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betreffende de toestand van
de vooroever van de Spieringpolder.

Met een takeninp:..
TOESTAND VAN D^ yOQfiOÜVKR VAN DJJ SPIaBINGPQLDafi.
1, Ter plaatse van hot op de bijlage aangegeven oeverwerk bevindt zich het diepste punt van do iiandkreek. De bodem ligt
hier thans op £6.6 ra beneden laagwater. De algemene, maximale
bodemdiepte in de aangrönaende stroomgeul is 10 a 12 m - L.M.
2, Deze put bezit, voorzover het peilregister (19^3-19^-8) vermeldt, eon tamelijk stabiel karakter. ïn dit tijdvak varieerde
de maximale diepte tussen 17 en 26 m, waarbij gedurende 13 van
deze 25 jaar, volgens toevallige strooling( een diepte van 23 ai
"overschreden is.
3, Deze diepte wordt gevorttd door de atroorageul die ter plaatse
van de Ooudplaat (ook v6ir de aanleg van de dam op deae plaat
in 1913) sinds de afsluiting van het Noordersloe noordwaarts
sterk uitbocht, zich blijkens door de dienst der Domeinen
, '
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sedert 1924 verrichte opnemingen met een gemiddelde snelheid
van 7 m per jaar zuidwaarts verplaatst an vervolgens in een
tegengestelde bocht meer oostwaarts door genoemd oeverwerk
naar het zuiden wordt gedrongen. De versterkte meandervorm van
de stroomgöul moge ook blijken uit h«t verloop van de op de
bijlage aangegeven dieptelijnen van,5 ra voor 1935 en 19^ö: in
raai XVIII in deze periode een zuidwaartse verplaatsing van
7 m/jaar; in raai XIV aen verplaatsing nul en' in raai XII een
(maximale) noordwaartae"verplaatsing van 5 m/jaar. Opgemerkt
zij nog dat uit het peilregister blijkt dat deze verplaatsingen
gestadig aijn voortgeschreden.
^..Dat de1" vloedstroom een overwegende rol in dit proces apealt
volgt o.a« uit de ligging van het diepste p^nt aan de oostzijde
van het oeverwerk.
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5. Dat de besproken diepte primair nog gean invloed van de .
onder 5 vermelde verplaatsing van "de stroomgeul ondervindt
blijkt, behalve uit het stabiele krakter van deae diepte,.
uit de omstandigheid dat ainda 1935 in,het gebied tussen
de raaien .V en IX-de kromtestraal van "de geul niet is afgenomen.
6. Het oeverwerk heeft het westwaarts gelogen "oevartra joctin voldoende mate vastgehouden, zoals uit vorgelijking der
vijfmeterlijniïn blijkt. D© zanddekking op het atuk in de
periode 192,5-19^8 heeft maximaal 2 ra bedragen, doch ie
meestal nihil geweest. Üomiddeld is het work in"deze periode
ongeveer 1 ra gedaald, hetgeen overeenlcomt mat een landwaartse
verplaatsing dar dieptelijnea van ongeveer 5 »•
7. Uit een beschouwing van &« huidige situatie, blijkt dat"
19^8 tot de ongunstige jaren behoort. D« aanddekking op het
gehele werk was nihil. De la&gete positie van hat zinkwerk
is in eon enkel punt mat enkele decimeters ovërschrod«n
(hetgeen wellicht binnen h©t foutsngebied bij het peilen
valt). Juist buiten, het .werk is in raai IV*2 »en maximale

.

diepte van 26,6 m bereikt, na son diepte van 26*3 ra en
26.5 m in 1929 en 1946, In het algemeen is de-positie - sinds
19't-O t.o.v, vorige jaren niet bijzonder gunstig.
8. Direct oostwaarts van het w*rk, in raai IV, zijn de
dieptelijnen echter dichter dan ooit bij de oever gekomen,
terwijl de maximale diepte in ctaae-raal gelijk is aan die
in het voorgaande ongunstigste jaar 19^9 on thana ?.k.7 ra
- L.iï. bedraagt. Tussen de lijnen van 6 m - h.ïï, en 19 ra L.W. heoft de vooroever een helling 1 : 3,5« öeKe toestand
ia zeker.niet'van gevaar ontbloot.
9. Resumerend kan men aeggen( data? hot genoemde oeverwerk primair in een intermitterend stabiele toestand verkeert.
b) de huidigy poaitie van het oeverwerk zelf geen gevaar oplevert, te meer daar het tot de maximale diepte reikt. o) hot werk in. de toekomst óp laaga termijn aeer wel in een
-ongunstiger poai-tie kan. geraken, wanneer, tengevolge van
- .
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de meshdervorming, het sahor in het gebied VII tot X
verder zou afnemen.

. .

d) dat deae raeandörvorming, gepaard gaande met een afneming
van het schor, de oorzaak is van d© aanval op het oevorwerk, langzaam verloopt dooh ateeds met aandacht diant
te worden gadegeslagen.
e) in de naaste toekomst gemiddeld zeker geen gunstiger
omstandigheden voor het oeverwerk zijn te verwachten, dan
in de voorgaande jaren•
f) eem'directe voorziening tot verdere stabilisatie, van de
huidig© toostend van het tan westen van het werk gelegen
oevertrajoct, bijv. in de buurt van raai VIII of IX, nog
-. niot noodzakelijk lijkt*
#) indien er voor het oövertrajeet diraot ten^ooaten van het
werk uit de peilingen van 19^9 geen belangrijke varbeterln&-van da toestand mocht blijken, er in ditzelfde jaar
nog dient te worden overgegaan tot een ooetwaartse .uitbreiding van het oovarwerk over een breedte van bijv.
100 ra, aoals op de bijlage ie "aangegeven, daar het beatandigen van de huidige onguaatige toestand ter plaatse
onverantwoord lijkt.

Be Ingenieur,
gat. 4.H. SINOMA.

