Masterplan Haringvliet
(conservering staal/
elektronica bewegingswerken)
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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Met uitzondering van het in 1995
geplaatste noodstroomaggregaat, zijn de
elektrotechnische installaties 35 jaar oud. De
technische levensduur van de materialen is
ten einde en de beschikbaarheid van
reservematerialen is minimaal.
In 1998 is aangetoond dat de kering niet meer
aan de gestelde (wettelijke) eis voldoet. Bij
falen van de kering zal het maatgevend
hoogwater op het bekken van het Haringvliet
worden overschreden. De reden van het falen
kan geheel worden toegeschreven aan de
(verouderde) elektrische installatie.
De huidige staat van de conservering van de
Haringvlietschuiven is op de kritieke punten
van de schuif, zoals de overgang van de armen
naar de schuif ongewenst. Op andere plaatsen
op de schuif is de staat van de conservering
ook onvoldoende of te weinig.

Planning
Start uitvoering: Haringvlietsluizen/conser
vering 34 vizierschuiven: 2006/2005
Oplevering: 2010/2011
Financiën Raming kosten: € 39 mln
(2004-2011).
Uitvoering Het project wordt nu gezamenlijk
met het groot variabel onderhoud aan de
Volkeraksluizen als Design & Construct
contract aanbesteed.

2007: tijdschema is aangepast als gevolg
van de vertraging in de voorbereiding door
de innovatieve marktbenadering en
samenvoeging met het masterplan
Volkerak. Als gevolg van te betalen
ontwerpvergoeding is de raming naar
boven bijgesteld.
2012: de projectkosten zijn aangepast
door de nieuwe bekostigingssystematiek
van RWS. Hierdoor is het taakstellend
budget gecorrigeerd voor de generieke
BLD-bijdrage (€ 6 mln).

Oplossing Om de veiligheid te kunnen
garanderen worden de elektrotechnische
installatie van de spuisluizen, de besturingsin
stallatie van de Haringvlietsluizen en de
Goereese sluis vervangen. Tevens worden de
34 vizierschuiven van het Haringvlietsluizen
complex geconserveerd. Hiermee wordt het
groot conserveringsonderhoud met 10 jaar
uitgesteld, alsook de bijbehorende kosten ca.
€ 2 mln per schuif. Hierdoor wordt voorko
men dat op korte termijn grote conserve
ringskosten optreden.
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