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l. Zoale U bekend. ls hoeft de technlech opzlchter Jac.
Itrarlng zlob eed.ort gertrlme tiid. bezlg gehouden met de vraag
welke getijrateron onderhevLg zLJn aaa ultschunlng en welke
aan,zanden. Slnds L94, wend.en d.oor hem en and.eren een 12-tal
nappOnten over d.eze lnhoudebenekerÉngen geschreven. lle nunmei'è en de iaartallen ervan staan :.n rniin opdnacht No.67t95a
venneld. Ook vóón l-94, renden reed.g napBorten over venscblllende gedeelten der getljwateren gesehreven.
2. Ik Ilot thane een verzamelnota maken voor de grote
Z.W.waterenl naartrlt kan bll jken dat er een balans van rinst
en vonlies opgemÉrakt kan word.sn. Er gaat 1n zee lange d.e
li:uet bllJkbaar betnekkellJk woinig zand naar het Noonden
voorbiJ de rïaterweg. Eoewel dlt cen ond.erwcrp ls dat nog
niet vold:ende ond.erzocht is, zou m€n èit u1t d.e tot nog
toe venzamolde gegevens rnleechlen mggen conslud.eren. 8en
zee? groot d.cel van het ultstromqrde zand ult de Z.'!l.waterm, gaat alttrane naar d.e bultenkant van de onderraterd.elta
en bJ,lJft daar l,lggen.
t. De gtootsts ultschuringcn komen voor ln de Ooste4*
echeláe, 1n-6I ianen (1.A|z-J.grr\ ongs\rcer 200 millioen mJr
en ln het Keeten, Magtgat , Z\Jpe ongeveer 22 ÍD.llio ert m2 ,
of reep. ,.rOO.000 mJ sn ,60.000 n, pen iaan gomlddeld.
4. Do dlepte zal, hlerd.oon per eeutr op d.o OoetenscheLd.e
op do Eeetenr LÍastgmlddeld. toenernen met olrgoveer 100 9m;
tgêsrldd.eldtt
22O
le zoweL
crn.
Dtt
ongeveer
ZLJpa
mct
eat,
rat tlJd a1s plaate betreft. Do plaatgen b1J de oevers rorclen clleper ultgcgchuurd dan deze gomid.d-e1d.e ciJfens aangeven (oeverVallen!)r d.e zand.banken wond.en ln het algemeen
Íoor zulke details rordÈ verwezen naar de Lz
hlerboven genoemde nappontwr.
5. De ovelige etr.omea benoorden de Bevelanden ventoner'
vrljrêl all.e eèn ÉË.ge .aanzanding. lIet meest zanden aan de
HcrlegatBl.aten (t o óq,/eeuw) on áe Zandkneek-Veregat (150
cy'eeur). Het iioIlandeoh Dlep mot een aanzq4dlng van gemLddeltt /0 edeeuvr hct iÍari.ngvllet met If cqleeuw en het Volkerak-not )2 en/ee:ov geven goen aanleldlng tot venontruetlng.
6. iïat d,e elgenllJkc ifesterechelde bgbreft (Braaiman
c. d. niet meegerekencf) , zandt tret ged.eelte bovm. Haneweent
lets 88nr tcrrtJl dle etnoom tuss€n ïIansweent en Vlleslngen
opgehoogd.

en vooral vend.er zoewaante ultechuunt. Men moet daarbii ln
acht nqnen dat dl_t ultsohunen voornamell Jk ge1d.t voor d.e
ètepten beaed.en ÁW. In bet algmeen en gfolaal gesproken
ronden

alle geulen van d.e ideetorscheLd,e dlepon en alle
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-2benkon bogen, zodat non ïannocr d.e dieBt€n t.o.y. (l.L.IÍ.
bcaobourd, ;ord.a gehecl and.cnc ultechurLngg- c. {. aanzand.ingsraard,m krl|gt dlan ;anneen ngn êe èiepten t.o.v.
e. E ïf. bascbourt.
b€t Cl.ll.ïí.-vlak blJgt mon de volgen7. Voor bencd,m
d,e rnre balang ln dc perlodc L872 - L9r,
?
lcstergchclde: VtlÉelngen-gneis 7i,7 víll.nJ- (eenz. )
+ 2\i,Q nÉf f.nf (Urtecp. )
lÍond fegtersebeldc
Brrltenbankcn
74rb mlLl.mJ (Aanz. )

Vlaanse

banksn

100,0 n111.n, (? Aanz.)

vrtJrel cvarrlcbt.

De rllectenschcld.e tuse@, grena en Vligelngentr beeft
hler. d,c betokealg van bet gehele raterrrlak, Saafbinge,
Sraahaa, SJ.oe ql Xneekrak lnbeglloBen. D€ trBuitearbanken'l
zLJn d,e bultenranden van d.e ond.errater-d,elta. Van d.e 1/llaar
sc bankcu bestaan ntet voldosnd.e oud.o pclLkaartcn, ctoch ult
bovcnetaande balana zou c€cr ggllnge aanzand.lng d.ezer banken
volgen. (ongoveer 100 rtrlLl . rt). 8. Van belang le natuunllJk dat d.e dlepte clen lÍleLingen
zond,er baggcrrerk sterk tocaecmt, gêmldAcld. ongevcer 12! cur
pcr ccur. Ook d,e noond.ellJke gsulrtt0oetgat'f genaand., neêmt
ln dlepte toe, nI. gemd.ddeld. ongeveen 100 cn/eeur.
9. Soveaetaaad.c getallo, zlJn ultcnaand. ryutr, Z1J benrs-

tm ;ellataar opfcen onnoemelljk aantal poiLclJfsrs van d.e
{yOrographic en-yan èe RlJksráterstaatr docb nfet a1le detalle van d,e ze€- of etnoonboêens kondm op d€ kaartea ror'd.sr aqngegerrcn cn het ratcrrylak ten opzlchte raarvan gepelld
wcrd., ïas elechts doon lntor"po).atle ult pclleehaaL-gegevens
te bepalen.
IO. Een ulterst mocl1lJk probleem leverÈ voorts het
N.l.P. opr dat to bst hrnstmtlge of lnaginalre vLak door
de N.A.P.-stcen te Anetcndam, dat steed.e opnleur doon ratenpaeslng naar Vliselngen e. d.. mrd.t overgebnacbt. Bovenetaande clJfens nu zljn venknegen vla d.lt N.A.P.-vlakr dat op d.e
Scbelde b.v. la ccn tmpo van ongeveer 2Q erdeeur ondsn het
rater zakt, omd,at de steen te Àmsterdam d.lt d.oet. Een verdleBlag van gemtd.d.eLd 1OO cr/eeuw tro.v. hst N.A.P. zou dus
zlJn een verdleping van ongerreen 120 cr1,/eeur t.o.v. het
G.L.l'í, of het G.H.ïÍ. Doch omtnent d.e zand.ver?laatelng zou
d,eae red.enerlng nlets zoggen, daar men nlet reet of d.e bodem met 20 cm daalt of d.at het raten met 20 cm etljgt, d.an
reL of d.eze 20 cm lmaginaln le.
11. Zolang nog gcen bod.emd.allngspeilsehalen ln ons land
beetaan noet daanom d.ezo zand.balang een vriJ gote mate van
onzekenheld. hebben. Ect N.A.P. zou uitgeschskeld moeten worden. 'fÍanneer men d.e tree oppervLakten van land (boden) en
rater r11 vergeli jken heeft men geen d.errkbeeldlg horlzontaaL
vlak nod1g, doch alleen eon goed.e betonnen paal. aan de oever
met een willekeurige bout daarln of eear lngebetorrneend,e lJzeleen pe1Lechaa1., relke nuJ.punt bij voorkeur niet het N.A.P.

aangeeft en op geen enkele manier vensteLd rrag kr:nnen Írord.en.

-rler acbt lk dergeliJke pell.echal,en
tlJd nodlg. De Etud.lea vaD d.e heer Earirrg gaan
ult van scn vaat N.À.P.-vlak, hetgeen nlet Julet is. Echtcn zlJn d.e echomnellngen ln het N.A.p.-vLak van beLangW.

Zoa1s U bekend

gLnd,e Lange

rqlJk klelnere ord,e dan de d.lepte-verand.eringen van d.e bod,en, zod,at d,c algenene lnd.nrk van d,e ultechurlng en aanzandlag rcl aanvaard.baar echl Jnt.
17. fk geef U ln overreglng blJgaande nota ia onze
blbllotheok lnteno te doea opbergen. rt hoop blnnen afzlenbare t1Jê aerf een nota aan dit ond.enrenp te rljd.en
9n.U daarbiJ voor te etetlen het (van RlJkewàse ?) ie
laten
drukken.
De Hoofdlngenleur {,
belast met d,e Afd.. Studledienst,
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Oevraagd rordt e@. algcmoen overzlobt van d6
lnhoudavorandorlng.on van qlle Zuldrcgtcll Jko
ratcrcn tuggea ongoyocl 18ZO on L9rr, dat-zlJn
dc _l_arcn, raarvosr d.o bertà pcilk-aóiea bestáaa.
Ect la duc d,e bcdocllng eèn eoont venzanclte bezlttenp raarult bllJkcn kan raan
lapBort
dc
ultEohunlagcn cn aanzandlngen voorkomcn an
ooL of ecn balana van rlnet en verliog kan tor.
d.cn aangcnoman, dan rct of zand van of naar
buiten bet bct8bourd,e gebled, kont of verd:lJnt.
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Ber:o4e 1872
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qar t eJ} v an ci e-'i-rg - o-ir'e$-

qe zeegatell over
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Degegevensuitallerapporteribetrer.Í.encejrriiouds-eri

dlepteveranoerj.ngonwerilenopo'ezeoverzlc}itskaari;envastgejrrirouci'sverarruerjriben valj
legd. (Zie de bi. jlagen I en 2). De
de vakrcen vat?.

jbeiioreiiae
elk bestudeerd 6ebj'eo benevens àe bl

natteoppervlai<kenwerd'enverilelciopbjj}ai.e_Lencie6g..iicioelcLe
(*'et toevalc op gjL€*
diepteveranderj.ngen i.n cm voor elk

lichting),

j dient te lvorden op6ê1r'erkt1 àai Óe periooe
oucrel'i nje-i
nj.et preci.eÊ voor al}e gebieoen C,elot,
waarbi

18?2-1933
opnernln'gen v/areil
steecis i.n deze iaren hydros,rafj sche

verrj

ci'-f,'

VoorhetZ,ee6atvanGoereegeloio'eperiocietti;9-L933
tr tt tr
1670-19J3
Voor het Hari'ngvli et
n
n n
1670-}93j
VoorOmgevingi{e}Iegat
n n il
1870-r9-tr
voor tret tïotlendsch Diep
n n
!670-1933
VoorhetKrarnrier-Volkerak n
rt n
18?2-1933
Voor ?ret. Brouwershav'Gat
tr rr n
!8e'5-193:
Voor Keeten-Idastgat -?'i ipe
n rr
n
]87 3'L'tJi
Voor de Ooster-Sciielde
Voor xustgebi ed Goereeïïa-]-cireren

Voor Zandkreek-Veregat

n
n

tf
Ë

tr
n

rr
Voor de iïester-Schelde
x
Voor ci.e liond' van de iï' Sci''eloe
Voor het bui.tenbankengebje d rl
;"tt- dé ln'ond van ae iÍ-Scl'e].d'e

Genstel5ng

187 2-L933

1677-ly4o

1876-1931
LE7 5-L9

iL

t89 4-L9 2L

van cle zanobaLarts voo' l'êt gei:ele

j.ni,otrosveranoerjí16êII
bestud.eerde gebi.ed vlerd.en de
erngerekend naar de per:ode 1u72-19i3'

rechili jtii l

DeSebi.ecienvarrdel{estersciieloe,oêi'-on'ovanoeii'ester:"ono rrau áe
scl.ieLde en i,et bui.tenbankengebl.eo van oe
"iestergebiecr bescl:olt'vl(:'r
Schelde vrerden bi j oeze zandbalans als 6én
ve-roililerStelcr' 'l)e ii;WaAfVAt.r d-e ZanObal-ans i'n eVenWicr-rt "'rero
]':o11O van d'e
houasveranuerl.rrgell van oe ,,'egier-Sci"-eloe eli óe
..ïester-Schelcte konoen nauwkeuri6 woraen bereicen;, :':?'àt i'?i '''ujienbenkengebied riioest :uet beirulp val vrejnjt- }i;ti1rotrafisclie LeËevens WOfcieri bereiceno over oe perl.otie l:8o+-l-t'2l- en 1'e-'

-e-51 ed'

-Váii-

-2F
F

j gebrek aan ÉeÉevens l.,'eleiaaal
niet word.en berekend.. lÍel zaJ iiet gebi eci van cie YJ-aari:se tranken zj. jn aangezartd., ;ezi.en cie waa-rbenoÍien eb zarrotran s; or ioverscliotten hier ter plaatse en cie grote vercij.eping:en van ee
van de Vlaamse banken kon

Mond

bi.

van de llester-Scheld.e.

Ëen vol1edi.6e zandbalarrs van Let geiiele gebj eo var oe
'flester-scherrie en de i;ionq kon dus moej.h jk l-rorcien .eruaa_.-t.

3)e

rt als bovenrjvier zartd. aan; recien E,enoeá dus on
- buiten de overi.ge zeegaten oi-r - als eeii afzoncieru.jk gelieel te beschouwen, vraarvan i:i;' betere 5e5êv€ris een
schelde ve
dit gebled'

-nauwkeuriger zand.balans
=eiii.aakt zou kunnen worden.
3ii oe bestuderlng van d.e j.r:-?rouos- eri oiep'ueveierid.erinueji
van d.e ffester-Sciielde over de ;rêri.oae lL?ó-19j1 viero aecoiista_
teerd., dat de rïester-ScLelcre t, o.v. i.ïr. if. bezj enr 4Lr.7._ir+tj,-i!3_
verèj.epte, Íraar t.o.v. G.I-i.J. be zienl !21u .nrjli.riD aamzq.irqcie.
De aa0zarrdi.n6'tussen cie vlarclien.i.jr.'ií. en l,ï./r,!. lve.ro ilerekend op 5616 nri.11.m3 en tussen oe vlakrcen li.À.!, en r.i,E.,i.
op 48.7 roilf.m3 (waanran 4r?_mj11.ar3 voor rt sloe; 2r-r:i!.:::l
voo-r de Sraaknafl i 2215 ní!r.n3 \roor rr€'r ve-r.oron,<en trano varr
Saaf ti.n6-e; 5 r 7 nrj 11.m-J voor oe Sh rLren r..anr l lj
^ikelenooro, en
L0 qllL.n3 voor oe van<.ien 1 t/tu. y).

tot

De j.niiouosberelcenrnbeti van ue êL1rre-i"e zee,r
dugver gtge'd's tot i,et i'í.i'i..ï, v1a-l; ëï, _i L É-r,

dat ae ouo.e hpraro;rafi sci,e

va:t + 1aT0
ci. jfers vermeldcien boven .r-ei, G.Ir,,í.vliui, zo;at
van de d,warsprofj.elen tot li,.L.!. sci,.s al -i-coili
den.

weJ-

kaa_r-';en

De h;rfu.sgrafj.scire kaarien vern 1931-1:,Jj vert,Leiricien eej,teil

veel ci. jfers boven G.1,.il. en zeLfs boven N.À,!.

Naar aanleid,i.ng van de resultaten van d,e ir.houdsberekeni.ng van de iïester-sctrelde, wáar èn van rSTd èn van 1931, veel
ci jfers boven G.tr.Il. en zelfs'boven ii.Á.!. be,cend w&r€r en
waar dui.deli jke atnzana.inÉen ,ecoriÊ'datee-rcr ',Ter,ie:r v::ri .,8 rii
1878 reeos i,oo" UeIe"etr =eb-i eiien, .!(.,r/elir nr.1 cre vol- i:._:ijr_, r.,,rs.r
eait <re orae :
'Ylgg_{*:ig]ii__i_e*c.iÉ__*:_-eÈi:il*.. e t,,e.je,.ri:-c r!
.
_,.Ji,__r.-;-.=:i*.i*..
9u qf-**":---"-- -zÊ-e-?*9i-el:- *eJr- ,ï-:-iilq:r gi::l:---!-:gj;- :-r::=-: i:.j-_:*,__ _r:.1.::ï_
-

_.e

CCi St i;-.,ïje t:,1Ê-

.,|

-3-

a,

ver;leerd erd woróe"i: :r1s lie bej,-q,,re_
zo,,t zi ;,n. vo g rtrei,e!_:al.:tg*ts v&.n

voor d.eze anrd.ere zee;aten err oeii j-,le.tefêil. ...oGS,r, *Lrs tus_
gen oe vlakken Jf .À.3. en G.iI.',io ce
aanzan^Lc^iii;eji, cri e ooic i.j.er

vrij zeker op reeds irooe bel-egen ba:rken zurl_eir .,.e-i:ben plaats
gehad, bi j benaderi.ng bepaald lvorclen.
líet behulp varr de reeds bestaancre owars;crofier_e;i too.v.
NeÀ.P. vart de opnenin" van 16TO en vatl
+ l_9J0, i.e bei;et:ie
i
eijfers van 1193o boven ri.a.Ï. e, cie vergelij.tiir! v€r'ie
oJr_
penrlakken va* oe banriien en slj.icken va' r-rê
opile:.ri n= vaÍ1
18?0
r'et
oe
opnerliiià
!
van + 1930 nere oeze 5loba-ie bere:;ei:in.,,

uitgevoerd.
van de opneninb van t lg7o r.ïaren zeet iveirii.- ci jÍ.ers
boven N.À.P. bekend.. In d"j.e tj je we-i.c,.en
i,eeíi taciiluetr.i.sci.e or._
nemingen gemaakt van rre bamicen, i,rami iriêli
voliri i.et j ii i.e-c belang yan de seheepvaart voiooende oe .5eurerr te
1,ei lerr tot cr.e
G.I.Il. 1i jn werd. verkregen.
?as in 1931 weroen oe peiljriijen jn cie
;eurei., .,êcoliibileero
met taehynetrisehe opneiiiin6en van cre bamrcerr,
sli.ir,;en eïr scr,orgrond'en' voor versciril-lende d.oelei ncren
vai. d.e stud.i.ecli e'st
j.ienroor'd.e
zoê]-s
or8.
i.nl,oucisberekenjir-ren _ à;n aêze
tachynetrische geê.evens van {root belang.
De volgende - vanzer-fsprekenci g10ba1e
uj.ticoi.isten ,,rerie;.,
verkregen voor de aanzanilj,iice' ïussen ri.À.r._g,q ;.ïI.ií. over
de per:i.ode

1BT2_19J3.

(0oster-Schelde (.r"t f
- _\riff )
(Ooster-Schelcle (vat farfb en
Ic)
Brouvlerghavensche Gat
Zeegat van Goeree-I.{arj.ngvlj et_

(L5 ynt 11 . nj er.a:.-t zacicii ng
(10 uri 11.nJ tianzand.i.n;
---**;-

Hellegat

Kranimer-Volkeralc
Zandkreek-Veregat

Hollandsch

Dj.ep

'Iotaal-

:

I
I

-I

12 tij 11.irrJ aariza:,cii.n;

9 nj11.nJ aailzË.ïjd"jng
8 rrj 11. iir3 aanzatir:.i ng,
4 :,.i i1.nJ a.a.rlzaÍ\rii i:_2 rij llrlal*ea4za!*l r-r;
60 rii.11.i:il aa;tza;.ià) ng

Iij er vol;en voor aJ.Ie
oebi ecen tu-isseli r.rei, iJee,=a u ir;i;i
Goeree et.l. cie Ooster_Scl.el_ue de
ln,-ou,.isve :,ai..ci.Êr- ii,_ Ëit o-,-e.1. o.e
-pe-c1. o Ce-

o.v.

il.
1re-r'Í.od.e t87 2-L93J t.
ïir.,.o u ci sv er ai: c.r e r. j.nger:

oe ovei:

z-i

A.]:'. berekend'.

v/ri

c)ft stexenj lló^enr

e

Ze

;ai en 4ffi
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-4-,F
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vo
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ongerekend naar

L672 - 1933
+
4r7
4'92
14' 3
L4'32

1, Zeerat varl Coe-reê : 16 09-19r3: +
L87 z-Lg J3s 2. Iroulrershav. Gat
3, Iieeien-i,iast,;at- Z) ;pe .l.ÈjU )-ryJJ + LT rOz
i 1870-1933: - 13r1:
+, i:ar1.lr.;vJ-i et
25 tOï
1870-1933
5. :ie liega'c
3173
ó. iireuru:rer-Vol--:era.r ! 1670-1933:
Di.ep : t-370-r93f : - 1017:
7,
8. ",oi1ai:ascl,
Zancr,iree.c-:,Ieresat : rE77-L94ó3 - 10, B:
9. Ooster-Scr.eiciê : ló'(J-LY3Jr +222r 22
10.liustg,eb i 'l* Goeree68 8:
,t'a]-

Ï.

a-,^

Lt)7

3

2-I933t

l'otaa-l

'

+

zlr
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12r7\

24r2 I
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ro,
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+ 225 19

68r8

+ I01r 3
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+ = uj.tscirurj.ng j.n miIl.m3
g s.ErrzS.rrding in mill-.m3

i.ier volgen voor o.eze gebieden cie i.nhoudsverancieri.ngen
ove-r- ieze periocre t,o.v. G.il.'iÍ.
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-5Er waren nog enkele kleine gebieden waar-"t/an been ini:ouds-

berekenini:.'en kond'en worcien ;eriraakt 'ne:ens te weir-ilil eijÍ'er"ing,teriaal op de hydroSrafische kaarten, zoaT-s de Sriel_sche l;1aas,
de Eendraeht, een klein gebied ten Noo'd.en van cie Sloeda.m
ea
d.e meer zeewa,attse ultbreidi.ng van het zeegat
van Goereeo
31j het zeegat van soerge kon, weer ten gevolge van te
weinig diepteciJfers, bij de lnhoudsberekening glgj de lijn
bereikt worden, die bij hei kustgebieo van Goeree ,i,ot ,?a1cheren zover rnooelljk zeewaarts weril bepaald.
Bij d.eze lae,tste lijn waren de diepte verand.eringen nog
maar zèèr 3:erlng; d.e ebstroiaen.harld.en hier
blijkbaar zoveel
1n snel'heid in::eboet, d.ai geen zani: meer getransporteerd
kon

worden.
Deze gelukkige omstandiglr.eid, maakte

het no:elijk voor

'dit 6eb:ed van zggggrJSg-qgereg-lg!-g!-gg!-ds-00s1sg:Ëscgrde

eeg-ggndlglggg- sarnen te ste11en, die behoud.ens enige
onrrolkomenhede.n ten i'evoloe van het ontbreken \ran
enlcele kleine
Sebieden op een vrij grote rnate van betrouvibearherd en volledig'heid aanspraak mag naken.

OpnerEing.

het alg:ernene beeld van deze overzichtskaarten wat eenvoud'iger te naken en een neer geleidelijk verloop van
d.e in_
houdsveranderingen van de opeenvolgende vakrren te verkrii€ien,
z ijn eni,5-e vakken salnengevoeg:d.
Van het gebied om6evi-ng Hellegat zijo vak lt en
III samengevoegdl van het gebied van de oos-ter-sci'ie1de
zLjo vak vr en
vïr saiilengevoegd'en vak v iets Cevrijzigd; van het glebieci voor
d.e kust van Goeree tot iïalcheren z'jo d,e vakken
r en rrï saraengevoegdr'benevens de vakken rr en rv, de vakken
vr en vrr
en ile vaklcen IX en X.
Tenslotte is van vak r van het Brouyrersrrav.enscire Get
hei eerste raaivak, dat 3 rni11.m3 verd.iepte; bij het Kram_
uer-volkerak i.jevoegdr oinda-b dit raaiveJ.r, grotendeels
in d'e Bocht. van st. Jacob, hier ireer thuis hoorcle. E;e1es;en
0m

I

-Tar

.2-

-6*

telli

van

Schelde.

de zand.balans van

i,et

eb1ed va^n ue ',/ester-

Besci'ou'rt nen ae uiond. vanr oe ;/ester-sci,eloe over oe
peri'od'e 1823-1931 en rekent tíien aeze inirouosver,anieri.ilÈen
reclrtli jnig om voor de peri.od.e l.07z-L933, oaii vericrilren v,re
d'e vol8end'e inl.louds- en d.i.epteverarlcleriii-en over oe perloc.re
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De i.nlioudsveranqerj.ngen op de overzi cr,tsjre.tert over oe
periode 1b75-1931 zi jn zegr Èroot, retien i/aaroru na.ar een l-a-er
gerulodelde over cre period"
I ...et (\co^
iniroucisveranderingen werd. een eni
aarure;neli ;ke zanoba"szins
lans sar{engesteLci voor }iet se}iele iïester-Sci,.el_de cor.r 1,'1ex, Ívaa-rbj i de hoeveelliei.d aanzandj.n; .,'an het
eo r,,aj oe l.rl-aat:lse
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De er.anzancijno van oe ,/ester_Sc;.-el_c,e cver oË
i-er, o*e
L972-Lg33 beoraart Ég+: G.r . rí.
LLL=:1I1._-tj..
À1s eell a-8f,tzitJ'oiTt, in ire'u gebi ei .,ra1 aie virar,:se bá:..1i:i€íi lriaii
+ l-00 i,rjll_. .iirl over u.e peri.ocie 1ó?2_1933 zou vrorae!. veroiio€-r_

steld t

zouaeil..

aê zanoverpl-aatsin.eïr jr:

;_e

i

._ehe1e .eb-, eo

-7van d,e wester-scheLcte toorv. G.E.w. berekend, ongeveer met elkaar Ln evenw:ieht zíjn.
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Beductievlaklcen en bod.emd.aline.

Een

reductie van

kea van de

d.e verEchÍIr-ende G.!.1Í. vLakopeenvo3.gend.e opnemingen t.oovo het N.a.p.

vlak }iJkt niJne inziens de beste methode on de bodendallng 1a d,eze lnhouctsberekeningea

f9llo

te verd.isconte-

3ij aIle

reed,g nltgevoerd.e berekerrlngeD van inhoud,g- en ctlepteverand,erÍngen van zeegaten en getijwaterea werd, deze metbode toegepast.
sen opnieuw in rekenlng brengen van de bod.emd.allng zou niJns Lnziens een ctubbele toepassing van een
zelfile soor-t correctle beteken€ltr
Bovendien bestaan er nog steed,s men:ingsrversehil-

Ien over d.e grootte van

bodendaling, nerringen d.ie
nlteenlopea van I e,n tot 20 cm per eeuw, waarblJ echter clÍent te wordea opgemerkt, ttat in d.e laatste t{d
de neningen overhelLen naar een genid,del-de bodend.aling ven ulnd,er dan l-O cm per êêrrwr
d,e

3ar. 4. Plaats van d,e d.ieoteveranderi.ngen.
Bii].aee 1 geeft een overzíeht van het gehe]-e
bestudeerd,e gebÍ.ed, wat de dlepteveranderingen op erke
plaata betreft geziea over de periode i.8?2-1933.
,,'*ze tekeping geeft du9 elgenliJk een horizontare
proJectie van d,e op e]-kaar getekend,e d,warsprofielen
vaa d,e opneni.ngen van d.e jaren 18Z2-1933.

AlIe veranderingen ter pJ.aatse van d.e geulen
en de banken ztJn ctuideJ,iJk net behurp van d,iverse
tlnten eeel (veronrtiepins) en blauw (verdlepins) voor-

geste1d,.
De meest opva]-lencle verschljnselen zljn:
p De grote hoeveelhed,en zand. 1n deze periocte LBTZ-

1933 afgezet j,n een aa:reengesloten gebled voor

kust.

-Het-

d,e

-6-

I{et zaod,, riat in grote hoeveei}ieien onze zeegaten verlaat , heeft reeu d.e ebstrooirr - cre ::ieesta.l
sterker i-s dan ,le vioedstroor,I en daarcl-cor ooj: .eel" zend.
ueevoert sal voor een ijroot i.eei lo Ceze zeeyiaarts
geleÊlen strook zzjn af,;ezeir een strook oie vrljv'r'el
evenwijd.ig loopt aao ooze l.reoerlai-rcse i;;st, --rei ctlen
verstende evenrnel-, d"ai vool' d e ,?ester-Schel<ie deze
gebieden van aanzandina,: verder zeev,re.erts gel-eá;en -ÀLirL
dan rroor Cre Ooster-SchelC.e en voor cie Cosier-Scl,e1de
ïyeef Veraer in zee Can voOr iiei SrOuvrershaverrsclie 'iat
en

het leeg,at van

Goeree.

Deze zs.rrdef zeitrn,.; zaT begrnnen, zodra Ó-e ebSirOo:ii z'$AKl-,eT vrOrclt; behalve ieil5"eVOl'.le i:ier\Ían zeL
zaró.afzeitrn; ook bevorderd worden ioor l-:.et feitt
dat er noe eni;e uren vloeds-iroon lanis ce ilust in
lToord.-Oostelijke riehti nU trel:t, els sr al ebsiro:rien

treclitervori'iige i.ion,àen van ae -,'es-ber-Sciielde
eo Ooster-5cirelCe ;àan l-o'''en (fase''rer:sc.:11i;ussen het
ggliggglete-aeli[ in zee eii ie-ia4e-yel-:.:e!-Ze%:!
.ïester-Scheki.e beara:,3t onËeveer f -ol9g)'
Uii de íjehou'i.en s"-Í'oonneiin;:e n en zg,ndïríl,nspctne'r,in:-'en, zoals oie in irei "ÏgrÊleE-gygl-"19-g:glg-

uit

Cre

elgËjgg-!9!-sg -lQ eegge 1-:l -:.g: -=r9!Èi3jg=*lgÈ-gee-gg
Jgg'lg1;Êg:glÉSÍ' cioor Ir Ii.Á. ler;.u:on z-jn '':-J-ii:evrerkt, bl-iikt, crat op so.rl.jli;e uren :-n crii ,;ebi-ei van
tle i'ond. van d.e 'liester-Sci:.elde de strOiren rriet ::eireel
langs vloeiende lijnen .rerlopen. i)oor de .:1n of ::ieerd.ere lglglgg van cie *I91.19n '.','ord'; de Z1!e?i99!!i1g
natuurlijk ook bevorderd.
De netin;en ven r^e egzagÈ!lgg*9l!9{9i.Ê999!!99
op Oos-i;er-Sciielde en 1n Oosl;.ai en !eurloo i:o-.^err loeC'
overeen iiie-b cie in deze s'.;udies .:eccnsiaieerd'e Ë9!lg:
9eg-scg

-?La?Jí:B€:

De ,.i€êst voorko;.ei:irLe ri ci-tin -' v;n d e vloed'- en
ebstrorien (zie r.re bi jia i9!-?9:.-*-3I irii boven :enoerid'

?óhh^ra+t
u/
r É.lJIJvl

Ven dg --iOnd V;n
v v r^v'rr:v4rrs v bUi';enbgiiken1''eb1ei.
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-9de ';Iester-ScheLoe is vrel ae ricirtlng van cre kust zeLf .
De o:-eptelijnen van c.re h;,rd.rogr*,f isclie kaaruen van oit
.;ebieo lopen ook in ceze rlchting; oe lalglieri;1g gevoriÁce
bankeri ev.eneens en zelfs oe gebleden vail veroiepin;; en
verond.iepiag irebben ;eze richting a€r,j'r.i,;enom€n (zie uijtg_

F

2e.

Ë9-]I.

osel v.,,":i ce bocrir,terrlin; .r.rai:r ae ;eulen
komt op deze overzichtstekenin6 i*ioelijk
ilze:^ voreo :
gebieoen van sterke verdieirrng vlak onier. ce hol1e oevers.
Gebieoen vaa ;:rote verrriep-Od zíjn;eflanlleera cjoor
3e.
gebieuen van grote verondie;:ing, waarui_i i.us rLe verplaat_
sin;; .ran oe .;eulen kan ,:,,oï.jen vastbes.i;elc.

sr:2.

He'c verschi j

glg!.

Bij nau,;ÈeuriSe heri:al1n;; van soii.uilge berekenin;enrdie
oaregellraiii; verlopeni.e inirouasver.encer.i ír.{,;ea baven, bl_eek oe
reeils geconstateeroe :at;ei.ieoê tend,enz in c.e onr;v1kkelia; van
een bepaald gebied nog sterker te zijn oan aanva.nkelijk 5;e-

vonCen werd.

Er is bij a1le zee3a'uen voor. oe opeenvol;ende opaelrrinjen
een curqelijke tenctenz vraargenomen in ce toe- of afnsjle van
cre lniioud , 'een regelrtati-g voor'bschrljaenc orr u',riiklie1-in;sproces
dus in een bet:aal,de ri-chtiag.
Een afoanrrnlng, zoaJs cre afaarr::air\g van ae iireekra-r, ha<.r
blijkbaar voor ce oosier-schelae een vel.anier.:_nË vec aaíLz,aaoiag (vóór oe afciau:--ring) naar ges-uaai;; toeneiaeac.e uitsclruring (ná 0e aroa,.',,riag van 1óit7) tor 5;evo16.
(Z:-e rapport

: Diepteveranderlr.gen

0os,uer-Sciielcie,

4,

Lg47 ) .

Hier volgt ae eÍnd.berekening t.o.v. Ë.H..,'. voor iiet
gebied. van i:.et zee;at van Goeree toï en -ir.et qe Oosrer-scliel-oe
over de periode L872-1933.
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$i&arvan

geen inhoud.sberekeningen konden vroróen ge::iaakt zoals
d.e Brielsehe iilaas, de Eendracht, een klein gjebied. ten
Noorden van de sloeoam en de rneer zeewaarise uiibreiding vaa het zee$at van,Soeree tot cle lija rlie bij het
kustgebled. vaa Goeree - ,,'.*1c:rer.en is aarigei.r.ouqen - kêi,n
met zekerheio een aarlzanoing vlclrcren veronoersteld., zodat vaa het totaal- Ëerroncien bed.rag van 4irj_*1f_!:gl
uitschuring niet veeJ- .deer zal or erblijven.
lïij rro6ea dus concl_uaeren, dai <ie zana.oewe6ing van
oit sro,r;e gebied van ZeeflI-ygg_lgglgg !g!_g!_*gl-gg-

,

,

99g!Sg:Sche1d,e vrijwel ig_gvggglg*! is.
Opurer-k e1 i j k 1 s -u e rr sl o t t e, oat in hoofdz,r,:k aïLeen oe uoster,Scheld,e en ]iet Keeren-liast5ar-Zfjpe ver.aiepi is en
aat d,eze uitschuring zLch in het ;;ebied van iret I{rr"rnmer,-,

i

VoJ..liera.k

noj voorizet.
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195u.
De f ecrrrrisch-Op ztcn';er ven óe
Den fr.aag, 18 Dece,iber
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