNWaterleidingbedrijf Noord-Holland
ItNo-Dy Award1999gewonnen.
;irDrinkwatervoorziening Mamenden
Blankenkreegdepn|sop22januarioverhandigdmdensInfratech99. devakbeursvoor
jvn.i M.:'-.•' enucgatbouw.
PWNkniet de
hetprojectZuid
datbestaat uitdebouwvaneenwaterfabnek
inHeemskerkeneendistnbunepom;
non inHoofddorp,deuitbpro
ducnebednifWimMensinkendeaanl
verschillende verbindende Icidingnaces.
Indietracészaten in totaal jokruisingen meteen totale lengtevan9}«> n a
Diewerdenallemaal uitgevoerd metde

zogeheren No-Dig-technieken, technieken
waarbijnietgegraven hoefde reworden.
Hierdoorwerdenauto-,spoor-en waterwegen,cen beschermd duingebied,een morfologische heuvel van prehistorische waarde,
natuurgebieden endelen vandestelling van
Amsterdamongestoord gekruist.
PWNmaaktalsinds 1987gebruikvan
horizontaalgestuurde bonngen bijdeaanlegvanleidingen.Tijdensdelaatstejaren
zi|ndewerkzaamheden uitgevoerddoor
LMRDrilling GmbH LudwigFn
GmbH& Co..A.HakNederland BV.Nacap ;
Nederland I
\ Smit Hanab.S. van
'ndmechanica
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