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Algemeen
Tijdens de ramp van 1953 is de dijk bij Schelphoek doorgebroken. Met caissons in een ringdijk
zijn de stroomgaten gedicht en zijn de resten van de voormalige dijk als dam in stand gebleven.
De kruinhoogte van de dijken in Schelphoek is gelijk aan de hoogte van de dijken aan weerszij-
den van Schelphoek. Bij het ontwerp van de partiele dijkverzwaring lijkt geen rekening gehou-
den te zijn met de aanwezigheid van de dammen.

Toetsing 2005
In de toetsing 2005 is gebleken dat de overslag aan beide zijden van Schelphoek te hoog is.
Aan de Oostzijde geldt dit voor het gehele traject, aan de westzijde voor delen van het traject.
Ten behoeve van het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn berekeningen uitgevoerd om de
prioriteitklasse op basis van het hoogtetekort te specificeren. Voor beide trajecten geldt de
hoogste prioriteitsklasse (1).
Door het ontbreken van geaccordeerde randvoorwaarden is voor gebieden waar sprake is van
golfreductie geen toetsing op hoogte uitgevoerd. &t geldt ook voor Schelphoek zelf. In onder-
staand overzicht worden de resulterende prioriteitskiassen gepresenteerd .
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Probleemstelling
1. Hebben de dammen bij schelphoek een waterstaatkundige functie en zo ja wat is het beno-

digde veiligheidsniveau.

Ad 1 De waterstaatkundige functie van de dammen is tweeledig:
a. het reduceren van de golfaanval op de achterliggende waterkering
b. het tegengaan van het opdringen van de geul.

a. Het reduceren van de golfaanval
Door de aanwezigheid van de dammen zullen de dijken bij Schelphoek grotendeels hoog ge-
noeg zijn. Voor de trajecten dp 55- 75 en dp 90- 101 zullen de golven sterk gereduceerd wor-
den. Voor het traject dp 75 -90 zal de reductie waarschijnlijk kleiner zijn. Pas aan het einde van
2006 kan hierover een definitief antwoord worden gegeven als het rijk nieuwe randvoorwaarden
heeft afgegeven. Doordat de dam onderdeel uitmaakt van de hoogwaterkering is hetzelfde vei-
ligheidsniveau als de achterliggende dijk noodzakelijk.

b. het tegengaan van het opdringen van de geul.
Om het verder opdringen van de geul tegen te gaan moet de dam op de huidige plaats worden
gehandhaafd en zal de onderwater bestorting van de oostelijke dam moeten worden uitgebreid
omdat bij de toetsing is gebleken dat de bestaande bestorting ondermijnd dreigt te worden. Eni-
ge schade is acceptabel mits schade aan dam en bestorting direct hersteld kan worden.

Conclusie
De dammen maken een onderdeel uit van de hoogwaterkering en derhalve behoeven hetzelfde
veiligheidsniveau. Door het in stand houden van de dam en het uitbreiden van de bestorting zal
het opdringen van de geul worden tegengegaan. En is het mogelijk om de natuurwaarden van
het luwtegebied direct achter de dam in stand te houden en eventueel te vergroten zonder dat
hier grote kosten mee gemoeid zijn.
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