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GEOGRAFISCH EN HISTORISCH OVERZICHT.

Beschouwd* Het beschouwde deel van de Schelde (zie de
gebied*

situatie van bijlage 1) vormt den overgang van

bet gebied der uitgestrekte droogvallingen van

Saaftinge, Hinkelenoord en Woenadrecht naar het

nauwe profiel bij Waarde, waar dergelijke droog-*

vallingen vrijwel geheel ontbreken* In dat nau «

were profiel vindt men de samenkomst van het ̂ ui-

dergat met het Schaar van Valkenisee, waartus-

schen men de beweeglijke dwarsverbinding Schaar

van Waarde aantreft«

Dit Schaar van Waarde ontleent zijn bestaan

aan het verval dat aanwezig is tusschen Zuider-

gat en Schaar van Valkenieee en vormt een belang-

rijken schakel in het geulenstelsel.

In de rapporten van December 1933 en Juli

1936" werd dit punt re©ds onder de loupe genomen*

Ook in de navolgende beschouwingen zal het nader

worden bezien* Slechts zij te dezer plaatse voor**

loopig aangestipt, dat hot Schaar va» Waarde onder

inwerking van de erin optredende eb- en vloedetroo-



Situatie bij
Walsoorden*

men aan voortdurende vervorming blootstaat* Deze

erodeerende werking der stroomen tracht aan de

geul een S-vora te geven* terwijl een verschui-

ving naar hét westen optreedt* ' ' ~- •

Daar de Plaat van Walsoorden niet ia haar ge*

heel westwaarts zal worden verschoven* zal het hui*

dige Schaar van Waarde afsterven en het ontstaan

van een nieuwe» meer oostelijk gelegen* dwarsver»

binding bespoedigen*

Bet lijdt geen twijfel dat de aanwezigheid

van den zg« "Berm" van Walsoorden aan de vaar»

geul in het 2uigergat een voor de zeescheepvaart

hinderlijken vor» geeft. Dit punt wordt dan ook

evenals het Nauw vanBath steeds nauwlettend door

de betrokken diensten, zoowel van Belgische als

van Nederlandsohe zijde* gadegeslagen* .

Door den Studiedienst der Zeeuwsche Stroomen

werd ia dit gebied in de jaren 193^ en 1955 ••»

groot aantal waarnemingen verricht* welke in latere

jaren nog eenige aanvulling verkregen*

Dè bedoeling van het voorliggende rapport is

het samenvatten van deze waarnemingen en van eeni- •,

ge beschouwingen» waartoe de daarbij verkregen uit- %

komsten aanleiding geven* In aansluiting op het*»

geen Ir. I#L» Kleinjan daarover in de rapporten

van December 193? en Juli 1936 mededeelde* werden

Wijzigingen, de hydrografische wijzigingen, welke zich in het
sedert 1o00*

beschouwde gebied voltrokken, bestudeerd (bijlage 2)#
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Daarover wordt thans het volgende opgemerkt*

1800. Situatie 18OÓ*

Zoowel voor den eb» als voor den vloedstroom

heeft de Pas van Waarde door zijn gunstiger lig-

ging meer beteekenis dan de Pas van Walsoorden*

Het geulenstelsel vertoont oen zeer labiel

beeld» waarin o.a* het groote profiel van den bo-

venst rooms caen inloop van den Pas van Waarde op-

valt,

1800-1818* Veranderingen 1800-1818,

Door het noordwaarts uitboehten van het Mid-

delgat is het aandeel van het Zuidergat in den

vloedstroom verminderd*

De Groote Plaat van Walsoorden heeftaioh

naar het zuiden kunnen uitbreiden* Tussehen deze

uitbreiding» op de kaart met de naam Kleine Plaat

van Walsoorden aangeduid, en de dr00te Plaat van

Walsoorden bevindt zich een ondiep vloedsohaarè

De door het platengebied van Valkenisse trek*

kende geulen no*1 en 2 zijn sinds 18OO ongeveer

500 m naar het westen opgeschoven» dat is dus ge-

middeld £30 m per jaar* De geul 2, die reeds in

1800 minder ontwikkeld was dan geul 1, vertoont

bij de opschuiving een veel grooteren achteruit-

gang dan laatstgenoemde*

Door den ongunstigen S-vorm van geul 1

biedt deze een steeds minder aantrektolijken weg



voor den stroom* De vloed begint dan ook reeds

een nieuwe geul (3) te vormen ten oosten van de

bestaande geulriten*

1818*186O» Veranderingen 1818«186O*

Na de doorbraak van de vloedgeuX tueechen de

Groote- en de Kleine Plaat van Walsoorden zijn de

Platen van Ossenisse door den» lange het Zuidergat

trekkenden* ebstroom voor een deel opgeruimd en

groeien de Platen van Wslaoor&m in zuidwestelijke

richting aan* In deze periode volgt de vloed*

stroom uit het Middelgat nog voor een zeer belang-

rijk deel het Schaar van Waarde*

De geul 1 is ia 1860 geheel verdwenen* Geul

2 is klaarblijkelijk wat meer ebwater gaan trek*

ken en is iets belangrijker geworden* Zij is £ 5 0

m per jaar opgeschoven* Geul 3 f waarvan op de kaart

van 1818 reeds een begin is te zieaf heeft zich

sedertdien gemiddeld 90 2 100 at per jaar naar het

westen verplaatst*

Opmerkelijk is het feit, dat al deze geulen»

die onder invloed van den vloedstroom in het oosten

van het drempelgebied ontstaan zijn, bij haar

westwaarteche opschuiving steeds meer als ebgeul

gaan optreden en als zodanig langen tijd voort*

leven*

1860-1878* Veranderingen 1860*1878*

Het naar het oosten opschuivende Gat van Os**

eenisse en het naar het westen uitbochtende Zui-



dergat worden verbonden tot een enkele machtige
geul*

Het in noordelijke richting uitboehten van bet

Middelgat geeft gelegenheid tot vorming van een

drempel tusaehen dessen stroom en de nieuwe geul»

Deze drempel sluit ter weerezijden aan bij de ban*»

kengebiedea van Walsoorden en van Baarlandé Tueachen

Walsoorden en Borssele zijn thans twee volk©*

men evenwijdige geulen ontstaant Van deze beide

stelsels vertoont de weg EveringeK-Mlddelgat-Sch&ar

van Waarde waarschijnlijk een vloedoverwioht en

het Zuidergat-Gat van OasenissemPas van Terneuzen

een eboverwicht»

Het door Everinge*-Mlddelgat aangevoerde vloed-

water zoekt voorbij Waarde een uitweg en vormt nog

steeds periodiek een nieuwe vloedgeul naar het

Nauw van Bath> Door den ebstroom wordt deze geul

vrij snel in de ebriehting verplaatste

Omstreeks 1870 is de gemiddelde snelheid van

deze verplaatsing voor geul 2 + 120 m per jaar»

« » 3 + 80 " H n m

Bireot na het ontstaan van een geul is haro

verplaatsing vrij groot en gelijk aan £ 250 m per

jaar, om daarna te verminderen tot een minimum van

circa 50 m per jaar* Bij de Kleine Plaat van Walsoorden

gekoment neemt de snelheid weer toe tot ongeveer



125 & P*r Jaar* Daarna sterft de geul vrij

snel af*

De levensduur van de bedoelde geulen kan in

deze periode op ongeveer 60 jaar gesteld worde&i

terwijl om de + 10 jaar een nieuwe gevormd wordt •>'

Zij verkrijgen geen van allen een groote ontwikken

. " lingï " - •

Se eb blijft in hoofdaaak door het Zuidergat

gaan» waardoor de ebetrooa in staat ie de oostkant

van de banken van Ossenieea verder op te ruinen»

i8v8»i89Of Veranderingen i8?8*i89ö|

Het Zuidergat ie door den rug*, welke het van

het Middelgat scheidde» heengebroken en herstalt

zijn verbinding net het Middelgat* Eet verkrijgt

een «eer noordwaartsche richting o*a* tengevolge

van de steeds verder doorgaande opruiming van de

Kleine Plaat van Walsoorden*

De verdeeling van eb en vloed over het %\xim

dergat en het Schaar van Waarde ondergaat daar-

door op den duur eenige veranderingt wat weer

van invloed is op de ontwikkeling van de geulen

door de Platen van Ossenisee en die van Valke»

Be verplaatsing van de geulen 5 t/m 6 gaat

tengevolge van de veranderde configuratie niet

zoo snel als in de periode 1860-1878»
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Gemiddeld bedraagt zij voor geul 5 110 n per jaar*

n i» 4 go " "• M f,

n n 5 20 " " " *

» ii $ $o tt « ti ±-

1890*1905 Veranderingen 1Ö9O-19O5»

Se sinds 1800 optredende noordwaartsche uit-*

boehting van het Middelgat richt het benedenstroom-

sche deel van het Schaar van Waarde steeds meer

naar het noorden. Eet bovenstroomeche deel daar»

entegen trekt noordwaarts en krijgt een meer oost«*

westelijke richting» aldus steeda neer het Nauw

van Bath naderend* Een en ander zou een gevolg kun**

nen aijn van den aanvoer van sand door het ebwat

ter* waardoor voor iedere dwarsgeul een delte^ uit-

groeit en het Schaar dus naar het noorden wordt

gedrongen» Daarnaast wordt de geschetste wijziging

ook bevorderd door bochtwerking* Het door de ver*

bindingsgeulen stroomende water tast immers den

noordelijke» oever aan en deponeert materiaal

langs de linker zijde van het Schaar!

De aangeduide vorm van het Schaar van Waarde

wordt oorzaak van het feit dat de geulen» die

in het oosten onder inwerking van den vloedstroom

ontstaan zijn» meer ebwater gaan trekken» soodra

zij in het verlengde komen van het benedenstroom*

sche deel van het Schaar van Waarde. De gemiddelde

verplaatsing per jaar bedraagt in de beschouwde



periode voor geul h t 150 a;f

ii M 5 , 125 mf

« » 6 » 50 «•

Belangrijke nieuwe geulen hebben zich in deze

periode niet meer gevormdv

Hu de verbinding Zuidergat«Middelgat hersteld

ie, krijgt de uit het Zuidergat tredende ebstroom»

mede door de landwaartsene inscharing boven het

Oude Hoofd bij Walsoorden, een neer noordwaartsohe

richting» De aanval op de oostelijke zijde van de

Platen van Osseniase neemt daardoor af« waardoor

deze naar het oosten uitgroeiend

1905-1921* Veranderingen 1905-1921»

Het door het nog steeds naar het noorden ult-

boohtende Kiddelgat aangevoerde vloedwater baant

zloh een weg door het bankengebied van Walsoorden

in de richting van Konijnenschor» Aldus ontstaat

een belangrijke verbinding ongeveer ter plaatse

van geul 6» welke als ebgeul langs de platen naar

het westen getrokken is (in deze periode met een

gemiddelde snelheid van 1J5O m per jaar)*;

Door deze verandering gaat ook de ebafvoer

van het Zuidergat reeds iets verminderen, wat

naar het oosten komen van de Platen van Oseeniase

bevordert* Daar de nieuwe geul veel. water gaat

trekken, begint het oostelijk deel van het Schaar

van Waarde aanzienlijk ondieper te worden» terwijl

zloh door het drempelgebied bij het Nauw van Bath



geen nieuwe scharen meer ontwikkelen^

1921-1931* Veranderingen 1921-1931*

Nu geul 6 een groot vermogen heeft gekregen

gaat het vaarwater benoorden de Platen van Valke-

niese sterk verzanden*

Het vloedwater» dat over het Bankengebied van

Ossenisse trekt, brengt nog steeds zand aan* dat

gedeponeerd wordt aan de oostkant van de Platen

van Ossenlsse* Baar het Zuidergat een belangrijke

hoeveelheid ebwater moet afstaan aan het (Nieuwe)

Schaar van Waarde, treedt een versnelde oostwaartsche

uitbreiding van de Platen van Gesenisae op*

In deze periode groeit ook de plaat van Wals-

oorden naar het zuidwesten uit, waardoor het Zul*

dergat veel nauwer wordt*

1931*1938. Veranderingen 1931-193ÖÏ'

Periodiek uitgevoerde baggerwerkën voorkomen

een zuidewestelijke aangroeiing van het Plaatje van

Walsoorden* ïussehen dit Plaatje van Walsoorden en

de Plaat van Walsoorden bevindt zioh een vloedgeul*

die gerioht is op het bovenstroomsche gedeelte van

het Schaar van Waarde» welk gedeelte wellicht via

het achteruitgaande Schaar onvoldoende vloedwater

ontvangt*

Uit Belgische opnamen blijkt dat de bedoelde

vloedgeul zich vrij snel in de richting van den

vloedstroom heeft verplaatst*
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Samenvatting
historisch
overzicht»

Se oude, dichter bij het "Oude Hoofd** gelegen,

vloedgeul ontvangt minder vloedwater en gaat lang»

saam achteruit*

De uit het Zuidergat tredende ebetroom kan

het verder oostwaarts aangroeien van de Platen

van Ossenisse niet geheel teniet doen» Het Oude

Hoofd bij Walsoorden| dat aan dezen stroom een

noordelijke richting geeft» ie daarvoor mede aan**

sprakelijk» De achteruitgang van de Geul van de

Molenplaatf en de daarmede samenhangende vergrooting

van de x capaciteit van het Schaar van Osseniese(

bevorderen eveneens de aangeduide aangroeiing der

Platen?

De geulen benoorden de Platen van valkenisse

zijn ook in deze periode veel ondieper geworden en

tengevolge van aanvoer van zand uit het zuiden nog

verder naar den Zuid*»Bevelandschen oever gedrongen»

De thans voor de waterbeweging ongunstige

richting van het Schaar van Waarde* dat zich net

een snelheid van 150 n per jaar in westelijke

richting verplaatst, is oorzaak van het ontwikke-

len van een nieuwe vloedgeul ten oosten van het

oude Schaar van Waarde» Baggerwerken in het Schaar

van Waarde en storten in het Schaar van Valkenisse

remmen evenwel deze natuurlijke ontwikkeling*

Vat men het voorgaande nog eens samen dan kan

duo het volgende worden opgemerkt^
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Het Zuidergat treedt op als ebgeul, welke In

den aanvoer van het vloedwater een functie van wie*

selend belang vervult» Dit hangt af van de ontwikken

ljtng welke net vloedechaar te aien geeft» dat

vroeger als Schaar van Waarde, thans als Schaar

van Valfcenlsse wordt aangeduid* Het vermogen van

deze vloedgeul Is In het Jaar 1870 zoo groot dat

aij een belangrijk» aandeel krijgt in den afvoer

van ebwater dat door ebgeultjes vanuit het Zuidergat

wordt toegevoerd* Deze ebgeultjee verplaatsen zich

met groote snelheid in westelijke richting, wat

wijst op groot zandtransport» waardoor het vloed*

schaar naar het noorden wordt gedrongen en steeds

minder geschikt wordt voor zijn taak» De steeds door**

gaande noordwaartsche ultbooating van het Middelgat

bevordert den achteruitgang van het oostelijk deel

van het Schaar» zoodat op den duur de toestand van

1931 als logisch ontwikkelingsstadium intreedt*

De tegenwoordig* als Schaar van Waarde aange-

duide geul schept daarna een verbinding met het

Zuidergat, dat dientengevolge nabij Walsoorden in

vermogen afneemt* Thans is het Schaar reeds ver

naar het westen verschoven» zoover zelfs dat de,

door de werking van het Sude Hoofd9 reeds verstoor**

de waterverdeeling in het Zuidergat door de aanwe»

s&igneld van het Sohaar van Waarde een nog onregel*

matiger beeld gaat vertoonen* Naar mijn gevoten
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zal, indien het Schaar niet spoedig afsterft ea

dus nog verder westwaarts opschuift, een labiele

toestand in het Zuidergat nabij Wateoorden ontstaan»

welke slechts door intensief baggerwerk een voor

de scheepvaart genoegzaam breed© en diepe geul zal

kunnen biedend



METINGEN.

Metingen Ia een aantal punten (zie bijlage 5) werden
Ï93V1935»

in de jaren .193^ en 1935 stroom* en ssandgehalte-»

netingen verricht» De bewerking dezer waarnemingen

geschiedde op gelijkluidende wijze als wordt her-

schreven in het rapport van Maart 1938 over het

gebied van de Wester-Schelde nabij Bath, terwijl

voor die waarnemingen ook dezelfde instrumenten

werden gebezigd (zie in dat rapport blz* 32 en ver**

volgens)*

De gemeten stroomsnelheiden zijn op analoge

wijze tot "normaal tij" gereduceerd* De gegevens

werden vastgelegd in de grafieken van de bijlagen

4af hhf k<* en k&9

Voor de aangetroffen zandgehalten ie een zelf»

de reductiefactor toegepast ale ingevoerd In het

eerder genoemde rapport "Omgeving van Bath"* al zij

er op gewezen dat hiertegen wel bezwaren zijn aan

te voerent omdat de boderaenelheid geen directe maat-

staf voor de turbulentiegraad van den stroom kan

opleveren* Doch de nauwkeurigheid der beschouwde

metingen ie zoodanig, dat deze reductiemethode kan



wrAtn aanvaar**

Op dt *t*ruiktH jkt wijlt wtrdta itiwtl veor -

dt gtaiddtldt Btroo»#atlh»id ia dt vtrtioaal, voor

*• ötroQ*aatlhtid naW3 dt» bodt» til w>r htt aand-

tranaport op 0,10 « b«vt» dta

1« tt
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schaar taa Waardt, tirta wtattH3k raa raai 5i m

4# «aatnktiwt i» htt dporabroMingêpref i t l kltin

tn dt «ntlhtid hoef, daarvfér i» htt totalt



1 uur*

2 uur*

fiel ruim «n de snelheid dus laag*

Hu de platen grotendeels onder water staan

valt de uit de richting Hansweert komende stroom

// net de lengte-as van de Plaat van Walsoorden

het Schaar van Waarde binnen en volhardt in deze

richting» Hij buigt dus slechts weinig af naar

de diepe ebgeul van het Schaar van Waarde» doch

trekt bijna recht door over de Plaat van Valke-

niese«

Se stroomsnelheid ie in het gehele gebied

iets afgenomen* De onderlinge verhoudingen der

heerschende snelheden zijn ongeveer gelijk geble-

ven aan die bij den vorigen uurstand*

Be snelheden varieeren van + kO tot + 90

on/sec* Be zandbanken staan nu geheel onder water,

ook de hoogste deelen van de Plaat van Walsoorden»

Slechts langs de rivierdijken liggen hier en

daar nog niet-ondergeloopen schorren (voor-

namelijk in den noordoostelijken hoek)*1

Op de Plaat van Walsoorden begint reeds eb

te gaan;

Bit is ongeveer de gemiddelde tijd van stroom*

kentering in het gebied*'

In de westelijke helft gaat reeds overal ge-

ringe ebstroom* in de oostelijke hexlft nog hier

en daar geringe vloedstroomï Langs do Plaat van

Valkenisse trekt zoowel in het Schaar van Waarde



«17*

als in het Schaar van Valkenisse nog eenige vloed*

overigens begint in deze geulen de eb reed» door

te trekken» Se platen staan geheel onder water*

3 uuri Overal in het gebied gaat eb*

Des&e ia het sterkst in het westelijk gedeelte

van het gebied Craai ?)'••

De snelheden varieeren van ± kQ tot ± 65

co/aee; De hoogste doelen van de Plaat van Wals*

oorden vallen reeds droog*1

h uutj^ In het geheel gebied heers oh en, flinke snel»

heden* De richting van den ebstroom* die uit het

Zuidergat het Sohaar van Waarde binnenvalt'i wijst

sterk op aanval van de oostelijke kant van de

Plaat van Walsoorden^

De snelheden varieeren van £ 65 tot £ 100

om/sec; Het grootst zijn ze weer in raai 5/Zuider-

gat, het kleinst in raai 5A/nieuWtf

De verklaring voor de jseer uiteenlopende

snelheden is weer te vinden in de splitsing van

het relatief nauwe doorstrooningsprofiel van raai

5 in de twee atroomge«len| die tesamegfeen ruim

doorstrooaingsprofiel hebben (isie opmerking bij

H.W. Vlissingen)»1

3 uur* Hoewel de ob-enelheden haar maximum nog niet

hebben bereikt* »ijn * se toch wel reeds zeer sterk;»

vooral in raai 5/iuidergatfl

Ze varieeren van + vaam 75 tot i 135 am/ae^ De



laagste snelheden treden op in raai 7/Schaar van

Waarde; de snelheden in het westelijk deel van het

gebied zijn nl* reeds aan het afnemen» terwijl se

in het overige deel van bet gebied nog toenemen'*

De grens tueschen afnemende en toenemende

stroomsterkte wordt ongeveer gevormd door raai éi1

De hoogste doelen van de Plaat van Valkenisse

beginnen boven water te komen'*'

6 uur»1 . De stroomenelheden sjijn nu op haar sterkst*

In raai 5/Zuidergat bereikt de gemiddelde snelheid

een waarde van ruim 150 om/sec1;;

1» raai 6/Zuidergat is zij 4 90 om/sec*'

" 7/ '* M " ± 80

" 5/Sch. van Valkenisse "

ii 6/Sohaar vaa Waarde H

" 6/Schaar van Valken̂ '1 '•

» ir 7/sohaar van Waarde «

« it 5 A / ii M ti tt

De snelheden in raai 5/Zuidergat zijn dus

ook op dit uur van de sterkste stroomen beduidend
t

grooter dan die in het overige gebied;**

Dténelheden zijn in het geheele gebied reeds

sterk afgenomen* Het grootst zijn zij nog steeds
4

in raai 5/Zuidergat + 1?0 om/secfi het geringst

zijn zij langs den geheelen noordelijken oever

van het gebiedt in raai 7/Sohaar van Waarde bijvl'

+ 40 om/eect
8 uur1*- In het Zuidergat en het Schaar van Waarde

ft

i)

ti

tt

w + 5 0
H £ 90

" + 60

" HK 65

n

n

11

it

tt

•t



gaat nog eb» doch in de vloedseharen gaat reedB

een zeer geringe vloed )10 cm/sec )•

Vit de stroomsnelheden in het Zuidergat» in de

raaien 5t 6 en 7, spreekt duidelijk het overigens
fnormale rfeit» dat in de zelfde etroomgeul stroom»

kentering het eerst optreedt in het meest stroom**

afwaarte gelegen punt*

8*30 uur* De overgang van eb in vloed is bijna geheel

voltrokken!»' Slechts in de diepst© gedeelten van

het Zuidergat gaat in raai 5 en raai 6 nog een zeer

geringe ebstroom (20 cm/sec; )•!

9 uur? In het geheele gebied heerscht vloedstrooaii:

In sommige punten reeds gedurende langer dan een

uur* Toch zijn de optredende snelheden overal nog

gering (maximum + 50 cm/sec.) als gevolg van den

karakteristieken vorm van de vloedkromme'.

10 uur» De snelheden zijn nog steeds laag, behalve in

raai 5/Zuidergati waar zich de invloed van do pro*»

fielsvernauwing doet gelden, en in het Schaar van

Waarde nabij het Zuidergat» waar sse op dit uur

haar grootste stikte bereiken* Be snelheden aldaar

bedragen + 80 ott/aeoij» terwijl ze overal elders
-i 1 i

de 60 Cffl/seoï; niet oversohrijden^

De Plaat van Valkenisee wordt overspoeld door

stroomen die uit het Schaar van Valkenisse naar

het Zuidergat trekken en daarbij gericht zijn vol-

gens de lengteas van de plaat» dus ongeveer noord-



zuid* De hierbij optredende snelheid is ongeveer

50 om/seci

11 uur* De snelheden in raai 5/Zuldergat nemen nog

steeds toe* Ze bedragen nu + 90 om/sec,* in den

mond van het Schaar van Waarde £ 75 om/seci;t

overal elders jf 60 cm/sec*

12 uur* De Plaat van Valkenis&e staat geheel onder

watert De hoogste deelen van de Plaat van Wals-

oorden liggen nog droog* De snelheden in raai 5/

Zuidergat zijn nog aan het toenemen t die in het

zuiden van het Schaar van Waarde zijn reeds aan

het afnemen*'

De maximum snelheden bedragen aldaar respec-

tievelijk + 120 en + 70 om/sec* Overal elders be-

ginnen de snelheden nu ook snel toe te nemen*

(MVl©edpiekrt)* Overal* behalve in de twee boven»*

genoemde plaat e en t treden in het diepste gedeelte

van de geulen snelheden &p van ± 90 om/seci

Opmerkelijk aijn de «onder invloed van den

Berst van Walsoorden en den daarvoor llggenden

diepen put — sterk oonvergeerende stroomrichtingen

in raai 7/Zuldergati

Gemiddelde; Op de eerste teekenlng van bijlage 6 slet men
stroomeneli-
heden* de grootte van de gemiddelde vloedstroomenelheid

in de verschillende meetpunten* Zij varieert van

25 om/eec* boven de platen en in ondiepe gedeelten^

tot 80 om/seoi in raai 5/2uidergat^



Baal 7 geeft over de gehele breedte een

zeer regelmatige verdeeling van de gemiddelde vloed»

atrooasnelheden te zien, in net Zuidergat * 50

cm/sec*» in net Schaar van Waarde + 55 om/se©•

In raai é/Zuidergat ia de stroom meer lange

den zuidelijken oever geconcentreerd, naar het

noorden gaande ziet men een geleidelijke afname

van de gemiddelde snelheden*

Boven raai 6 vereenigen zich de vloedetroow,

welke Walsoorden passeert, en die, welke lange het

Schaar van Waarde trekt, terwijl de profielen in

de raaien 5 en 6 vrijwel even groot zijn (zie bij-

lagen 13 en 15)» Men treft daarom dan ook in raai

5 de grootste gemiddelde vloedsnelheden aan (tot

80 cm/seo»)»

In het Schaar van Valkeniase en het Schaar

van Waarde zijn de gemiddelden ongeveer 55 cm/seoi

De ebetroomenelheden zijn in het algemeen

grooter das de vloedstroomanelheden, omdat de ge*

middelde diepte gedurende de eb kleiner is dan ge-

durende den vloed»

Se grootste snelheden treft men ook nu aan

in raai 5 en wel tot 100 om/sec* De stroom pon-

centreert zich echter meer in het midden van de

geul.

Qok in het Schaar van Waarde zijn de gemiddelde

ebsnelheden grooter dan de vloedgemiddeldeni

Be stroom is op de Plaat van Walsoorden gericht
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en veroorzaakt daarlange groote «andverplaatsingen*

In raai é/Zuidergat volgt de «batroom in hoofd**

zaak het midden van de geul) de verdeeling over

hot diepe gedeelten van, de geul is veel regelmatig

ger dan tijdene den vloed» De gemiddelde ebsnelhe*»

den zijn groot er dan die in het Schaar van Waarde,»,

terwijl de vloed het omgekeerde te zien geeft*

Restant- In het Schaar van Waarde, voor zoover gelegen
kaartV

tusschen de Platen van Walsoorden en Vaikenisae,

ziet men een ebo verwicht langs de Plaat van Wals-

oorden, en een vloedoverwicht lange de Plaat van

Valkenisse*' Het Zuidergat heeft een eboverwicht»

hoewel men in sommige punten een gering vloed©ver-

wicht aantreft, hoofdzakelijk langs den linker»

oever*

Daar zoowel het Zuidergat als het bovenge*

deelte van het Schaar van Waarde een ebóverwioht

schijnen te vertoonen* is men geneigd voor het

Schaar van Valkenisee tot een vloedoverwiaht te

besluiten, hoewel dit ssioh niet scherp op bijla-

ge 6 afteekenti Waarschijnlijk echter wordt veel

vloedwater over de platen afgevoerd, en is de hoeveel*

heid die gedurende de eb afgevoerd wordt ge-

lijk aan de door den vloed aangevoerde hoeveelheid,

vermeerdeir met de (overigens geringe) bo venwat er i*

afvoer»

De restantkaart van bijlage 6 kan doen be-

sluiten tot een eboverwicht in het Schaar van Waar*»



Theoretisch
afgelegde

Stroomduurï

Capaclteito-.
berekeningen*

det doch men bedenk* dat de gemiddelde diepte ge-

durende de eb kleiner is dan gedurende den vloed,

soodat de genoemde bijlage geen naat aanduidt van

de capaciteit der geulen*

De kaartjes van bijlage 7 geven voor eb en

voor vloed den theoretisch afgelegdèn weg» dat ie

het product van de gemiddelde snelheid en den

duur der eb respectievelijk vloed, weer*

Het algemeene beeld van deze kaartjes ver*

schilt slechts weinig van dat van bijlage é4 omdat

eb- en vloedduur ongeveer gelijk zijn*

In een ebgeul zoals het Zuidergat Is de duur

van den vloed ongeveer 5 uur 50 minuten en die

van de eb ongeveer 6 uur 25 minuten» terwijl desse

cijfers voor de vloedgeul Schaar van Valkenisse

ter plaatse van raai 5 bedragent vloedduur 6 uur

25 minuten en ebduur 6 uur (bijlage 8)*

Ter plaatse van raai 6 vertoont het Schaar

van Waarde een ongeveer gelijken duur voor eb en

vloed» Men kan niet spreken van een uitgesproken

eb- of vloedgeul. Het Schaar is ter plaatse inder*

daad het best aangeduid met de naam dwarsverbinding*

Bijlage 9 geeft ten slotte de kentert!jden in

het beschouwde gebied*

Met behulp van de stroommetingen werden voor

de raalen 5% 6 en 7 eapaoiteltsberekening uitge-

voerd* De resultaten van deze berekening en andere

stroomgegevens zijn verzameld in de grafieken/van



de bijlagen 10 t/W 15*v

Deze oapaciteitsberekeniagén, sluiten aan op

diet welke werden veraameld in de rapporten!

Ir«; i-tW Klein jan» "Verslag over de ia 1930» 1931 en
1932 op de Westerechelde ver»
richte metingen en waarnemingen"*
Bapport December 193^ (biz, k?
t/m 66)*

Ir* I*L. XLeinjaaï "Het gebied van de Wester-Sohelde

nabij Bath"« Rapport Haart 1938

blzi 55 V a 60)él

Voor de methode van berekening wordt verwezen

naar het eerstgenoemde rapport*

Aan de resultaten van deze berekening kan

men* gezien het geringe aantal metingen* die eraan

ten grondslag liggen, geen al te groote waarde toe-

kennen»

Voor de raai even buiten Vliasingen werd in

het eerstgenoemde rapport een middelbare fout be«

oij£erd van 1-J%* Voor de in dit rapport beschouwde

raaien zal de middelbare fout minstens dezelfde

orde van grootte hebben»

Baai 5* Baai 5 (bijlagen 10 en ii>£

In onderstaand staatje zijn aangegeven de

eb* en vloedcapaciteiten van de verschillende

vakken waarin het profiel ie verdeeld»
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millioen

13

9
88

3&'
288

vloed

a»3 pe*cen«
- tace

,̂5
53,5

3(1
30,6

ia
100,-

vak

i-i

II
III
IV

eb

millioen m3

10
183
6

55

288

percentage

3,5
63,5
2,1

19»1

11^8

100,-

Hieruit blijkt dat het Zuidergat (vak II) een

eboverwicht heeft van + 30 millioen m3» terwijl het

Schaar van Valkenisse een evengroot vlóedoverwioht

vertoont.

Uit de grafieken voor de gemiddelde stroomsnel-

heid van bijlage 10 ziet men duidelijk het veraohil

in gedrag tusschen een eb» en een vloedgeul*

Zoowel de gemiddelde snelheid als de stroom»

duur van het ^uidergat ssijn bij eb grooter dan bij

vloed»

De hoeveelheden van vak III zijn uit te wei»*

nig gegevens berekend om op grond daarvan te kun»

nen besluiten tot een groot overwicht van den

vloedstroom over de Platen van Valkeniese»

Het betrekkelijk i ondiepe Schaar van Valke-

nisee» vergeleken met het Zuidergat, nog een vrij

grooten ebafvoerï

Haal 6« Raai 6 (bijlagem 12 en 13),

De afvoeren van de verschillende vakken.zijn

vermeld in onderstaand staatje*
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vloed
iaillloen

&3

7

109

1

6*

92

ü:
319

percen**
tage

2,2

3M

0*3

20,1

28,8

100,«

. vaic

I

I I

I I I

IV

V! '•

VI

eb
mlllioen

m?

6 ,

. 133

5

65

82

326

- . -
peroen-
ta^e

.1*8

ito»8

19*9

25,2 .

12a8-
100,-

Het Zuidergat (vak II) heeft een eboverwioht

van ongeveer 25 millioaa m3*

Volgens bovenstaande cijfers zou het Schaar

van Waarde een eboverwicht hebben, de richting van

den vloed evenwel maakt, doordat deze gedeeltelijk

ovar de platen van Valkeniese trekt, een minder

scherpen hoek met de raai dan de gemiddelde eb->

richting, daardoor zal bij invoering van de noo«»

dlge correcties het söhaar van Waarde een klein

vloedoverwicht blijken te bezitten»

Van V en vak VI tezamen hebben een vloedover«

wioht van 21 mlllioen m3.

Haai ?# Kaai 7 (bijlage 1^ en 15)#
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Vloed
mlïlioeü
m3
113

19

162

£Z
361

percen»
tatce

31*3

5*3

H f 9

18«,5

100*-

Vale

I

II

III

IV

eb
millioen
m3
155

18

136

U
382

percen-
tage

*«>*6

<**?

35,6

1,9*1

100,-

Men mag uit deze cijfers uiteraard niet be-

slui ton tot een bovenafvoer van 21 millioen atf, de

nauwkeurigheid der berekeningen laat dit niet tóe*

Het eboverwioht van het Zuidergat bedraagt

k2 millioen »3# het vloe&overwioht van het Schaar

van Waarde 26 raillioen «3*

Vak II heeft een klein vloedoverwichtj in het

algemeen schijnt er dus boven de platen een over-

wicht te sijn van den vloedstrooau.

£e capaciteiteberekeningen wijzen dus allen

op een eboverwicht van het Zuidergatt ter grootte

van ongeveer 30 millioen a3*

Be Scharen van Waarde en Valkenisse toonen

derhalve teaatteit «et de aangrenzende platen een

vloédoverwicht van gelijke grootte»

wit bovenetaande gegevens is ter verduidelij-

king van een en ander de bijlage 16 samengesteld»

welke de etroombeelden in het beschouwde gebied



Zandgehalten
en bodem-
stroom»

Vloedaand«
gehalten*

Zuidergat«

geeft op O uur en 5 uur na H.W. te

dat is voor vloed respectievelijk eb* De dicht»

heid der lijnen is een maat voor het debiet»; El*,

ke roode lijn geeft een watertransport van + 700

Ï0/B0O* weer, zoodat het beeld ie gegeven voor

een vloeddebiet van + 20»00Q mVseoï en een eb»

afvoer van 2?000 mj/sec»

Men Biet uit deze figuren nog eens hoe de

el» veel neer geconcentreerd het Zuidergat volgt

dan de vloed»

Op de bijlagen 1?a en 1?b zijn van uur- tot

uu? de stroomsnelheden nabij den bodem en het net

den gehaltemeter geregistreerde zandgehalte weer-

gegeven. Het landtransport kan bij benadering «et

het product van deze beide evenredig worden ge-

steld.

Het zandgehalte la een naat voor de zanddioht»

heid van den stroom* de uurkaartjes geven dus van

die grootheid het verloop van plaats tot plaats en

van uur tot uur aan*

De vloed (bijlage 17a) vertoont een vrij re»*

gelaatlge handbeweging* Buitengewoon groote hoeveel*

heden komen niet voor»

In het JSuidergat zijn zij vrijwel overal ge-

lijk aan het gemiddelde voor het geheele gebied*

De eerste uren wordt er in raai 6 en 7 nog

weinig zand getransporteerd; in raai 5 wat meer
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daar uit het Schaar van Waarde vrij veel zaad wordt

aangevoerd*

In raal 7 treft wen de eerste uren van dea

vloed het grootste aandgèhalte aan in het midden

van de geul, waar de snelheid van den bodematroom

en ook de diepten het grootst zijn. Op ongeveer

12 uur na H.W. Vlieaingen neemt hier de bodem»

stroom afj het zandgehalte vertoont een toename

langs de oevers van de geul* Het gemiddelde vloed*"

en ebzandgehalte voor de verschillende meetpun-

ten is in deze raai ongeveer gelijk* In raai 6 zijn

de gehalten langs den linker oever in het begin

van den vloed het grootst} daarna vertoonen ook de.

meer noordelijk gelegen punten een groot aandgehalte*

Het grootste ssandtraneport vindt plaats langs

den zuidelijken oever, «aar de diepte en de snel*

heid het grootst asijn»

In raai 5 is gedurende den geheelen vloed het

gehalte het grootst in het midden van de geult be«*

halve omstreeks den tijd van H.W, te Vliaeingen»

wanneer langs den linker oever eveneens groot zand»

transport op treedt i-

Sohaar ¥§&, %n het Schaar van Valkenisse zijn in het be-
Valkanieeei

gin v«a den vloed de aaadgehalten heel gering» ten

tijde van de maxiamastroomen eohter vrij groot|

vooral in de punten ?6 en 90* welke langs den rand

van de plaat liggen*



Schaar,van
Waarde*

Ebzand* .
gehaltes*

Het Schaar van Waarde toont tijdene den vloed

hét me eet interessante beeld* In raai 7 ie de

aandbeweging niet groot* waarschijnlijk iets min-

der dan het gemiddelde voor het geheel© gebied»

De sterkste aandstroom doet aioh voor in het diepst^

van de geul$ en trekt blijkbaar het doodloopend*
: d

vloedeohaar inf dat aidn eind vint op de Plaat

van Walsoorden (punt no* 108)»

Hij werkt evenals de eb mede tot den. opbouw

van den noordelijke» "uitlooper••' van de Plaat van

Walsoorden* Verder stroomopwaarts treffen wij in

net Schaar van Waarde een sandbeweging aanf welke

veel sterker is dan elders in het beschouwde ge«

bied* Se grootste zandverplaatsing treedt op langs

de Plaat van Valkenisae* Aan de westzijde^ in den

bollen oever langs de Plaat van Walsoorden is de

aanöbeweging zeer gering* Daari waar de richting

van den bodemstroom ongeveer samenvalt met de raak-

lijn aan de dieptelijn ter plaatse! wijst deae

groote aandbeweging op uitschuring van de Plaat van

Valkenisse (Haai 5A oud en 5A nieuw)» In raai 6

echter» wijkt de richting van den bodemstroom zoo

ver oostwaarts af van de dieptelijn» dat dit duidt

03? een zandströom die de Plaat van Valkenisse op»

trekt*

Het beeld van de handbeweging"tijdens de eb

(bijlage 17b) is »eer eterk afwijkend van dat tij-

dens den vloed* ïerwijj. de vloed een gelijkmatige
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Zuidergat*

Schaar va».
Valkenles«#

Schaar.van
Waarde*

zaadbeweging over het gehêele gebied aangaf, 1®

deae tijdene de eb In de diverse geulen zeer ver-

schillend»

Bij het begin van de eb treft men lang de randen

der platen de grootste aandgehalten aan*

Omtreeks 6 uur na H.W* Tllssingen wordt de verdee»-
. i .

llng over het geulprofiel meer gelijkmatig, tegen

het einde van de eb vertoont het midden van de geu*

len het grootste transport»

In het Zuidergat is de zandbeweging tamelijk

sterkt i n * Ta&± 6 en 7 ongeveer gelijk aan het ge«

middelde tijdene den vloed» in raai 5 echter veel

sterkerï'i

In het Schaar van Valkenlsse zijn de zandhoe*»

veelheden gering, nl. nog iete onder het gemiddel-

de voor den vloed* In de punten 7$ en 90 1B tijdens

de eb bijna geen zaadtransport gemeten)*

Het Schaar van Waarde vertoont weer een in-

teressant beeld* De aandetroom uit het Zuidergat

(raai 5) trekt het Schaar van Waarde binnen en '

volgt daarbij de oostzijde van de geul, zooale

de uitkomsten van raai $A oud aantoonen* Terwijl

langs de oostzijde van het Schaar van Waarde dus

een "latente" aandstrooia trekt (zand dat boven-

stroome is opgenomen), zien wij aan de westzijde

een geheel ander beeld* De uit het zuidergat aan-

gevoerde ssandhoeveelheid is klein, doch door uit»»

schuring van den rand van de Plaat van Walsoorden



Restanten
aandgehalten»

Zandtran-
epwrten*

wordt sseerveel sand losgemaakt en medegevoerd»

eoodat de zandstroom langs de westkant sterk toe»

neemt naarmate men verder stroomafwaarte komt»

totdat In raai 6/Sohaar van Waarde zeer groote

hoeveelheden zijn opgenomen* Benedenstrooms van

raai 6 nemen de zandhoeveelheden weer af* Bij de

samenkomst van Schaar van Waarde en Schaar van

Valkenisse is het zandtransport echter nog seer

sterk* In raai 7 «n daar beneden is het gering»
I " "' - - •

Daar treedt tijdene de eb het geringste aandtraneport

voor dit gebied op*

De restantkaart k van bijlage 18 geeft ten slot»

te een globalen indruk van de resulteerende zand«

beweging* Globaal zal die indruk moeten zijn omdat

vele foutenbronnen zijn aan te wijzen en omdat de

snelheden van den b o deinst room er niet in zijn ver-

werkt» In de eerste plaate zijn alle gegevens

alachte ontleend aan metingen op 0,10 m boven den

bodem* Bovendien is de restantkaart geconstrueerd

met behulp van de verschillende geplanimetreerde

zandgehaltekrommen voor den vloed en de eb, waar-

mede dus tot het invoeren van gemiddelde aandgehal-

ten ie overgegaan (bijlage 19)*

Op de kaartjes van bijlage 20 aijn voor eb

en vqo^vloed uitgezet de loodrecht op de raaien

staande componenten van het product van zandge-*

halte op 10 om boven den bodem en de gemiddelde



stroomsnelheid op 10 tot 60 om boven den bodem»

Metingen op verschillende hoogten boven den bodem

wezen erop dat het totale zandtransport over de

geheel verticaal globaal evenredig gesteld kan

worden met dit product* aoodat dus bijlage 20 een

indruk geeft van de verhouding der zandtransporten»

De kleine verschillen met bijlage 18 en 19

zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit*

dat op bijlage 20 het pröduot van snelheid en ge**

halte is uitgezet, terwijl de andere bijlagen

slechts het gemiddeld gehalte (bijlage 19) en het

product van het gehalte en den duur van eb of vloed

(bijlage 18) geven».

Het blijkt dat het Zuidergat een overwegend

ebtransport heeft* In de raalen 5 en 6- Is dit over**

wicht ongeveer evengroot» hoewel de transporten

veel verschillen» Het eboverwlcht van ra&l 7 is

kleiner dan dat van de raalen 5 en 6 omdat een deel

van het zand even boven het "Oude Hoofd" ter plaatse

van. het Plaatje van Walsoorden wordt afgezet*

In raai 7/Schaar van Waarde voltrekt het eb»

transport zich hoofdzakelijk langs den noordelij*»

ken oever van de geul,, het vloedtransport vindt

meer in het midden van de geul plaats* Ook in raai

5 /Schaar van Valkenisse volgt het materiaal bij

eb voornamelijk den noordelijken oever van de geuli

Het vloedtransport gaat hier in hoofdzaak lange



den noordelijken rand van de Platen van Valkenisse*

Baai 6/Schaar van Waarde laat vel de groot»

ste aandtransporten zien* Groote hoeveelheden

zand worden opgewoeld door den ebstroom» dia» uit

liet Zuidergat komende, vooral de oostkant van de

Plaat van Walsoorden aantast»:

Dit zand zal bij zijn stroómafwaartsche ver**

plaatsing vermoedelijk den drempel in het Schaar

van Waarde aan de benedenzijde doen aangroeien»

De metingen bevestigen de voorlopige oon«

clusiea die uit een kaartatudie getrokken kunnen

worden en welke wezen op een snel westwaarts trek«*

ken van het Schaar van Waarde, gepaard gaande met

een verdraaiing van de as der vaargeul»

Metingen 1959» Teneinde een idee te verkrijgen omtrent de

hoeveelheden zandt welke bij normale getijden worden

verplaatst» werden in 1939 nog eenige metingen ver-

richt nabij de «amenkomst van Zuidergat en Schaar

van Waarde*

Daarbij werd gebruik gemaakt van eenige nieuwe*

instrumenten t*w# een stroomrichtingeaanwijzer

en een zandvanger van nieuw model»

Strooarich» De stroorarichtingmeter (zie bijlage 31),
tingmeteri '

welke werd geconstrueerd om de richting van den

stroom onmiddellijk nabij den bodem te bepalen,

bestaat uit een om een verticale as draaibaar

in een frame opgestelden vleugel* die op geringe



stroofflstekrkte reageert. Een kompasdooe wordt ge-

dwongen de beweging van den vleugel te volgen zoo-

dat een vanaf het waarnemlngeechip te bedienen

arrSteeidnrichting de richting van den vleugel

t«o*v* de magneetnaald* dus t.o.v* het magnetisch

noorden kan doen aangeven» Een bezwaar van dit

instrumentf dat ter onderscheiding met "Hoefcsche

Vleugel" wordt aangeduidi is uiteraard de gevoe-

ligheid voor de aanwezigheid van groote ijzermas»

sa1»» dus van een ijzeren opneaingsvaartuig» De

bediening moet dus vanuit een houten boot geschie*

den»

Zandtran* , Het nieuwe model zandvanger (zie bijlage 21)
eportmeter»

wordt in de wandeling "Delftsche Jleech" genoemd»

wat wijst op den* in hoofdzaak door het Water*

bouwkundig Laboratorium * te Delft» bedachten flesch**

vórmï'

Deze transportmeter berust op het zelfde

principe, dat ook aan het door Canter Cremers

geconstrueerde toestel ten grondslag llgti De

hydraulisohe factor» d#i» het quotiënt van de

intreesnelheid en de stroomsnelheid in de om-

geving, kon echter bij het laatstgenoemde appa-

raat niet hooger worden opgevoerd dan ciroa 0,80

I 0,8?» Bij de Delfteche Plesoh bedraagt desse

factor meer dan 1»00» isoodat geen opotuwing op«

treedt». Het nieuwe toestel ie ongetwijfeld te ver»



kieaen boven het oude, ook omdat de uitwendige

vorm slechts geringen weerstand opwekt en dien**

tengevolge ook bij groot© stroomsnelheid een z.g»

voorepaninrienting achterwege kan blijven» Het instru*

ment bleek handig in het gebruik en wordt als een

goede aanwinst beschouwd.

Ten slotte werd nagegaan of toepassing van

een bodemtransportmeter» zooals die door de direc-

tie Bpvenrivieren wordt gebruikt (de zg* bodem»

tranaportaeter "Arnhem" of kortweg B«I«A#) de

nauwkeurigheid der gegevens over het aandtransport

zou kunnen vergrooten*

Zonder daarop thans diep in te gaan kan in»

tusachen worden medegedeeld, dat het ag» rillend

transport van aand langs den bodem in de Schelde

zeer gering is, althans niet dat belang heeft,

wat men hét bij het zwaarder zand der bovenrivieren

moet toekennen»

Op grond der verkregen gegevens kan men ter

bepaling van het zandtransport in een verticaal

dan ook wel volstaan met gegevens van het zwevend

transport op verschillende hoogten boven den bo*»

deai

Het laat zich verklaren dat daarom ook de

richting van den stroom onmiddellijk nabij den

bodem van minder belang 10.1 jkt dan aanvankelijk

werd verwacht. Wel belangrijk is natuurlijk de

gemiddelde riohting van de aandtransportJUerende
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waterlagen, die zich tot eenige meters boven den

bodem kunnen uitstrekken*

Ter bepaling van deze stroomrichting werd

thans de reeds aangeduide Hoeksche Vleugel ge«

Zandtranspor- De bewerking der meetgegevens van de In 1939
ten in zuide»
lijken ingang verrichte waarnemingen geschiedde voor ©en deel
Schaar.van
Waardei op gelijke wijze als van die, welke in de jaren

em 1935 werden k verzameld;'

Daar echter hoofdzakelijk van de "Delftsche

Flesch" gebruik gemaakt werd en de aandgehalte** .

meter slechts weinig werd benut» werd de reductie

der gemeten zandhoeveelheden tot "normaal tij"

op eenigszins andere wijze bepaald* te meer waar

het hier ging om een kwantitatdare bepaling van

het aanéttransport» Het is bekend dat een voor elk

geval toe te paseen reductiefactor voor het zand-

transport niet is te gQvent omdat te veel oorzaken

haar beïnvloeden. Overweegt men echter dat het hier

gaat om de vergelijking van. aandtraneporten Isij oa«

derling slechte weinig verschillende snelheden, dan is

het duidelijk, dat de keuze van de reductiefactor

de betrouwbaarheid der uitkomst niet te zeer aan-

tast* Die uitkomet zal overigens altijd nog een

belangrijk element aan onzekerheid blijven bevatten

en slechts een benadering der werkelijkheid kunnen

geven»



van uitkomsten!eéner 15-daag-

eehe meting An een zelfde meetpunt leidde ertoe

de zandreductiefactor ten minste evenredig te stel»»

len met de 5de macht van de atroomreductiefaotorï

Deze reductiefactor toepassend, kon do bij-

lage 22 worden samengesteld, waarop het zand-

transport voor een "normaal" vloedtij en een "nor-

maal" ebtij is weergegeven*

Opmerkelijk is het groot e ebaandtraneport in

het Zuidergat, dat in raai 50 circa 2500 »3 per

getij bedraagt en ten opzichte van den vloed een

overwicht van + 1350-O3 aangeeftf wat een jaar-

lijkeoh stroomafwaarte gericht transport van

1 000 000 m3 beduidti

Vergelijking van deze cijfero met die van

bijlage 20 ie niet wel mogelijk, omdat de metingen

op geheel andere wijze zijn irerrichti De hoeveel-

heden van bijlage 22 zijn bepaald uit metingen

over de geheele hoogte, terwijl bijlage 20alleen

het transport op 0,10 m boven den bodem in m3/m
! - - -

hoogte geeft»

Het langs het Züidergat door de eb aange-

voerde zand zal gedeeltelijk door den vloedstroom

over de Platen van Walsoorden en Valkeniase weer

stroomopwaarts worden gevoerd} het aal echter te-

vens in belangrijke mate bijdragen tot de aangroei»

inga van het Plaatje van Walsoorden, dat door regel-
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matig baggeren zoo klein mogelijk wordt gehouden•

Strooame- Ier completeering zijn de in 1939 verrichte
tingen«

stroommetingen eveneens in stroomkaarten vastge-

legd» waardoor de wijzigingen in den stroominge-

toestand van uur tot uur zijn te volgen (bijla-

ge 23)v

Deze kaartjes behoeven na hetgeen hierboven

reeds werd gemeld» slechts weinig toelichting*

Weer valt op dat de grootste ebsnelheden wor-

den aangetroffen ia raai 5C/Zuidergat# Opmerkelijk

is echter dat dit voor den vloed niet het geval

is ©n de grootste vloedanelheid wordt gevonden in

de raai 5Dt waar de vloed klaarblijkelijk met

groote snelheid over de Plaat van Valkeniase trekt•

De eb komt echter boven die plaat niet tot ontwik*

koling**De door den vloedstroom lange het Schaar

van Waarde optredende verlaging in de Plaat van

Valkenisee heeft dan ook het karakter van vloed-

schaar en zal nimmer de taak van het Schaar van

Waarde kunnen overnemen* Zij zal de westwaartsche

verplaatsing van het Schaar van Waarde volgen»

Dit feit is van veel belang» omdat daarmede wordt

aangeduid dat afsterven van het Schaar van Waarde

misschien wel het ontstaan van een nieuw geuitje

onmiddellijk oostwaarts daarvan kan stimuleeren» doch

dat men moet aannemen dat de situatie voor de.

scheepvaart» die van het Schaar van Waarde gebruik

maakt» steeds slechter zal worden»



Me-fclngen na-
bij het Oud*
Hoofd*

Op de kaartjes van bijlage 24 zijn de ge-

middelde en de maximale vloed- en ebstrooraenel*-

heden in den zuidelijken ingang van het Schaar

van Waarde aangegeven»

Beter dan uit de metingen der jaren 193^ en

1935 blijkt hieruit dat in het Schaar van Waarde

de vloed vooral gericht is op de Plaat van Valke-

nisse» terwijl de eb sslch langs de Plaat van Wals-

oorden concentreert»

Ook de maximumanelheden vertoonen een zelfde

beeld*

Uit bijlage zk is heel duidelijk te aien dat

de vloed veel minder de geulen volgt dan de eb»

De vload trekt in het meest oostelijke meetpunt

van raai 5D dwars over de Plaat van Valkenisee#

Om na te gaan hoe sterk de neerbeweging is

in de omgeving van het Oude Hoofd nabij Walsoorden,

werden in 3 punten bovenetroome en in twee

punten benedenstrooms ervan stroommetingen ver-

richt» De resultaten zijn vastgelegd in de stroom-

kaartjes van bijlage 25#

Hen aiet hieruit dat in het begin van de eb»

aoolang de kruin van den berm nog onder water

ligt, benedenstrooms van den berm een ebstroom

optreedt»

TusBchen 3 en k uur na H,WT te Vlissingen

valt de kruin van het hoofd droog* Wanneer daar-

over geen water meer aangevoerd kan worden is



het dwaraverhang beneden den berm oorzaakt tot het

ontstaan van een neer aan de benedenstroomsche

zijde*

Bovenstrooms van den berm treden tengevolge

van de concentratie van den stroom zeer hooge

snelheden op»

In het begin van den vloed* ongeveer 9 uur

na H.W. Vliseingen zijn de snelheden nog gering,

later (om + 10 uur na H*W.) treedt klaarblijkelijk

bovenstroome van het Oude Hoofd een vloedneer op«

Daarna inundeert de berm zoodat het dwarsverhang

tengevolge van de concentratie van den stroom ver-

mindert* Men ziet dan ook dat na dien tijd de

vloedneer verdwijnt»

Bij eb versahijnt een soortgelijk beeld,

dat zich echter scherper afteekentt omdat de ebstroom

juist een bocht doorloopen heeftt en der-

halve tegen den linker oever aanleunt* Bovendien

treden de grootste snelheden dan op bij veel la-

gere waterstanden dan tijdens den vloed» wat het

beeld nog sprekender maakt*

Gemiddelde; In de achterliggende jaren werd in het ge-
korrelgroot-

ten* bied der Westen-Schelde bij Walsoorden een groot

aantal bodemmonsters genomen en geregistreerd*

Ter aanvulling van de in dit rapport verzamelde

gegevens wordt in bijlage 26 de gemiddelde korrel-

grootte dezer monsters weergegeven* Bestudeering



prooes eohter niet» aoodat daar een iets lager

gemiddelde wordt aangetroffen; Op plaateen, waar

geringe maximale snelheden optreden en de bodem

zelve dus vrijwel in rust blijft, zeil het fijn-

ste materiaal, dat van elders wordt aangevoerd,

bezinken* Die plaatsen treft men aan langs de

bolle zijde van de ebgeulen. Lans de holle oe-

vers vindt men dan ook doorgaans zand van gro*»

vere samenstelling»

Hoewel de hier in het kort aangegeven zand«

verdeeling ook in het beschouwde gebied schijnt

op te tredent vertoont het in bijlage 26 gegeven

beeld vele afwijkingen opde aangeduide regele»

De wijae en de tijd van monsterneming, als-

mede de plaatselijke situatie maken dat overigens

volkomen verklaarbaar.



het dwarsverhang beneden den berm oorzaakt tot het

ontstaan van een neer aan de benedenstroomsehe

zijdei

Bovenstrooms van den berm treden tengevolge

van de concentratie van den stroom Beer hoogs

snelheden opt

In het begin van den vloed» ongeveer 9 uur

na H.W. Vliseingen zijn de snelheden nog gering»

later (om + 10 uur na H.W.) treedt klaarblijkelijk

bovenstrooms van het Oude Hoofd een vloedneer op*

Daarna inundeert de berm aoodat het dwars verhang

tengevolge van de concentratie van den stroom ver*

mindert* Hen ziet dan ook dat na.dien tijd de

vloedneer verdwijnt».

Bij eb verschijnt een soortgelijk beeld,

; dat zich echter scherper afteekent» omdat de ebetroom

juist een bocht doorloopen heeft, en der-

halve tegen den linker oever aanleunt» Bovendien

treden de grootste snelheden dan op bij veel la-

gere waterstanden dan tijdens den vloed, wat het

beeld nog sprekender maakt*

Gemiddelde In de achterliggende jaren werd in het ge-
kórrelgreot-

ten» bied der Westen-Schelde bij Walsoorden een groot

aantal bodemmonsters genomen en geregistreerd.

Ter aanvulling van de in dit rapport verzamelde

gegevens wordt in bijlage 26 de gemiddelde korrel-

grootte dezer monsters weergegeven. Bestudeering



van deze gegevens leidt voorlooplg niet tot vast-

staande conclusies* De monsters zijn In hoofdzaak

verzameld tijdene de stroomkentering en mogen dus

niet beschouwd worden als een maatstaf voor de

bepaling van de gemiddelde korrelgrootte tijdens de

strooming*

Een enkele aanteekening moge hier echter

nog volgen*

In het algemeen Is de samenstelling van een

bodemmonster in een meetpunt afhankelijk van de

op dat punt gerichte stroomingen en dus van de

stroomverdeeling In de omgeving* Slechts over de

algemeene gedragingen van het bewegende zand kun»

nen dan ook éenige opmerkingen worden gemaakt*

Dat in ssg* vloedscharen de gemiddelde kor-

relgrootte grooter is dan in het overige deel van

het estuarium» laat eioh wellicht verklaren door

het,feit» dat het grootste zandtraneport optreedt

op het moment dat de aangrenzende zandplaten reeds

geinundeerd zijn# Daar wel vaststaat, dat van het

in het Schaar door turbulentie opgewoelde zand»

het fijnste materiaal tot de grootste hoogte wordt

opgevoerdi zal het hoofdzakelijk dit materiaal

zijn dat over de platen wordt, gevoerd. Die platen

zullen dan ook uit gemiddeld fijner zand bestaan*

evenals de aangroeiing welk deze platen veelal

aan de bovenstroomsohe zijde ondergaan*

Bij de ebgeulen voltrekt zich een dergelijk



proces echter niet( aoodat daar sas iets lager

gemiddelde wordt aangetroffenv Op plaatsen! waar

geringe maximale snelheden optreden en de bodem

aelve du© vrijwel in rust Torlijft, zal het fijn*

ate materiaal» dat van elders wordt aangevoerd,

bezinken» 8&e plaatsen treft men aan langs de

bolle zijde van de ebgeulen» Lana de holle oe-

vers vindt men dan ook doorgaans zand van gro*

vere samenstelling»

Hoewel de hier in het Kort aangegeven zand»

verdeeling ook in het beschouwde gebied schijnt

op te treden^ vertoont het in bijlage 26 gegeven

beeld vele afwijkingen opde aangeduide regels»

De wijae en de tijd van monsterneming* als-

mede de plaatselijke situatie maken dat overigens

volkomen verklaarbaar» .



BEBCH0UW1NQEN EN CONCLUSIES.

Oude Hoofdï Se werking van het £ 350 m lange hoofd nabij

Walsporden is zeer nadeelig voor het stroombe.öld

In het 2uidergati De sterke oonvergentie die de

stroomkanen ter plaatse ondergaan veroorzaakt

groote diepten nabij den dam en leidt de stroo*

men ver uit den wal* Bij vloed geeft dit aanlel»

ding tot de vorming van een vloëdaohaartje in de

Plaat van Walsoorden, waarvan zich een klein

plaatje bijkane afsplitst-# Toch zal dit g_êen ver-

wachtingen mogen opwekken betreffende een nieuwe

richting van de hoofdgeul, het Zuidergat, omdat

de eb deze geul op groote diepte houdt, soodat

afsterven daarvan uitgesloten schijnt. En demo-

gelijkheid om een nieuwe richting met behulp van

baggerwerk t© verkrijgen is dat eveneenB»

Weliswaar heeft zich vroeger een afsplitsing

van het Kleine Plaatje van Walsoorden voorgedaan

(begin der 10de eeuw), doch het.Zuidergat gaf

toen iets geringer diepten te zien, wat, teaamen

met het destijds ontbreken van baggerwerken* bij

de toenmalige situatie het "trekken" van het bankje
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door do geul verklaarbaar maakt;

Immers wordt de thans bestaande onevenwichtige

toestand van het geulen- en platenetabel mede in

stand gehouden door de kunstmatige opruiming

van zand langs het Plaatje van Walsoorden*

Daardoor tooh wordt belangrijk© uitbreiding van

dit plaatje tegengegaan en afsplitsing van groote

deelen der platen voorkomen»

Men moet bij alle overwegingen en planaien

dan ook rekening houden met de onmogelijkheid

om den linkeroever van het 2uidergat in belang-

rijke mate rivierwaarte te verleggenï Integen-*

deel moet men voorbereid zijn op nog eenige 1and-

waar te ch e opschuiving die echter dank zij den

weeretandbiedenden oever slechts zeer langzaam

voortschrijdt.

Men heeft dan ook geen keuze inzake de

middelen die ter verbetering van den toestand

kunnen worden aangewend;

Mogelijk» De eenige juiste oplossing ligt ongetwijfeld
verbetering

in een drastische inkorting van den berm van

Walsoorden opdat de oeverlijn een meer continu

verloop krijge. De tegenstanders van een dergei-

11jk Ingrijpen zullen waarschijnlijk wijzen op het

belang van dezen dam voor het behoud van de wa»

terkeering van Zeeuweoh Vlaanderen. Inderdaad ver-

dedigt het hoofd deze belangen, doch men vergete

niet dat hij daarnaast den aanval van den ebetroom



op de bedijking bij het havende van Wals*

oorden stimuleert» Immers behoeft het geen betoog

dat die aanval toegenomen is door den zuidwest*

lijken uitbouw van de Plaat van Walsoorden, waar»

tegen de vloedstroom zich niet kon verzetten en

waardoor hét Zuidergat ter plaatse langs den lin«

keroever een groote diepte verkreeg»

'Bovendien kan door eenige korte dammen een

even groote veiligheid aan de bedijkte landen

worden verzekerd als door een enkele sseer lange*

Se schets op bijlage 27 duidt de gedachte

verbetering aan* Het vloeiende verloop van de

laagwaterlijn aal het stroombeeld belangrijk ver-

fraaien; er is alle grond voor de verwachting

dat het Zuidergat als scheepvaartweg belangrijk

aal verbeteren*

Verwachting* In het voorgaande werd reeds een en ander

vermeld over de verwachting, welke dezerzijds

over de toekomstige ontwikkeling van het be-

schouwde gebied gekoesterd wordtï Al ligt in die

verwachting een groote mate van waarschijnlijk»

heid» dan bedenke men toch altijd, dat van wis-

kunstige zekerheid daarbij geen sprake kan zijn*

Wanneer man de geschiedenis van het geulen**

stelsel bestudeert, dan blijkt het reeds uiterst

moeilijk om de opgetreden veranderingen steeds

op bevredigende wijze te verklaren» Dat de ontwik»



kelingsgang ook in de toekomst onverwachte wendingen

zal vertoonen, mag men wel als vaststaand aannemeni

Dat niettemin een verwachting in ditrapport wordt

vastgelegd kan slechts worden gerechtvaardigd door

de wenschelijkheid om de terzake .verrichte studie

zooveel mogelijk te fieeren#

Levensduur
Schaar van
Waarde,

Eeeda werd geweaen. op het feit» dat'het. Schaar

van Waarde, voorzooveel ingesloten tussen de Platen

van Walsoorden en Valkenisse, met aanzienlijke

snelheid westwaarts trekt en.daardoor binnen-

kort teniet zal gaan.

Nu wordt de leveaduur van het Schaar van Waarde

kunstmatig verlengd» eenerzijds door eenig bagger-

werk in het Schaar zelf, anderzijds door berging

van baggerspecie in het Schaar van Valkenisse,

dat in de nabije toekomst de taak van dat van

Waarde moet overnemen*

Over de stortplaatsen in het Schaar van Valkenisse

werd in de dezerzijds in November 1938 opgemaakte

nota over een onderzoek naar de keuae van stort-

plaatsen het volgende opgemerkti

"Deze stortplaats ligt in den inloop van het

vloedsohaar van Valkenisse»

Zo.oals- reeds werd .opgemerkt zal storten in een .

vloedsohaar in het algemeen toegejuicht moeten worden,

doch dit .geldt uiteraard slechts daar,- w.aar geen

aanzienlijke resulteerende zandbewegiag



Beeindigen
storten In.
Schaar van*
Valkeniesei

In bovenatroomsche richting optreedt en het bo«

demmateriaal niet te grof is; Voor het Schaar

vaa Valkeniaee kan, van ©en overwicht ia een Toe»

paalde richting niet worden gesproken^ terwijl

het bodemzand fijn Ie met een gemiddelde korrel»

grootte van ongeveer 170u*

Daar storten in het Schaar van Valkenisse

theoretisch een wijziging van de vloedetroómver'-

deeling ten gunste van het Zuidergat en het Schaar

van Waarde tot gevolg hééft is deze stortplaats

ook uit dien hoofde wel aanbevelingswaardig»"

Het hier aangehaalde advies werd inmiddels

gebaseerd op de uitkomsten van de in deze nota

"besproken metingen der jaren 193^ en 1935*

De verwachte wijsdg|.ngen in het beschouwde

gebied blijken zich echter in de laatste jaren

met groote snelheid te voltrekken zoodat overwogen

zal moeten worden om het storten van baggerspe-

cie in het Schaar van Valkenisse te beeindigea,

omdat dit Schaar in de toekomst een aantrekke-

lijke vaarweg voor de riviervaart gaat vormen»

Het Schaar van Valkenlsse zal daarbij tevens

een belangrijk aandeel in de waterverdeoling krij-

gen en ebwater aan het 2uidergat ontnemen, waar-

door dit hoofdvaarwater een minder gunstige toe*

komst tegemoet gaat*

Mede door het ongunstige stroorabeeld) dat



het Oude Hoofd bij Walsoorden veroorzaakt* zal

toename van het baggerwerk noodig zijnt zoowel

nabij Walsoorden als op den drempel van Hane**

weert»

Over de wenechelijkheid tot het uitvoeren

van baggerwerk in het Schaar van Waarde, zooals

dat thans geschiedt, behoeft na het voorgaande

niet veel meer te worden gezegd»; Dit baggerwerk

vertraagt de ontwikkeling van het geschetste toe»

komstbeeld» zonder zijn komst te kunnen beletten»

Men kan ditzelfde vrijwel overal op de Weeter*

Schelde waarnemen» De invloed van het baggerwerk

op de wijziging van het geheel riviertoeeld is

slechts plaatselijk* Het bepaalt zioh in hoofd-

zaak tot het behouden van genoegzame vaardieptef

welke aonder het uitvoeren van werken» tenge-

volge van aanzanding» met een enkele meter zou

verminderen*

De ligging der drempels is in de horizontale

oonfigurantie veelal van dien aard dat het ver-

mogen van de rivier daardoor slechts in zeer ge-

ringe mate zal worden bein vloed en bagger werk en.»

als thans worden uitgevoerd} de stormvloedstandên

vrijwel onaangeroerd laten* vooral wanneer de

baggerspecie weer ih.de rivier zelve^wordt

gestort*

Baggerwerkenï Ter coapleteering der gegevens volgt hier-

onder een overzicht van de baggerwerken bij Wals-
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oorden en Hansweert (zie bijlage 28),

Jaar»

1932

1933

193^

1935

1936

1937

1958

1939

Gent*

Gebaggerde hoeveelheden in m3

nabij tas-
oordenj

217 &55

36 84o

'120 980

284 050

220 ^95

372 365

666 3^5

kk3 915

300 000

drempel van
Hansweert

3*6 100

250 975

192 7̂ 5

^55 S50

682 &6Ö

252 920

9M 120

798 100

500 000

Schaar van
Waarde

3*H 240

In het jaar 1939 werd sinde Augustus dus

2ko m3 iö het Schaar van Waarde gebaggerd.

In dat zelfde jaar werd een hoeveelheid van

1 700 000 m3 in het Schaar van Valkenisse gestort;

••>.

Aan het vraagstuk der baggerwerken is de

bijna onoplosbare kwestie van de keuze der stort-

plaatsen verbonden» Dé in 1939 in. het Schaar van

Valkenisse gestorte hoeveelheid is zeer groot

en van de zelfde orde van grootte als de natuur*»

lijke zandtranaporten in do hoofdgeulen* Deze

constateering leidt alweer naar het advies om te

trachten voor deae stortplaats een andere te vinden»

Dat Bohijnt echter een onmogelijkheid té zijn*



indien men het Schaar van Waarde nog weneeht te

behouden* Bovendien wenscht men een stortplaats

waar diepgaande hopperzuigers bij laagwater hun

inhoud kannen lossen» terwijl de afstand tusschen

bagger*» on stortplaats klein moet zijn»

Naar mijne meening weegt het voordeel} dat aan-

wezig schijnt in een met kunstmatige middelen behou-

den van het thans aanwezige Schaar van Waarde niet op

tegen het gevaar dat schuilt in het wachten met het

verzetten der bakens naar het Schaar van Valkenisse»

Sr voltrekken zich thans in het gebied der

Wéaterschelde nabij Walsoorden gróote veranderingen•

Die veranderingen op den voet te volgen» door het

regelmatig verrichten van loodingen en waarnemingen

ie een taak, welke de studiedienst niet uit het

oog mag verliezen»

Het ware tevens toe te juichen» indien met

behulp van eenige te verrichten boringen nabij

het "Oude Hoofd" van Walsoorden zou kunnen worden

nagegaan of door een eventueele inkorting van dit

Hoofd geyaar zal ontstaan voor oevervallen ter

plaatse waar de oever sterker zal worden aange-

tast en door uitbouw van kleine kribben aal moeten

worden beschermd»

Opgemaakt door den Studiedienst

der Zeeuwsche Stroomen}

Hoek van Holland, 15 april

De Ingenieur,. -"-"-,
w*gï a*gi=a^ Jansen*
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. . LIJST VAN BIJLAGEN-,

1» OverziohtBkaart 1938»

2* ftydrografisohe kaarten van 1800 t/m

3Ï Aanduiding meetpunten (193^ en 1935)*

Aa f b,c.»d Gemiddelde stroomkroaaieni

5a en b Stroomkaarten voor vloed en eb»

6* Gem* vloed* en ëbstroomsnelheid met rsstantkaart*

7» Theoretisch afgelegde weg met reetantkaart»

8» Vloed- en ebstroomduur»

9. Tijden van stroomkentering»

10» Stroomgegevens raai 5»

11 f- Debietkromnten raai 5»

12. Stroomgegevens raai 6«

13» Debietkrommen raai 6» -

1̂ f# Stroomgegevena raai 7#-

15i Debietkrouaiaen raai 7#

lei Stroombanen voor eb en voor vloed**

17a en b Zandkaarten voor vloed en ebi

i8«v Totale vloed- ea ebzandgehalten en restantkaarti

19* Gemiddelde zandgehalten en restantkaart»

20* Zandtransporten voor eb en vloedi;

21. Instrumenten! Delftache Pleech en Hoekeche Vleugel»

22* landtransporten zuidelijken ingang Schaar van Waarde*

2^| : Stroomkaarten " n " " " •
't - . "

2^» Gein, en maximale etroomsnelheden zuidelijken ingang
SoKaar van Waarde»

25» Stroomkaarten Oude Hoofdi

2_6# Korrelgrootten bodemmateriaal

27» Stroombanen.nabij Oude Hoofd (met al of niet inge-
korten dam)ï

28» Bagger- en stortplaatsen»

>


