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HOOFDSTUK 6 

HOEK VAN HOLLAND 

§6.1 Inleiding 

De havenmond van Hoek van Holland vormt thans de ingang naar het grote haven- en 
industriegebied Europoort te Rotterdam. Het biedt tevens doorgang aan de vele schepen die 
via de Nieuwe Waterweg het Europese achterland willen bereiken. De grote havenmond 
wordt omsloten door twee dammen die totaal ruim twee maal zo lang zijn als de dammen te 
IJmuiden en zeven maal de lengte van de dammen te Scheveningen bezitten. Niet alleen qua 
omvang, ook qua uitvoering vertonen de dammen duidelijke verschillen. 

Na een overzicht van de situatie voor de bouw van de dammen met hierin aandacht voor de 
constructie van de oude havenmond en de diverse plannen, volgt een toelichting op het 
ontwerp en het vele onderzoek dat hieraan vooraf ging en ook tijdens de uitvoering plaats 
had. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de uitvoering van de havendammen. Ook de 
andere werken die bijdroegen aan de huidige ingang van de Europoort zullen behandeld 
worden. Na een paragraaf over het onderhoud volgt tenslotte het kostenplaatje. 

§ 6.2 Ontwerp 
r 

§ 6.2.1 Oude situatie 

Het rivierengebied benedenstrooms van Rotterdam kent een lange geschiedenis. In 1565 
bevindt zich westelijk van het eiland IJsselmonde de vier tot zes kilometer brede beneden-
rivier 'De Mase', die wordt gevoed door de Maas en de Waal. In de Mase vormen zich na 
verloop van tijd, verscheidene platen van zand en slib die onder andere het eiland Rozenburg 
doen ontstaan. Dit eiland zorgt ervoor, dat de brede Mase tot twee betrekkelijk smalle bene-
denrivieren (de nieuwe Maas en het Schreur) wordt teruggebracht. Doordat de s'-Graven-
landse duinen in Zuid-Holland zich in een zo danig snel tempo zuidwaarts verplaatsen 
komen de twee rivieren nog binnen de kustlijn in Sen punt samen (zie fig. 6.1). 

Door de beweeglijke bodem van de Brielse Maas en van de Maasvlakte, worden voor de 
monding van deze rivieren ondieptes gevormd waarvan de scheepvaart naar Rotterdam veel 
hinder ondervindt. Een belangrijke verbetering brengt het bij Nieuwe Sluis in 1829 tot stand 
gekomen Voornse kanaal. Hierdoor wordt het mogelijk voor volgeladen schepen in 6 a 7 uur 
vanuit Rotterdam via het kanaal en het Haringvliet de zee te bereiken. Toch was deze route 
niet afdoende en diende er verbetering te komen aan de vaarroute over de Maas omdat de 
zeevaart op Rotterdam zich snel begint uit te breiden. 
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In Nederland bestaat in het midden van de vorige eeuw nog weinig kennis over grootscheep-
se verbeteringen van toegangswegen naar havens vanuit zee. De regering besluit derhalve 
eerst een onderzoek in te laten stellen naar soortgelijke projecten in het buitenland waar men 
wel ervaring had op dit terrein. De ingenieur van de waterstaat P.Caland ziet naast het 
gebruik van de nieuwe stoombaggermolens mogelijkheden voor het bouwen van dammen om 
de stroming te reguleren en een natuurlijke uitschuring te verkrijgen. Hij ontwerpt een plan 
waarbij de rivierarm langs de noordzijde van het eiland Rozenburg wordt gevolgd. Deze 
rivierarm zal via een doorgraving van de duinen van Hoek van Holland ten noorden van het 
Brielse zeegat in zee uitkomen waarna de nieuwe riviermond zichzelf zou moeten vormen 
door de natuurlijke uitschuring door de eb- en vloedbeweging (zie fig. 6.1). 
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Fig. 6.1 : Plannen waaronder de doorgraving van P.Caland [7] 

De uitvoering van het plan van Caland stuit evenwel op vele bezwaren vanwege de grote 
hoeveelheid geld dat het zou gaan kosten. Dankzij de toenmalige Minister-President 
Thorbecke krijgt het werk in 1866 echter toch doorgang. Thorbecke vergelijkt Nederland 
met "een trechter, waar door de wereldhandel zich in verbinding kan stellen met half Europa, 
met alle landen die achter ons liggen...hoe wijder men de opening van de trechter maakt, 
hoe meer erdoor zal gaan..." en concludeert dat "het een werk is dat wij moeten wagen" 
zodat in 1866 met de doorgraving van de duinen wordt begonnen. In de jaren 1866 - 1868 
wordt deze nieuwe Rotterdamse Waterweg gegraven en wordt de oorspronkelijke rivierarm 
afgedamd. Aan de monding van de rivier worden twee havendammen van ca. 500 m over de 
kop uitgebouwd. 

Hoewel bovenstaande getuigt van een voorspoedige uitvoering dient vermeld te worden dat 
het plan van P.Caland met de 'natuurlijke uitschuring' in de praktijk geheel niet opgaat. 
Slechts een gedeelte van de grond wordt door de stroming naar zee gevoerd. Het meeste 
zand komt tussen en voor de havendammen terecht en leidt tot verondieping van de 

file:///HOTTESaAMi


Hoofdstuk 6 113 Hoek van Holland 

haveningang. De havendammen worden verschillende malen verlengd hetgeen echter niet het 
gewenste resultaat oplevert. Eerst in 1877 wordt begonnen met het baggeren van een 
vaargeul. Wanneer enkele jaren later in 1881 de stoombaggermolens worden vervangen door 
zelfladende zandzuigers, die ontworpen zijn door de nederlandse aannemers A.Vermaes, 
P.A.Bos en A.Volker, wordt in 1885 uiteindelijk de gewenste geuldiepte bereikt (zie fig. 
6.2). 

Fig. 6.2 : Vcrlenging van de havendammen en het effect van het baggeren vanaf 1877 [7] 

De opkomst van de industrie van het Ruhrgebied in Duitsland vormt vervolgens de basis 
voor een snelle ontwikkeling van Rotterdam als transportcentrum terwijl het Ruhrgebied 
groeit door de groei van de haven. De aanvankelijke diepte van de haven van NAP -5,5 m 
wordt in verband met de toenemende grootte van de schepen achtereenvolgens in 1877 op 
6,5 m, in 1908 op 8 m en in 1917 op 10 m beneden laagwater gebracht [37]. In de tweede 
wereldoorlog worden de meeste havens, met een groot deel van de installaties vernietigd, 
terwijl de grootste havens door tot zinken gebrachte schepen worden geblokkeerd. Door de 
gemeente Rotterdam wordt het herstel van de havens zodanig aangepakt dat aan het einde 
van 1949 de reconstructie van de havens gereed is. Verdergaande industrialisatie zorgt voor 
uitbreiding van de haven tot over de gemeentelijke grens heen zoals bij de ontwikkeling van 
het Boltekplan buiten de gemeente Rotterdam. Deze Botlekhaven wordt als eerste haven 
geschikt gemaakt voor schepen tot 65.000 dwt. 

De Nieuwe Waterweg (nieuwe naam voor de Mase in het Europoortgebied) wordt voor deze 
schepen echter niet voldoende diep geacht, terwijl het tevens juister lijkt dergelijke grote 
olietankers zo dicht mogelijk bij zee af te meren. Om de consequenties van een verdere 
havenaanleg in combinatie met de grotere schepen te onderzoeken wordt in 1956 de 
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werkgroep 'Ontwikkeling Rijnmondhavens' ingesteld [42]. De commissie constateert dat in 
de Botlek geen ruimte meer bestaat voor uitbreidingen. Het streven naar een grotere 
economie, met als gevolg het gebruik van steeds grotere schepen heeft inmiddels geleid tot 
de bouw van grotere tankers met een diepgang ca. 15 m. De commissie acht het in 1958 
"noodzakelijk dat Rotterdam kan beschikken over havens waarin niet dadelijk de allergroot-
ste maar toch wel tankschepen van 65.000 dwt kunnen binnenlopen." Ze verwacht dat 
spoedig zelfs schepen van 85.000 dwt te verwachten zijn, terwijl tevens met de mogelijkheid 
van nog grotere schepen rekening moet worden gehouden. Dit blijkt overigens een juiste 
conclusie daar reeds enkele jaren later tankers van 200.000 dwt in de vaart komen. 
Aangezien het uitmonden van de nieuwe havens in de Nieuwe Waterweg nautische bezwaren 
oplevert wordt het nodig geacht voor dit havencomplex een nieuwe monding te maken, bij 
voorkeur zo dicht mogelijk bij en ten zuiden van de Nieuwe Waterweg (zie fig. 6.3). 

Fig. 6.3 : Plan van de commissie Ontwikkeling Rijnmondhavens (1958) [44] 

In december 1961 besluit de regering na advies van de eerdergenoemde werkgroep Ontwik
keling Rijnmondhavens tot het construeren van een nieuwe havenmond in zee en het 
baggeren van een diepe toegangsgeul in de Noordzee. De door de commissie in 1958 de 
slechts schematisch weergegeven contouren van de nieuwe havenmond worden overgeno-
men. Er wordt bij het ontwerp dus uitgegaan van een van de Nieuwe Waterweg gescheiden 
toegang naar de havens op de kop van Rozenburg. Als streefdatum voor gereedkomen van 
deze nieuwe havenmond wordt 1 januari 1964 gesteld. Men gaat ervan uit dat rond deze tijd 
de nieuwe diepe havens op de kop van Rozenburg gereed zijn gekomen en toegankelijk zijn 
voor schepen van 85.000 dwt. De daarvoor benodigde vaardiepte in de nieuwe Waterweg zal 
met behulp van de dammen gerealiseerd kunnen worden. De afmetingen van de tankers 
nemen echter steeds grotere vormen aan zodat de diepte steeds aangepast dient te worden. 

Uiteindelijk wordt in 1964 het plan met de gescheiden toegang verworpen. Mede gezien de 
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Fig. 6.4 : a) gescheiden toegang en b) gezamenlijke toegang [42] 

grootte van de tankers in de toekomst wordt gekozen voor een gezamenlijke havenmond die 
op diepte gehouden kon worden en aan grotere schepen aangepast kon worden. In een mime 
haveningang zal wel een scheiding tussen de verschillende vaarwegen gebouwd moeten 
worden. Figuur 6.4 geeft de twee ontwerpen weer. Het ontwerp uit 1964 zal verder worden 
uitgewerkt tot de huidige dammen. Op welke wijze het uiteindelijke ontwerp tot stand komt 
en op welke wijze de dammen worden gebouwd zal in het vervolg van dit hoofdstuk 
duidelijk worden. 
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§ 6.2.2 Functies en eisen 

De functie van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland is drieledig. Naast de taak 
toegang te bieden voor de grootste schepen die de Noordzee kunnen bevaren en de taak het 
veilig afwikkelen van het toenemende scheepvaartverkeer van en naar de Europoort en 
Rotterdam met zoveel mogelijk gescheiden vaarroutes, zal de havenmond een nieuw haven 
en industriegebied vormen, de zgn. Maasvlakte. 
Bovenstaande functies kunnen vertaald worden in verschillende eisen die gesteld worden aan 
de nieuwe buitenhaven. Deze eisen zijn direct afhankelijk van de grootte van de schepen die 
de haven zullen aanlopen. Zoals reeds uit de vorige paragraaf bleek maakt de ontwikkeling 
van de grote tankers een grote groei mee ten tijde van het ontwerpproces voor de nieuwe 
havenmond. Het grootste schip waar uiteindelijk rekening mee wordt gehouden is 500.000 
dwt. Tegenwoordig varen er voornamelijk schepen van een kleiner kaliber. Tengevolge van 
de sterke groei zijn de eisen vaak aangepast. 

- Diepte: de benodigde diepte van de vaargeul wordt uiteindelijk afgestemd op 
schepen met een diepgang van 62 voet, die een diepgang eisen van ca. 
22 m. 

- Ruimte: twee geladen en twee ongeladen schepen van in eerste instantie ca. 
100.000 dwt moeten elkaar zonder problemen in de nieuwe havenmond 
kunnen passeren. Er dient tevens ruimte te zijn voor het kruisen van 
deze grote schepen. Wanneer blijkt dat de omvang van de tankers steeds 
grotere vormen aanneemt wordt later uitgegaan van een 200.000 dwt 
tanker. (Nog later zelfs 500.000 dwt). 

- Lengte: Er dient een voldoende lange stopweglengte te zijn van ca. 7 km in zo 
rustig mogelijk vaarwater (zie § 2.3). 

Naast bovenstaande eisen moet de havenmond door de havendammen een gebied vormen 
waar diepe havens en haventerreinen gebouwd kunnen worden. 
De meeste functies zoals beschreven in hoofdstuk 2 gelden voor de dammen. Een uitzonde-
ring vormt de niet begaanbare kruin. Tevens worden de dammen niet geschikt gemaakt voor 
het aanleggen van schepen. De Maasvlakte vereist van de dammen een grondkerende functie 
(tabel 6.1) 

Functie wel of niet 

golfbescherming wel 

golfreductie wel 

stroomgeleiding wel 

zandkering wel 

markering wel 

terrein(grond)kering wel 

aanleggelegenheid niet 

rijgelegenheid niet 

wandelgelegenheid niet 

Tabel 6.1 : Functies van de dammen 



Hoofdstuk 6 117 Hoek van Holland 

Ontwerpeisen 

Reeds in een vroeg stadium, (1961-1962), is door de Waterloopkundig afdeling van de 
Deltadienst een onderzoek ingesteld naar de frequentie van voorkomen van de golfbeweging 
voor de havenmond. Deze frequentiekromme van de golfhoogtes wordt gebaseerd op visuele 
waarnemingen, die tot op dat moment worden verricht op het lichtschip Goeree en verder op 
golfregistraties van verschillende golfpalen. Na invoering van een reductiefactor voor de 
veronderstelde wrijving, die de golven bij nadering van het Europoortgebied ondergaan, zijn 
de volgende randvoorwaarden opgesteld (tabel 6.2), geldend voor het verst zeewaarts 
gelegen punt van de Zuiderdam [41]: 

significante golfhoogte H, overschrijding in % van de tijd 

2,5 m 1 % 

3,8 m 0,1 % 

7,5 m 0,01 % 

Tabel 6.2 : overahrijdingsfrequenties 

Bovenstaande overschrijdingsfrequenties zijn tot 1965 als randvoorwaarden voor het ontwerp 
van de havendammen aangehouden. In dat jaar wordt in een nota [54] de aanbeveling gedaan 
om ten behoeve van een optimaal ontwerp een meer gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de 
verschillende waterstanden en golfomstandigheden met overschrijdingsfrequenties van 10~2 % 
tot 10"4 % van de tijd. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de drie-uurlijkse waarne
mingen op het lichtschip Goeree over de periode 1949 tot en met 1959 (dit was de enige 
golfinformatie over een statistisch bezien voldoende lange periode). 

In bijlage 12 staan diverse overschrijdingsfrequenties, in 106 % van de tijd, van de signifi
cante golfhoogten, Hs, bij de diverse waterstandsintervallen en de kritieke golfrichtingen 
voor het verst zeewaarts gelegen punt op de Zuiderdam. Op overeenkomstige wijze zijn ook 
de overschrijdingsfrequenties voor andere punten langs het havendamtracS opgesteld. 

De overschrijdingsfrequenties uit de tabellen in bijlage 12 vormen het uitgangspunt voor de 
randvoorwaarden voor het ontwerp van de havendammen. Vergelijkende berekeningen tonen 
aan dat de totale kosten (som van de aanlegkosten en onderhoudskosten c.q. schadeverwach-
ting) minimaal is bij een ontwerpfrequentie van 10'4 % van de tijd. De randvoorwaarden 
voor het ontwerp van de dammen worden uiteindelijk als volgt geformuleerd: 

De eventuele schade aan de dam mag slechts 'slight' tot 'little' bedragen bij een 
inkomend golfbeeld, gekenmerkt door: 

1) een significante golfhoogte H, = 8,25 m tot 8,5 m, 
2) een topperiode van het Europoort-golfspectrum van T 0 = 14 s 
3) en een waterstandsinterval van + 0,5 tot + 1,5 m. 

De termen 'slight' en 'little' komen voort uit een speciaal ontwikkeld schadeklassificatiesys-
teem [41], waarin soort en mate van de schade tot uitdrukking worden gebracht (zie bijlage 
13). Wanneer 2 % van het totaal aantal blokken verplaatst wordt de schade 'slight' ge-
noemd. Bij een schade waarbij ca. 3 % van het totaal aantal blokken verplaatst is de schade 
'little'. 
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Na onderzoek en metingen wordt overigens achteraf in 1974 geconstateerd, dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat bovenstaande ontwerpconditie zal optreden. De maximaal denkbare 
golfconditie wordt gesteld op H, = 8 ra en waarschijnlijk zelfs niet hoger dan H, = 7 m, 
tenzij situaties met hogere waterstanden en/of langere golfperioden worden beschouwd. 

Naast de eerdergenoemde eisen met betrekking tot de optredende schade zijn de onderstaan-
de eisen geformuleerd: 

1) Overlastcriterium 
Het scheepvaartverkeer mag niet meer dan gemiddeld Sen maal per jaar gestremd 
worden als gevolg van golfoverslag. Deze eis resulteert in de volgende waarden bij 
een waterstand van +2,25 m: 
H. = 4,5 m 
T = 7 s 

2) Bezwijkcriterium 
De kruinconstructie mag niet worden vernield bij extreme golfomstandigheden. Bij 
een waterstand van + 4,3 m geldt dan: 
H. = 7 m 
T = 10 s 

3) Kritische waterstand: 
interval van + 1,5 m tot + 2,0 m bij een overschrijdingsfrequentie van 104% 

4) Golfreductie: 
Zodanige golfreductie dat sleepboten in de nieuwe buitenhaven aan de tankers 
vastgemaakt kunnen worden. 

§ 6.2.3 Verdergaand onderzoek naar trace en doorsnede 

Om te komen tot een optimale situering van de havenmond wordt vanaf 1960 in een 
overzichtsmodel in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft een groot aantal varianten 
onderzocht. Zowel het stroombeeld als de daarmee gepaard gaande zandverplaatsingen zijn 
onderwerpen van onderzoek. In enkele aanvullende modellen kunnen detailproblemen nader 
bestudeerd worden. 

Het eerste modelonderzoek M573 betreft een zgn. gidsmodel waarin het trace" van de nieuw 
te bouwen dammen in 1963 - 1964 in hoofdlijnen wordt vastgesteld. Het gidsmodel is een 
homogeen getij- en golfmodel, waarin geen dichtheidsverschillen voorkomen. Door het 
onverwachte succes van de moderne sleephopperzuiger, die na 1958 voor de verdieping van 
de vaargeul in zee kan worden ingezet, blijkt het mogelijk ook zonder dammen een 
aanzienlijke verdieping, tegen aanvaardbare kosten te verkrijgen. In het Waterloopkundig 
Laboratorium wordt in eerste instantie het totale stromingsbeeld onderzocht. 

Voor een meer gedetailleerd onderzoek op grotere schaal wordt een tweede model M719 
gebouwd. Tevens wordt gebruik gemaakt van een 2 m brede windgoot [59]. Het model 
M719 richt zich vooral op de situatie in de havenmond waarbij in eerste instantie wordt 
uitgegaan van een gecombineerde ingang voor de havens in de Europoort en de Nieuwe 
Waterweg voorgesteld door de eerdergenoemde commissie Ontwikkeling Rijnmondhavens. 
Wanneer uit verder onderzoek blijkt dat zowel uit nautisch als uit waterloopkundig oogpunt 
een gecombineerde mond aantrekkelijker is dan een gescheiden toegang, wordt afgestapt van 
dit idee. 

In 1965 wordt door Rijkswaterstaat aan het Waterloopkundig Laboratorium de opdracht 
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verstrekt tot de bouw van een groot getijmodel M900, zodat ook de dichtheidsstromen 
meegenomen kunnen worden. Naast het onderzoek naar het stroombeeld in de uiteindelijke 
situatie betreft het onderzoek ook de stromingstoestanden gedurende de uitbouw van de 
dammen [63]. Volgens ir. A.Paape [55] is "voor een goed resultaat een wisselwerking tussen 
uitvoering en modelonderzoek noodzakelijk. Naast een programma van onderzoek-ontleend 
aan het voor de uitvoering opgestelde werkplan dienen regelmatig variant oplossingen te 
worden onderzocht om onder alle, ook onvoorziene, omstandigheden de uitvoering en het 
scheepvaartverkeer optimaal te doen verlopen. Een grote flexibiliteit en een hoog tempo bij 
de uitvoering van de proeven is hierbij vereist." Deze wijze van onderzoek tijdens de 
uitvoering wordt aangeduid met operationeel modelonderzoek. 
Het hoofddoel van het operationele model is [40]: 

1) nagaan welke stroomsituaties zullen ontstaan bij de uitbouw van de dammen, in het 
bijzonder hoe de uitbouw van de twee dammen op elkaar moeten worden afgestemd, 
opdat de stroomsituatie zo gunstig mogelijk zal blijven voor de scheepvaart en voor 
de bouw van de dammen zelf. 

2) onderzoek in hoeverre de zout- en zoetwaterbeweging de stromingen naar en van de 
nieuwe riviermond zullen be'invloeden. 

3) onderzoek naar de stroomsituaties in de definitieve mond van de Europoort en die 
naar de Waterweg. 

Om gegevens voor de onderzoekingen te krijgen worden op verschillende lokaties in zee 
golfpalen geplaatst voor de meting van golven en het getij. De waarnemingen worden radio-
grafisch naar de kust overgebracht. Uit deze waarnemingen worden voor iedere meetduur 
naast H, en de frequentieverdelingen van golfhoogten, golfperioden en verder voor het 
onderzoek relevante gegevens verzameld. 

Op plaatsen met een bodemligging dieper dan NAP -10 m worden geen golfpalen meer 
gebruikt omdat vanwege de golfaanval de palen diep de grond in moeten worden gedreven 
hetgeen een te kostbare zaak geacht word. Voor gegevens over golven dieper op zee wordt 
om bovenstaande reden gebruik gemaakt van het lichtschip Goeree. Met behulp van radar-
en luchtfoto's wordt inzicht verkregen in de richting van de golven in zee. 

f 

§ 6.2.4 Trace van de havendammen 

De vorm van de nieuwe havenmond en het trace" van de havendammen wordt bepaald door 
een aantal facetten. Naast nautische eisen hebben de morfologische overwegingen meege-
speeld. Tevens is de rol van bescherming van de Maasvlakte bepalend geweest voor vooral 
de vorm van de Zuiderdam. 

De nautische overwegingen die een rol hebben gespeeld zijn: 
zonder dat hinderlijke koersafwijkingen optreden, zullen 4 schepen elkaar in de haven
mond moeten kunnen passeren 
een scheiding tussen de Rotterdamse Waterweg en Europoort moet zorgen voor een 
veilige afwikkeling van de grote hoeveelheden schepen 
er dient voldoende stopweglengte aanwezig te zijn 
de grote schepen eisen een uitlooplengte van ongeveer 7 km om tot stilstand te komen 
en een breedte van ca. 850 m 
de scheepvaart mag bovendien geen hinder ondervinden van de bouw en dient ten alle 
tijde doorgang te hebben tijdens de uitvoering 
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De morfologische overwegingen die een rol spelen zijn: 
door de aanleg van de nieuwe havendammen dient een diepte van de vaargeul van ca 22 
m mogelijk te zijn zodat de aanzanding beperkt moet blijven 
het onderhoudsbaggerwerk dient beperkt te blijven 

Het trace" van de dammen wordt dus enerzijds bepaald door de behoefte aan uitbreiding van 
het zeehavencomplex voor zeer diepgaande schepen en anderzijds door de stroomgeleidende 
functie van de dammen. Na onderzoek blijkt vooral de noordwaartse vloedstroom een grote 
invloed te hebben. Indien de vloedstroom niet geleid wordt buigt deze onder invloed van het 
kombergend vermogen van het havencomplex voor de mond zeer plotseling af van de 
hoofdstroom op zee hetgeen leidt tot een ongunstig stroombeeld in de mond. De ebstroom 
heeft overigens geen ongunstige stroomgradienten tot gevolg. 

Uitwerking gekozen trace" 

In 1964 wordt het voorlopige definitieve plan voor het trace" gepresenteerd (fig. 6.5). Dit 
plan zal de grondslag vormen voor de uiteindelijke vorm van de havendammen (1970). 
Alvorens het uiteindelijke trace" te bespreken wordt aandacht besteed aan het voorstel uit 
1964. 

A) Trad uit 1964 

• Noorderdam: 
Om voldoende uitlooplengte voor de schepen te verkrijgen dient de dam tot ongeveer 5 
km uit de kust te reiken. Dit betekent dat de kop van de dam gesitueerd is tot de 
dieptelijn van ca. NAP -14 m. 

Het rechte gedeelte C-D ligt in het verlengde van de noordelijke oever van de Nieuwe 
Waterweg en zorgt voor het vloeiend binnentrekken van de vloedstroom. Hoewel het 
voor de hand lag om uit gaan van de bestaande Noorderdam wordt, vanwege de grote 
diepte voor de kop en vanwege het ter plaatse optredende stroombeeld, de voorkeur 
gegeven aan een trace" N-E-D. Bij dit trace" biedt de dode hoek in de kust een goede 
mogelijkheid een nieuwe haven aan te leggen voor lijndiensten op Harwich en voor 
rijksvaartuigen. Een dergelijke haven zou eventueel gevormd kunnen worden door de 
bouw van de Noorderdam volgens het trace" D-E-K. Een globale kostenbeschouwing 
toont echter aan dat de aanleg van een eventuele Noorderhaven achter de dam D-E-N 
waarbij het gedeelte E-N later zou worden opgeruimd de voorkeur verdiende. Los van 
de eventuele aanleg van de Noorderhaven verdient het trace" D-E-N in 1964 dus de 
voorkeur. 

• Zuiderdam: 
Bij de Zuiderdam is sprake van de functiesplitsing tussen: 

1) golfkering en stroomgeleiding en in mindere mate 
2) begrenzing van het industrieterrein op de Maasvlakte. 

Het gebogen damgedeelte A-B zorgt samen met het gedeelte C-D van de Noorderdam 
voor het vloeiend binnentrekken van de vloedstroom. De orientatie van A-B wordt 
afgestemd op de hoofdstroom op zee. Ten aanzien van de zuiderdam blijkt uit stroom-
beeldenonderzoek dat zeewaarts van de NAP -7.00 m dieptelijn (P) het trace" volledig 
wordt bepaald door de stroomgeleidende functie. Tevens is de constructiewijze en het 
constructietempo vanaf dat punt gebonden aan die van de Noorderdam. 
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Fig. 6.5 : Voorlopig definitief trace uit 1964 [41] 

Zeewaarts van punt P zal de Zuiderdam als stenen dam worden uitgevoerd. Landwaarts 
van P bestaat gelet op het vloedstroombeeld een zekere mate van vrijheid, zowel in de 
keuze van het trace" als in constructiewijze en -tempo. Gelet op de kosten wordt besloten 
dit gedeelte P-A als een zanddam uit te voeren. De overgang van zanddam naar stenen 
dam dient qua stroomgeleiding vloeiend te verlopen. 
Gunstige stroombeelden gedurende alle fasen van het getij blijken slechts mogelijk, 
indien het gedeelte A-B van de zuiderdam op de kust van Voorne wordt aangesloten. De 
uitbouw van de zuiderdam dient in zeewaartse richting plaats te vinden vanaf A' via A 
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naar B. Het gedeelte A-A' wordt ook in zand uitgevoerd. 
Het damgedeelte B-Z blijft ondanks de uitbouw van A' naar B noodzakelijk en kan pas 
gebouwd worden als de zuiderdam nagenoeg voltooid is. Het gedeelte B-Z wordt 
ontworpen als een lage zanddam waarbij het strand aan de zijde van de buitenhaven een 
golfdempende functie heeft. Deze zuidwal wordt vrijwel parallel aan de Noorderdam 
geprojecteerd zodat de benodigde nuttige breedte in de haveningang van 850 m over-
blijft. 

B) Trad uit 1970 

Het trace" dat gepresenteerd wordt in 1970 heeft enkele veranderingen ondergaan ten 
opzichte van het vorige trace" uit 1964 (zie fig. 6.6). Tevens is het profiel en de exacte 
ligging van de dammen bekend. In de periode 1969-1970 komen de grote tankschepen 
van 200.000 dwt in de vaart. Deze schepen eisen een diepgang van de buitenhaven en 
de toegangsgeul van ca. 22 m. Het meest gunstige trace" voor de toegangsgeul wordt dan 
bepaald op 112° tot aan de Maasboei ca. 12 km uit de kust en vandaar en trace" van ca. 
82° in zeewaartse richting. De aansluiting van de vaargeul vanuit de buitenhaven met 
het Europoortgebied wordt gevormd door de definitieve toegang. 

• Noorderdam: 
Om scheepvaarttechnische redenen wordt de Noorderdam zo recht mogelijk aangesloten 
op de oude Noorderdam. De rechttrekken van de knik van het vorige plan is vooral 
aantrekkelijk vanwege het visuele aspect, te weten de belijning van de vaarroute. De 
lengte van de Noorderdam wordt, rekening houdend met de mate van golfbinnendrin-
ging, de configuratie van het strandplan en de nautische aspecten, bepaald op 2700 m, 
overigens aanzienlijk langer dan op hydraulische gronden was vereist. 

• Zuiderdam: 
De gebogen vorm van de stenen zuiderdam van ca. 4300 m verandert bij de overgang 
naar de zanddam. Deze overgangsconstructie tussen de zanddam en de stenen zuiderdam 
wordt bepaald 0 - 1000 m. Het uiteinde van de stenen dam bij de overgang naar de 
zanddam vertoont nu echter een duidelijke knik. 

• Splitsingsdam: 
De definitieve toegang naar de Europoort wordt van de Nieuwe Waterweg gescheiden 
door de Splitsingsdam die in dit ontwerp nader wordt uitgewerkt. Deze dam wordt zo 
geprojecteerd dat beide verkeersstromen elkaar onder een zo klein mogelijke hoek 
ontmoeten. Tevens is de splitsingsdam een scheiding tussen twee watersystemen, te 
weten een getijderivier die zout-zout is van aard en een toegang tot een havenbekken dat 
gevuld en geledigd wordt onder invloed van het getij. De richting en aard van de split
singsdam moet bewerkstelligen dat geen hinderlijke dwarsstromen ontstaan. 

§ 6.2.5 Dwarsdoorsnede 

Voor de dwarsdoorsnede van de stenen dammen te Hoek van Holland zijn in eerste instantie 
vele typen onderzocht [54]. Later zijn drie verschillende typen uitgewerkt en afgewogen. De 
toepassing van een onbeklede caissondam verdient, hoewel het de goedkoopste oplossing 
betreft, geen aanbeveling omdat een minder gunstig profiel wordt verkregen, dat kwets-
baarder en moeilijker te repareren zou zijn dan een stortmaterialen dam. Bij de bouw van 
een dam opgebouwd uit losse elementen kan bovendien worden voortgebouwd op de erva
ringen opgedaan bij Umuiden. 
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ii 

"1 

Fig. 6.6 : Uiteindelijke trace van de havendammen in 1970 [58] 

Naast constructieve en uitvoeringstechnische overwegingen spelen ook overwegingen in het 
vlak van de arbeidsvoorziening, vervoerspolitiek, conjunctuurbeleid, deviezenpolitiek enz. 
een rol. In dit verband worden tegen de stortmaterialen dam de volgende bezwaren 
opgesomd: 

- deviezen nodig voor steenaankoop in het buitenland 
- afhankelijk van buitenlandse steenleveranties 
- zware belasting vervoerapparaat door intensieve materiaal-aanvoer programma 
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Tegen de toepassing van betonnen caissons heeft men tevens het bezwaar dat caissonbouw 
zeer arbeidsintensief. 

Op grond van verschillende overwegingen en de uitkomsten van diverse onderzoeken wordt 
in 1964 bij de presentatie van het voorlopige definitieve plan uiteindelijk gekozen -voor een 
stortmaterialen dam opgebouwd uit losse elementen stortsteen en/of steenasfalt. In verder 
onderzoek worden constructievarianten met betonelementen ontwikkeld ter besparing van de 
hoeveelheden stortsteen en of steenasfalt. Na de ervaringen met de toepassing van steenasfalt 
te IJmuiden wordt besloten tot een bekleding van betonnen elementen op een stortstenen 
dam. Het steenasfalt blijkt immers niet aan de verwachtingen te voldoen zodat deze variant 
afviel. 

In plaats van stortsteen als bekleding wordt aan betonnen kubussen de voorkeur gegeven. 
Redenen hiervoor zijn zowel economisch als technisch van aard. Het zou een te kostbare 
aangegelegenheid zijn de grote hoeveelheden stortsteen te vervoeren. Bovendien heeft de 
steen uit de groeve vaak niet het benodigde gewicht (§ 3.4.1). 

Hoogte van de kruin 

De kruinhoogte is deels bepaald door de wijze van uitvoeren. De aanvoer van materialen 
over de kruin vraagt om een relatief hoge dam met een kruinhoogte van ca. NAP +4,5 m 
om een voldoende aantal werkbare dagen te verkrijgen. In verband met de grote lengte van 
de dam zou de transportweg op de dam tenminste 9 m breed moeten zijn om eem voldoende 
veilig en vlot passeren van zwaar transportmaterieel mogelijk te maken. Uit het oogpunt van 
stroomgeleiding en golfreductie wordt een hoogte van NAP +2 m voldoende geacht. Ook de 
markering van de haven behoeft geen hoge dam. Bij een kruinhoogte van NAP +2 m staat 
de dam gemiddeld 2 maal per jaar onder water, wat voor de scheepvaart een aanvaardbare 
frequentie wordt geacht. Gezien de grote lengte van de dammen wordt een uitvoering over 
de dam te tijdrovend geacht. Bovendien is een brede dam kostbaarder dan een dam met een 
lagere, smallere kruin zodat gekozen wordt voor een dam met een kruinshoogte van NAP 
+2m. 

Uitwerking van het dwarsprofiel 

r 

Hoewel de afmetingen van de profielonderdelen kunnen verschillen zijn de verschillende 
onderdelen zelf op elk gedeelte van het trace" aanwezig. Er wordt dus niet zoals in Scheve
ningen duidelijk onderscheid gemaakt tussen diepe en ondiepe gedeeltes. Wel wordt een deel 
van de Zuiderdam uit zand opgebouwd. Hierop wordt in § 4.3.7 kort ingegaan. Het dwars
profiel van de stenen dammen bestaan achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: 

• Grondslagverhoging 

Door een verhoging van de grondslag wordt de uiteindelijke hoogte van de dammen 
kleiner. Voor deze verhoging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van goedkope 
materialen. Voor de Noorderdam wordt de grondslag over het gehele traject met onge-
veer 8 m verhoogd. In eerste instantie wordt een laagsgewijze opbouw verondersteld 
met grind. Ook wordt gedacht aan een laag grof grind aan de buitenzijde waartussen een 
vulmateriaal van bijv. mijnsteen. Uiteindelijk wordt gekozen voor een grondslag van 
zand. 
De verhoging van de Zuiderdam heeft een geringere omvang. De maximale hoogte 
bedraagt hier 3 m. Rekening houdend met een eventuele verdieping wordt de verhoging 
een gedeeltelijke uitgraving van een cunet. Dit wordt overigens uit de ontwerpen echter 
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niet echt duidelijk. De vele doorsnedes tonen niet het cunet bij de Zuiderdam. Ook bij 
de Zuiderdam wordt zand gebruikt. 

• Filteropbouw 

De filterconstructie bestaat uit twee onderdelen gelegen: 
onder de eigenlijke damconstructie 
aan weerszijden van de dam, aansluitend op de bodembescherming 

De fiteropbouw onder de dam heeft de functie de dam tegen verzakken te behoeden. 
Een filteropbouw van grind en breuksteen van 300-1000 kg/st wordt noodzakelijk 
geacht. 
De grondslagverhoging aan weerszijden van de dam wordt tevens afgedekt met verschil
lende filterlagen. Ook naast de dam is een filteropbouw nodig om te voorkomen dat de 
onderliggende fijnere laag uitspoelt. 

Van een toepassing van rijshouten zinkstukken zoals bij de dammen bij IJmuiden en 
Scheveningen wordt afgezien om de volgende redenen: 

te traag werktempo in verband. 
hinder voor de scheepvaart tijdens het transport en het afzinken. 

In de definitieve filteropbouw van de dammen [41] wordt op grond van modelproeven 
vastgesteld op: 

0,5 m fijn grind (zeegrind) 
0,5 m grof grind (maingrind) 
0,5 m stortsteen 10-80 kg/stuk 
1,5 m stortsteen 300-1000 kg/stuk 

• Aanzetkaden 

Aanzetkaden van stortsteen vormen de overgang tussen de grotere betonblokken van de 
bekleding naar de steen van de bodembescherming. Ze doen tevens dienst als aanzet 
voor de betonblokken. Het gewicht van de benodigde blokken is 1-6 ton/stuk. Via 
modelonderzoek wordt de hoogte van de bovenkant aan de zeezijde bepaald op NAP -
7,5 m en aan de havenzijde op NAP -7,5 m bij de Noorderdam en NAP -6 mr aan de 
havenzijde van de Zuiderdam. De totale opbouwhoogte van deze aanzetkades is 
tweemaal de gemiddelde steendiameter hetgeen neerkomt op ongeveer 2,5 m. 

• De kern 

Indien de bekledingslaag van de dammen bestaat uit twee lagen betonblokken mag het 
kernmateriaal niet door deze bekledingslaag weg kunnen spoelen. Natuursteen met een 
gewicht van 1-6 ton/stuk voldoet aan deze eis terwijl het tevens voldoet aan de eis van 
voldoende stabiliteit. In het gekozen dwarsprofiel (zie fig. 6.6b en bijlage 14) bestaat het 
bovenste gedeelte van de kern om uitvoeringstechnische redenen niet uit breuksteen 
maar uit kleinere betonblokken. De kleine betonblokken die vanaf NAP -6 m worden 
aangebracht hebben een individueel gewicht van 6 ton en een dichtheid van 2400 kg/m3. 
De afmetingen worden bepaald op 1,25 m x 1,25 m x 0,85 m. In § 6.3.6 zal overi
gens blijken dat de kern uiteindelijk voor een deel is opgebouwd uit kleinere steen dan 
de geplande 1-6 ton en de kleine betonblokken. 
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Fig. 6.6b : Dooranedcs havendammen [58] 
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• Bekleding 

De dam zal ter plaatse van de grootste golfaanval van NAP -7,5 m tot NAP +2 m 
worden beschermd door een bekleding van zware elementen. Er wordt gekozen voor 
betonblokken in een dubbele laag, pgle-mele maar toch zo gelijkmatig mogelijk 
geplaatst. Na de keuze van een bekleding met betonnen kubussen worden vervolgens 
o.a. proeven gedaan naar het valgedrag van een betonkubus. Meer uitgebreid onderzoek 
wordt verricht om: 

- stortpatronen te ontwikkelen voor die gedeelten van de dam, die met behulp van 
blokkenvaartuigen zouden worden opgebouwd. Als uitgangspunt wordt gesteld dat de 
uitvoering ten alle tijde dient te kunnen worden onderbroken. Tevens wil men met 
redelijke zekerheid een stabiele opbouw met zo min mogelijk blokken buiten het 
theoretische profiel. 

- het effect vast te stellen van afwijkingen van het ideale stortsysteem, bijvoorbeeld als 
gevolg van scheepsbewegingen bij de opbouw. 

- de benodigde hoeveelheid betonblokken vast te stellen, noodzakelijk voorde opbouw 
van de diverse damprofielen 

De eisen die men stelt aan de blokken zijn: 
- voldoende stabiel in aangenomen golfpatroon 
- vanaf het water te verwerken dus zo licht mogelijk 
- grote levensduur en sterkte van het beton 
- aanvaardbare prijs 

Na het uitvoerige onderzoek [46,47] naar de samenstelling en afmetingen van de 
blokken wordt besloten beton met een dichtheid van 2,65 ton/m3 toe te passen. De 
blokafmetingen zijn 2,55 m bij 2,55 m bij 2,55 m zodat het gewicht van het zwaarste 
blok ongeveer 43 ton is. Om dit gewicht te verkrijgen wordt basalt als toeslagmateriaal 
gebruikt. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat er moeilijkheden zijn met de bereiding 
van dit basaltbeton wordt lichter beton toegepast in blokken van 39 ton. Op de kop van 
de dammen worden blokken van 45 ton tot maximaal 49 ton geplaatst. 
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§ 6.3 Uitvoering 

§ 6.3.1 Principe van de uitvoering 

De constructie van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland bestaat naast de bouw van de 
blokkendammen uit de bouw van de zanddam, de aanleg van een strandwal van 2,5 km 
parallel aan de Noorderdam en de bouw van een splitsingsdam. 

Nadat de zanddam gereed is kan begonnen worden met de constructie van de Zuiderdam in 
noordelijke richting. Zodra het stromingspatroon in de Nieuwe Waterweg belnvloed wordt 
door deze nieuwe Zuiderdam kan theoretisch met de Noorderdam aangevangen worden. 
Deze dam zal aansluitend op de oude Noorderdam in zeewaartse richting gelijk met de 
Zuiderdam gebouwd worden als een onafhankelijke bouwstroom. De splitsingsdam zal zo 
snel mogelijk gebouwd worden zodat de nieuwe ingang naar de Europoort snel in gebruik 
kan worden genomen. In dit hoofdstuk zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de 
constructie van de twee blokkendammen. 

Bij het "voorlopige definitieve plan" van 1964 wordt een spoedige totstandkoming gewenst 
geacht. Door het afsluiten van het Haringvliet en het Volkerak zou volgens onderzoekingen 
het getij en de sedimentstroming op de Nieuwe Waterweg zich wijzigen omstreeks 1970 
zodat voor die tijd dient de nieuwe havenmond gerealiseerd dient te zijn. Ook de snelle 
ontwikkeling van de scheepvaart maakt een spoedige totstandkoming noodzakelijk. 

In hetzelfde uitvoeringsplan uit 1964 denkt men op papier te kunnen komen tot een optimale 
benutting van het vrijgekomen materieel van IJmuiden. Naarmate het onderzoek vordert 
wordt geconstateerd dat de bouw ca. 8 - 10 jaar duurt met het Umuidense materieel. Deze 
lange bouwtijd wordt ontoelaatbaar gevonden in verband met de dringende vraag aan 
scheepvaartzijde, de hinder tijdens de bouw en de kwetsbaarheid van de constructie tijdens 
de bouwfase. De minimale bouwtijd bedraagt drie jaar. Een kortere bouwtijd is niet mogelijk 
in verband met de benodigde tijd om de materialen aan te voeren. De kortere bouwtijd kan 
enerzijds bereikt worden door uitbreiding van het materieel van IJmuiden. De tweede optie 
betreft het inzetten van geheel nieuw materieel. Uiteindelijk wordt voor de laatste optie 
gekozen waarbij wordt uitgegaan van een bouwtijd van 5,5 jaar in plaats van 3 jaar. 

r 

Het werkelijke tijdsschema wijkt niet veel af van het geplande schema uit 1964 (tabel 6.3). 
Er wordt snel begonnen met de bouw van de zanddam. De aanleg van het stenen gedeelte 
van de Zuiderdam start in 1967 en beide dammen zijn gerealiseerd na 1970. Reeds in 1969 
loopt de eerste 62-voets tanker de haven binnen. De havenmond wordt op 11 juli 1971 offi-
cieel geopend door H.M. Koningin Juliana. 
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Tijd Planning "voorlopig definitieve plan" 
uit 1964 

Werkelijk 

1964 Voorbereidende werkzaamheden zoals 
Inrichting werkhaven en -terrein 
Voorraadvorming van steenachtige 
materialen 
Aanzet van de zuiderdam in zand 
Opwerken van de grondslag 
Zuigwerk buitenhaven 

Presentatie "voorlopig definitief plan" 

Ontwerp in hoofdlijnen bekend 
Het dwarsprofiel verdient nader on
derzoek 

1965 idem 1965 Onderzoek 

1966 Zonodig voortzetting van bovenstaan
de werkzaamheden 
Bouw van de havendammen 
Bouw splitsingsdam en afbraak oud 
zuiderhoofd 

Onderzoek 
Start uitvoering volgens plan uit 1964 

1967 idem Onderzoek 
Start aanleg zuiderdam 
Grondslagverhoging 

1968 idem Onderzoek 
Steenstorters in bedrijf 
Start filterlagen 

1969 idem Onderzoek 
Blokkenstorters in bedrijf 

1970 Afronding Uitvoering in vol bedrijf 

1971 Afronding 11 juli officiele opening definitieve 
toegang 

1972 Afronding Afwerken bovenbouw ' 

1973 De laatste blokken worden gestort 

Tabel 6.3 : Tijdschema gepland en werkelijk 

§ 6.3.2 Organisatie 

De organisatie van de bouw van de dammen te Hoek van Holland is in handen van het 
bouwbureau Havenmonden, dat ressorteert onder de directie Benedenrivieren van de Rijks
waterstaat. Deze directie Benedenrivieren vormt thans directie Zuid-Holland terwijl de 
directie Sluizen en Stuwen (bouw van dammen Umuiden) is opgegaan in de huidige 
Bouwdienst van de Rijkswaterstaat. Dit bouwbureau was tevens verantwoordelijk voor de 
bouw van de havendammen te Scheveningen. 

Het bouwbureau is oorspronkelijk onderdeel van de afdeling Havenmonden. De afdeling 
Havenmonden is in 1960 ontstaan uit het bouwbureau Havenmond Umuiden ingesteld onder 
Directie Sluizen en Stuwen en het op 1 februari 1960, onder de Directie Benedenrivieren, 
ingestelde dienstonderdeel "Voorbereiding Europoort". De afdeling Havenmonden wordt 
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toegevoegd aan het Arrondissement Rotterdamse Waterweg en is in principe verantwoorde-
lijk voor de bouw van de drie havendammen te IJmuiden, Scheveningen en Hoek van 
Holland. Het is de bedoeling dat deze afdeling ca. 15 jaar zal functioneren dus na de werken 
van Hoek van Holland wordt opgeheven. Hoewel de afdeling reeds in 1960 is ontstaan, is de 
afdeling officieel door de Minister pas per 1 juli 1966 ingesteld [62]. Dit is na depart van 
de bouw van de havendammen te Umuiden. De afdeling is eigenlijk slechts verantwoordelijk 
geweest voor Scheveningen en Hoek van Holland. 

In 1965 wordt de opdracht voor de bouw van de nieuwe havenmond te Hoek van Holland 
door Rijkswaterstaat verstrekt aan een aannemerscombinatie Combinatie Havenmond Hoek 
van Holland, ook wel CH3 genoemd. De combinatie bestaat uit de volgende drie vennoot-
schappen [53]: 

Koninklijke Maatschappij Adriaan Volker n.v. 
Baggermaatschappij Bos en Kalis n.v. 
Van Hattum en Blankevoort n.v. 

De opdracht voor de bouw is vastgelegd in een raamcontract. Dit contract geeft een 
summiere opsomming van de uit te voeren werken met randvoorwaarden betreffende de 
opleveringsdatum. De datum waarop de dammen voltooid dienen te zijn wordt in het 
contract gesteld op 1 januari 1975. "Een belangrijke strekking van een raamcontract is dat 
door een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer de werken op een doel-
treffende en economische wijze, aanvaardbaar zowel uit oogpunt van ontwerp als van 
uitvoering tot stand worden gebracht. Intensief overleg tussen opdrachtgever en aannemer is 
daarom zeer essentieel" aldus de directeur van de aannemerscombinatie [65]. 

In het jaar waarin de opdracht wordt verstrekt is het basisontwerp uit het eerdergenoemde 
"voorlopige definitieve ontwerp" reeds bekend maar aanvullende studies en modelproeven 
dienen nog te worden verricht. Ook dient het praktische uitvoeringselement nog te worden 
verwerkt in het theoretische ontwerp. De wijze van uitvoer wordt dus gezamenlijk door 
opdrachtgever en aannemer bestudeerd. Een doelmatige bestudering van de problemen wordt 
bereikt door de instelling van commissies en specialisten, waarbij voor elke commissie door 
ieder van de maatschappijen die deelnemen in de aannemerscombinatie een deskundige wordt 
aangewezen. 

§ 6.3.3 Materialen 

In de lange dammen van Hoek van Holland zijn veel materialen verwerkt. De uiteindelijk 
hoeveelheden met het vervoer naar het werkterrein zijn weergegeven in tabel 6.4 en worden 
in het onderstaande nader toegelicht: 

Zeegrind en zeezand 

Voor de grondslagverhoging ging men in eerste instantie uit van grind uit Nederland en 
Duitsland. De aanvoer van de grote hoeveelheden vulgrind over de binnenvaartwegen en de 
Nieuwe Waterweg kon echter een te grote belasting voor het drukke scheepvaartverkeer 
betekenen. De aanvoer per binnenschip zou bovendien een overslaginrichting vereisen om 
het grind in zeewaardige onderlossers te laden. Door het grind te onttrekken aan de 
grindbanken voor de Engelse kust worden deze bezwaren ondervangen. Het onttrekken, 
transporteren en verwerken geschiedt met sleepzuigers. De geschatte capaciteit wordt 
bepaald op 40.000 - 60.000 ton/week. 
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Materiaal Hoeveelheid Oorsprong Vervoer Capaciteit 

zeegrind 3,5 milj. Engeland sleepzuigers 40.000-60.000 
ton/week 

grof grind 1 milj. Limburg binnenschip onregehnatig 

steen: 
- 10-80 kg/st 1 milj. Koblenz trein g-g-

- 0,3 - 6 ton 
3 milj. Belgie trein 1200 ton/trein 

- 0,3 - 6 ton 
2 milj. Noorwegen kustvaarder Sen schip/dag 

betonblokken: 

- klein 85.000 stuks 
Produktie op het werkterrein 10.000 blokken 

per jaar 

- 39 ton (grind) 17.767 stuks 

Produktie op het werkterrein 10.000 blokken 
per jaar 

- 43 ton (basalt) 35.281 stuks 

Produktie op het werkterrein 10.000 blokken 
per jaar 

- 49 ton (erts) aan de kop 

Produktie op het werkterrein 10.000 blokken 
per jaar 

Tabel 6.4 : Constructiematerialen 

Grof grind en steen 

Het grove grind wordt per binnenschip aangevoerd uit Limburg. Het grind wordt vervolgens 
gelost en opgeslagen op het werkterrein tot de steenstorters ermee geladen worden. 

Voor de dammen zijn stenen van verschillende gewichtsklassen nodig. De basalt van 10 - 80 
kg/stuk wordt aangevoerd per treinlichter uit Koblenz in Duitsland en opgeslagen op het 
werkterrein. De breuksteen van 0,3 - 1 ton/stuk en 1 - 6 ton/stuk (samen ca. 3 milj. ton) 
wordt deels aangevoerd per trein uit Belgie. In april 1967 arriveert de eerste trein en in 
September 1971 de laatste. Er rijden 2 treinen per dag, 10 treinen per week met een 
capaciteit van ca. 1200 ton/trein zodat de aanvoer per week ca. 12.000 ton is. De overige 
steen (ca. 2 milj. ton) wordt per kustvaarder (coaster) aangevoerd vanuit Noorwegen. Vanaf 
1968 wordt er Sen coaster per dag gelost in de werkhaven. De opbrengst van steen van 1-6 
ton/stuk uit Noorwegen blijkt tijdens de uitvoering tegen te vallen zodat men na onderzoek 
besluit om in de kern stortsteen toe te passen van 300/1000 kg/stuk. De steen zal direct door 
blokken afgedekt moeten worden. De steen voor de kern verkrijgt door deze verandering 
gewichten van 300 kg tot 6 ton/stuk. Tevens wordt besloten ook steen uit Zweeds groeves te 
betrekken. 

Betonblokken 

Voor de bouw van de dammen zijn in totaal 55.000 betonblokken nodig (fig. 6.7). De 
grondstoffen voor de blokken van 2650 kg/m3, (ca. 1 milj m3) worden betrokken uit Neder
land, Duitsland, Belgie en Noorwegen. De blokken worden vervaardigd op het terrein in een 
betoncentrale met een capaciteit van 180 m3/h. Voor de bekisting van de betonblokken wordt 
gebruik gemaakt van 170 stalen bekistingen ten einde een weekproduktie van 250 blokken te 
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halen. De produktie per jaar wordt geraamd op 10.000 stuks [46,47]. 

Fig. 6.7 : Opslag en transport van betonblokken [47] 

§ 6.3.4 Materieel 

De grote damlengte en de benodigde snelle uitvoering maakt een grote hoeveelheid materieel 
noodzakelijk. De relatief lage dammen worden vanaf het water opgebouwd met de gebruike-
lijke schepen naast enkele nieuwe schepen. Het in te zetten materieel omvat de volgende 
werkschepen [39]: 

voor de levering van zeegrind ingerichte sleepzuigers 
de rijksonderlossers die gebruikt zijn bij de bouw van de havenmond te IJmuiden 
twee nieuw te bouwen steenstortvaartuigen 
twee nieuw te bouwen blokkenvaartuigen 

Nieuw materieel 

Alvorens besloten wordt tot de inzet van nieuw materieel zijn verschillende mogelijkheden 
voor het materieel onderzocht. De twee belangrijkste opties waren: 

het gebruik maken van de in IJmuiden gebruikte kraanhefeilanden 
het inzetten van nieuw te ontwerpen drijvend en zelflossend materieel 

Hoewel het bouwbureau IJmuiden rekende op de inzet van de hefeilanden bij Hoek van 
Holland wordt hiervan afgezien. Nog afgezien van de hinder voor de scheepvaart wordt de 
werkbaarheid van de kraaneilanden te gering bevonden wegens de problemen van het 
aanleggen van transportmiddelen bij de kraaneilanden op zee, terwijl het verstellen van de 
eilanden alleen bij goed weer mogelijk is. Er wordt derhalve besloten de dammen te bouwen 
met drijvend en zelflossend materieel dat nieuw gebouwd zal worden. 
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Aan het ontwerp van de nieuwe schepen is veel onderzoek voorafgegaan. De werkschepen 
hebben voor hun ontwikkeling een lange ontwerpperiode meegemaakt [50]. Voor het maken 
van de dam ter afsluiting van het Veersche Gat was destijds een stortschip ontwikkeld, 
waarmee zeer gunstige ervaringen waren opgedaan. Het principe van dit schip blijkt ook 
voor de stenen dammen bijzonder geschikt. In het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefsta-
tion te Wageningen en in het Waterloopkundig Laboratorium zijn gedurende een jaar diverse 
proeven verricht. De eisen die aan het ontwerp van de nieuwe transportschepen worden 
gesteld zijn [49,65]: 

1) flexibel gebruik van de schepen. Dit houdt in het creeren van ruime werkdekken, 
vrij van obstakels. Na het volbrengen van het werk zouden de schepen, na eventuele 
ombouw, voor min of meer overeenkomstige werkzaamheden worden ingezet. 

2) vaarsnelheid van ca. 10 kn 
3) mogelijkheid om in dwarsrichting te varen, ook tegen de ter plaatse voorkomende 

stromen in, met goede reserve voor manoeuvreren. 
4) nauwkeurig op de plaats blijven liggen onder werkbare omstandigheden en de daarbij 

voorkomende stromen- en golfbewegingen. 
5) geringe diepgang, zodat zonder bezwaar over de reeds gestorte gedeelten van de 

dammen gevaren kan worden. 

In gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat en aannemers is vervolgens een ontwerp 
gemaakt, waarbij tevens het Bureau voor Scheepsbouw De Groot wordt ingeschakeld. De 
uitvoeringsvorm van de schepen is overigens steeds meegegroeid met de bouwvorm en 
bouwmethode van de dammen en de daarin toegepaste materialen. Pas na vaststelling van de 
uiteindelijke damconstructie kon de optimale vorm van de vaartuigen worden bereikt. "Door 
deze bundeling van know-how van overheid, aannemers, constructeur en laboratoria is 
bereikt, dat niet alleen in technisch, doch ook in economisch opzicht, het optimale scheeps-
type tot stand is gekomen". aldus A. de Neef [53]. 

Door de combinatie CH3 wordt de bouw van de schepen opgedragen aan verschillende 
werven. De werf Van der Giesen-de Noord n.v. zal de bouw van de steenstorters op zich 
nemen terwijl de blokkentransportvaartuigen door de werf n.v. Scheepswerf en Machinefa-
briek de Biesbos. De vier schepen worden door het Rijk van de aannemerscombinatie 
gecharterd (fig. 6.8). 

Taurus en Cetus 
De steenstorters zijn speciaal ingericht voor het gelijkmatig storten van grind en 
gebroken stortsteen tot een gewicht van ca. 6 ton/stuk. Hiertoe zijn de schepen uitgerust 
met een laaddek met een nuttige oppervlakte van ca. 500 m2, terwijl de laadcapaciteit 
wordt bepaald op 1200 ton. De lading wordt gelijkmatig boven de plaats van bestemming 
overboord geschoven door middel van hydraulisch aangedreven schuifschotten. Om 
dwars op de stroom te kunnen lossen werden zowel op voor- als achterschip Voith-
Schneider propellers aangebracht. (zie tabel voor afinetingen) 
Op 6 januari 1968 wordt het vaartuig Taurus te water gelaten, waarna op 27 februari 
Cetus volgt [45]. De werkbaarheid blijkt tijdens de uitvoering bijna tweemaal zo hoog 
als met conventioneel materieel zou mogen worden verwacht [53]. 

Libra en Norma 
De blokkentransportvaartuigen zijn ontworpen om in zee de betonkubussen op de onder 
water blijvende bovenbouw van de dammen te plaatsen. De op het dek staande kubussen 
worden met een kraan op 25 m achter de achtersteven van het schip gelost. Om een 
regelmatige vorm van de dam te verkrijgen en om al te grote krachten in de hijsdraden 
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en de bokconstructie te voorkomen is het belangrijk dat de bewegingen van het blok aan 
de vierende draden gering blijft. Tijdens het lossen ligt het schip verankerd, terwijl het 
mogelijk moet zijn om het schip bij te kunnen sturen, zodat elke geloste eenheid op de 
juiste plaats terecht komt. 

De blokkenstorters vertonen onderdeks een grote gelijkenis met de steenstorters, hoewel 
er een zekere verschuiving in de indeling heeft plaatsgevonden vanwege een andere 
verdeling van het gewicht door de zware kraanconstructie op het achterschip. Met een 
hefsnelheid van 20 m/min en een viersnelheid van 25 m/min bereiken de schepen een 
los- en laadtempo van 1 blok per ca. 3 min. De blokkenstorter Libra wordt op 25 juni 
1968 te water gelaten en is in bedrijf in februari 1969, twee maanden later volgt de 
tweede blokkenstorter [45]. 
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§ 6.3.5 Werkterrein en werkhavens 

De materialen voor de havendammen worden aangevoerd per auto, zeeschip, binnenschip en 
trein, zodat het terrein bereikbaar moet zijn voor verschillende soorten van aanvoer. Vanaf 
het werkterrein worden de materialen met behulp van de werkschepen in de dammen 
verwerkt, zodat het terrein ook ten opzichte van de dammen gunstig dient te liggen. 
Aangezien er stagnaties kunnen voorkomen in de aanvoer zowel als in de verwerking, dient 
er tevens voldoende ruimte te zijn voor voorraadvorming. 

Een langgerekt terrein van ca. 90 ha is in het Europoortgebied beschikbaar. Het is gelegen 
tussen de Dintelhaven en het Beerkanaal met een goede aansluiting voor auto en trein op de 
Europoortweg. Deze strook is vervolgens uitgebreid met de aanleg van een aanvoerkade 
(250 m) voor zeeschepen en een insteekhaven met haventerreinen aan het Beerkanaal. 
Tevens is er een loskade (400 m) met depotruimte gemaakt op het terrein in de Dintelhaven 
voor de aangevoerde materialen die per binnenschip worden aangevoerd. 

"Bij de zeer grote hoeveelheden materialen die moeten worden verwerkt geeft een beperking 
van het interne transport en een snelle belading van de kostbare werkschepen een belangrijke 
besparing op de totale kosten" aldus de directeur van de aannemerscombinatie CH3 [65]. 

De totale voorraad van materialen op het werkterrein wordt bepaald op een derde deel van 
de jaarlijks te verwerken hoeveelheid, dit noemt men de "Uzeren Voorraad" [65]. Tijdens 
een strenge winterperiode of andere bijzondere omstandigheden, wanneer de aanvoer van 
materialen gestremd kan zijn, dient het werk op zee ongestoord doorgang te kunnen hebben 
en kan de voorraad gebruikt worden. Wanneer er geen bijzondere omstandigheden optreden 
zal deze voorraad pas in het laatste stadium van de bouw worden aangesproken. De 
voorraden die in principe aanwezig zijn op het terrein zijn: 

-steen : 200.000 a 500.000 ton 
-grind : 200.000 ton 

-blokken : 7.000 stuks (dit is meer dan Va van 10.000 stuks/jaar) 

Verschillende materiaalstromen op het werkterrein 
r 

Op het grote werkterrein vinden verschillende stromen plaats van materiaal. De aanvoer van 
grof grind vindt plaats per binnenvaartschip in de Dintelhaven. Het grind wordt aldaar gelost 
en per auto vervoerd naar een depot aan de andere zijde van het werkterrein, aan het 
Beerkanaal. Onder dit depot ligt een buis met transportband waarin op afstanden van 40 m 
afsluitbare trechters zijn gebouwd, die de transportband beurtelings voeden. Voor het laden 
van de schepen is aan de Beerkanaalzijde een scheepsbeladingsinstallatie opgesteld, be
staande uit een draaibare en inschuifbare transportband, die is opgehangen in een bokcon-
structie. Er zijn twee stromen bij de aanvoer van breuksteen nl. per trein uit en van overzee. 

a) De aanvoer per trein uit Belgie start in april 1967. Door de afvoer naar zee pas in 
april 1968 te laten aanvangen, wordt het eerste jaar gebruikt om de "ijzeren voor
raad" te vormen. 
De langgerekte depots zijn gescheiden door railbanen voor de aanvoer met daarnaast 
werkwegen voor de afvoer van breuksteen per auto naar de laadhaven. De railbanen 
zijn doorgetrokken naar de laadhaven waar opgestelde rupskranen met poliepgrijpers 
de steen lossen vanaf de treinen in een werkbuffer op het haventerrein. 

b) In 1968 arriveert de eerste coaster uit Noorwegen. Voor het aanleggen van de 
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kustvaarders is een kadewand gemaakt van 250 m lengte, geschikt voor schepen met 
een laadvermogen tot 5000 ton. De schepen worden gelost door twee verrijdbare 
kranen met een hijsvermogen van 13 ton en een sprei van 25 m. De stenen die uit 
deze schepen worden gelost worden opgeslagen in een werkbuffer onder het bereik 
van de havenkranen. -

De kleinere breuksteen (basalt van 10 tot 80 kg/stuk) wordt per binnenschip vanuit 
Duitsland in de Dintelhaven aangevoerd. De stenen worden hier vervolgens gelost 
met een drijvende kraan, per auto vervoerd naar het haventerrein aan het Beerkanaal 
en gelost onder het bereik van de laadkranen voor de steenstorters. 

§ 6.3.6 Bouwfasen 

De verschillende bouwfasen (zie fig. 6.9) van de verwerking van de materialen in de dam 
zijn verschillend van de dammen te IJmuiden en Scheveningen. Ten eerste wordt er een 
grondslagverhoging aangebracht alvorens de bodembescherming gestort wordt. Ten tweede 
behoeve er geen oude dammen geconstrueerd te worden. Ten derde bestaat de bodembe
scherming niet uit zinkstukken maar uit filterlagen van steen en tenslotte behoeft er geen 
kruinstuk geplaatst te worden. Naast deze kwalitatieve verschillen is er het grote verschil in 
kwantiteit. De te verwerken hoeveelheden zijn groter. Hierop wordt in de analyse nader 
ingegaan. De verschillende fasen worden in de volgende tabel 6.5 gerangschikt: 

Bouwfase Verwerking 

grondslagverhoging sleepzuiger 

filterlagen steenstorters 

aanzetkades steenstorters 

kern tot - 6 m steenstorters 

kern vanaf - 6 m blokkenstorters 

bekledingslaag blokkenstorters 

Tabel 6.5 : De verschillende bouwfases 

Aanbrengen grondslagverhoging 

De grondslagverhoging bestaat uit zeegrind, dat met grote sleepzuigers uit winplaatsen in zee 
voor de oostkust van Engeland wordt aangevoerd. De sleepzuigers winnen, transporteren en 
lossen het zeegrind direct in het trace" van de dammen. 

Naast zeegrind wordt in een gedeelte van de Noorderdam gebruik gemaakt van zeezand, dat 
door de grote sleepzuigers op megaribbels wordt gewonnen. Dit zeezand wordt afgedekt met 
een laag zeegrind. Door de grote waterdiepte ter plaatse van de nieuwe Noorderdam kunnen 
de sleepzuigers het zeegrind en -zand rechtstreeks op de plaats van bestemming worden 
gestort. Het zeegrind voor het cunet en voor de verhoging van de grondslag van de Zuider
dam wordt vanwege de beperkte diepte ter plaatse, met kleinere sleepzuigers aangevoerd 
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Fig. 6.9 : Opbouwfascn van de zuiderdam a) en de noorderdam b) [65] 
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Filterlagen 

De verschillende fdterlagen van de dammen worden met de steenstorter dwarsvarend gestort 
in lengterichting van de dam. De dam wordt in breedterichting verdeeld in een aantal 
stroken die overigens niet dezelfde afrnetingen hoeven te hebben. De lengte van het laaddek 
wordt vervolgens aangepast aan de lengte van het te storten vak. De tijdsduur van het storten 
is ongeveer 8 min per keer. Deze constante tijdsduur wordt bereikt door het toegepaste 
hydraulische systeem van de steenstorter. Tevens wordt de lengte van het stortvak zodanig 
gekozen dat het, rekening houdend met stroom en wind, steeds mogelijk is gedurende de 
storttijd van 8 min het vak af te storten met een gemiddelde lading van 1200 ton. 

Door meerdere stortingen uit te voeren wordt de vereiste laagdikte bereikt zonder dat 
koersafwijkingen en onregelmatigheden tijdens het afschuiven van de lading aanwijsbare 
invloed hebben op het resultaat. De waarschijnlijkheid dat deze afwijkingen en onregelma
tigheden op dezelfde plaats optreden is zeer klein. Ook de stukgrootte van het materiaal is 
hierbij van belang; de grofgrindlaag van 0,5 m wordt in 5 stortingen verkregen, de laag 
breuksteen van 1,50 m dikte in 12 stortingen [53]. Door de stortingen verspringend uit te 
voeren worden eventuele stortnaden voorkomen. Op deze wijze worden de dammen trapsge-
wijs uitgebouwd in lengterichting, waarbij de voorgaande laag een maximale uitbouwlengte 
van 300 m voorligt op de volgende laag. 

Aanzetkaden 

Op de laatste fdterlaag van breuksteen 0,3 - 1 ton/stuk worden de aanzetkaden aangebracht. 
De steen van 1-6 ton/stuk wordt met behulp van de steenstorter gestort tot een hoogte van 
maximaal NAP -6 m. Deze hoogte van deze aanzetkaden wordt enerzijds bepaald door de 
stabiliteitsproeven en anderzijds door de maximale diepgang van de steenstorters rekening 
houdend met laagwater en scheepsbewegingen. 

Kern 

De kern wordt volgens het ontwerp opgebouwd uit stortsteen van 1-6 ton/stuk en kleien 
betonblokken. Wanneer tijdens de uitvoer blijkt dat de aanvoer van steen van 1 tot 6 
ton achterblijft bij de behoefte, besluit men na o.a. modelonderzoek deze s,teen te 
vervangen door kleinere steen van 300 - 1000 kg/stuk. Door het operationele modelonder
zoek kan dit snel bepaald worden. 

"Wanneer de kern tot NAP -3 m opgebouwd wordt uit steen en aangebracht met de op- of 
onderlossers, ligt de uitbouw hiervan een zekere afstand voor op de blokkenbekleding die de 
kern moet afdekken", aldus dhr. Verkerk, directeur CH3. Aan deze werkmethode worden 
enige belangrijke nadelen toegeschreven: 

a) Een risico dat de uitgebouwde kern door golfwerking wordt beschadigd. Volgens 
modelproeven is deze kern slechts stabiel tot een golfhoogte van 5 m. 

b) Het blokkenschip wordt beperkt in de positiekeuze ten opzichte van stroom- en 
golfrichting, waardoor de werkbaarheid belangrijk lager wordt. 

Als werkmethode wordt derhalve gekozen voor het gelijktijdig opbouwen van de kern vanaf 
NAP -6 m en bekledingslaag van betonblokken. Deze uitvoeringswijze is te realiseren indien 
het topgedeelte van de kern eveneens met de blokkenschepen wordt gebouwd. Vanaf NAP -6 
m worden er derhalve kleine betonblokken gestort. Een pakket van 6 kleine blokken heeft 
een hoogte van ca. 1,25 m en een lengte en breedtemaat van 2,55 m, waardoor het pakket 
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past in de klemmen van het blokkentransportvaartuig. 

Grote betonblokken bekledingslaag 

Het aanbrengen van de betonblokken geschiedt dus gelijktijdig met de opbouw van.de kern 
met behulp van de blokkenstorter (fig. 6.10). Door een aantal pakketten kleine blokken als 
lading mee te nemen met de grote blokken kan de kern nagenoeg direct worden afgedekt met 
de grote blokken van 43 ton/stuk. De hoogte van de kruin bedraagt NAP +2 m. In verband 
met de verwachtte zetting en herschikking van de blokken worden de kruin aangebracht met 
een overhoogte van ca. 1 m. 

Fig. 6.10 : Storten van de betonblokken [11] 

Reeds tijdens de uitvoering wordt geconstateerd dat er plaatselijk meer blokken nodig zijn 
dan volgens het gehanteerde plotsysteem theoretisch was berekend voor zetting en herschik
king. De eerste aanvulling betreft 1,7 % en de tweede 2,8 % van de totale hoeveelheid 
blokken [61]. 

§ 6.3.7 Bijkomende werken 

De bouw van de havenmond van Hoek van Holland betreft naast de blokkendammen drie 
andere essentiele onderdelen waaronder een zanddam. Parallel aan de Noorderdam wordt 
een strandwal geprojecteerd als begrenzing van de buitenhaven en de Maasvlakte en als 
scheiding tussen de Nieuwe Waterweg en de Europoort wordt een splitsingsdam gebouwd. 

• Aanleggen zanddam 

Het eerste gedeelte van de Zuiderdam met een lengte van ca. 4,5 km wordt uitgevoerd 
als een zanddam. Hoewel in het oorspronkelijke ontwerp de zanddam niet langer was 
dan 2,5 km zijn de resultaten van dien aard (o.a. minder zandverlies dan verwacht) dat 
rijkswaterstaat besluit de dam tot 4,5 km uit te bouwen. 

http://van.de


Hoofdstuk 6 140 Hoek van Holland 

Het zand wordt gewonnen met twee bodemzuigers, welke in het inmiddels afgesloten 
Brielse Gat zijn gestationeerd. Vanuit het Brielse Gat wordt het zand met persleidingen 
in het werk gespoten. Door de eerder gemaakte afsluiting, is het Brielse Gat een van de 
zee afgesloten meer geworden, zodat de zuigers geen hinder van zeegang ondervinden en 
dientengevolge een continue stroom zand in het damtracS kunnen brengen. Deze eontinu-
Yteit is noodzakelijk om met een minimum aan verliezen ten gevolge van stroom en 
golfaanval de zanddam uit te kunnen bouwen. 

De kruin van de zanddam ligt op NAP +7 m en de breedte bedraagt op de kruin ca. 200 
m (zie fig. 6.11). Aan weerszijden van de dam zijn door de golven en de wind normale 
stranden ontstaan. Het uiteinde van de zanddam ligt op NAP -7,5 m. Op dit punt gaat 
Zuiderdam over in de blokkendam. 

Met de aanleg van de zanddam wordt in april 1967 aangevangen. In twee jaar tijd wordt 
volgens een raming in 1967 20 milj m3 zand opgespoten. Na twee jaar blijkt echter 32 
milj m3 zand verwerkt te worden. De zanddam is in januari 1970 voltooid. De over-
gangsconstructie tussen de zanddam en de stenen constructie wordt een half jaar later in 
1970 geconstrueerd. 

Fig. 6.11: Zanddam als eerste gedeelte van de Zuiderdam 

• Strandwal 

Het zand voor de strandwal is afkomstig uit de te baggeren vaargeul, met name dat 
gedeelte dat direct aansluiting geeft op de definitieve toegang. Deze strandwal beschermt 
de buitenhaven en de havens van de Maasvlakte. 
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• Splitsingsdam 

De splitsingsdam zorgt voor een splitsing tussen de ingang van de havens van de 
Europoort en de vaarweg van de Nieuwe Waterweg die doorgang biedt voor schepen 
naar het (duitse) achterland. De splitsingsdam is een constructie met zandasfalt (fig. 
6.12) 

doorsnede A - A 

r-steen D - S O 
8 0 0 _ 

zandasfalt 
steen 200 - 800 
steen 300 - 1 0 0 0 

rivier 

zinkwerk 

grind _ zandasfalt 

grof grind 

uitkomende materialen 

Fig 6.12 : Splitsingsdam met zandasfalt 
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§ 6.4 Onderhoud aan de stenen dammen 

Voor het onderhoud van de havenmond wordt in 1976 door de directie Benedenrivieren, 
afdeling Havenmonden, een uitgebreid onderhoudsadvies geschreven [61]. Ter controle van 
de dammen boven zeeniveau adviseert men jaarlijkse luchtopnames waaruit beschadiging, 
verschuiving of verdwijning van blokken kan blijken. De stabiliteit onder water kan met 
behulp van lodingen geschieden ca. 1 a 2 maal per jaar. Verder adviseert men de gebrui-
kelijke afmeting van het blok te handhaven (2,55 m x 2,55 m x 2,55 m). Tenslotte wordt 
opgemerkt dat hoewel de kruin van de dammen niet overal 8 m breed is op NAP +2 m, de 
dam wel voldoet aan de functionele eisen van stroomgeleiding en golfreductie, zodat dit niet 
betekent dat er een aanvulling met betonblokken moet plaatsvinden. Er worden in het 
onderhoudsadvies geen benodigde aantallen gegeven voor de aanvullingsblokken noch wordt 
een schatting gegeven van de eventuele kosten. De nadruk in het rapport ligt vooral op de te 
voeren inspecties. 

Een gesprek met het hoofd van de dienstkring Nieuwe Waterweg ing.S.J.B.C.Bonte, 
verantwoordelijk voor het onderhoud in de dienstkring, leverde niet alleen een beeld op van 
inspecties. 

Nadat in 1976 het onderhoudsadvies is verschenen wordt er tot ongeveer 1980/1982 geen 
onderhoud aan de dammen gepleegd. Er vinden verschillende inspecties plaats die onder 
andere aantonen dat de geplande ontgrondingen en de benodigde bestortingen nabij de 
Zuiderdam niet zijn opgetreden. De grondslagverhoging in een cunet is overbodig gebleken. 
Door de Deltawerken is waarschijnlijk meer aanzanding opgetreden dan verwacht. 

In de daaropvolgende periode wordt begonnen met het uitvoeren van het onderhoud. Er 
worden betonblokken geplaatst. Tot 1990 zijn er ca. 900 - 1000 blokken geproduceerd (er 
waren slechts enkele blokken over van de uitvoering). Redenen voor dit onderhoud pas na 
ca. 14 jaar is enerzijds de kleine behoefte en anderzijds de bezinning op de wijze van 
uitvoeren van het onderhoud. Er diende eerst onderzocht te worden welke blokken, op welke 
wijze, waar geproduceerd konden worden. 

Tenslotte wordt in 1982 besloten tot het produceren van basaltbetonblokken van ca. 45 ton 
met dezelfde afmetingen als de bestaande blokken. Andere gewichten blijken niet nodig. De 
zware blokken aan de kop van 49 ton zijn aan weinig schade onderhevig. Met behulp van 
drie stortkisten worden ca. 3 blokken per dag gemaakt. Door een drijvende bok met een 
speciale blokkenklem worden de blokken neergelegd. Door het gebruik van een bok was het 
niet mogelijk de blokken te storten zoals bij de blokkenschepen het geval was. Naast het 
produceren van nieuwe blokken worden ca. 200 afgeslagen blokken opnieuw op de dammen 
gelegd. De grootste schade treedt op halverwege de Zuiderdam. 

Tegenwoordig wordt door de dienstkring uitgegaan van een behoefte aan ongeveer 60-100 
blokken per jaar. De kosten van de aanmaak en het leggen van een betonblok bedraagt ca. / 
7.000,-. Per jaar wordt dus ongeveer / 400.000,- tot / 700.000,- besteed. Dit bedrag is 
klein, zeker in vergelijking met de jaarlijkse kosten die besteed worden aan baggerwerk-
zaamheden. Zoals ook bij Scheveningen het geval was is ook bij Hoek van Holland het op 
diepte houden van de vaargeul financieel de grootste post. Ook worden tegenwoordig 
moeilijkheden ondervonden bij de zanddam. Deze blijkt niet geheel aan de verwachtingen te 
kunnen voldoen. 
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§ 6.5 Kosten 

§ 6.5.1 Kostenraming 

Bij de presentatie van het voorlopige definitieve plan in 1964 wordt een eerste kostenraming 
voor de bouw van de nieuwe havenmond gegeven. Op prijsbasis van dat jaar worden de 
totale kosten geraamd op / 340 milj. Hierbij wordt uitgegaan van een voltooiihg van de 
dammen in 1972. Bij deze raming wordt opgemerkt dat de kosten "zeer voorlopig zijn" en 
dat "bij nadere uitwerking van de plannen nog ingrijpende wijzigingen kunnen optreden". 

Het plan uit 1964 gaf slechts een globale indicatie. In de erop volgende jaren wordt het 
profiel van de dammen steeds verder uitgewerkt. Tevens wordt duidelijk met welk materieel 
gewerkt zal worden. Met de duidelijkheid stegen volgens de verschillende ramingen ook de 
kosten voor de totale bouw van de havenmond. In 1966 deelt de minister van Verkeer en 
Waterstaat aan het gemeentebestuur van Rotterdam mee, dat met / 500 milj. rekening 
gehouden dient te worden. De kosten worden in oktober 1968 geschat op / 640 milj., waar-
van / 50 milj. voor het vastleggen van de bodem van de Nieuwe Waterweg. In mei 1969 is 
de som al / 795 milj. In 1970 schat men de totale kosten van de bouw van de nieuwe haven
mond op / 900 milj., terwijl men enkele jaren later beseft dat de kosten / 1 miljard zullen 
overschrijden (fig. 6.13). 

De kostenstijgingen zijn volgens de minister te wijten aan het feit, dat een zwaardere 
constructie moet worden toegepast dan aanvankelijk is gedacht hoewel dit door het gemeen
tebestuur niet wordt geloofd. Uit dit onderzoek is ook niet gebleken dat zwaardere dammen 
gebouwd zijn. 
Een tweede reden voor de stijging van de ramingen is de snelie groei van de scheepvaart is 
zowel individuele grootte als totale omvang zodat de diepte van de geul en hiermee het 
ontwerp steeds aangepast diende te worden. 
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§ 6.5.2 Financieringswijze 

In 1964 wordt besloten dat de gemeente Rotterdam 1/3 deel van de kosten voor de bouw van 
de nieuwe havenmond met de dammen om de Maasvlakte voor rekening neemt. 2/3 deel zal 
door het Rijk gefinancierd worden. Deze regeling werd ook bij de bouw van de havendam
men te IJmuiden toegepast waar de gemeete Amsterdam voor 1/3 bijdroeg. 

Wanneer in 1970 blijkt dat de kosten hoger worden dan in 1964 was geraamd is de 
gemeente voornemens om in Den Haag aan te dringen op beeindiging van de 1/3 - 2/3 
regeling. Men stelt dat "dergelijke werken in andere landen altijd volledig door het rijk 
worden betaald." De regeling wordt alleen in Nederland toegepast. De hogere kosten 
kunnen voor een deel opgevangen worden door verhoging van de zeehavengelden. Dit stuit 
echter op bezwaren van zowel de havenautoriteiten als oliemaatschappijen. De concur-
rentiepositie van Rotterdamse haven zou op deze wijze in gevaar kunnen komen. 

Ook is de gemeente het oneens over het plan van de minister dat / 40 milj. van het totale 
bedrag door haar betaald dient te worden voor de aanleg van de definitieve toegang tot de 
Europoort-Maasvlakte. Dit wordt in 1970 door de gemeente in een brief weerlegd. Rotter
dam dient uiteindelijk voor honderd procent de kosten van de verdieping van de geul in de 
Noordzee te betalen. Men besluit tenslotte eind 1970 tot een verhoging van de zeehaven
gelden van 25 %. De 1/3 - 2/3 regeling blijft voor Rotterdam gehandhaafd nadat de minister 
heeft laten weten dat een gesprek over een eventuele verandering van deze verdeelsleutel 
geen betrekking kan hebben op lopende werken. 

§ 6.5.3 Werkelijke kosten 

Na afloop van de werken wordt de balans opgemaakt van de werkelijk gemaakte kosten voor 
zowel de stenen havendammen als de gehele havenmond inclusief de bouw van de definitieve 
toegang met splitsingsdam, het baggeren van de vaargeul, vastleggen van de bodem, 
aanschaf navigatiesysteem etc. Van 1967 tot 1976 zijn de kosten gedocumenteerd. In 1971 
zijn bijv. de totale kosten opgebouwd uit: 

dammenbouw : / 97,8 
def. toegang/splitsingsdam : / 59,8 
vaargeul : / 40,3 
bodemvastlegging : / 3.3 
Totale kosten havenmond in 1971 : / 201,2 

Op basis van prijsindexcijfers (bijlage 9) kunnen deze kosten gecorrigeerd worden. De 
kosten worden gerelateerd aan het prijspeil van 1964 omdat hiervan de eerste ramingen 
bekend zijn. De fig. 6.14 toont de werkelijke totale kosten die per jaar zijn uitgegeven aan 
de bouw van de gehele havenmond. Tevens is te zien wat op basis van het prijsprijspeil van 
1964 de uitgaven waren. Uit de figuur blijkt dat de kostenstijging in 1973 na de prijscorrec-
tie verdwenen is. Dit is een gevolg van de oliecrisis waardoor de kosten sterk stegen in 1973 
en 1974. 
De figuur 6.15 toont een soortgelijk beeld. Het geeft de werkelijke uitgaven aan de 
blokkendammen. Ook deze kosten zijn omgerekend naar het prijspeil van 1964 zodat de 
tweede piek uit de figuur verdwijnt. Een vergelijking van fig. 6.14 en fig. 6.15 leert dat de 
gecorrigeerde uitgaven aan de stenen dammen een meer lineair verloop vertonen als de totale 
gecorrigeerde kosten. Dit is het gevolg van het feit dat de kosten van de dammen in 1972 
een groter aandeel in de kosten innemen als in andere jaren. In 1972 is 71 % van de kosten 
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bestemd voor de dammen terwijl het gemiddelde ligt op 64 %. 
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Fig. 6.14 : Werkelijke totale uitgaven en gecorrigeerde totale uitgaven t.o.v. 1964 
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Fig. 6.15 : Werkelijke en gecorrigeerde uitgaven blokkendammen 
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Figuur 6.16 geeft een beeld van de verhouding van de uitgaven aan de blokkendammen en 
de totale havenmond. De uiteindelijke kosten voor de blokkendammen bedragen 62 % van 
de totale kosten / 809,7 milj. Gemiddeld bedragen de kosten van de blokkendammen 64 % 
van de kosten. 
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Fig. 6.16 : Dc kosten van de blokkendammen t.o.v. de kosten van de gehele havenmond 
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Fig 6.17 : Kostenraming uit 1964 en de gecorrigeerde werkelijke kosten t.o.v. 1964 
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Wanneer de kostenraming uit 1964 wordt vergeleken met de gecorrigeerde werkelijke kosten 
blijkt nogmaals dat de dammen veel duurder uitvallen dan gepland was (fig 6.17). De kosten 
van de raming zijn gespreid over 9 jaren terwijl de werkelijke kosten slechts een jaar langer 
duren. De kosten vertonen hetzelfde beeld van een piek halverwege waarna de afbouw volgt. 
Opvallend is wel dat de dammen na de piek in werkelijkheid minder snel dalen als gepland. 
Dit kan zijn oorzaak hebben in de verscheidenen aanpassingen van de diepte van de 
vaargeul. Ook diende een slitsingsdam gebouwd te worden. Deze komt in het eerste ontwerp 
slechts marginaal ter sprake. 

Kosten per kubieke meter havendam 

Met de totale uiteindelijke kosten voor de havendammen is het mogelijk om de gemiddelde 
prijs per m3 uit te rekenen zoals ook bij de dammen te IJmuiden en Scheveningen is 
gebeurd. Rekening houdend met een gemiddelde diepte waarop de filterlagen zijn gestort en 
met het feit dat de Zuiderdam 2 x zo lang is als de Noorderdam wordt de gemiddelde 
doorsnede zoals geschetst in fig. 6.18 (zie ook bijlage 15). De gemiddelde oppervlakte (A) is 
625 m2. Met een totale lengte (L) van de dammen van 7300 m wordt de inhoud A x L = 
4.564.690 m3 (I). 
De totale kosten voor de havendammen (Kh) bedragen / 809,7 milj. zodat de prijs per m3 

wordt: K /1 = / 177,-. 
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HOOFDSTUK 7 

ANALYSE DER NEDERLANDSE DAMMEN 

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de bouw van de drie havendam
men te IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland. Na een beschrijving van het ontwerp 
van de dwarsdoorsnede en trace" met de bijbehorende onderzoekingen volgde de uitvoering. 
Hierbij is het soort en de hoeveelheid materiaal en materieel dat is gebruikt aan de orde 
gekomen. Ook de organisatie is belicht evenals de verschillende bouwfases. Tevens is bij 
elke dam getracht een overzicht te geven van het onderhoud en de kosten. Dit hoofdstuk 
geeft de samenhang van de verschillende onderdelen van de bouw van de nederlandse 
dammen weer in drie onderdelen. 

In het eerste deel worden de verschillen en overeenkomsten in de wijze van uitvoeren met de 
hieraan ten grondslag liggende redenen bepaald. De verschillende aspecten die in de 
voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest worden voor de drie dammen vergele
ken. 

Het tweede deel bevat de bepaling van verschillende criteria waarmee havendammen met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Door de dammen te toetsen aan verschillende criteria 
(multi-criteria analyse) wordt in het tweede deel een kwalitatief beeld geschetst van 
verschillende aspecten van de gehele uitvoering. Niet alle criteria hebben echter een zelfde 
mate van belangrijkheid. Ook kan er een onderlinge correlatie bestaan tussen verschillende 
criteria. Door het toekennen van verschillende wegingsfactoren wordt dit probleem onder-
vangen. 

Na de vergelijking en multi-criteria analyse wordt tenslotte de verschillende factoren 
bepaald, die van invloed zijn geweest op de keuze van de uitvoering van de onderzochte 
havenmonden. De invloedsfactoren worden afgeleid uit de aspecten die aan de orde zijn 
gekomen. 
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§7.1 Vergelijken van verschillende aspecten 

De verschillende aspecten die genoemd zijn in hoofdstuk 1 en centraal stonden in de verdere 
hoofdstukken zullen in deze paragraaf voor de dammen vergeleken worden. Na een 
overzicht van de verschillen in ontwerp en omstandigheden wordt ingegaan op de verschillen 
in de uitvoeringswijze, het gebruikte materiaal, materieel en de gevoerde organisatie. Ook de 
kosten zullen vergeleken worden. 

In § 7.1.2 komen de verschillende uitvoeringswijzen aan de orde. In § 7.1.3 komen enkele 
aspecten van de organisatie ter sprake zoals een vergelijking van de tijdschema's en de 
structuur van de organisatie van Rijkswaterstaat. In de daaropvolgende paragraaf § 7.1.3 
staan de verschillende materialen ter discussie. Het verschil in gebruikte materieel wordt in § 
7.1.5 geanalyseerd. In § 7.1.6 wordt tenslotte nader ingegaan op de bepaling van de kosten 
van de bouw van de dammen. 

§ 7.1.1 Ander ontwerp en omstandigheden 

Zowel de dammen in IJmuiden als de dammen te Scheveningen en Hoek van Holland zijn 
opgebouwd uit een geheel van verschillende lagen. De taluddammen te IJmuiden en 
Scheveningen hebben als onderste laag een zinkstuk terwijl de dammen in de Europoort een 
filterlaag hebben. De kern bestaat grotendeels uit hetzelfde materiaal terwijl de bekledings
laag zorgt voor de grootste verschillen. 

Ook de lengte en hoogte van het ontwerp van de dammen verschillen. In Scheveningen zijn 
korte hoge dammen geconstrueerd terwijl in Hoek van Holland de lange en relatief lage 
dammen in zee zijn uitgebouwd. De volgende tabel 7.1 toont een overzicht van de belang-
rijkste verschillen in ontwerp en omstandigheden. 

IJmuiden Scheveningen Hoek van Holland 

kruinhoogte t.o.v. 
NAP 

+ 4 m + 4,5 m + 2 m 

kruinbreedte 7 m 11 m (7 m begaan 
baar) 

8 m . 

gemiddelde diepte 
van de zeebodem 
t.o.v NAP 

-8 m tot -14 m -3 m tot -7 m -7 m tot -17 m 

totale lengte 3300 m 1050 m 7300 m 

ontwerpgolfhoogte 6-7 m 5 m 8,25 - 8,5 m 

geuldiepte - 16 m -7 m -23 m 

Tabel 7.1 : Lengtes, dieptes en hoogtes vergeleken 

In Scheveningen wordt een brede kruin ontworpen waarop de grote kranen kunnen staan. 
Door de twee blokken aan weerszijde van het kruinstuk van 7 m. wordt de totale breedte ca. 
11m. Het kruinstuk is bij beide hoge dammen dus even breed. De ontwerpgolfhoogte is bij 
Hoek van Holland het hoogst, zoals ook de geuldiepte en de gemiddelde diepte van de 
zeebodem. (zie fig 7.1 waarin schematisch de verschillende doorsnedes worden aangegeven). 
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Fig 7.1 : Schematisatie verschillende doorsnedes 
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§ 7.1.2 De uitvoeringswijzen verschillen 

De wijze van uitbouwen van de dammen vertoont een essentieel verschil. In Hoek van 
Holland heeft men gekozen voor een uitbouw vanaf het water terwijl de andere dammen 
grotendeels over de kop zijn uitgebouwd. Het onderwatergedeelte is opgebouwd <loor het 
storten van materiaal vanuit schepen. Het gedeelte boven de waterspiegel wordt vanaf de 
dam geconstrueerd. Aangezien Scheveningen en IJmuiden beide een soortgelijke "wijze van 
uitvoeren bezitten worden de uiteindelijke werkbare en onwerkbare tijden van deze dammen 
met elkaar vergeleken. Vervolgens worden de tijdschema's van de uitvoering naast elkaar 
gelegd. 

• Vergelijking over de kop bouwen 

Bij zowel Umuiden als Scheveningen is de onderbouw gestort door onderlossers en 
oplossers. Het profileren van de kern tot de gewenste hoogte geschiedde bij de eerste met 
de hefeilanden en bij de tweede met een mobiele kraan op de dam. Het materiaal voor de 
bovenbouw wordt over de dammen aangevoerd en met de eilanden, respectievelijk 
kranen verwerkt. Uit § 4.3.6 en § 5.3.6 blijkt dat de verdelingen van werkbare en 
onwerkbare tijd enkele verschillen vertonen: 

ONDERDEEL ONWERKBARE TIJD IJmuiden Scheveningen 

storm, sneeuw en getij 17,5 % 23 % 

reparaties van het materieel 1,5 % 5 % 

wachttijden 13,0 % 5 % 

verplaatsing van kranen, verwisselen van 
bakken etc. 10,0 % 11 % 

TOTAAL onwerkbare tijd 42,0 % 44 % 

ONDERDEEL WERKBARE TIJD IJmuiden Scheveningen 

droog verwerken van steen 12,5 % 11 % 

uitvoeren van peilingen 6,5 % 4 % 

profileren van de kern 18,0 % 5 % 

blokken/steenasfalt plaatsen 18,0 % 23 % 

kruinelementen plaatsen 1,5 % 5 % 

kruinelementen vullen 1,5 % 5 % 

overige werkzaamheden — 3 % 

TOTAAL werkbare tijd 58,0 % 56 % 

Tabel 7.2 : Werkbare en onwerkbare tijd bij de uitvoering van IJmuiden en Scheveningen. 
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Uit deze twee tabellen 7.2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

1) Bij de uitvoering van Scheveningen heeft men meer last gehad van slechte weersom
standigheden. Berichten tijdens de uitvoering vertellen echter dat de periodes van 
onwerkbaarheid meevallen [66]. Dit vindt wellicht zijn oorzaak in lagere wachttijden 
dan verwacht zodat het uiteindelijke percentage van onwerkbare tijd toch meevalt. 

2) De reparaties aan het materieel zijn laag, slechts 1,5 % van de tijd wordt hieraan 
besteed bij Umuiden. De kraanhefeilanden en onderlossers vertonen bij Umuiden dus 
minder gebreken als de mobiele kraan met dezelfde onderlossers bij Scheveningen. 

3) De wachttijden zijn bij Umuiden bijna drie maal zo groot als bij Scheveningen 
terwijl het uiteindelijke percentage onwerkbare tijd bij Umuiden 2 % lager is als bij 
Scheveningen. Gemiddeld blijkt 43 % van de tijd onwerkbaar te zijn. Bij Schevenin
gen ging men uit van 42 werkbare weken per jaar (= 80 % van 52). Uitgaande van 
1,5 maal de gemiddelde werktijd betekent zou 54 % van de tijd bruikbaar moeten 
zijn. 

4) Het verwerken van steen en het uitvoeren van peilingen vertoont weinig verschil 
hoewel bij beide dammen verschillend materieel is gebruikt. In Scheveningen heeft 
men meer tijd nodig voor het plaatsen en vullen van de kruinelementen. 

5) Het profileren van de kern nam bij Umuiden veel meer tijd in beslag dan bij 
Scheveningen het geval was. Dit onderdeel van de bouw gaat men een mobiele kraan 
op de dam dus duidelijk sneller (ca. vijf maal zo snel). Het profileren is een 
nauwkeurig werk en een kraan op de dam biedt in dit opzicht voordelen boven de 
hefeilanden. Deze hebben immers veel tijd nodig voor het verplaatsen. 

6) Het plaatsen van steenasfalt kost minder tijd dan het storten van de blokken bij 
Scheveningen. 

7) In Scheveningen wordt tenslotte 3% van de tijd ingenomen door overige werkzaam
heden die helaas niet gedocumenteerd zijn. Bij IJmuiden heeft men hieraan geen tijd 
besteed. 

• Vergelijken tijdsschema's 

De verschillende onderdelen bij de bouw van havendammen kunnen grofweg gesplitst 
worden in 4 onderdelen, waarbij de afwerking buiten beschouwing wordt gelaten: 

- Modelproeven, bevoorrading en andere voorbereidende werkzaamheden 
- Aanbrengen bodembescherming 
- Onderbouw storten 
- Bovenbouw, aanbrengen bekledingslaag 

Onder druk van de hoofddirectie van Rijkswaterstaat wordt in 1962 een tijdschema 
opgesteld voor de bouw van de drie dammen (fig. 7.2). Dit schema blijkt niet overeen te 
komen met de werkelijkheid (fig. 7.3). 

De start van de dammen lag bij alledrie later dan in het eerste schema wordt aangegeven. 
In januari '62 (de datum van de planning) is men inderdaad reeds begonnen met de 
bevoorrading van Umuiden. Ook in Hoek van Holland is het onderzoek in voile gang. 
Over de uitvoering van Scheveningen was op dat moment niet echt veel bekend. 
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De oplevering van de dammen wordt duidelijk te vroeg geschat. Hoewel uit het voor
gaande blijkt dat de periodes van werkbare en onwerkbare periodes aan de verwachtingen 
verdoen zijn de dammen later klaar dan in fig 7.2 wordt aangegeven. 

Redenen voor deze verschillen zijn ten eerste dat het schema is opgesteld Joor de 
afdeling Havenmond IJmuiden die dus uitging van het inzetten van de hefeilanden te 
Hoek van Holland. Deze zijn echter nooit ingezet bij een volgend werk aan de kust. 
Een tweede reden is de onbekendheid van de snelheid van werken van de eilanden. 
De proeven die met de eilanden gedaan waren betroffen slechts het uitbouwen met 
een eiland. De dam wordt echter uitgebouwd met twee eilanden aan weerszijden. 
Deze presteerden niet tweemaal zoveel als een uit het onderzoek. 

In de desbetreffende hoofdstukken zijn de geplande en werkelijke tijdschema's getoond 
die door de individuele betreffende afdelingen zijn opgesteld. Hieruit blijkt dat, hoewel 
de start van de uitvoering van de dammen bij alle drie later ligt dan gepland, de totale 
bouwtijd aan de verwachtingen voldoet. De voortdurende druk van de steeds intensiever 
wordende scheepvaart met schepen van steeds grotere afmetingen heeft bij Hoek van 
Holland zelfs geleid tot een vervroegde ingebruikname van de definitieve toegang naar de 
Europoort. Alleen bij IJmuiden is door de aannemers tot twee maal toe enkele maanden 
uitstel van oplevering aangevraagd. Dit hield voornamelijk verband met de problemen die 
het gebruik van steenasfalt met zich meebrachten. 

Concluderend voldoen de tijdschema's van de dammen op zich redelijk aan de werkelijk-
heid. Hoewel de start later lag als werd gepland is aan de totale geschatte bouwtijd bij 
elk van de dammen redelijk voldaan. Bij de drie grote werken is het echter niet mogelijk 
gebleken de individuele schema's juist op elkaar af te stemmen in 66n schema. 



Hoofdstuk 7 155 Analyse 

Fig. 7.2 : Tijdschema planning van de werkonderdelen 
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Fig. 7.3 : Werkelijke tijdschema werkonderdelen 
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§ 7.1.3 Organisatie van drie grote werken 

De dammen zijn gebouwd in opdracht van rijkswaterstaat. De uitvoering wordt verzorgd 
door drie grote aannemerscombinaties. Hoewel Rijkswaterstaat in principe opdrachtgever is 
van alle drie de dammen betekent dit niet dat ze onder dezelfde afdeling met dezelfde 
verantwoordelijkheden vallen, hetgeen verstrekkende gevolgen heeft gehad. 

• Afstemming tussen verschillende directies van rijkswaterstaat 

De dammen te Umuiden vielen onder de Directie Sluizen en Stuwen terwijl Scheveningen 
en Hoek van Holland onder de verantwoordelijkheid van de Directie Benedenrivieren 
staan. Toch is er wel een poging geweest om een gezamenlijke Afdeling Havenmonden 
voor de drie dammen op te richten (zie bijlage 18). 

Hoewel de afdeling Havenmonden reeds in 1960, dus voor de bouw van de dammen, is 
ontstaan uit het bouwbureau Umuiden en het Dienstonderdeel Voorbereiding Europoort 
(zie § 6.3.2), blijkt dat het pas in 1966 officieel wordt ingesteld door de Minister. Toch 
wordt gesteld dat deze afdeling in de periode 1960-1972 heeft "voorbereid, ontworpen en 
gerealiseerd, respectievelijk in gebruik heeft gegeven de haventoegangen met uitrusting 
IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland" [62]. 

In de praktijk blijkt de gehele organisatie anders te zijn geweest. Het bouwbureau Haven
mond Umuiden heeft geressorteerd aan de Directie Sluizen en Stuwen (tegenwoordig 
Bouwdienst). De dammen in de Europoort en in Scheveningen zijn gebouwd door de 
afdeling Havenmonden. Deze afdeling ressorteerde aan de Directie Benedenrivieren 
(tegenwoordig Directie Zuid-Holland). 

Vooral bij de vergelijking van het gebruikte materieel is gebleken dat een beter 
overleg tussen de verschillende bouwbureau's had kunnen leiden tot een betere 
afstemming bij de uitvoering van de drie verschillende havendammen. De ingestelde 
'overkoepelende' afdeling heeft hiertoe echter niet wezenlijk bijgedragen. Dit is wellicht 
gelegen in het feit dat de Afdeling Havenmonden ressorteerde onder de Directie 
Benedenrivieren, terwijl het bouwbureau Havenmonden Umuiden ressorteerde onder een 
andere hoofdafdeling van de Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (zie fig. 7.4). 
Bij de uitvoering van de dammen in de Europoort spreekt men dan ook over het 
'Bouwbureau' Havenmonden waarmee, de term 'Afdeling' wordt niet meer gebruikt. 
Een tweede reden voor de weinige afstemming is het feit van de wisselende Hoofd-inge-
nieurs. Reeds voordat een werk is afgerond zijn de verantwoordelijk toezichthouders 
vaak reeds verplaatst. Dit is een gevolg van de lange duur van de werken. Een oplossing 
hiervan kan liggen in het meer vastleggen en overdragen van afspraken tussen de 
afdelingen zodat een eventuele samenwerking gewaarborgd blijft na een overplaatsing 
van belangrijke figuren. 

Een juiste integratie van de drie havendammen is dus weliswaar niet gelukt, de dammen 
bij Scheveningen en Hoek van Holland zijn daarentegen wel met succes uitgevoerd 
binnen Sen organisatie. Het is mogelijk gebleken twee dammen tegelijkertijd uit te 
bouwen indien ze ressorteren onder dezelfde afdeling van de Rijkswaterstaat. 
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RIJKSWATERSTAAT 

Directie 
Sluizen en Stuwen 

Bouwbureau 
IJmuiden 

Directie 
Benedenrivieren 

Dienstonderdeel 
Voorbereiding 
Europoort 

Afdeling Havenmonden 

ressorteer pijl 

resorteerpijl gepland 

geplande samenvoeging 

Fig 7.4 : Organisatieschema 

Soort contract en contact met aannemer 

De uitvoering van de dammen was bij alledrie in handen van een aannemerscombinatie 
bestaande uit minstens drie verschillende aannemers. Naast de contracten voor de boven 
en onderbouw worden overeenkomsten gesloten voor o.a de aanvoer van materialen, het 
huren van werkterreinen en het uitvoeren van bijkomende werken. De daadwerkelijk 
bouw wordt vastgelegd in een raamcontract. Bij dit contract worden de aannemers op een 
zo vroeg mogelijk tijdstip bij zowel ontwerp als bouw van de dammen betrokken. Het 
voorziet op deze wijze in de mogelijkheid aanpassingen te verrichten binnen een gegeven 
raamwerk. 
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In IJmuiden werd een contract voor het verlenen van bijstand in de ontwerpfase afgeslo
ten met de aannemers combinatie IJmuiden. Het Rijk neemt bij deze overeenkomst echter 
de meeste beslissingen voor zowel het ontwerp als de wijze van uitvoeren. Tijdens het 
onderzoek naar het gebruik van akmons als bekledingslaag wordt door het Rijk besloten 
tot het gebruik van steenasfalt en wordt het contract tot het verlenen van -„bijstand 
verbroken. Het wordt niet meer nodig geacht dat de aannemerscombinatie IJmuiden zich 
bezighoudt met het bijstaan van Rijkswaterstaat bij het ontwerp van de bovenbouw. 

Bitumarin wordt verantwoordelijk voor de bovenbouw en krijgt een eerste contract voor 
een proefgedeelte. Het volledige contract met Bitumarin kende 7 deelcontracten waarvan 
de laatste voor het bedekken van de gehele dam met steenasfalt. Na deze tussentijdse 
wijziging in contracten is ten eerste voor de overheid weinig overzicht van de te 
verwachten kosten van de dam met steenasfalt. De ramingen zijn immers alien gebaseerd 
op een dam met betonnen elementen. Ten tweede is er weinig sprake van samenwerking 
tussen aannemer en opdrachtgever. Dit grotendeels te wijten aan de onbekendheid van de 
aannemer met de werking van het asfalt. Een asfaltadviescommissie had de zware taak 
over de toepassing een oordeel te vormen en informatie te verschaffen. Zonder deze 
commissie was de afstand tussen aannemer en opdrachtgever waarschijnlijk nog groter 
geweest. 

In Scheveningen zijn de aannemers in mindere mate bij het ontwerp betrokken geweest. 
Nadat in 1968 de zinkstukken zijn geplaatst wordt een jaar later in 1969 de aannemers
combinatie Combinatie Havenmond Scheveningen (CHS) de uitvoering gegund. Het 
ontwerp van de dammen en de uitvoeringswijze is reeds bepaald door de Rijkswaterstaat. 

Bij de dammen in de Europoort is een duidelijke en succesvolle integratie geweest van 
uitvoerders en ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers. Zowel bij de keuze voor 
materiaal als bij de keuze voor het materieel zijn de verschillende inzichten gecombi-
neerd. Het globale ontwerp voor de Europoort is grotendeels door het Rijk bepaald. Bij 
de uitwerking van het ontwerp en de bouw van de dammen is de aannemerscombinatie 
Combinatie Havenmond Hoek van Holland (CH3) direct betrokken geweest. 

• Conclusies met betrekking tot de organisatie 
r 

De organisatie is een belangrijk aspect met betrekking tot de wijze van uitvoeren van een 
havendam. Uit het onderzoek blijkt een duidelijk verschil in de relatie tussen opdrachtge
ver en aannemer. De opdrachtgever raakt bij IJmuiden de grip op de uitvoering kwijt 
door onbekendheid met het steenasfalt en door de vele deelcontracten. Er lijkt sprake te 
zijn van een groet afstand. Bij Scheveningen was sprake van een ontwerp door het Rijk 
en een uitvoering door de aannemer waarbij het Rijk het meeste onderzoek verricht. De 
relatie aannemer en opdrachtgever was conventioneel. In Hoek van Holland was veel 
positieve integratie tussen beide partijen. Ook in de ontwerpfase speelt de aannemerscom
binatie een actieve rol terwijl het Rijk wel het overzicht behoudt. 

Betrokkenheid van de aannemer tijdens in de voorbereidingsfase is bij grote werken 
zeker gewenst. Soms wordt dit contractueel bepaald. Het is van belang dat de opdracht
gever zich op de hoogte blijft houden van plannen van de aannemer. Een evenwichtige 
samenwerking met duidelijke afspraken is essentieel voor een goede uitvoering. Ook 
wanneer de aannemer niet direct betrokken is bij de voorbereiding is het mogelijk te 
komen tot een degelijke uitvoering. Ook hier geldt echter dat de samenwerking essentieel 
is. 
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Een ander belangrijk punt dat naar voren is gekomen tijdens de bestudering van de 
uitvoering van de drie dammen is, dat een goede samenwerking tussen de verschillende 
directies van Rijkswaterstaat onderling (onderafdelingen van Rijkswaterstaat) nodig is. 
De opdrachtgevers zouden veel meer kunnen samenwerken op het gebied van onderzoek, 
ontwerp en zeker op het gebied van uitvoering. 

§ 7.1.4 Materiaal vergeleken 

In deze paragraaf worden de soorten en hoeveelheden constructiemateriaal vergeleken. 
Vervolgens wordt de weg die het materiaal aflegt van oorsprong naar verwerking nader 
geanalyseerd. 

• Soort en hoeveelheid 

De drie taluddammen zijn opgebouwd uit verschillende materialen en verschillende 
hoeveelheden. In de volgende tabel 7.3 zijn de globale hoeveelheden uiteengezet. 

MATERIAAL IJmuiden Scheveningen Hoek van Holland 

zeegrind [ton] — — 3,5 milj. 

zinkstukken [m2] 135.000 50.000 — 

grind [ton] 630.000 20.000 1 milj. 

steen [ton] 2,5 milj. 270.000 6 milj. 

steenasfalt [ton] 540.000 ~ — 

betonblokken [stuks] - 12.770 55.000 

Tabel 7.3 : De constructiematerialen 

Zeegrind en zeezand: 

Toepassen van zeegrind als grondslagverhoging bij Hoek van Holland bleek een goede 
toepassing van dit materiaal. Het relatief goedkope zand zorgde voor een ophoging 
waarop de filterlagen gebouwd werden. Bij de zuiderdam is eerst een cunet gegraven 
alvorens het zeegrind en zeezand werd opgespoten. Deze afgraving diende om een 
eventuele verondieping voor de dammen op te vangen. Deze verondieping van ca. 30 m 
is echter niet opgetreden. 
Het zeegrind werd voor de kust van Engeland opgezogen door grote sleepzuigers en 
vervolgens door dezelfde zuigers naar Hoek van Holland vervoerd waar het onderste 
gedeelte van de dammen vormt. Het zeezand dat voor hetzelfde doel wordt gebruikt 
wordt gewonnen uit de megaribbels aan het zeeeinde van de geul. 

Zinkstukken: 

Bij zowel IJmuiden als Scheveningen zijn traditionele zinkstukken gebruikt, gemaakt van 
takkenbossen. De hoeveelheid zinkstukken per strekkende meter dam geeft voor IJmuiden 
en Scheveningen respectievelijk ca. 41 m en ca. 48 m. Bij Scheveningen worden onder 
het gehele trace" zinkstukken geplaatst terwijl bij IJmuiden slechts op de dieper gelegen 
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gedeeltes ter besparing. Bij IJmuiden zijn overigens tijdens de bouw door de steeds 
flauwer wordende taluds steeds meer zinkstukken nodig dan gepland. In Hoek van 
Holland wordt gekozen voor filterlagen van grind en steen in plaats van zinkstukken. 
Deze worden te tijdrovend en te duur geacht bij toepassing in de Europoort. 

Grind en steen: 

Ter besparing van zinkstukken is bij zowel IJmuiden als Scheveningen midden onder de 
dam een laag grind van ca. 1 m hoogte gestort. Bij beide dammen komt dit neer op ca. 
190 ton per strekkende meter. Het grind bij de dammen van Hoek van Holland is 
onderdeel van de filterlaag, die verder bestaat uit kleine breuksteen. 
De steen bij Umuiden is gebruikt voor de kern en voor de steenasfalt. Bij Scheveningen 
is het steen voor de kern. Van de 6 milj. steen is bij Hoek van Holland ca. 1 miljoen 
kleine breuksteen gebruikt in de filterlagen. 

Steenasfalt: 

Het gebruik van steenasfalt bij Umuiden betrof een geheel nieuwe, niet echt suceesvolle 
toepassing als bekledingslaag bij havendammen. De toenmalig verantwoordelijke hoofd-
ingenieur directeur ir. A. Eggink merkt over de toepassing van steenasfalt als bekleding 
het volgende op [61]: "Dit nieuwe materiaal is in het bijzonder geschikt voor de 
bekleding van havenhoofden, omdat het enerzijds weerstand kan bieden aan de dynami-
sche belasting door golven en in dit opzicht een stijve bekleding vormt en anderzijds bij 
langzame belastingen, als gevolg van zettingen, visceus deformeert en dus de zetting met 
de tijd zonder breuk volgt". Dit bleek in de praktijk in het geheel niet het geval. Het 
nieuwe materiaal is achteraf niet geschikt gebleken voor een toepassing als bekledings
laag. De laag vertoonde scheuren en stenen werden uit het asfalt gelicht door de golven. 
Ook diende de taludhelling voortdurend flauwer gemaakt te worden. 

Het bleek niet bestand tegen de warmte van de zon in combinatie met de krachten van de 
zee zodat na verschillende pogingen tot herstel van het asfalt de dammen thans geheel 
zijn bekleed met betonnen blokken. Er is achteraf te weinig onderzoek gepleegd naar het 
steenasfalt. Er is een weliswaar een proefdam op ware grootte gebouwd. Deze heeft 
echter geen nadelen gehad van het zomerverschijnsel omdat de proeftijd niet een geheel 
jaar omvatte zodat er geen zettingen van betekenis optraden met alle gevolgen van dien. 

Het bouwbureau Havenmonden dat de verantwoording had voor de bouw van de twee 
volgende dammen (zie § 7.1.3) heeft dan ook de juiste beslissing genomen het materiaal 
steenasfalt niet te gebruiken, hoewel het bij beide dammen wel afgewogen is. Tijdens de 
ontwerpfasen van beide dammen werden reeds de resultaten bekend hetgeen de keuze 
voor betonnen blokken vereenvoudigde. 

Betonnen blokken: 

In Hoek van Holland en Scheveningen zijn dus blokkendammen gebouwd. Hoewel men 
in Umuiden lang voornemens was betonnen elementen als bekledingslaag (tetrapoden, 
later akmons) te gebruiken, heeft men hiervan in een later stadium van het ontwerp 
afgezien. Wel zijn bij IJmuiden blokken gestort ter bescherming van de teen van de laag 
steenasfalt. Na voltooiing van deze dam zijn er vervolgens over de asfaltlaag grote 
betonnen blokken gestort. In Scheveningen heeft men naast de blokken van 12 en 25 ton, 
geexperimenteerd met blokken van 25 ton met een gat erin. Dit zou dienen om een 
grotere weerstand te verkrijgen, er zou een rawer oppervlak gecreeerd worden. In de 
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praktijk blijkt het weinig uit te maken. 
De blokken van 6 ton bij Hoek van Holland zijn verwerkt in het bovenste gedeelte van 
de kruin. Deze blokkekn konden met dezelfde blokkenstorter eenvoudig worden gestort. 
Het ontwerp werd duidelijk op de uitvoering afgestemd. 

In tabel 7.4 worden de verschillende blokken vergeleken. De dimensieloze parameter 
H./AD is berekend voor de blokken die zijn toegepast. Hoe kleiner deze parameter, hoe 
stabieler de betonblok. Afgezien van de kleine blokken die in de kern zijn gebruikt 
hebben de kubussen bij Hoek van Holland de grootste waarde. De blokken van 25 
ton/stuk bij Scheveningen hebben de kleinste waarde en zijn derhalve zwaarder gedimen-
sioneerd dan de blokken bij de andere twee dammen. Dit blijkt uit de hoeveelheid 
onderhoud die benodigd is geweest bij de vissershaven: sinds de oplevering zijn slechts 
controles nodig geweest. 
De betonblokken van 45 ton die na de oplevering over de bekledingslaag zijn aange
bracht bij Umuiden zijn geplaatst geven eveneens een lage waarde. Toch zijn de meeste 
blokken lichter en bezitten dus een hogere waarde. De laatste betonblokken zijn pas dit 
jaar (1993) geplaatst zodat over het onderhoud hieraan nog geen uitsluitend oordeel 
gegeven kan worden. 
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• Van oorsprong naar verwerking 

Het in het voorgaande besproken constructiemateriaal dat in de dam verwerkt wordt heeft 
vele stappen afgelegd van zijn oorsprong uit een groeve of een rivierbedding tot de 
verwerking in de havendam; het materiaal van de onderzochte dammen is aangevoerd per 
trein of per schip; er zal een buffer aanwezig moeten zijn in de vorm van opslagdepots; 
wanneer materiaal geproduceerd wordt dienen hiervoor fabrieken te worden gebouwd. 
Tevens moet er ruimte zijn voor het laden en lossen van schepen, treinen en/of vrachtau
to's. De verschillende stappen die het materiaal bij de nederlandse dammen aflegt, zijn 
aangegeven in het stroomdiagram in figuur 7.5. De weg van oorsprong naar verwerking 
is bij de drie dammen verschillend zoals ook de problemen die optraden en de oplossin-
gen die ervoor gevonden waren. 

IJmuiden: 

Bij Umuiden wordt het steen en grind aangevoerd per trein en per binnenschip. De 
aanvoer per trein wordt gelost in de haven en het materiaal wordt opgeslagen in de 
depots. De aanvoer per schip kende problemen met betrekking tot het lossen van 
de binnenschepen. Hiervoor was slechts een enkele kraan beschikbaar zodat er 
wachttijden optraden voor de schepen. Om deze beperkte loscapaciteit te ondervan-
gen wordt er meer steen per trein aangevoerd, hetgeen een zeer zware belasting 
vormde voor de Nederlandse Spoorwegen. Beter zou zijn geweest wanneer van te 
voren was onderkend dat de capaciteit van de enkele kraan onvoldoende kon zijn. 
Men had de beschikking moeten hebben op extra kranen wat niet het geval was. 
Tevens had men eerder kunnen beginnen met het opbouwen van een buffer zodat de 
grote aanslag op het de treinen voorkomen had kunnen worden. 
Een ander probleem betrof de produktie van steenasfalt maar dit is in het voorgaande 
reeds voldoende belicht en wordt hier derhalve niet meer behandeld. 

Scheveningen: 

De aanvoer van materialen bij Scheveningen geschiedde vanaf de opslagterreinen te 
Hoek van Holland in verband met de beperkte opslagmogelijkheden in de buurt van 
de dammen te Scheveningen. 

r 

De aanvoer vanaf Hoek van Holland betrof de steen voor de kern en voor de 
produktie van de betonblokken. De kernsteen wordt aangevoerd per onderlosser en 
hiervan wordt 50 % met dezelfde onderlosser direct gestort op de dam (6en-fase 
systeem). De overige 50 % wordt opgeslagen op het werkterrein en vervolgens over 
de kop in het werk gebracht met de mobiele kraan. De onderlossers worden optimaal 
ingezet en deze aanvoer levert dan ook geen problemen op. 

Wel problemen kent men bij de aanvoer van basalt naar het werkterrein. Door 
een extreem lage waterstand op de Rijn, de laagste sinds 1922, stagneert de 
aanvoer. Hierdoor Hep de produktie van de bastaltbetonblokken vertraging op. De 
ingebouwde buffer van de grondstoffen voor de blokken was dus niet voldoende. 
Toch heeft de totale bouw geen vertragingen opgelopen en is het ontwerp niet aange-
past tijdens de uitvoering. Wellicht is de produktie verhoogd nadat de waterstand 
weer was gestegen of is de omloopsnelheid van de binnenschepen verhoogd. Toch 
dient bij een aanvoer over de rivieren eventuele lage waterstanden in de planning 
opgenomen te worden. Ook dienen er alternatieven voorhanden te zijn indien de 
aanvoer geheel stokt. 
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Hoek van Holland: 

De problemen bij de constructie van de dammen te Hoek van Holland zijn eveneens 
te vinden in het bovenste gedeelte van het stroomdiagram. De aanvoer van Noorse 
steen van 1 - 6 ton/stuk blijft achter bij de planning. In § 3.4.1 is reeds aange-
toond dat het bepalen van de opbrengst van een groeve geen eenvoudige opgave is. 
Al snel blijkt dat de buffercapaciteit van 1/3 van de jaarlijks te verwerken 
hoeveelheid materialen te klein is zodat andere oplossingen worden gezocht. Meer 
aanvoer van grote breuksteen vanuit Belgie per trein is niet mogelijk zodat er 
besloten wordt als alternatief steen uit Zweden aan te voeren. Tevens toont modelon
derzoek aan, dat het toepassen van de kleinere steen van 0,3 - 1 ton/stuk in de kern 
ook mogelijk is. Het ontwerp wordt aangepast en de kern wordt opgebouwd uit de 
kleinere steen die uit Belgie wordt aangevoerd. De grote stenen worden gebruikt in 
de aanzetkades. 

Een andere aanpassing met betrekking tot materiaalgebruik betreft de betonblokken. 
Bij de bereiding van het basaltbeton voor de betonblokken van 43 ton treden enkele 
problemen op bij de aanhechting van het mengsel, zodat er besloten wordt meer 
lichtere grindbetonblokken van 39 ton toe te passen. 

Het flexibel inspringen op eventuele stagnaties in aanvoer of problemen bij de 
produktie van materialen is vooral mogelijk geweest door het operationele ontwerp
proces en de in de vorige paragraaf genoemde goede samenwerking tussen opdracht
gever en aannemer. Eventuele veranderingen in het ontwerp kunnen direct getoetst 
worden in het operationele model in het waterloopkundig laboratorium. Toch dienen 
wijzigingen zoveel mogelijk vermeden te worden, het brengt immers altijd extra 
kosten met zich mee. 

• Algemene conclusies m.b.t. materiaal 

Voor grote werken die een lange tijd in beslag nemen, is het niet eenvoudig de gehele 
weg van het materiaal van te voren te voorzien. Toch dienen de verschillende elementen 
van het stroomschema zoveel mogelijk op elkaar te worden afgestemd. De opslagcapaci-
teit dient bepaald te worden in samenhang met de aanvoer, de verwerking maar qok met 
de beschikbare hoeveelheid laad- en loscapaciteit. 

Bij elementen die eventueel voor een vertraging in het proces kunnen zorgen dienen 
zoveel mogelijk goede alternatieven afgewogen te worden. Alternatieven die zijn 
meegenomen in de planning van de uitvoering. Een reserve kraan om schepen te lossen 
of een optie op een andere groeve zijn voorbeelden van goed afgewogen uitvoeringsalter-
natieven. Ook blijkt bij de bouw van de dammen van Hoek van Holland dat een 
operationeel model erg praktisch is om tijdens de uitvoering in geval van stagnaties 
alternatieve oplossingen te toetsen. 
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§ 7.1.5 Gebruikte materieel 

Bij de drie dammen is verschillend materieel ingezet. Voor IJmuiden en Hoek van Holland 
is nieuw materieel ontwikkeld terwijl in Scheveningen gebruik is gemaakt van bestaande 
kranen. Alvorens in te gaan op de gewenste samenhang tussen ontwerp en materieel en de 
onderlinge samenhang tussen de verschillende werken volgt eerst het vervolg van het 
Rijksmaterieel. 

• Vervolg Rijksmaterieel 

Kraanhefeilanden (deel 2 en slot): 

In eerste instantie gaat men bij de dammen van IJmuiden uit van een inzet van 4 
kraanhefeilanden wanneer er een bekleding met tetrapoden wordt gemaakt. Na de keuze 
voor steenasfalt wordt de materieelkeuze niet geheel opnieuw overwogen, slechts de 
kwantiteit wordt teruggebracht. In plaats van vier acht men twee hefeilanden voldoende 
hetgeen juist is gebleken. 

Het plan van het bouwbureau te IJmuiden om de eilanden bij de volgende werken aan de 
nederlandse kust in te zetten is echter niet uitgevoerd. De kranen worden na het werk te 
IJmuiden in april 1967 opgelegd in de Maashaven te Rotterdam. Om de tijd tussen 
eventuele volgende werken aan de kust, te overbruggen wordt, in december 1967 met de 
n.v. Werf Gusto, die de eilanden gebouwd heeft, een overeenkomst afgesloten voor het 
"bewaken en in bedrijfsvaardige toestand houden" van de Rijkskraanhefeilanden Lepelaar 
en Kraanvogel. 

Na de oplevering van het werk te Umuiden is er belangstelling voor het huren van de 
kraaneilanden Lepelaar en Kraanvogel door een Engels Consultants-bureau. Hierop wordt 
echter door Rijkswaterstaat, bouwbureau Umuiden, niet ingegaan omdat het "van het 
begin af de bedoeling is geweest om de kraaneilanden in te zetten op soortgelijke 
Rijkswaterstaatswerken aan de kust, zoals in de eerste plaats de haven uitbouw ten 
behoeve van de Europoort en Scheveningen, terwijl ook in het Deltagebied mogelijkhe
den voor gebruik aanwezig worden geacht. Hoewel het zich laat aanzien dat de eilanden 
bij bovenstaande werken niet zo'n primaire taak zullen krijgen als in Umuiden het geval 
is, is het toch bepaald niet uitgesloten dat aan de kraaneilanden aldaar een belangrijke 
taak zal worden toegewezen. De kraaneilanden zullen derhalve niet voor verhuur in 
aanmerking komen. Het wordt evenwel niet uitgesloten dat de eilanden op een later tijd-
stip voor verhuur of verkoop beschikbaar zullen komen [61]." (zie archiefstukken in 
bijlage 16). 

Vervolgens bericht het Ministerie van Financien eind december 1967, dat het verhuren 
aan derden van roerende Rijksgoederen tot de taak van de onder zijn ministerie ressorte-
rende Dienst der Domeinen valt. Het wordt echter wel praktisch gevonden dat de 
Rijkswaterstaatdienst de oplossers en onderlossers rechtstreeks ter beschikking kan stellen 
van aannemers, de hefeilanden mogen niet zelf door de Rijkswaterstaat verhandeld 
worden. 

In verband met het voornemen de bij IJmuiden gebruikte kraanhefeilanden in te zetten bij 
de werken ter verbetering van de buitenhaven van Scheveningen, zijn de eilanden vanaf 
januari 1968 in beheer en onderhoud bij de onder de directie Benedenrivieren ressorte-
rende afdeling Havenmonden. De overeenkomst voor het onderhoud door n.v.Gusto blijft 
van kracht. Wanneer echter toch blijkt dat noch bij Scheveningen noch bij Hoek van 
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Holland geen gebruik wordt gemaakt van de eilanden, worden ze in juni 1969 door de 
Dienst der Domeinen te Rotterdam verkocht voor een totaal van ca. / 5 milj. De 
aanschafkosten van een kraaneiland bedroegen ca. / 10 milj. Eigenlijk was het de 
bedoeling van IJmuiden om een deel van de kosten van de eilanden af te schrijven op de 
werken bij de Europoort (§ 4.5.1). Slechts 3/8 van de kosten van zowel de eilanden als 
de onderlossers zouden op IJmuiden worden afgeschreven. De restwaarde van dit zgn. 
grote materieel zou na de bouw volgens een raming / 8 milj. bedragen. 

Wanneer echter in 1966 wordt besloten door het bouwbureau Havenmonden de eilanden 
niet verder in te zetten, betekent dit dat de kosten van de Lepelaar en Kraanvogel 
eigenlijk geheel voor rekening van het bouwbureau Umuiden komen. Deze afrekening is 
niet terug te vinden. Uit de verschillende archiefstukken is tevens niet duidelijk gebleken 
of het bouwbureau Havenmonden de eilanden wel of niet wil of kan gebruiken; men 
hield steeds een slag om de arm. Bouwbureau Umuiden ging er zowel voor de bouw van 
de eilanden als na de oplevering van de dammen, steeds vanuit dat ze zouden worden 
ingezet. Van de / 20 - / 25 miljoen aanschafwaarde wordt uiteindelijk slechts / 5 
miljoen terugverdient met de verkoop waarbij de kosten voor het in gebuiksklare toestand 
houden van de eilanden voor eventueel verder werk niet is meegerekend. 

Onder- en oplossers: 

De onder- en oplossers zijn, in tegenstelling tot de hefeilanden, wel bij volgende werken 
ingezet. Na te zijn gebruikt bij Umuiden, vervoeren ze steen van Hoek van Holland naar 
Scheveningen. De maximale lading van een onderlosser is ca. 700 ton. Na voltooiing van 
de dammen bij Scheveningen wordt een deel van dit Rijksmaterieel verkocht of omge-
bouwd. De totale opbrengst uit de verkoop van drie schepen komt hiermee op / 
1.158.421,-. De vijf schepen hebben indertijd/ 1.100.000,- per stuk gekost [61]. Nadat 
er drie verkocht zijn en twee emplooi bij de overheid gevonden hebben mag men 
concluderen dat de onder- en oplossers een goede investering zijn geweest. 

Als enige negatieve aspect dient wel genoemd te worden, dat twee onderlossers halver-
wege omgebouwd dienden te worden tot oplossers om een mindere diepgang te verkrij
gen. Het is wellicht te verklaren uit het feit dat het nieuwe schepen betrof, wanneer het 
echter bij het ontwerp bedacht zou zijn, had het wellicht geld gescheeld. 

Overig groot materieel: 

Het overige grote materieel dat is ingezet betreft de schepen die zijn ingezet bij de 
Europoort. Voor dit werk zijn speciale blokken- en steenstorters zijn gebouwd in 
opdracht van de aannemerscombinatie. De steenstorters bezaten een maximale capaciteit 
van ca. 1860 ton per keer hetgeen meer de 2,5 maal de capaciteit is van de onderlossers. 
Gemiddeld vervoerden ze ca. 1200 ton per keer. De schepen waren geen eigendom van 
het Rijk zoals de eilanden van Umuiden. Het gebruik van de vier schepen voldeed aan 
alle verwachtingen. Na de werken zijn de schepen verkocht, ze zijn door de aannemers 
niet bij volgende werken ingezet. 

• Samenhang tussen verschillende materieel 

De inzet van het verschillende grote materieel wordt weergegeven in fig 7.6. Zowel bij 
Umuiden als bij Hoek van Holland is dus groot materieel gebouwd.Het onderzoek naar 
beide soorten materieel is ongeveer tegelijkertijd gestart in 1960. In Umuiden ging men 
er te lang vanuit dat Hoek van Holland gebruik zou gaan maken van de hefeilanden. Het 
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grootste deel van de aanschafkosten van de twee eilanden werd zelfs op het werk in de 
Europoort afgeschreven. De bedoelde inzet van de Kraanvogel en Lepelaar in Europoort 
heeft echter nooit plaats gehad. Uit geen enkel document is gebleken dat er zelfs ooit 
sprake van is geweest. Toch zijn de dure hefeilanden gebouwd, ingezet en vervolgens in 
delen verkocht. 

De inzet van de onderlossers getuigt van meer samenhang. Direct na de werken van 
Umuiden konden ze worden ingezet bij de onderbouw van de dammen te Scheveningen. 
Het inzetten van de eilanden is weliswaar overwogen bij Scheveningen, ze zijn ook hier 
niet ingezet. Men achtte het uiteindelijk raadzamer twee mobiele kranen, elk op de kop 
van een dam, de nieuwe havenmond te laten uitbouwen. De hefeilanden waren erg groot 
voor de ondiepe havenmond van Scheveningen. 
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Samenhang tussen ontwerp en materieel 

Naast de in het voorgaande besproken benodigde samenhang tussen de inzet van het 
materieel bij de verschillende dammen is uit het onderzoek de noodzaak gebleken voor 
een goede samenhang tussen het ontwerpproces en het in te zetten materieek bij een 
havendam. In CERC [3] wordt een logisch model gegeven van het voorontwerp van een 
havendam (bijlage 17). Het bestaat uit drie onderdelen die 'highly interrelated worden 
genoemd en 'generally must be performed concurrently'. Een voorlopige stuctuur van de 
doorsnede is het eerste onderdeel, een evaluatie naar de constructie methodes een tweede 
en tenslotte een evaluatie van de materieel als derde onderdeel [3]. Mijnsinziens verdient 
de figuur een ander karakter. De evaluatie van de materialen is een onderdeel van de 
geometrie en dient derhalve daarbij te staan. De constructie methodes zijn wel een apart 
onderdeel. De figuur krijgt de volgende vorm waarbij duidelijk wordt dat een wijziging 
in het ontwerp afgestemd moet worden op het materieel (zie fig 7.7). 

BepaaJ ontwerp 
dwarsprofiel en 
trace 

\ 
Wijziging 
ontwerp 
Wijziging 
ontwerp 

Bepaal 
materieel 

-Bepaal 
materieel 

y r 
Wijziging 
mateneel 
Wijziging 
mateneel 

Bepaal 
uiteindelijke 
ONTWERP 

BepaaJ 
uiteindelijke 
MATERIEEL 

Fig 7.7 : Samenhang ontwerp en materieelkeuze 

De gestreepte pijlen 1, 2 en 3 geven drie niveaus van gewenste interactie tussen ontwerp 
van doorsnede en trace" en de materieelkeuze weer. Bij pijl 1 wordt het ontwerp en het 
materieel bepaald. Een wijziging dient ook een nieuwe afweging van het materieel tot 
gevolg te hebben (pijl 2). Ook wanneer het ontwerp bepaald is en de uitvoering gestart 
dient er interactie te blijven (pijl 3). 

Bij IJmuiden is de afstemming minimaal geweest. Er wordt bepaald dat 4 hefeilanden en 
5 onderlossers een dam met tetrapodes zullen bouwen (pijl 1). De wijziging naar 
steenasfalt leidt slechts tot een halvering van het aantal eilanden. Er vindt geen duidelijke 
heroverweging van het te gebruiken materieel plaats (pijl 2). 

Scheveningen kent zowel bij de keuze van het materieel als bij de keuze voor het 
ontwerp weinig wijzigingen zodat er weinig veranderingen nodig zijn. 
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De samenhang is bij Hoek van Holland op alle niveaus erg groot. Het materieel wordt 
ontworpen in samenhang met het ontwerp. Ook wijzigingen worden afgestemd. De 
ribben van de kleine betonblokken in de kern zijn bepaald door de grootte van de 
grijpers van de blokkenschepen. 

• Algemene conclusie met betrekking tot het materieel 

In het algemeen kan men stellen dat zowel de kranen als ook de steen- en blokkenstorters 
hebben voldaan aan de verwachtingen. Het is mogelijk gebleken goed werkend materieel 
te ontwerpen en te bouwen. Doordat de eilanden niet voor verder werk zijn benut terwijl 
dit wel gepland was, is deze materieelkeuze achteraf bezien niet de juiste geweest. 

Hoewel de dammen in dezelfde periode zijn gebouwd is met betrekking tot de inzet van 
het grote materieel geen optimale afstemming geweest. Reeds in een vroeg stadium van 
het ontwerp van de eerste dam van de drie worden keuzes gemaakt voor de bouw van 
Rijksmaterieel dat vervolgens bij de andere dammen ingezet dient te worden. Door een 
onvoldoende afstemming en samenwerking tussen de opdrachtgevers (en evt. aannemers) 
is dit slechts gedeeltelijk gelukt. 

De afstemming van het ontwerp op de keuze van het materieel is bij IJmuiden klein en 
bij Hoek van Holland optimaal geweest. Bij Hoek van Holland heeft het materieel tevens 
geleid tot een aanpassing in het ontwerp. De afmeting van de kleine betonblokken voor 
het bovenste gedeelte van de kern zijn zo gekozen dat ze met de blokkenstorter geplaatst 
konden worden. 

Het is mogelijk groot materieel te ontwerpen en te gebruiken dat geschikt is voor 
meerdere dammen indien: 

1. Er een optimale samenwerking is tussen de verschillende opdrachtgevers 
onderling 

2. Het ontwerp niet te vaak wisselt 
3. Er ongeveer gelijke omstandigheden optreden op de plaats van de te bouwen 

dammen 
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§ 7.1.6 De kosten 

• Vergelijking 

Uit de voorgaande drie hoofdstukken blijkt dat het niet mogelijk geweest van elke 4am een 
gedegen kostenvergelijking te maken. Van Umuiden waren weliswaar een aanbesteding als 
rekeningen bekend, bij Scheveningen en Hoek van Holland was dit niet het geval. De 
uiteindelijke totale kosten volgen uit artikelen en zijn hieronder nogmaals weergegeven in 
tabel 7.5. Van Umuiden en Scheveningen zijn de totale kosten vermeld daar niet bekend is 
hoeveel aan de havendammen is besteed. Indien wordt aangenomen dat het grootste deel van 
de kosten aan deze dammen is besteed wordt bij Hoek van Holland, waar het onderscheid 
wel was gemaakt, de prijs voor de dammen gebruikt. 

In hoofdstuk 6 zijn de uitgaven voor Hoek van Holland per jaar reeds gecorrigeerd t.o.v. 
1964 hetgeen resulteerde in een gecorrigeerde totaalprijs van / 645 milj. Bij Scheveningen 
en Umuiden was, zoals reeds is opgemerkt, niet voldoende informatie over de uitgaven per 
jaar aanwezig. De gecorrigeerde prijzen worden bij deze dammen derhalve gebaseerd op het 
prijsindexcijfer van het jaar van de oplevering van de dammen. 

Umuiden Scheveningen Hoek van Holland 

Tijdsperiode 1964-1967 1968-1970 1967-1976 

Doorsnede (A) 980,8 m2 354,5 m2 625,3 m2 

Lengte (L) 3300 m 1050 m 7300 m 

Inhoud (I > 3.236.640 m3 372.225 m3 4.564.690 m3 

Totale kosten /255 milj. / 65 milj. / 810 milj. 

Prijs /m1 / 77.273 /m1 / 61.905 /m1 / 110.959 /m1 

Prijs /m3 / 79 /m3 / 175 /m3 / 177 /m3 

Gecorr. totale kos
ten 

/ 235 milj. / 56 milj. / 645 milj. ' 

Gecorr. prijs/m1 / 71.212 /m1 / 53.333 /m1 / 88.356 /m1 

Gecorr. prijs /m 3 / 73 /m3 / 150 /m3 / 141/m3 

Tabel 7.5 : De (gecorrigeerde) kosten 

Uit de tabel volgt dat voor de dammen van Hoek van Holland per strekkende meter de 
hoogste prijs is betaald (voor berekening zie betreffende paragrafen in voorgaande hoofd
stukken). Umuiden is per kubieke meter de helft goedkoper als de andere twee dammen. 

Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat de dammen in een andere 
tijdsperiode zijn gebouwd hetgeen vooral voor Hoek van Holland nadelige financiele 
gevolgen heeft gehad. Om een zinvoller vergelijk van de uitgaven te krijgen kunnen de 
kosten teruggerekend worden naar een zelfde jaar. Er is gekozen voor een correctie met 
prijsindexcijfers met als basisjaar 1964. 
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Uit de tabel blijkt na de correctie grotendeels hetzelfde beeld te ontstaan: 
Hoek van Holland is per strekkende meter duurder als de andere dammen. Scheveningen is 
het goedkoopste van de drie. 
De prijzen per kubieke meter verschillen met de ongecorrigeerde prijzen. Scheveningen 
blijkt uiteindelijk de hoogste kosten per kubieke meter te kennen, gevolgd door Hoek van 
Holland. De enorme prijsstijgingen aan het begin van de jaren '70 door de oliecrisis zijn er 
grotendeels debet aan dat Hoek van Holland nu niet meer op de eerste plaats staat: Umuiden 
kost ook na de prijscorrectie de helft van de prijs van de ander dammen. 

Tenslotte kan het onderhoud meegerekend worden in de uiteindelijke kosten. De kosten 
hiervan zijn echter bij Hoek van Holland marginaal terwijl er bij Scheveningen geheel geen 
kosten zijn gemaakt. Bij Umuiden is ca. / 55 milj. uitgegeven, verspreid over verschillende 
jaren met een concentratie in de eerste jaren na de oplevering. Deze kosten bedragen ca. / 
20,- extra per kubieke meter. Gecorrigeerd van gemiddeld 1976 naar 1964 betekent het 
onderhoud een stijging van / 10,-/m3. De dammen van Umuiden blijven in deze berekening 
zelfs met het onderhoud goedkoper als de andere dammen. 

De dammen van Umuiden zijn dus in vele opzichten goedkoper als de andere dammen. Toch 
dienen, gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de uitvoering, vraagtekens te worden 
geplaatst bij de uiteindelijke totale kosten die zijn vermeld. Het is wellicht mogelijk dat 
hierbij niet de totale kosten van het steenasfalt zijn vermeld of dat een latere afrekening 
hogere cijfers geeft. 

• Raming en werkelijkheid 

De keuze tussen de verschillende ontwerpen van dwarsprofielen is ondermeer bepaald 
door een kostenafweging met behulp van eenheidsprijzen. Van elke dam is in het 
desbetreffende hoofdstuk een overzicht gegeven van deze raming van de kosten. De 
ramingen komen echter niet overeen met de werkelijke kosten. Dit heeft een aantal 
oorzaken: 

1) De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op gebruik van normaal aannemersmaterieel en 
vertonen geen tijdsafhankelijkheid. De inzet van het speciale grote materieel wordt 
niet opgenomen. Zeker bij grote werken wordt vaak speciaal nieuw materieel, ingezet 
zodat het niet eenvoudig is van te voren eenheidsprijzen op te stellen. Wel is het 
raadzaam achteraf de eenheidsprijzen op te stellen. Dit was in het kader van dit 
onderzoek niet mogelijk. 

2) De kosten die uiteindelijk bekend zijn omvatten de gehele bouw van de havenmond. 
Deze zijn hoger dan de kosten voor alleen de havendammen. Het is moeilijk achteraf 
een onderscheid te maken tussen de verschillende onderdelen hiervan. 

3) Het profiel is aangepast na de raming in de ontwerpfase en/of tijdens de uitvoering 
aangepast, zodat de kosten hoger uitvallen dan verwacht. 
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§ 7.2 Toetsen aan multi-criteria 

§ 7.2.1 De verschillende criteria 

Nadat in de vorige paragraaf verschillende onderdelen die verband houden met de uitvoering 
van de onderzochte havendammen zijn vergeleken wordt in deze paragraaf de dammen een 
overzicht gegeven aan de hand van verschillende criteria. Door de dammen te toesten aan 
verschillende criteria wordt een algemene vergelijking verkregen. De criteria volgen uit de 
volgende hoofdonderwerpen: 

A Onderzoek 
B Uitvoeringswijze 
C Organisatie 
D Materiaal 
E Materieel 
F Werkterrein 
G Onderhoud 
H Kosten 
I Evaluatie 

Aan de hand van de deze onderdelen A t/m I zijn dus verschillende criteria opgesteld. Door 
een grote matrix op te stellen zal een overzicht ontstaan. Op deze wijze worden alle 
behandelde onderdelen door middel van criteria op vergeleken. De gevonden criteria worden 
in het volgende verklaard. Tevens wordt aangegeven wanneer een criterium positief dan wel 
negatief scoort. Op de scores wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 

Al) Voldoende onderzoek 
Onderzoek naar het ontwerp en naar de uitvoering is een eerste criterium. Wanneer 
alleen onderzoek naar het ontwerp van doorsnede en trace" heeft plaatsgevonden 
levert dit een negatieve beoordeling op. Onderzoek naar de verschillende fases van 
de uitvoering geeft daarentegen aanleiding tot een positieve waardering. 

B2) Ruimte voor nieuwe ideeen 
In een land als Nederland met een grote waterbouwkundige historie is het van groot 
belang dat er ruimte wordt gecreeerd voor nieuwe ideeen. Het toepassen van nieuw 
materiaal wordt als positief beoordeeld zoals ook het gebruik van nieuw materieel. 
In deze matrix is het toepassen van standaard materiaal en materieel een negatief 
punt. 

B3) Weinig aanpassingen tijdens de uitvoering 
Dit punt houdt verband met het criterium of het achteraf een juist ontwerp is 
geweest. Veel aanpassingen duiden op een onjuiste inschatting van het ontwerp en/of 
de uitvoering. Tevens hebben veel aanpassingen tijdens de uitvoering kans op 
vertragingen en kostenverhogingen zodat aanpassingen in dit criterium negatief 
worden beoordeeld bij veel wijzigingen van het ontwerp. Over de factoren die leiden 
tot aanpassingen van ontwerp en/of uitvoering wordt in 7.3 nader ingegaan. 

B4) Flexibiliteit tijdens de uitvoering 
Ook wanneer er uitvoerig onderzoek is verricht is het mogelijk dat aspecten afwijken 
van de planning. Dit kan leiden tot de aanpassingen uit bovengenoemd criterium. 
Belangrijk is echter dat er ruimte is voor aanpassingen en er flexibel op veranderin-
gen wordt ingesprongen. Er dienen voldoende alternatieven voorhanden te zijn en 
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uitgevoerd worden. Wanneer dit het geval is, is dit een positieve bijdrage aan de 
multicriteria matrix. 

C5) Voldoende afstemming tussen aannemer en opdrachtgever 
Uit paragraaf § 7.1.3 is gebleken dat de afstemming belangrijk is. Er dient yoor een 
positieve beoordeling sprake te zijn van voldoende overleg tussen beide groepen. Het 
is belangrijk dat zowel de aannemer als de opdrachtgever op de hoogte zijn van 
beslissingen of veranderingen. Op deze wijze kunnen aanpassingen snel doorgevoerd 
worden en blijft er overzicht op het geheel en vooral op de kosten. 

C6) Voldoende afstemming tussen de verschillende projecten 
Aangezien de drie dammen in dezelfde tijdsperiode gebouwd zijn is het raadzaam dat 
er overleg is tussen de opdrachtgevers en aannemers. Een negatieve beoordeling 
volgt hier wanneer er niet voldoende afstemming is getoond op de andere twee 
werken. 

C7) Binnen de geplande tijd 
Het realiseren van de havendammen binnen de geplande tijd is een criterium dat 
voor zichzelf spreekt. Tijdsoverschrijdingen leveren bijna altijd kostenoverschrijdin-
gen op en worden derhalve als negatief beschouwd. Hoewel tijdsoverschrijdingen het 
gevolg kunnen zijn van de andere criteria wordt een tijdsoverschrijding in eerste 
instantie als apart criteria meegenomen in de beoordeling omdat het een belangrijk 
punt en een duidelijk aanwijsbaar gegeven is. 

D8) Voldoende aanvoer 
Onvoldoende aanvoer van materialen kan zowel het gevolg zijn van een te lage 
opbrengst van bijvoorbeeld een steengroeve of een te kleine aanvoercapaciteit. Het 
gaat bij dit criterium dus om het bovenste gedeelte van fig 7.5. Wanneer om 66n van 
beide redenen een stagnatie is opgetreden in de aanvoer wordt dit als negatief 
bestempeld. Als de onvoldoende aanvoer flexibel en op een juiste wijze is opgevan-
gen komt dit in criterium 7 tot uitdrukking. 

D9) Lossen en laden zonder problemen 
Het uitladen van de schepen of treinen is een aparte fase in het uitvoeringsproces. 
Het wordt in deze analyse als 66n criterium beschouwd met het inladen van de 
schepen of vrachtwagens hoewel dit een aparte fase is in het proces (zie stroomdia-
gram fig 7.5). Toch vertonen de twee fasen overeenkomsten vandaar deze beslissing. 
Problemen doen zich voor wanneer de capaciteit van het laad- of losmaterieel 
onvoldoende is en er geen reservematerieel beschikbaar is. Dit wordt dus als negatief 
beoordeeld. 

D10) Voldoende opslag 
Het niet beschikken over voldoende voorraden kan voor het uitvoeringsproces grote 
gevolgen hebben. Er is geen buffer meer aanwezig om stagnatie in de fasen als de 
winning, de aanvoer en het lossen op te kunnen vangen. Onvoldoende opslag getuigt 
van onvoldoende planning hetgeen een negatief punt betreft. 

Dl l ) Produktie van materiaal zonder problemen 
Het vervaardigen van constructiematerialen is een belangrijk criterium. Problemen 
dienen zich aan wanneer er specifieke problemen optreden bij de produktie. Proble
men als gevolg van een mindere aanvoer worden bij dit criterium niet meegenomen, 
deze komen in criteria D8 reeds tot uitdrukking. Het gaat hierbij om onvoorziene 
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problemen die als negatief beoordeeld worden. 

E12) Goede samenhang tussen materieel en ontwerp 
Dit criterium beoordeeld de in 7.1.5 behandelde samenhang tussen het ontwerppro
ces en de keuze van het materieel. Wordt het materieel afgestemd op het dwarspro
fiel en trac£? Dit geldt niet alleen in de voorontwerpfase, ook veranderingen in het 
ontwerp moeten in de bepaling van het materieel meegenomen worden voor een 
positieve beoordeling. 

E13) Geen problemen met het materieel 
Het inzetten van nieuw materieel kan problemen met zich meebrengen. Het kan 
vervolgens kosten- en tijdsoverschrijdingen tot gevolg hebben. Problemen kunnen 
voortkomen uit bijv. onvoldoende onderzoek, onervarenheid met het materieel, 
onvoorziene weersomstandigheden en veranderend ontwerp. Wanneer materieel niet 
aan de verwachtingen voldoet of de capaciteit te weinig blijkt, is dit een minpunt. 

E14) Goede keuze materieel 
Hoewel dit criterium enigszins verband houdt met het vorige wordt het toch apart 
beoordeeld. Er kan sprake zijn van een te kleine capaciteit terwijl er toch een goede 
keuze is gemaakt voor het materieel. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er geen 
problemen tijdens de uitvoering zijn opgetreden maar dat achteraf blijkt dat het 
materieel te duur was. Bij dit criterium is vooral gekeken naar het grote materieel. 

F15) Goed ingedeeld werkterrein 
Een overzichtelijk werkterrein voorkomt vertragingen. Er dient voldoende ruimte 
aanwezig te zijn voor o.a. de verschillende opslag-, overslag- en productiefacilitei-
ten. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat het werkterrein aangepast moet worden 
is dit een negatief punt. Deze aanpassingen zijn overigens onafhankelijk van de 
aanpassingen van criterium B3. 

G16) Weinig onderhoud 
De hoeveelheid onderhoud is het gevolg van het ontwerp, de uitvoering en de 
omstandigheden. Dit criterium wordt bepaald door van de geplande hoeveelheid 
onderhoud. Wanneer de werkelijke hoeveelheid in grote mate de geplande hoeveel
heid overtreft is dit criterium negatief. 

H17) Lage uiteindelijke kosten 
Onvoldoende onderzoek, een slecht ontwerp, onvoldoende afstemming en de andere 
bovengenoemde criteria kunnen een kostenoverschrijding tot gevolg hebben. Bij dit 
criterium wordt echter gekeken naar de uiteindelijke totaalprijs die is gegeven. Deze 
totaalprijs wordt gecorrigeerd en gedeeld door de inhoud. De goedkoopste dam per 
kubieke meter krijgt een positieve beoordeling. 

118) Evaluaties beschikbaar 
Uit dit onderzoek is gebleken dat voor een gedegen analyse van dergelijke grote 
werken weinig informatie beschikbaar is. Het beschikbaar zijn van informatie en 
evaluaties is dan ook een belangrijk punt binnen deze afweging. Dit criterium is 
positief wanneer duidelijk is dat er pogingen zijn ondernomen om een evaluatie van 
zowel ontwerp als uitvoering te maken. 

De 18 beoordelingscriteria vormen de basis voor een toetsing van de uitvoering van de 
dammen. 
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Crit. Umuiden Scheveningen Europoort 

A l Nee, vooral het onderzoek 
naar steenasfalt was matig 

Ja, geen overbodig onderzoek 

+ 

Erg veel, ook fundamenteel 
onderzoek dat niet biĵ de bouw 
is toegepast + + 

B2 Ja, er wordt nieuw materiaal 
en materieel uitgeprobeerd 

+ 

Neutraal, er zijn weinig ver-
nieuwende aspecten toegepast, 
wel enkele Stolkblokken 0 

Ja, zoals bij IJmuiden worden 
ook hier verschillende nieuw 
materieel en materiaal gebruiMt 

B3 Nee, de samenstelling van het 
steenasfalt is sterk gewijzigd. 
Ook is een extra berm van 
betonblokken geconstrueerd — 

Ja, haast geen aanpassingen 

+ 

Nee, meer blokken van 39 ton 
i.p.v. 43 ton en de vervanging 
van grote steen uit Noorwegen 
door kleinere steen 

B4 Ja, hierdoor kon steenasfalt 
worden toegepast zonder veel 
onderzoek vooraf + 

Neutraal 

0 

Ja, er is ruimte voor veran-
deringen 

+ 
C5 Nee, te weinig, vooral bij de 

bovenbouw is de afstemming 
is slechts schijn 

Neutraal, niet echt veel afstem
ming maar er is weinig mis 
gegaan dus afstemming voldoen
de 0 

Ja, veel overleg en samen
werking tussen de combinatie 
CH3 en de verantwoordelijke 
directie + 

C6 Ja en nee, er wordt zelfs 
zoveel rekening met de ande
re projecten gehouden dat het 
grootste deel van investerin
gen op een ander werk wor
den afgeschreven terwijl dit 
later niet mogelijk blijkt 0 

Ja, er is veel afstemming met 
HvH i.v.m. het gebruik van 
opslag plaatsen. Ook wordt 
serieus overwogen om de hefei
landen in te zetten 

+ 

Ja en nee, veel afstemming 
met Scheveningen. Het overleg 
met IJmuiden is echter minder 
geweest dan noodzakelijk 

0 
C7 Nee, er is een kleine tijds-

overschrijding 
Ja 

0 

Ja, de definitieve toegang is 
zelfs eerder geopend dan 
gepland door de toenemende 
druk van de scheepvaart + 

D8 Ja, geen indrukwekkende 
problemen + 

Nee, problemen door een te lage 
rivierwaterstand 

Nee, lagere opbrengst van de 
Noorse groeves 

D9 Nee, problemen met het 
lossen van de binnenschepen 
zodat er meer steen per trein 
wordt aangevoerd. Er was 
geen extra kraan beschikbaar-

Ja, veel steen rechtstreeks vanuit 
HvH gestort. Het storten van de 
overige steen leverde geen pro
blemen 

+ 

Ja, voldoende capaciteit 

+ 
D10 Ja, door het gebruik van 

steenasfalt was er zelfs steen 
over + 

Ja, door de opslag bij HvH was 
er voldoende 

+ 

Nee, de IJzeren Voorraad 
bleek snel op 

D l l Nee, erg veel problemen met 
het steenasfalt 

Ja, weinig problemen met de 
betonblokken 

+ 

Nee, problemen met de berei-
ding van de zware ertsbeton-
blokken; later grindbeton 

E12 Nee, de keuze voor ontwerp 
en materieel lopen parallel 

Ja, er wordt een gedegen afwe
ging gemaakt 

+ 

Ja, de ontwikkeling van het 
materieel loopt synchroon met 
de uitwerking van het ontwerp-
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E13 Nee, twee onderlossers moe
ten worden omgebouwd en 
het gebruik van de hefeilan
den levert soms moeilijkhe-
den op 

Neutraal 

0 

Ja, door de goede afstemming 
weinig problemen. De schepen 
werken zelfs sneller dan ver
wacht 

+ 

E14 Ja en nee, de bouw van de 
onderlossers was een goede 
keuze, de eilanden waren 
echter veel duurder dan ver
wacht omdat ze alleen bij 
IJmuiden zijn gebruikt 

Neutraal, geen problemen 

0 

Ja, de schepen werkten opti-
maal 

+ 

F15 Nee, er was meer ruimte 
nodig voor de asfaltinstal-
laties zodat extra terrein 
gehuurd moest worden 

Ja, ondanks de kleine hoeveel
heid ruimte 

+ 

Ja, er is ook over het werk
terrein goed nagedacht in 
samenwerking met de aanne
mers + 

G16 Nee, er is veel meer onder
houd nodig geweest dan 
verwacht 

Neutraal, door de zware blokken 
weinig tot geen onderhoud 

+ 

Ja, weinig onderhoud 

+ 

H17 Ja, de uiteindelijke kosten 
zijn lager als bij de ander 
twee dammen 

+ 

Nee, de duurste dam per kubie
ke meter 

Ja, duurder als IJmuiden en 
goedkoper als Scheveningen 

118 Nee, geen evaluaties, wel 
veel archiefmateriaal 

Nee, weinig evaluaties of ar-
chiefstukken 

Ja en nee, wel een evaluatie 
over de gevoerde onderzoekin-
gen, echter geen algemene 
evaluatie over de uitvoering 0 

Tabel 7.S : Dc dammen getoetst aan 18 (multi) criteria 
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§ 7.2.2 Wegingsfactoren en resultaat 

Aan de hand van de criteria is een beeld verkregen van de uitvoering van de nederlandse 
havendammen te IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland. Aan de hand van de criteria 
is het mogelijk een ex-post evaluatie uit te voeren op de uitvoering van (nederlandse) 
havendammen. De criteria kunnen tevens de basis vormen voor een toetsing van een 
voorontwerp van een eventueel volgend project waarbij verschillende uitvoerwijzes worden 
overwogen. 

Ter verkrijging van een kwalitatief vergelijk van de bouw dienen de uitkomsten van de 
verschillende criteria beoordeeld te worden. Er zal een score worden toegekend. Voordat 
hiertoe kan worden overgegaan dient bepaald te worden in welke mate een bepaald criterium 
mee mag wegen in de uitkomst. Hiertoe moeten wegingsfactoren worden toegekend aan de 
beoordelingscriteria. Het criterium met de hoogste prioriteit verkrijgt het hoogste gewicht. 
Ook een eventuele correlatie tussen verschillende criteria is van belang bij een kwalitatieve 
afweging met behulp van een multi-criteria analyse. 

Een eerste aanzet tot een toekenning van gewichten aan de criteria volgt in het volgende. Als 
eerste stap worden de eerdergenoemde onderwerpen A t/m I, die aan de basis stonden van 
de verschillende criteria met elkaar vergeleken op belangrijkheid. De eerste waardering 
resulteert in tabel 7.6. De scoreschaal loopt van 1 tot 6 waarbij 6 de hoogste waardering 
inhoudt. 

ONDERWERP Waardering Gewicht 

A Onderzoek 3 0,86 

B Uitvoeringswijze 4 1,14 

C Organisatie 5 1,43 

D Materiaal 3 0,86 

E Materieel 4 1,14 

F Werkterrein 1 0,29 

G Onderhoud 4 1,14 

H Kosten 6 1,71 

I Evaluatie 5 1,43 

35 10,00 

Tabel 7.6 : Afweging onderwerpen 

Na deze eerste waardering (I) worden de verschillende criteria beoordeeld. Per onderwerp 
worden 10 punten verdeeld. Deze waarderingen (II) staan vermeld in tabel 7.7. Vervolgens 
worden deze waarderingen vermenigvuldigd met de scores van de onderwerpen waarna in de 
laatste kolom van tabel 7.7. de uiteindelijke gewichten voor de verschillende criteria 
verschijnen. 

In de tabel 7.5 staat naast een omschrijving een waardering vermeld voor de mate waaraan 
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Onderwerp Waardering Criteria Waardering Gewicht 
I II I X II 

A 0,86 A l 10 8,6 

B 1,14 B2 4 4,56 
B3 1 1,14 
B4 5 5,70 

C 1,43 C5 3 4,29 
C6 2 2,86 
C7 5 7,15 

D 0,86 D8 2 1,72 
D9 3 2,58 
D10 2 1,72 
D l l 3 2,58 

E 1,14 E12 4 4,56 
E13 3 3,42 
E14 3 3,42 

F 0,29 F15 10 2,90 

G 1,14 G16 10 11,40 

H 1,71 H17 10 17,10 

I 1,43 118 10 14,30 

Totaal 10,00 100,00 

Tabel 7.7 : Gewichten aar i de criteria 

een dam aan een criteria voldoet. Deze toegekende waardering varieert van "0", 
"+" tot "++". Per criterium is bezien hoe de dam scoort ten opzichte van de andere 
dammen. Indien er geen duidelijke uitspraak mogelijk was is een "0" toegekend. 

Ter verkrijging van het uiteindelijke vergelijk worden de waarderingen omgezet in getallen. 
"-" wordt -2, "-" wordt -1 tot en met " + + "= +2. Vervolgens is het mogelijk de 
uitkomsten te vermenigvuldigen met de in tabel 7.7 vermelde gewichten. Tabel 7.8 geeft de 
uiteindelijke multi-criteria vergelijking. 
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Uit de multi-criteria analyse blijkt dat ondanks het hogere gewicht dat is toegekend aan het 
criterium kosten, Umuiden als minst goede uitvoering resulteert. Wanneer de kosten worden 
verwaarloosd, in verband met de onzekerheid van de uiteindelijke prijs blijken Hoek van 
Holland en Scheveningen het beste aan de criteria te voldoen en wordt het verschil tussen 
Umuiden en Hoek van Holland en Scheveningen groter. 

De minpunten worden door Umuiden vooral behaald op de weinige aanpassingen-tijdens de 
uitvoering (B3). Er had veel sneller ingegrepen moeten worden op het niet naar behoren 
functioneren van het steenasfalt. Ook het gebruikte materieel zorgde voor een negatieve 
score. Hoek van Holland had daarentegen goed materieel, bovendien was er veel en 
operationeel onderzoek uitgevoerd. 

Tenslotte dient te worden vermeld dat het mogelijk is andere uitkomsten te verkrijgen 
wanneer een andere gewichtenset wordt toegepast. De kosten kunnen zwaarder wegen zodat 
het verschil tussen de dammen meer rechtgetrokken zal worden. In deze analyse is hiervoor 
niet gekozen om duidelijk te maken dat andere criteria ook een rol spelen bij de uitvoering 
en dientengevolge in een evaluatie een plaats moeten krijgen. 
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§ 7.3 Aspecten en invloedsfactoren 

Naast het vergelijken van de uitvoering was de tweede doelstelling het bepalen van factoren 
die van invloed zijn op de keuze van een uitvoeringswijze. Uit het onderzoek zijn de ver
schillende invloeden naar voren gekomen. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de zes aspecten vergeleken die in eerste 
instantie vooral bepalend werden geacht voor de wijze van aanvoeren en/of produceren, het 
opslaan en het verwerken van materiaal. Uit het onderzoek zijn echter nog drie aspecten 
naar voren gekomen. Het aspect 'tijd' is in het rapport behandeld bij het aspect organisatie. 
Hoewel de planning zeker verband houdt met de organisatie wordt het in het kader van dit 
onderzoek duidelijker geacht de tijd apart te vermelden. Ook het aspect 'ruimte' wordt apart 
vermeld. Het 'onderzoek' is niet alleen van belang voor het bepalen van een ontwerp van 
doorsnede en tracS, het is ook een belangrijk aspect met betrekking tot de uitvoering (zie 
fig. 7.9). 

Fig 7.9 : Aspecten die de uitvoering beinvloeden 

Uit het onderzoek zijn verschillende invloedsfactoren naar voren gekomen die verband 
houden met de gevonden aspecten. Elk van de volgende kaders toont 6en van de negen 
aspecten met de bijbehorende factoren. 

ONTWERP 

het ontworpen dwarsprofiel 
de vorm en lengte van het trace" 

De factoren die vooral meespelen bij het aspect ontwerp zijn de doorsnede van de dammen 
en het trace\ Vooral de hoogte van de kruin heeft een directe invloed op de uitvoering, zoals 
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ook de lengte van het trace\ Een andere factor met betrekking tot ontwerp is het onderzoek. 

OMSTANDIGHEDEN 

hydraulisch en morfologische omgeving 
geotechnische toestand op de locatie 
meteorologische toestand 
hoeveelheid toegestane scheepvaarthinder 
overige werken ter verbetering van de havenmond 

De omstandigheden bestaan uit de hydraulische en morfologische omgeving. De mate van 
aanzanding en de hoogte van de golven hebben naast hun invloed op het ontwerp ook 
invloed op de keuze van een uitvoering. De geotechnische invloed van de ondergrond is van 
belang bij eventueel in te zetten zwaar materieel. De meteorologische omstandigheden 
hebben directe invloed op het tijdschema. 

Uit het onderzoek bleken nog twee invloeden die betrekking hebben op het aspect 
omstandigheden. Bij de bouw van de drie dammen is de eis gesteld dat de scheepvaart zo 
min mogelijk hinder ondervindt van de bouw. Ook de bouw van de havendammen in 
samenhang met de overige werken van de bouw van de havenmond is een factor die invloed 
heeft op de planning van de uitvoering. 

MATERIAAL 

soort (herkomst, produktie) 
hoeveelheid 

De invloeden van het aspect materiaal zijn onder te brengen in twee factoren: het soort en de 
hoeveelheid. Deze factoren zijn grotendeels bij het ontwerp bepaald, ze hebben echter ook 
een grote invloed op de uitvoering, vooral voor het soort en de hoeveelheid in te zetten 
materieel voor de aanvoer en de verwerking. 

MATERIEEL 

beschikbaarheid van materieel 
de drang naar vernieuwing 

Het beschikbare materieel is bepalend voor de keuze van een wijze van uitvoeren. Toch 
wordt soort en hoeveelheid hier niet als een invloedsfactor beschouwd omdat de uitvoerings
wijze voornamelijk de keuze van het materieel betreft. Invloed op deze keuze betreft met 
betrekking tot het aspect materieel naar mijn mening ten eerste de beschikbaarheid van 
materieel. Een andere belangrijke factor is de invloed van de drang naar technische vernieu
wing. Zeker voor het ontwikkelen van nieuwe materieel is het van belang "de technologie 
vooruit te willen brengen" aldus prof. J.F.Agema. 
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ORGANISATIE 

de opdrachtgever 
de aannemers(combinatie) 
de afstemming en het overleg tussen aannemer en opdrachtgever 
de afstemming tussen andere werken door de verschillende opdrachtgevers-

Het vierde aspect dat in fig. 1.2 was bepaald is de organisatie. Dit aspect blijkt belangrijke 
invloedsfactoren te bevatten. De opdrachtgever, de aannemer en de afstemming tussen de 
beide partijen zijn de evidente invloedsfactoren. Ook de afstemming tussen de verschillende 
werken is een factor die duidelijk meespeelt in de uitvoering. 

KOSTEN 

beschikbare budget 
wijze van financieren 

Vanzelfsprekend drukken ook de kosten een stempel op de keuze. Het beschikbare budget is 
een belangrijke invloedsfactor bij het nemen van vele soorten beslissingen. Ook de wijze van 
financiering kan een rol spelen. 

TIJD 

beschikbare bouwtijd 
beschikbare tijd voor onderzoek 

Ter aanvulling van de bovenstaande zes aspecten gelden de aspecten tijd, ruimte en 
onderzoek. Met betrekking tot het aspect tijd zijn er twee factoren van belang. De meest 
voor de hand liggende is de beschikbare bouwtijd. Een tweede punt is de beschikbare tijd 
voor het doen van onderzoek voor en/of tijdens de bouw. Bij Hoek van Holland was 
hiervoor veel tijd beschikbaar terwijl dit bijvoorbeeld bij Umuiden in mindere mate het geval 
was. 

RUIMTE 

beschikbare werkterreinen en werkhavens voor aanvoer, opslag en produktie van 
materialen 
aanwezige transportmogelijkheden 

Als achtste aspect heeft de beschikbare ruimte om en nabij de havendammen invloed op de 
wijze van uitvoeren. De grootte van een werkterrein en eventuele ruimte voor werkhavens 
zijn invloedrijke factoren. Er dient ruimte te zijn voor opslag, overslag, transportmogelijkhe
den etc. 
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ONDERZOEK 

Onderzoek naar de andere aspecten heeft invloed op de uitvoering 
Mogelijkheid voor operationeel modelonderzoek 

Tenslotte geldt als laatste aspect 'het onderzoek' dat gevoerd wordt naar zowel ontwerp als 
uitvoering. Het onderzoek naar het ontwerp is ten eerste van invloed op het ontwerp zelf 
maar indirect ook op de uitvoering. Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat de 
mogelijkheid tot operationeel modelonderzoek meespeelt bij de uitvoering. 

• Zwaarte van de invloedsfactoren 

Alvorens te starten met een uitvoering dienen zowel opdrachtgever als aannemer met 
de voorgaande factoren bekend te zijn. De invloed van elke factor op de wijze van 
uitvoering dient meegenomen te worden om tot een evenwichtige uitvoering te 
komen. Hoeveel invloed een factor op de uitvoering kan en mag uitoefenen zal in 
onderling overleg bepaald moeten worden. Sommige factoren tellen zwaarder mee als 
andere maar ze dienen allemaal bekend te worden. 

Bij Umuiden hebben het inzetten bij andere werken en het nieuwe initiatief naast het 
ontwerp de grootste invloed gehad. Dit bepaalde de inzet van de nieuw materieel. De 
afstemming tussen andere werken had beter gekund. Ook het beschikbare budget is 
niet goed afgewogen. 

In Scheveningen zijn de omstandigheden de reden geweest voor het niet inzetten van 
de eilanden. Het gebruik van twee kranen op de dam is o.a door het ontwerp bepaald. 
De ruimte voor werkterreinen en transportmogelijkheden was klein en bepaalde het 
gebruik van terreinen bij Hoek van Holland. 

Bij Hoek van Holland had het ongehinderd doorgang vinden van de scheepvaart een 
grote invloed. Ook heeft het nieuwe initiatief meegespeeld bij de materieelkeuze. De 
conclusies met betrekking tot de invloed van de organisatie worden inmiddels bekend 
verondersteld. De beschikbare bouwtijd zorgde voor grote tijdsdruk en stimuleerde 
bovendien het ontwikkelen van nieuw materieel. 
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§ 7.4 Tenslotte 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat er weinig gegevens over de uitvoering van de 
nederlandse havendammen te vinden waren. Doordat het archief van de voormalige directie 
Sluizen en Stuwen niet is verhuisd en niet is opgeschoond zijn van IJmuiden in de kelder van 
de Bouwdienst te Utrecht wel vele nota's en memo's te vinden. Hoewel in deze memo's 
sprake is van een plan voor een evaluatie is dit nooit uitgevoerd. Dit is wellicht gelegen aan 
het feit dat het ontwerp achteraf gezien niet de beste keuze is geweest. Toch is het nuttig 
ook een onjuist ontwerp te documenteren zodat er in de toekomst van kan worden geleerd. 

In Rotterdam, de huidige standplaats van de voormalige directie Benedenrivieren heeft men 
te maken gehad met vele verhuizingen en een beperkte opslagcapaciteit. Het gevolg is dat 
zowel van de bouw van de dammen in de Europoort als van de dammen te Scheveningen in 
tegenstelling tot Umuiden weinig tot geen archiefstukken te vinden zijn. Een zeer beperkte 
hoeveelheid is weliswaar te vinden in het Rijksarchief te Zuid-Holland. 

Ter afronding van de aanleg van de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland is in opdracht 
van Rijkswaterstaat door het Waterloopkundig Laboratorium de opdracht verstrekt de 
volledige technische verslaggeving met betrekking tot de vormgeving, de realisatie en de 
uitvoering te verzorgen hetgeen resulteert in 20 deelverslagen. Een van de drie doelen 
hiervan is dat "de resultaten en ervaringen van de diverse onderzoeken en ervaringen bij de 
realisatie in de toekomst kunnen worden gebruikt". Al vrij snel blijkt dat de verslagen 
voornamelijk over de ontwerpfases gaan omdat "door de vroegtijdige overplaatsing van de 
bij onderzoek, ontwerp en uitvoering betrokken medewerkers van de Afdeling Havenmonden 
het niet mogelijk is geweest een gedegen evaluatie te verzorgen zodat met name dat de 
uitvoeringsaspecten slechts sober zullen worden behandeld". 

Toch is ook een gedegen evaluatie van de uitvoeringsaspecten van belang. Waardevolle 
informatie over de moeilijkheden en meevallers dienen niet verloren te gaan. Hoewel het 
zeker van nut is te documenteren welke technische motivatie voorafgaat aan de vormgeving 
van de nieuwe havenmond en welke onderzoeken zijn uitgevoerd met welke resultaten. Toch 
is een evaluatie naar mijn mening niet compleet wanneer niet het gehele bouwproces van 
onderzoek tot uitvoering wordt beschreven. 
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HOOFDSTUK 8 

CONCLUSIES en AANBEVELINGEN 

Als gevolg van de groei van de afrnetingen van schepen en de grotere hoeveelheden, ontstaat 
in de jaren '50 de behoefte aan diepere, ruimere havenmonden. De bestaande .havens van 
IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland dienen uitgebreid te worden. De uitbreidingen 
bestaan hoofdzakelijk uit het verdiepen van de vaargeul en verlengen van de bestaande 
havendammen. De constructie hiervan vindt plaats in eenzelfde tijdsperiode maar kreeg een 
verschillende uitvoering als gevolg van verschillende aspecten. Uit het onderzoek blijken 
negen aspecten van invloed te zijn geweest op deze verschillende constructiewijze. Deze 
aspecten vormen de basis voor de verschillende invloedsfactoren. 

De verschillen in ontwerp en omstandigheden speelden mee in de keuze voor een construc
tiewijze. Bij Umuiden zijn de relatief hoge dammen gedeeltelijk "over de kop" uitgebouwd. 
Hoewel in Scheveningen andere omstandigheden optraden is ook bij deze dammen gekozen 
voor een aanvoer van de materialen voor de bovenbouw over de dam. In Hoek van Holland 
worden relatief lage dammen ontworpen die vanaf het water gebouwd worden. 

De aanvoer van materialen blijkt bij zowel Scheveningen als Hoek van Holland problemen 
te kennen die verschillende oorzaken hebben. Aangezien een vertraging in de aanvoer, bij 
een onvoldoende buffer, nadelige gevolgen kan hebben voor het verder verloop van de 
uitvoering, verdient deze factor bijzondere aandacht. Bij Umuiden is het lossen van schepen 
in de werkhaven de zwakkere schakel in de weg die het materiaal aflegt van oorsprdng naar 
verwerking. Tijdens en vooral na de verwerking van de bekledingslaag van steenasfalt treden 
overigens bij Umuiden de meeste problemen op. 

Het materieel dat is gebruikt verschilt sterk bij de drie dammen onderling. Bij Umuiden 
wordt materieel gebouwd met de intentie het bij volgende werken in te zetten. Dit lukt 
slechts gedeeltelijk als gevolg van duidelijk en minder duidelijke redenen. Overigens kende 
men weinig problemen met het materieel op zich. 

Het aspect tijd drukte zo'n zware stempel op de uitvoering dat alle dammen binnen de 
geplande tijd voltooid worden. De aanvang van de werkzaamheden begon echter later dan 
oorspronkelijk was gepland. Hoewel de benodigde ruimte voor opslag en produktie bij 
Scheveningen te klein was, had dit door gebruik te maken van de opslag van Hoek van 
Holland geen verstrekkende gevolgen. 

Er is voor de bouw van de dammen over het algemeen veel aandacht geweest voor het 
aspect onderzoek hoewel het bij Umuiden achteraf niet voldoende is gebleken. Bij de grote 
dammen in de Europoort is sprake geweest van veel en doeltreffend operationeel onderzoek 
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naar zowel ontwerp als uitvoering. Scheveningen heeft vooral geprofiteerd van het onder
zoek bij de dammen van de Europoort. 

Een ander belangrijk aspect dat meespeelt in de uitvoering geldt de kosten. IJmuiden blijkt 
inclusief de hoeveelheid onderhoud, rekening houdend met de verschillen in tijd, goedkoper 
als de andere dammen. Gezien de uitkomsten van het onderzoek dienen er aan de uiteindelij
ke kosten twijfels worden getrokken. De exacte redenen voor de kostenoverschrijdingen van 
alledrie de dammen is uit het onderzoek door een gebrek aan informatie niet naar voren 
gekomen. 

Het laatste en belangrijkste aspect dat van invloed blijkt op de uitvoering is de organisatie. 
Als belangrijkste invloedsfactoren behorende bij dit aspect gelden de afstemming tussen de 
verschillende directies van Rijkswaterstaat onderling en de relatie tussen de opdrachtgever en 
de aannemer. Het overleg tussen de verschillende directies die verantwoordelijk waren voor 
de uitbreiding van de havenmonden was minimaal en onduidelijk. Een betere samenwerking 
en integratie had vooral op het gebied van het materieel tot besparingen kunnen leiden. 

Bovenstaande negen aspecten (vetgedrukt) hebben gedurende het gehele onderzoek centraal 
gestaan en hebben geleid tot de opstelling van de invloedsfactoren. Tevens is aan de hand 
van opgestelde beoordelingscriteria een overzichtsmatrix verkregen van de uitvoering. Deze 
toont op overzichtelijke wijze een ex-post evaluatie van de bouw van de nederlandse 
havendammen. Er worden verschillende gewichten toegekend waarna blijkt dat Umuiden 
negatief scoort in tegenstelling tot Scheveningen en Hoek van Holland, die ongeveer gelijk 
scoren. Wanneer de misschien onbetrouwbare kosten buiten beschouwing worden gelaten 
blijkt Hoek van Holland duidelijk het beste aan de opgestelde criteria te voldoen. 

Naast de aspecten, invloedsfactoren en criteria is uit het onderzoek gebleken dat er zeer 
weinig gearchiveerd en geevalueerd is. Op deze wijze is reeds veel waardevolle informatie 
verloren gegaan. De gegevens zijn deels te vinden in vaktijdschriften uit de betreffende 
periode. Deze vermelden echter hoofdzakelijk de plannen van uitvoer en kosten. Vervolgens 
verschijnen nog enkele artikelen tijdens de uitvoering. Tegen het einde van de bouw stopt 
echter de informatiestroom geheel. Veel informatie zit nu opgeborgen in personen die de 
dammen destijds hebben uitgebouwd. Dit is echter niet de manier om de gegevens over de 
bouw van deze drie geweldige kunstwerken over te dragen. Deze afstudeerscriptie is .hiertoe 
een bescheiden poging geweest. 

Het verdient aanbeveling meer evaluaties te maken van grote civiele werken zodat waarde
volle informatie niet verloren kan gaan. Het kan van nut zijn bij het ontwerp en de bouw 
van latere kunstwerken. Om uit een ex-post evaluatie het maximale rendement te kunnen 
behalen, zal een duidelijke structuur voor de start van de dammen bekend moeten zijn. Het 
is wellicht mogelijk om een instrument te ontwikkelen dat aangeeft waaraan een evaluatie 
van een werk zou moeten voldoen om voor een volgend werk van nut te kunnen zijn. Voor 
een evaluatie van een havendam geven de gevonden invloedsfactoren hiertoe een indicatie. 
Ook de criteria kunnen gebruikt worden om achteraf een werk te toetsten. 

Ter verkrijging van het gehele overzicht van de bouw van de nederlandse havendammen 
dient aanvullend onderzoek verricht te worden naar de huidige toestand van en random de 
dammen. Op deze wijze kan nagegaan worden of het ontwerp aan de verwachtingen heeft 
voldaan en ontstaat een completer beeld van de dammen. Samen met dit onderzoek naar de 
uitvoering kan een complete evaluatie ontstaan. 
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W l 132'xSO' 
217* vo, :s.3:„ 

N i s s h o M o r u 1962 

291 m V3 */6fim 

Me lama 1868 
>067\lSS\ 62' 

1957 
80.000 

1960 
100.000 

3eschot 

I2t0\ 220',tt' 
330,67 , l f m 

1 
I 

aoo oft 

1962 
1S1.000 

1968 
200.000 

500000 

Ondina 1961 : noom en bowjoor 
Hfim'tMm : lengte .b reed te xdiepgang in feet 
its*31 x!1.7m : • . . in .-r. 

!o.oo7o ! t e i 7 * a p % . u s k r i a 5 0 0 0 0 t M w > i n d e « * " « « ^ » 
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Bijlage 2: Verschillende bitumineuze mengsels 

Asfaltbeton is een vol ledig gevuld mengsel dat wordt toegepast 
als bekleding boven gemiddeld hoog water omdat het materiaal na 
het aanbrengen met walsen verdicht moet worden en d i t 1 onder 
water niet mogelijk i s . Een veel gebruikte toepassing i s a l s l 
afdekking van zanddijken.De maximale hel l ing waaronder a s f a l t 
beton verwerkt kan worden i s 1:1,7. Het aanbrengen gebeurt met 
hydraulische kranen of spreidmachines. Deze machine i s speciaal 
ontwikkeld voor het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton. 

Asfaltmastiek i s een overvuld mengsel, dat wordt gebruikt als 
bodembescherming, f lex ibele teenbescherming en als a fd icht ing-
materiaal. Het kan zowel onder als boven water worden aange
bracht. De mastiek kan onder water worden verwerkt met behulp 
van een p i jp of een stortkubel met emmers. Boven water kan 
naast een p i jp of kubel van een goot of een hydraulische kraan 
gebruik worden gemaakt. Voorbeelden z i j n de met asfaltmastiek 
ge'injecteerde strandhoofden en de teenconstructies van di jken. 

Penetratiemortels worden toegepast als bescherming van zwaar 
aangevallen taluds en teenconstructies. Voor het uitvoeren van 
deze constructie wordt ter plaatse een van te voren aangebrach-
te laag breuksteen voorzien van penetratiemortel. B i j het 
opvullen van de holtes kan men onderscheid maken tussen de mate 
van vul len: 
- Alleen aan het oppervlak 
- Gedeeltel i jk 
- Vol ledig 
De mate waarin de holtes z i j n gevuld bepaald de waterdoorla-
tendheid van de constructie. Indien een doorlatende bekledings
laag i s gewenst dient niet meer dan 70% van de holtes gevuld te 
worden. De wijze van verwerken zowel boven als onder water i s 
dezelfde als b i j asfaltmastiek. 

Zandasfalt of gebitumineerd zand is toepasbaar als kernmateri
aa l , f i l t e r l a a g en taludbekleding. De dikte b i j toepassing als 
zanddichte laag wordt voornamelijk bepaald door de wijze van 
verwerking en de nauwkeurigheid die daarbij bereikt wordt. B i j 
dunne lagen f i l t e r s vindt de verwerking plaats met een hydrau
l ische kraan, die het zandasfalt spreidt en onder' een bepaald 
p r o f i e l brengt. B i j de toepassing als kernmateriaal wordt over 
het algemeen het as fa l t over de kop van de kade gestort door 
vrachtwagens waarna de afwerking met een kraan gebeurt. Een 
andere mogelijkheid i s verwerking met behulp van een s t o r t p i j p , 
kubel of onderlosser. In a l l e gevallen dient men er b i j de 
verwerking onder water voor te zorgen, dat het zandasfalt in 
voldoende grote hoeveelheden wordt aangebracht zodat de warmte 
voldoende lang in het as fa l t wordt bewaard en een goede samen
hang wordt verkregen. Wanneer de verwerking onder water plaats-
vindt b i j een te hoge temperatuur, meer dan 110°C, kan het 
verschijnsel optreden dat het water tussen bitumen en mineraal 
aggregaat indringt (stripping) hetgeen de samenhang nadelig 
bexnvloed. 



Steenasfalt als constructiemateriaal is een nieuwe toepassing 
van een combinatie van de twee uitgangsmaterialen l ichte s tort 
steen en asfaltmortel. De met asfaltmortel gepenetreerde s tort 
steen wordt reeds vele jaren voor de constructie van haven- en 
strandhoofden toegepast. Door het in asfaltbetonspecie t r i l l e n 
van grove steenstukken worden in het buitenland waterdoorlaten-
de kernen in stuwdammen gevormd. In beide gevallen worden 
echter de uitgangsmaterialen stortsteen en asfaltmortel pas in 
het werk bijeengebracht, waarbij de asfaltspecie sterk verhit 
en de steen meestal koud en vochtig i s . 

Bi j steenasfalt worden de beide componenten l ichte stortsteen 
en asfaltmortel reeds b i j de produktie samengevoegd. Het mate
r i a a l wordt eerst bereid, waarbij de steen gedroogd, ontstoft 
en verhit tot 50 C, wordt tesamen gevoegd met een asfaltbeton
specie van +/- 130 C. Het product dat ontstaat i s homogeen en 
samenhangend omdat de steen, die een gesloten scelet in* de 
steenasfalt vormt, aaneen gekit i s . Een bekleding van een 
havendam met steenasfalt is b i j IJmuiden voor het eerst toege
past en zal in het desbetreffende hoofdstuk nader worden beke-
ken. 



Bijlage 3: Voorbeelden van betonnen bekledingselementen 



Bijlage 4: Bitumarin en steenasfalt 
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B I T U M riTT TTTVL 
MAATSCHAPPIJ TOT ONTWIKKELING EN TOEPASSING V A N 

BITUMARIN B I T U M I N E U Z E C O N S T R U C T I E S O N D E R W A T E R 

TELEFOON (04192) 366 EN 367 7 % • - / 
BANKIER: FIRMA F. VAN-LANSCHCfT" y^ * * ~ 

TE 'S-HERTOGENBOSCH fl 

GEVESTIGD TE ROTTERDAM ^iPS? 
KANTOOR: GRAAFSEBAAN l£'. \ ' " ' / 

7 <> .1 • •• 

- A a n de H O O F D I N G E N I E U R van de 
- R I J K S W A T E R S T A A T in de direct ie 

S T U W E N en S L U I Z E N 

R O S M A L E N 

Persoonl i jk . 

Hoogedelgestrenge Heer , 

M a l i eb aan 31 

U t r e c h t. 

Rosmalen, 26 oktober 1961 
Graafsebaan 13 

k o m ( 1 1 1 e o „ . Hierb i j hebben wij de eer U te doen toe-
komen een exemplaar van het rapport betreffende de l a b o r a t o r i u m - o n -te ll7^T' ^ e / e z e r z i j d « z i J n verricht om een gedetail leerd inzicht 
Ai * ^ i n / e e i g e n s c h a P P e n van de zg. "grove steenasfalt", zoals 
dat aan de havendammen te IJmuiden zou kunnen worden toegepast. 

. . . W i 3 mogen U verzoeken dit rapport v e r -
trouwelijk binnen de Dienst van de Rijkswaterstaat te houden, omdat de 
daarin verstrekte gegevens deel uitmaken van de door ons verworven 

a * ^ e r v a r i n S ' z o d a t w i J vooralsnog niet gaarne zouden 
zien dat deze zonder voorafgaand overleg aan derden - buiten de R i i k s -
waterstaat - worden medegedeeld. J 

in f^it* ^ i • Overigens zij opgemerkt dat dit rapport 
in feite een vervolg ia op een tweetal eerdere rapporten, waarin het 
grove steenasfalt in zijn algemeenheid werd behan deld. 

™ 1 r , ^ ™ i 0 1 5 v e r z o e k v a n d e h e e r i r . L . w. L ievense 
zai binnen een week nog een samenvatting worden opgesteld van deze 
- drie - rapporten, die wij U dan ook hopen toe te zenden. 

Hoogachtend, 

namens de Raad van Beheer 
van B I T U M A R I N n . v . 

*~f J . "Heymans 



Bijlage 5: Zomerverschijnsel 

S c h a d e e n h e r s t e l h a v e n m o n d U m u i d e n 

De schade die tijdens een septemberstorm is ont
staan aan de nieuwe havendammen van Umui
den heeft nogal wat pennen in beweging gebracht. 
Ook wij hebben van dzze schade — zij het zeer 
beknopt — melding gzmaakt in onze vorige af-
levering. Teneinde een juist inzicht te krijgen in 
wat er is gebsurd en de wijze waarop het herstel 
zal worden uitgevoerd, hebben wij ons gewend 
tot ir. H. J. Th. Span, voorzitter van de zoge
naamde 'Asfaltcommissie IJmuiden' die destijds 
in het leven wzrd gzroepen om de bouw van deze 
dammen volgens een geheel nisuw systeem en toe
gepast op een schaal als nooit tevoren wetenschap-
pelijk te begelziden. Ir. Span is thans als adjunct-
directeur verbonden aan de Koninklijke Maat
schappij Wegenbouw n.v. te Utrecht en was afge-
vaardigd in genoemde commissie door de n.v. Bi
tumarin. 

De tot 3 kilometer in zee uitgebouwde hoofden -
aldus de heer Span — vormen de veilige haven
mond met een bodemdiepte van 16 m voor sche
pen tot 80 000 t.d.w. voor Hoogovens-IJmuiden 
en de Haventerreinen-Amsterdam. 
Op de door de zuidwester en noordwester storm-
richting zwaarst aangevallen gedeelten van de 
hoofden is de steenasfaltbekleding in de voet nog 
extra verzwaard door steen met een stukgewicht 
van 1 tot 6 ton en 16 tons betonblokken, reikende 
vanaf de bodembescherming tot 4 m - NAP. 

De langs het talud gemeten circa 15 - 20 m lange 
en circa 2,25 m dikke bekleding vertoont een con-
solidatie met de tijd. Voor asfaltconstructies wil dit 
zeggen dat de uitwerking daarvan niet zozeer di
rect samenvalt met het zware winterstormeffect 
zoals dat bij een steendam het geval is, maar dat 
dit een tijdseffect vertoont dat meer samenhangt 
met de directe temperatuur van het zeewater en 
van de lucht. Met andere woorden de grootste con
solidate treedt op gedurende en direct na de 
zomermaanden. En aangezien deze bekleding in 
de voet rust op de bodembescherming zal dit lei
den tot zettingsverschijnselen welke zich mani-
festeren aan de bovenkant van de bekleding, dus 
in de zone van 1,50 meter beneden tot 2,50 meter 
boven NAP. Dit vraagt derhalve onderhoudsmaat-
regelen juist in deze zone waar ook de zware golf
aanval optreedt. 
Wanneer nu een fikse nazomerstorm, zoals deze 
zich heeft voorgedaan in de periode van 20 tot 

24 September jl., toeslaat en al deze factoren on-
gunstig samenvallen, kan schade van een behoor-
lijke omvang ontstaan. Deze is opgetreden aan de 
buitenkant van de dam waar de directe golfaanval 
het zwaarste is geweest, te weten voor het Zuider-
hoofd aan de zuidwestzijde en voor het Noorder-
hoofd aan de noordoostzijde. 
De omvang van de schade, in de-vorm van weg-
geslagen steenasfalt, is afhankelijk van het plaat-
selijke patroon van de uitwerking van de consoli
date en varieert van oppervlakteschade over gro
tere lengte tot enkele bressen over korte lengte, 
welke bressen in het algemeen reiken tot aan de 
laagwaterlijn. 
De schade die is ontstaan wordt thans hersteld 
door de gaten te vullen met steen in afmetingen 
die afhankelijk zijn van de grootte en vorm van 
het te herstellen gat. Dit wil zeggen dat steen 
wordt gebruikt van 10/80 en 80/200 kg; deze 
steenmassa's worden daarna met gietasfalt gepe-
netreerd. 
Waar de schade optreedt tot beneden laagwater -
dit komt slechts zeer incidenteel voor - zal eerst 
zware steen tot 1000 kg worden verwerkt en met 
asfalt worden ingegoten waarna ter versterking 
van het plaatselijk profiel nog betonblokken wor
den geplaatst tot circa 2 m - NAP. Dit gebeurt 
langs het zwaarst aangevallen deel van het Zui-
derhoofd en is bedoeld als aanvulling op de reeds 
in de aanlegfase gestorte steenmassa's. 
Voor de asfaltproduktie aan het Noorderhoofd is 
thans ingezet de drijvende asfaltinstallatie 'Dorus 
Heymans', terwijl voor het Zuiderhoofd de asfalt
installatie aan het zijkanaal F te Amsterdam het 
gietasfalt zal produceren. 
Voor dit geheel van werkzaamheden, als onder
deel van en aanvulling op het normale onderhoud, 
zal circa 2,5 miljoen gulden worden uitgegeven; 
hiervan is ruim de helft bestemd voor de asfalt-
constructie. 



Bijlage 6: Verplaatsen van kraanhefeilanden 
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Bijlage 7: Onderlossers en oplossers 



Bijlage 8: Eenheidsprijzen 

VOLUMEGEWICHTEK EN EENHEIDSPRIJZEN 

Materiaal 
/olume-
gewicht 
in t/nT 

P r i j s in h « t 
werk in guldana Opmerkingen 

Zinkstukken 

Stortsteen 10-90 kg 

Steen 80-300 kg 

Steen 300-1000 kg 

Steen 1 - 6 t 

Mijnsteen 

Grof grind 

Steenasfalt 

Zand zuigen en klappen 

Zand zuigen en spuiten 
i n caissons 

Beton voor caissons 

Vulbeton voor caissons 

Loodslakken in caissons 

Loodslakkenbeton in 
caissons 

Blokken beton 

Gewoon beton 

Loodslakken beton 

Beton met ponsdoppen 

Speciale betonvormen  

zoals bv. tetrapoden 

Gewoon beton 

Loodslakken beton 

Beton met ponsdoppen 

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
2,4 
1,4 

2,2 

2,6 

3,9 

3 1 
40,5/a 

27(38)/a 

27(3S)/m3 [ 
27(38j/m3 j 
27(58)/m5 J 

20,-/m5 

127,3/m5 

1,25/m5 

1,4 2,50/ 
2,4 220/m5 

2,2 60/m5 

2,2 60/m5 

',8 100/m5 

2,2 7 5 / ° 3 

>-,B 100/m5 

5,9 2b5/m5 

l;"0/m3 

315/°»3. 

et inbegrip v. z inkst . 

2 I* in het" werk met 

onderlossers 

?.8 i n het werk met 

kraan 



Bijlage 9: Prijsindexcijfers 
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Jaar Prijsindex S t i j g i n g t.o.v. 
vorige jaar (%) 

1948 100 0 
1949 104 4 
1950 117 13 
1951 143 22 
1952 140 -2 
1953 134 -4 
1954 136 1 
1955 137 1 
1956 140 2 
1957 144 3 
1958 141 -2 
1959 142 1 
1960 136 -4 
1961 138 1 
1962 139 1 
1963 142 2 
1964 151 3 
1965 156 5 
1966 164 1 
1967 164 0 
1968 165 1 
1969 166 1 
1970 176 6 
1971 178 1 
1972 184 3 
1973 207 13 
1974 236 14 
1975 252 7 
1976 292 16 



Bijlage 10: Grafiek voor betonblokken Scheveningen 
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Bijlage 11: Kostenraming Scheveningen 
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Bijlage 12: Overschrijdingsfrequenties Hoek van Holland 
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Bijlage 13: Schadeclassificatiesysteem 

Schade aan de gemiddelde doorsnedes van de blokken dammen bij "regelmatige" gol 

Schade aanduiding Omschrijving van de schade 

None 0-1 % van de blokken verplaatst 

Slight ca. 2 % van het totaal aantal blokken verplaatst 

Little ca. 3 % van het totaal aantal blokken verplaatst 

Moderate gaten in de buitenste bekledingslaag 

Much grote gaten in de buitenste bekledingslaag 

Serious kern is zichtbaar 

Destroyed tot in de kern aangetast 



Bijlage 14: Dwarsdoorsnedes Hoek van Holland (schaal 1:1000) 
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Bijlage 15: Gemiddelde doorsnedes 

Hoek van Holland 

Oppervlakte: 1: 13,1x8,75 = 114,9 m2 

2: 8x8,75 = 70 m2 

3 : 50,2x2,5 = 125,7 m2 

4 : 3,75x2,5 = 9,4 m2 

5 : 101,7 x 3 = 305,3 m2 

Totaal A = l + 2 + 3 + 4 + 5 = 625,3 m2 

Lengte L = 7300 m 

Inhoud V = A x L = 625,3 x 7300 = 4.564.640 m3 

Kosten K = / 809 milj. 

Kosten per m3 = K/V = 809.000.000/4.564.640 = / 177,38 / m3 



Scheveningen 

+4.5 

Oppervlakte: 1: 8x12 = 96 m2 

2 : 15x8 = 120 m2 

3: 2,5(12+24+15) = 127,5 m2 

4 : 2,5x4,4 = n m 2 
Totaal A = l + 2 + 3 + 4 = 365,5 m2 

Lengte L = 1050 m 

Inhoud V = A x L = 365,5 x 1050 = 383.775 m3 

Kosten K = / 65 milj. 

Kosten per m3 = K/V = 65.000.000/383.775 = / 169,37 / m3 



IJmuiden 

1 : 8x19,2 = 153,6 m2 

2 : 13x8 = 104 m2 

3 : 9x(13 + 19,2+19,2) = 462,9 m2 

4 : 9x27 = 243 m2 

A = l + 2 + 3 + 4 = 837,1 m2 

Oppervlakte: 

Totaal 

Lengte L = 3300 m 

Inhoud V = A x L = 837,1 x 3300 = 2.762.430 m3 

Kosten K = / 225 milj. 

Kosten per m3 = K / V = 225.000.000/2.762.430 = / 92,31 / m3 



Bijlage 16: Gusto b.v. 
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N.V. WERF GUSTO 
v/H F I R M A A . F. SMULDERS 

SCHIEDAM (HOLLAND) 

TELEFOON N o t . 

1010) 269030 - 269420 

TELEX No. 23159 

TELEGRAM-AD RES i 

A S M U L D E R S S C H I E D A M 

1 1 MEI 1965 
*-«AA," Qtz-.tn 

Hi jkswaterstaat 
D i r e c t i e "Sluize 
l ialiebaan 3 1 > 
Utrecht . 

sen en Stuwen" , '•/ x 

U W BRIEF 

U W REF. 

ONZE REF. 

TOESTEl 

| VSLGSND No. £ £ £ ^ 1 9 / r ? 

L / 3 L S C H I E D A M / 7 rrei1965 
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B E T R E F T : kraanei land "Lecelaar" en "Zraanvo^el" i.'l «i — 

Liijne Heren, 

jrlijker.s een br ie f , die wij deser dags- ontvingsn van 
een jkijels Consultants-bureau, bestaat er b e l a n g s t e l l i n g 
voer het huren van de kraanei land an "lepelaar" en 
"Zraanvcgel" nadat het werk i n Umuiden s a l z i j n be-
e'indiga. 

Wij zouden gaarne van U w i l l e n vernemen cf U i n p r i n c i p e 
kunt toestemrnen i n het verhuren van de beide kraanei landen 
en zoja wanneer d i t zou kunnen plaatsv inden. 

In afwachting van Uw berichten, waarvoor b i j voorbaat 
o n z e• idank j f c .jtexi2li.jv..en w i j , 
E X P C D I T I E ,'• 

[—7 
Ie."'-

•5*1 
• *? 5 a i 31 o o 2 
• J O G 

Z >-o< 

dd.y -^ - -^" 

A a n de Heer, 

H«ofii.-!«s.-.iear V -

\V.̂ nrst.k. 
Ac'. !.--<•. — H & U M K . 1st*KL " :ccf5r.isch 
.-.'.£. C. :s U:.-cciit 

Hcogachtend, 
N. ~T • GUS2C 

v / h Firsia A . ? . Smulders 

i 

CS7 . SXX) - 3-'65 



M I N U U T 

2 . 0 5 I J m - 2 0 

V o n g Nr. 
566 o 

V o l g e n d N r . 
N r . 5970 

RIJKSWATERSTAAT, DIRECTIE ..SLUIZEN EN STUWEN" 

U T R E C H T 

d . d . 2 j u n i 1965 

E X P E D I T I E 

a,,., i e , , , . , . ! N r - 5 9 7 0 d . d . p _ 6 « 6 5 

C . d r . f t M r d . 
Mlnuut Aan da H*«r 

Hoofdingenieur (A) y " ' - "7 iO+C--J£^S+X T 

Ingenieur (1! 
Adj . lngar 
Wa»er*lV7RfdTaTTrtrtr:— 
Tgclni. Hfdva-nrbtr.—• 

. A f d - C . U - U t r e c 

AftcKrlft t . r k . n n l i n . m l n g , 

v.d. Hootdlng.n l .ur - tAJ.Dlr .c t . i j r . 
D . . d m . k W d . m b t r . A /ST 

Maliebaan 31 
Tel. 15913/14/15 

/ PARAAF G E Z / E N 

4 
V 

A a n 

N . V . I 7 e r f Gusto 
v /h f irma A . F . Smuldera 

te S C H I E D A M . 

Tuinlaan 12. 

Uw k«nm«rk : 

L / E L 

O n d « r w * r p : 

Uw brlof van : 

7 a e i 1965 
Ons k*nm«rk : 

Bt j l .g.n £21 X X X 

no. 5970 
U t r e c h t , 

2 j u n i 1965 

Havenmond IJmuiden. 
Kraaneilanden 
"Lepelaar" en "Kraanvogel". 

In antwoord op uw t e r z i j d e vermelde B r i e f beric". 

i k u, dat de beide kraaneilanden, na bee indig ing van 

werk te IJmuiden, naar het z i c h l a a t aanaien een taaJ 

een ander werk z a l worden toegewezen. 
De kraaneilanden komen derhalve , zoal3 de zaken 

staan, n iet voor verhuur i n aanmerking. Over ongevee. 
1 jaar i s mogelijk een d u i d e l i j k e r s i t u a t i e aanwezig 
Indien u dan nog be lang3te l l ing heef t zoudt u het ve: 
zoek kunnen herhalen. 

T . De Uoofd ingenieur-d irec teur 
van de Ri jkswaters taat , 



Bijlage 17: Logisch model voorontwerp 



Bijlage 18: Samenwerking 

R I J K S W A T E R S T A A T D I R E C T I E V A N D E W A T E R S T A A T 

's-G rave nh age, 
y. Hogenhoucklaan 60 

•OPG/ A N D Ne. ^ y 1 /rJtrn 68 90 

vJLGEND N O . / / } ' " " / 

Uw kenmerk: 

Onderwerp: 

! Uw brief van: 

Samenwerking bij bouw 
havenhoofden. 

Aan ; 
> 

de Heren Hoofdingaaieurs-Directeuren 
van de Hijkswaterstaat 
in de directies Benedenrivieren, 
Zuid-Holland en "Sluizen en Stuwen" 
t e !B-GRAVENHACE/UTrfECHT. 

1. 

Ons kenmerk: 

nr: 57410 
afd.: N. 

Bijlagen 
terug 

'S-GRAVENHAGE. 

28 augustus 1961 

Een nauwe samenwerking tussen Uwe directies bij de 
s t u u i e v«xi do consti'uotis van dc nieuwe hrivcnhccfnen ts 
IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland, acht ik ge-
*ensV "om de nodige coordinatie te verkrijgen. , 

Naar ik heb vernomen wordt door U reeds in dien zin 
sarcengewerkt. Ik zag evenwel gaarne, dat deze sarrenwerking 
tevens oravat het zodanig opstellen van t i jd - en kosten-
schema's van de uitvoering, dat een inzicht wordt verkregei 
omtrent de jaarlijks benodigde gelden, materialen en b i j -
zonder materieel. 

Ik zal het op prijs stellen reeds thans een indruk 
te verkrijgen van hetgeen genoemde werken tezamen aan t ijd 
en kosten zouden kunnen vorderen en verzoek U hiertoe mij 
op korte termijn de eerdergenoemde schema's voor de uit
voering van het totaal der werken te doen toekoraen, onder 
de voorlopige aanname, dat de constructie van de hoofden 
sal zijn een stenen dam, afgedekt met asfalt. 

DE DIKECTEUR-GENERAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT, 




