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BESCHOUWING OVER DE BOPEMVBRANPEKINQEN IN HET RIVIERBED VAN
DE WESTERSCHELDE, NAAR AANLEIDING VAN DE IN 1977 IN DE VAKKEN 
I, 2 EN 3 VERRICHTE RIVIERBODINGEN,

par. 1 INLEIDING.
Iñ het bovenstroomse deel van de Westerschelde zijn in 1977 

rivierlodingen uitgevoerd in het kader van het vaste twee
jaarlijkse programma voor deze lodingen. De resultaten van de

. *hiertoe in de vakken 1, 2 en 3 uitgevoerde opnemingen zijn m
eerste aanleg weergegeven op situaties met diepteeijfers res
pectievelijk dieptelijnen., Op deze tekeningen (schaal 1 : 10 000)

i
zijn de diepten weergegeven dn dm t.o.v, N.A.P. In het na
volgende overzicht worden de resultaten van de in 1977 ver
richte peilingen vergeleken met de gegevens van de destijds 
in 1975 uitgevoerde opnemingen. Overigens is in 1976 een tus
sentijdse opneming (buiten het vaste programma om) in de vakken 
1, 2 en 3 uitgevoerd. Voor zover van belang zullen ook deze ge
gevens in de beschouwingen worden betrokken. In een enkel ge
val zal bovendien aan gegevens van oudere datum aandacht worden 
besteed.

De tekeningnummers van de in eerste aanleg beschouwde 
situaties voor de jaren 1975, 1976 en 1977 zijn in het na- 

' volgende staatje nader vermeld.

cpne-
ning

vak 1 vak 2 va)t 3
diepte- 
'cij fers

diepte- 
11j nen

diepte
eij fers

diepte- 
lijnen

diepte
eij fers

dlepte- 
11j nen

1975 C5-76.IO7 C5-76.577 C6-76.127 C6-76.505 06-76.228 C6-Y6.979
1976 05-77.302 05-77.303 C6-77.192 C6-77.^15 06-77.163 06-77-164

1977 C5-77.1435 05-77.1^36 C6-77.I3H5 06 -7 7 .13 ̂ 6 06-77.873 06-77.8?n

De ligging van de betonning is op de situaties met dien- 
telijnen van het jaar 1977 aangegeven naar gegevens van het 
Nederlands Loodswezen, volgens de op 1 oktober 1977 aanwezige 
situatie. Een algemeen overzicht van de bodemligging in het 
gebied van de vakken 1, 2 en 3 in 1977 geeft de montagetekening 
B5-78.151 (schaal 1 : 25 000). Deze overigens niet bij deze 
nota gevoegde tekening is (na verkleining samengesteld op 
basis van de situaties met dieptelijnen schaal 1 : 10 000. De be
namingen van de geulen en platen in het te beschouwen rivier- 
gedeelte zijn aangegeven op tekening A3-78.I60 (bijlage 1),
Deze tekening (schaal 1 : 50 000) geeft de bodemligging weer
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(dieptelijnen in dm t.o.v. g.l.l.w.s,) overeenkomstig de in 
1977 opgenomeh situatie. De in de paragrafen 2, 3 en l\ achter
eenvolgens omschreven bodemveranderingen met betrekking tot 
de vakken 1, 2 en 3 zijn globaal aangegeven op tekening 
A3-7$*i6l (bijlage 2). Een korte samenvatting van de ont
wikkelingen in het beschouwde gebied wordt tenslotte gegeven 
in par. 5•

- par. 2
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par.

2.1

2.2

2 BESCHOUWING VAK 1 . (tekeningen 05-77.1*135 en
05-77.1436).

Vergeleken met de in 1975 aanwezige ligging was iri het 
"naar verhouding diepere bovenstrooms van de drempel van 
Bath gelegen deel van het Vaarwater boven Bath (be
neden het peil van N.A.P. -15 m) over het algemeen van 
een zekere verdieping sprake. Over het algemeen bleven 
deze verdiepingen tot 0,5 à 1 m beperkt; plaatse!!jk 
(o.a. ter hoogte van de in dit riviergedeelte aanwezige

i
zinkerkruisingen) werden echter verdiepingen tot 2 à 3 m 
vastgesteld. Ook in de voorafgaande jaren was reeds van 
enige toeneming in de diepteligging van het Vaarwater 
boven Bath sprake.

In het ten westen van de leidam op de Ballastplaats 
gelegen deel van de rechteroever van het Vaarwater boven 
Bath werden beneden het peil van N.A.P. -*10 m ver
diepingen tot 3,5 m aangetroffen. Deze verdiepingen zul
len voor een belangrijk deel ais een gevolg van de langs 
deze oever verrichte baggerwerken vanwege de Antwerpse 
Zeediensten dienen te worden aangemerkt. Ter plaatse van 
de aan de bovenstroomse zijde op het Vaarwater boven 
Bath aansluitende drempel van Zandvliet werden over het 
algemeen geringe verdiepingen vastgesteld. Overigens 
•werden op deze drempel ook in de beschouwde periode 
regelmatig onderhoudsbaggerwerken vanwege de Antwerpse 
Zeediensten uitgevoerd.

Het tegen het Verdronken land van Saaftinge gelegen 
deel van de linkeroever van het Vaarwater boven Bath 
vertoonde bij de in 1977 verrichte peilingen enkele 
plaatselijke inscharingen van 30 à 40 m. Gezien het 
plaatselijk optreden zijn deze diepteveranderingen wel
licht in belangrijke mate beïnvloed door enkele lokaal 
opgetreden ontgrondingen. Onder andere ter plaatse van 
raai 1.27 bleken onmiddellijk tegen de bewuste linker
oever verdiepingen tot 6 à 7 m te zijn ontstaan. Het 
verder stroomafwaarts langs de oostzijde van het Schaar 
van de Noord en de Plaat van Saaftinge gelegen deel van 
de linkeroever van het Vaarwater boven Bath vertoonde 
slechts zeer geringe wijzigingen in de ligging.
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2.3 Het benedenstrooms van de leidam op de Ballastplaat ge
legen deel van de rechteroever van het vaarwater boven 
Bath vertoonde in het thans beschouwde tijdvak slechts 
zeer geringe wijzigingen in de ligging. In samenhang met 
de in lid 2 van par. 2 genoemde ontwikkeling van de 
linkeroever langs het Schaar van de Noord c.a. bleei' de 
geulbreedte in dit gebied hierdoor vrijwel ongewijzigd.
Ter plaatse van de op de overgang tussen het Vaarwater 
boven Bath en het Nauw van Bath gelegen drempel van Bath 
werden de onderhoudsbaggerwerken sinds 1975 regelmatig voort 
gezet. Met name langs *de noordoostelijke rand van de Plaat 
van Saaftinge bleken de diepten hierdoor met 3 à 4 m te 
zijn toegenomen. De op de drempel van Bath aanwezige 
minste vaardiepte werd evenals in 1975 op ong. N.A.P.
“14 m vastgesteld.

2.4 In de jaren 1976 en 1977 werd vanwege de Antwerpse Zee
diensten in totaal ruim 450 000 specie gestort in het 
ten zuidoosten van Bath gelegen vloedschaar de Appelzak.
Met name in 1977 (toen aldaar ong, 400 000 m"̂  specie 
werd gestort) was het storten vrij aanzienlijk. In 1976 
werd m  totaal ong. 100 000 m specie aan de Appelzak 
onttrokken (t.b.v. concessiehouders en werken). Sindsdien 
is de zandwinning in de Appelzak gestaakt. Ondanks oen 
vrij aanzienlijk overschot aan gestorte specie vertoonde 
de noordwestelijke inloop van de Appelzak bij de peilingen 
van 1977 overwegend een zekere verdieping (tot ong. 0,3 m). 
Het verder stroomopwaarts in de Appelzak aanwezige geulon- 
stelsel (oostelijke en westelijke geul) vertoonde in hot 
tijdvak 1975 - 1977 een overeenkomstige ontwikkeling ais
in de voorafgaande tweejaarlijkse periode. De oostelijko 
geul nam over de volle lengte (tot de leidam op de Bal
lastplaat) in diepte toe met maximaal 1 à 1,5 m, terwijl 
de westelijke, tegen de Ballastplaat gelegen geul een 
zekere aanzanding (tot 0,5 m) vertoonde. In het bij 
laagwater deels droogvallende, benedenstrooms van de lei
dam gelegen deel van de Ballastplaat blijken overwegend 
verondiepingen tot maximaal ruim 0,5 m te zijn opgetreden.

- 2.5 -
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2.5 Langs de linkeroever van het Nauw van Bath (benedenstrooms 
lichtboei 75a) blijken met name beneden het peil van 
N.A.P. -10 m zekere aanzandingen (tot 2 à 3 rn) te zijn op
getreden. De steile rechteroever van het Nauw van Bath 
vèrtoonde plaatselijk wederom een geringe inscharing. In het , 
stroomopwaartse deel van het Nauw van Bath vertoonden de 
diepten sinds 1975 een toeneming met 3 à 4 m; verder stroom
afwaarts (tot de drempel van Valkenisse) namen de diepten
in dit vaarwater met Ûs5 à 1 m toe.

2.6 In het gebied van de ongeveer tussen de boeien 64 en 66 
gelegen drempel van Valkenisse zijn de onderhoudsbagger- 
werken ook in de thans beschouwde periode voortgezet. Des
ondanks vertoonden de diepten bij de opneming van 1977
op het boven het peil van N.A.P. -15 m gelegen deel van 
deze drempel een wat ondiepere ligging dan destijds jn 
1975. Het onmiddellijk aan de benedenstroomse zijde op de | 
drempel van Valkenisse aansluitende deel van de Overloop 
van Valkenisse nam over het algemeen met 1 à 2 rn in diepte 
toe. De tegen het Verdronken land van Saaftinge binnen vak 1 
gelegen linkeroever van dit geulgedeelte vertoonde geen 
inschar.ing van betekenis .

2.7 Sinds 1972 is het storten van baggerspecie in de weste
lijke inloop van het Schaar van de Noord -na een tijde
lijke onderbreking van enkele jaren- weer hervat. Sinds
dien vertoont dit gebied een duidelijke verondieping. Ook 
in de thans beschouwde periode is het storten in het be
wuste gebied voortgezet. In de jaren 1976 en 1977 werd 
aldaar in totaal ruim 3,8 mln m specie afkomstig van
de diverse drempels (o.a. Valkenisse en Bath) ingebracht.
Deze hoeveelheid was nog aanzienlijk groter dan de aldaar 
in de jaren 1974 - 1975 in totaal ingebrachte hoeveelheid 
van 2,2 mln m , Evenals bij de peilingen van 1975 was ook 
bij de opneming van 1977 een duidelijke invloed van de in 
de inloop van het Schaar van de Noord gestorte specie op 
de bodemligging aldaar merkbaar. In de thans beschouwde 
periode bedroeg de verondieping van de bewuste inloop 
(ten westen van het radareiland) ruim 3 m. Overigens ging 
genoemde verondieping gepaard met een zekere verdieping 
(1,5 à 2,5 m) van het ten noorden van de stortplaats 
(langs het Nauw van Bath) gelegen deel van het Schaar van

- de -
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de Noord. Ook het hierop aansluitende deel van de Plaat 
van Saaftinge ging wat in diepte achteruit (0,5 à 1 m).
In de naar verhouding ondiepere oostelijke uitloop van

\  \

het Schaar van de Noord blijkt eveneens eep zekere ver
dieping te zijn opgetreden. Ter plaatse van het ais vaar
water betonde deel van de betreffende uitloop werden ver-i
diepingen tot 1 à 1*5 m vas'tgestelü, terwijl meer noord
waarts (langs de zuidzijde van, cíe Plaat v^n Saaftinge) 
verdiepingen tot ruim 2 m werden aangetroffen. In het meest 
zuidelijk deel van de uitloop van het Schsjar van de Noord 
(langs de noordrand van het Verdronken lar|d van Saaftinge) 
bleven de verdiepingen tot 0,5 à 1 m beperkt. De opge
treden verdiepingen in het Schaar van de Noord wijzen op 
een zekere toeneming van de ebinvloed in dit gebied van
uit het Vaarwater boven Bath.

2.8 De feitelijke uitloop van de Zimmermangeul werd reeds 
bij de opneming van 1975 gevormd door de oostelijk ge
legen 4e drempelgeul. Deze geul vertoonde toendertijd 
nog een vrij ondiepe ligging. Gepaard gaande met een 
zekere verruiming namen de diepten in de 4e drempelgeul 
in het thans beschouwde tijdvak toe met 1 à 2 m. Overigens 
bleef de ligging van de bewuste geul in het horizontale 
vlak vrijwel ongewijzigd. Het langs de linkeroever van de 
•4e drempelgeul .in de uitloop van de Zimmermangeul gelegen 
plaatgedeelte vertoonde een verondieping met 1 à 1,5 m.
De destijds in 1970 in de uitloop van de Zimmermangeul 
ontstane 3© drempelgeul dient reeds sinds 1975 ais deel. 
van de uitloop van het Schaar van Valkenisse te worden aan
gemerkt. Dit geulgedeelte verplaatste zich in de thans 
beschouwde periode door de invloed van de ebstroom (van
uit het Nauw van Bath/Overloop van Valkenisse) over .een 
afstand van 100 à 150 m ín zuidwestelijke richting. Deze 
verplaatsing ging langs de rechter (oostelijke) oever van 
de 3e drempelgeul gepaard met aanzandingen tot 4 à 6 m; 
ter plaatse van de huidige 3e drempelgeul werden ver
diepingen tot maximaal 9 m vastgesteld. Overigens komt de 
ontwikkeling van de 3e drempelgeul nog nader ter sprake 
bij de beschouwing van de ontwikkelingen in het gebied 
van het Schaar van Valkenisse in lid 2 van par. 3.

- par, 3 -



-7-

par. 

3.1

3 BESCHOUWING VAK 2 , (tekeningen C6-77.13^5 en 06-77-3 3^6).

Het benedenstroomse deel van de Zimmermangeul sluit even 
ten oosten van Waarde aan op de tegen de Zuidbevelandse 
oëver gelegen tak van het Schaar van Waarde (lid 9 par. 3). 
Dit in het tijdvak 1975 - 1977 over ong. 250 m in zuide
lijke richting uitgebochte vloedschaartje is van het verder

*
stroomopwaarts tegen de oever van de Zimmermanpolder ge
legen deel vansde Zimmermanpolder gescheiden door een 
thans op een diepte van ong. N.A.P. ~*ï,5 m gelegen drempel. 
Bij de tussentijds verrichte peilingen van 1976 vertoonde 
deze drempel nog een diepteligging van ong. N.A.P. -5,5 m. 
Vergeleken met de situatie van 1975 ging het gebied van 
de bewuste,drempel -in samenhang met de eerder genoemde 
uitbochting van het bewuste vloedschaart je- met 3 à 3,5 ni 
in diepte achteruit. Het onmiddellijk tegen de betreffende 
drempel gelegen sterk uitgebochte deel van het vüoedsohaartje 
van de Zimmermangeul vertoonde plaatselijke verdiepingen 
tot 8 à 9 m; in het meer stroomafwaarts gelegen deel van 
deze geul waren de diepteveranderingen echter gering. Langs 
de rechteroever van laatstgenoemd geulgedeelte werden over
wegend aanzandingen tot 1 à 1,5 m vastgesteld; ter hoogte1 
van het sterk uitgebochte gedeelte van het bewuste vloed- 
schaartje werden plaatselijk echter verondiepingen tot 
6'à 7 m aangetroffen. In het stroomopwaarts van vorengenoemd 
vloedschaartje, tegen de Zuidbevelandse oever gelegen dee] 
van de Zimmermangeul werden over het algemeen verdiepingen 
tot 1 à 2 m vastgesteld. De ligging van de onverdedigde 
rechteroever van dit voor de Schorren van de Emanuelpolder 
gelegen geulgedeelte vertoonde geen wijzigingen van 
betekenis. In de omgeving van de bij het punt wat-steen 
Z.B. 139 voor de oever van de Zimmermanpolder gelegen oever- 
werken vertoonde de Zimmermangeul verdiepingen tot 3 à m.
De in het verlengde van dit geulgedeelte gelegen oostelijke 
uitloop van de Zimmermangeul (4e drempelgeul; lid 8 par. 2) 
vertoonde zoals reeds gesteld een verdieping van 1 à 2 m.
Aan de Antwerpse Zeediensten is in de loop van 1975 de 
mogelijkheid geboden tot het storten van specie in het ter 
hoogte van de Schorren van de Emanuelpolder gelegen deel van 
de Zimmermangeul. In dit kader werd aldaar in 1976 ruim
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101 000 m? specie gestort; in 1977 (wellicht in verband 
inet de voor het baggermaterieel vrij ondiepe ligging) 
bleef* de in de Zimmermangeul gestorte hoeveelheid specie 
tot 6 000 beperkt.

3.2 In het naar verhouding ondiepere, onmiddellijk teri zuiden
van de Zimmermangeul gelegen gebied werden overwegend

*
diepteveranderingen (deels aanzandingen, deels verdiepingen 
tot ruim 1 m vastgesteld. Dit bij laagwater deels droog
vallende gebied worflt aan de zuidzijde begrensd door het 
tussen het Schaar van" Waarde en het Nauw van Bath/ Over
loop van Valkenisse (via de 3e drempelgeul; lid 8 par. 2) 
stromende Schaar van Valkenisse. In samenhang met enige 
uitbochting in zuidwestelijke richting vertoonde met name 
het benedenstroomse deel van het Schaar van Valkenisse 
een zekere verdieping (tot 3 à t m). Langs de rechter
oever van het betreffende vloedschaar werden naast 
plaatselijke verondiepingen tot 1 à 1,5 m,over een aan
zienlijke lengte aanzandingen tot 5 à 6 m vastgesteld.
De reeds bij de opneming van 1975 in het oostelijk deel. 
van het Schaar van Valkenisse aanwezige (naar verhouding 
ondiepe) verbindingsgeul met de 3e drempelgeul vertoonde 
in de thans beschouwde periode aanzandingen c.q. ver
diepingen tot 2 à 2,5 m. Overigens is thans op enige 
'afstand ten zuiden van dit aanvankelijk aanwezige geul
gedeelte van enige nieuwe geulvorming sprake. Vergeleken 
met de opneming van 1975 zijn in dit oostelijk deel van 
het Schaar van Valkenisse c.q. Platen van Valkenisse ver
diepingen ontstaan tot i à 1,5 m.

3.3 Ten zuiden van het Schaar van Valkenisse bevinden zich
gde Platen van Valkenisse. Dit tussen de 3 drempelgeul 

en de uitloop van het Schaar van Waarde gelegen platen- 
gebied vertoont plaatselijk (halverwege het naar ver
houding hoger gelegen oostelijk en westelijk deel) ver
diepingen tot 1,5 à 2,5 m. Van een duidelijke geulvorming 
(dwarsverbinding) is aldaar overigens geen sprake. Het 
oostelijk deel van de Platen van Valkenisse vertoonde 
sinds de opneming van 1975 verondiepingen tot 1 à 2 
m. lp het westelijk deel van het bewuste platengebied

- (dat -
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(dat ook, bij de opneming van 1975 needs een vrij on
diepe ligging vertoonde) was van een aanlanding tot 1 
à 1,5 m sprake. Het aldaar boven het peil van N.A.P.

, +1 m gelegen gebied verkreeg hierdoor een aanzienlijke 
uitbreiding.In tegenstelling tot de opnemingen van 
1975 en 1976 vertoonde het bewuste plaatgedeelte bij 
de peilingen van 1977 een gedeeltelijk boven het peil 
van N.A.P. +2 m gelegen ligging.

3.4 De bij de voorafgaande periode (1973-1975) waar te 
nemen ontwikkeling van de Overloop van Valkenisse 
(overwegend verdieping) heeft zich ook in de thans 
beschouwde periode voortgezet. Het bovenstroomse 
binnen vak 2 gelegen dee.1 van het bewuste vaarwater 
vertoonde verdiepingen van ongeveer 0,5 m tot maximaal 
ruim 2 m. Ter plaatse van het ter hoogte van het Speel- 
mansgat gelegen deel van de Overloop van Valkenisse 
werden verondiepingen tot 2 à 3 m vastgesteld. Ook in 
de thans beschouwde periode werden aldaar zeer aan
zienlijke hoeveelheden specie vanwege de Antwerpse 
Zeediensten gestort (1976-1 977 ïtctaal ruim 4,6 mln m^). 
Benedenstrooms van het door speciestortingon veron- 
diepte deel van het beschouwde vaarwater werden ver
diepingen tot 1,5 à 2 m vastgesteld.

3.5 De reeds jarenlang waar te nemen inscharing van de 
steile linkeroever van de Overloop van Valkenisse heeft 
zich ook na 1975 over het algemeen voortgezet. Ter 
plaatse van het meest bovenstroomse binnen vak 2 ge
legen deel van deze oever bleek de ligging van de geui- 
rand echter vrijwel ongewijzigd. Het plaatselljk enigs
zins in de geulrichting uitbochtende onmiddellijk boven- 
strooms van het Speelmansgat gelegen deel van de linker
oever vertoonde een inscharing tot 10 à 15 m. In samen
hang met deze achteruitgang werd het ten behoeve van de 
scheepvaart op het Konijnenschor aanwezige lichtbaken 
"Konijnenschor” in december 1977 over enige afstand
uit de oeverrand verplaatst. Ook langs het Schor van 
Baalhoek was van een zekere inscharing van de linker
oever sprake. Plaatselijk werd deze inscharing op 15 
à 20 m bepaald. Het ter hoogte van Baalhoek op het Schor
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van Baalhoek aanwezige lichtbaken "Baalhoek” werd in 
samenhang met de achteruitgang van het bewuste oever- 
gedeelte in maart 1977 over enige afstand in land- 
waartse richting verplaatst. Gezien de omstandigheid 
■-dat de beide hiervoor genoemde lichtbakens (na een 
daaraan voorafgaande verplaatsing in respectievelijk 
1968 en 1969) ook in december 197h dienden te worden 
verplaatst, dient de inscharing'van de beschouwde 
oever met name gedur.ende de laatste jaren naar ver
houding ais vrij sterk te worden aangemerkt,

«

3.6 Het onmiddellijk benedenstrooms van de 3e drempelgeul 
(lid 8 par. 2) gelegen deel van de rechteroever van 
de Overloop van Valkenisse vertoonde vergeleken met de 
opneming van 1975 een aanzanding met 1 à 1,5 m. Ook 
bij de opneming van 1976 was aldaar reeds van enige 
verondieping sprake. Dit in tegenstelling tot de periodo 
1973-1975 toen in dit naar verhouding v/at ondiepere 
geulgedeelte verdiepingen tot 2 à 4 m werden vastgc- 
steld. Verder stroomafwaarts (tot de omgeving van 
Baalhoek) blijken langs de betreffende rechteroever 
verdiepingen tot ruim 2 m te zijn opgetreden. Hoewel 
ter plaatse van dit voorheen vrij sterk aanzandende 
oevergedeelte sinds 1977 enige specie door eoncessie-
- houders wordt gewonnen, kunnen de aldaar opgetreden 
verdiepingen niet zonder meer ais een gevolg van deze 
zandwinning worden aangemerkt. Ongetwijfeld spelen 
hierbij ook andere factoren (b.v. het storten van grote 
hoeveelheden specie in de hoofdgeul bij het Speelmans- 
gat; lid 4 par. 3) een rol. Langs het ter hoogte van 
het Schor van Baalhoek gelegen deel van de rechteroever 
van de Overloop van Valkenisse werden naast verondiepingen 
van ongeveer 0,5 m plaatselijk aanzandingen tot 3 à 4 
m vastgesteld.

3.7 Evenals in het benedenstroomse deel van de Overloop van 
Valkenisse (lid 4 par. 3) namen ook de diepten in de 
daarop aansluitende Bocht van Walsoorden met 1,5 à 2 rn 
toe. Ook in de voorafgaande periode (1973-1975) ver
toonde dit vaarwater reeds een duidelijke verdieping

I p i  ,
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(tot ong. 1 m). Het gebied met diepten groter dan N.A.P. 
-20 m vertoonde in samenhang met genoemde verdieping bij 
de opneming van 1977 een verdere uitbreiding. Ter plaatse 
van het onmiddellijk bovenstrooms van het Oude Hoofd ge- 
legen deel van de Bocht van Walsoorden namen de diepten 
met 5 à 6 m toe.

Langs de rechteroever van d e #Bocht van Walsoorden 
zijn in de jaren 1976 en 1977 zeer omvangrijke bagger- 
werken uitgevoerd. In 1976 werd aldaar vanwege de Ant-

■Xwerpse Zeediensten 1,3 mln m specie gebaggerd, terwijl'7
in 1977 langs de bewuste oever 2,8 mln m specie werd op
gebracht. In samenhang met genoemde baggerwerken blijken 
de diepten langs de betreffende oever met maximaal 8 à 9 m 
te zijn toegenomen. De in de periode 1976 - 1977 langs de 
rechteroever van de Bocht van Walsoorden uitgevoerde 
baggerwerken maakten een zekere aanpassing van de ligging 
van de rode tonnenlijn (verplaatsing in de plaatrichting) 
aan de verbeterde situatie mogelijk. De breedte van het 
betonde vaarwater nam hierdoor plaatselijk toe met ruim 
50 m. Wellicht (deels) ais gevolg van het uitvoeren van 
speciestortingen vertoonde het aan de rechteroever van 
de Bocht van Walsoorden in het gebied van de PLaat van 
Walsoorden gelegen vloedschaartje in de periode 197 5 - 
1975 een aanzanding van 1,5 à 2 m. Het storten in het 
bewuste vloedschaartje is overigens reeds in januari 
1974 gestaakt. Bij de opneming van 1977 werden aldaar 
(vergeleken met 3975) verdiepingen tot 2 à 2,5 m vastge
steld. Door deze ontwikkeling vertoonde het gebied met 
diepten groter dan N.A.P. -50 dm ter plaatse van de uit
loop van het bewuste vloedschaartje een uitbreiding over 
ong. 450 m in zuidoostelijke richting. De wijzigingen 
in de ligging van de verdedigde linkeroever van de 
Bocht van Walsoorden waren van weinig of geen betekenis.

3.8 Ter plaatse van de onmiddellijk benedenstrooms van het 
Oude Hoofd gelegen naar verhouding diepe put was .in het 
beschouwde tijdvak overwegend van een zekere veron
dieping (ong. 1 m) sprake. Plaatselijk namen de diepten 
echter met 3 à 4 m af. Ondanks deze verondiepingen ver
toonde de grootste diepte in de betreffende put slechts 
een geringe achteruitgang (1975: N.A.P. -360 dm; 1977:

- N.A.P. -
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N.A.P. -356 dm), Het onmiddellijk benedenstrooms van het 
Oude Hoofd gelegen onverdedigde deel van de linkeroever 
van het Zuidergat wordt sinds de inkorting van het Oude 
Hoofd (1966/67) regelmatig beïnvloed door het aldaar op
treden van kleine (naderhand weer opnieuw aanzandende ) 
oevervallen. Bij de opneming van 1977 vertoonde het be
treffende gebied wederom een zekere verdieping (tot 4 à

. •*5 m) ais gevolg van een dergelijke -overigens deels reeds 
weer aangezande- ontgronding.

*

3.9 In samenhang met het aldaar storten van grote hoeveelheden 
onderhoudsspecie (1976 - 1977 totaal ruim 4,3 mln m^) ver
toonde met name het langs de Plaat van Walsoorden gelegen 
deel van de westelijke inloop van het Schaar van Waarde 
een aanzienlijke verondieping (tot 4 à 4,3 m). Ook in de 
voorafgaande jaren was reeds van een belangrijke veron
dieping van dit gebied (eveneens in samenhang met uitge
voerde speciestortingen) sprake. De op het beneden
stroomse deel van de Zimmermangeul (lid 1 par. 3) aan
sluitende, tegen de Zuidbevelandse oever gelegen tak van 
het Schaar van Waarde vertoonde een zekere verdieping 
(plaatselijk tot 335 à 4 m). Deze verdieping zou (mede) 
beïnvloed kunnen zijn door het storten van vorengenoemde 
specie. In overleg tussen de rivierbeheerder en de 
•Antwerpse Zeediensten zal de mogelijkheid worden bezien 
de stortplaats voor baggerspecie in het Schaar van 
Waarde (tijdelijk) naar de Zuidbevelandse oever 
(voor de Westveerpolder) te verplaatsen. De mogelijk
heden voor het storten van specie worden hierdoor 
(tijdelijk) vergroot, terwijl een verdere verdieping 
van het betreffende geulgedeelte kan worden tegen 
gegaan. Het tussen de Platen van Valkenisse en de Plaat 
van Walsoorden gelegen bovenstroomse deel van het 
Schaar van Waarde vertoonde overwegend een zekere ver
dieping (tot 0,5 à 1,5 m). In samenhang met een ver
plaatsing over ong. 200 m in oostelijke richting was 
langs de noordwestelijke rand van het betreffende 
geulgedeelte sprake van een aanzanding van 4 à 5 m.

- In -
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In het noordoostelijk deel van de Plaat van Walsoorden 
zijn sinds de opneming van 1975 aanzandingen tot 1 à 1,3 ni 
opgetreden. Op het overige gedeelte van deze plaat was 
van een aanzanding tot ruim 0,5 m sprake. Evenals in de 
voorafgaande jaren vertoonde de beneden het peil van 
laagwater gelegen noordwestelijke uitloper van de Plaat 
van Walsoorden ook in de periode 1975 - 1977 een zekere 
verdieping (tot 1,5 à 2 m ) .

3.10 De baggerwerken vanwege de Antwerpse Zeediensten on de 
drempel van Hansweert' zijn ook in de thans beschouwde 
periode regelmatig voortgezet. In de jaren 1976 en

X
1977 werd in totaal ong. 4 mln m^ specie op deze drempel 
gebaggerd. Middenvaarwaters namen de diepten op de 
drempel van Hansweert sinds 1975 met 0,5 à 1 m toe.
Ter plaatse van het blijkens het verloop der diepte
lijnen door de vloedstroom beïnvloede benedenstroomse 
deel van de bewuste drempel (langs de rechteroever) 
werden verdiepingen tot 2 à 2,5 m vastgesteld. In het 
naar verhouding ondiepere gebied van de deels binnen vak 
3 gelegen linkeroever van de drempel van Hansweert 
(oostzijde Platen van Ossenisse) werden overwegend ver
diepingen tot 0,5 m aangetroffen. De in dit gebied aan-

X
wezige voormalige zandwinplaats (1975 = 469 242 ) ver
toonde een aanzanding van 5 à 6 m. Verder stroomafwaarts 
vertoonde de linkeroever plaatselijk (langs de getonde 
vaargeul) aanzandingen tot 2,5 à 3 m. Het in het vaar
water, tegen de linkeroever gelegen bovenstroomse deel 
van de drempel van Hansweert nam sinds de opneming van 
1975 in diepte toe met 1 à 2 m.

3.11 In het op de overgang tussen het Middelgat en het 
Schaar van Waarde ter hoogte van de Veerhaven Kruiningen 
gelegen riviergedeelte waren de diepteveranderingen 
(deels aanzandingen, deels verdiepingen) slechts van 
geringe betekenis. In samenhang met de in lid 9 van 
par. 3 genoemde toegenomen ontwikkeling van de tegen de 
Zuidbevelandse oever gelegen tak van het Schaar van 
Waarde was ook in het onmiddellijk ten oosten van de 
Veerhaven Kruiningen gelegen gebied (omgeving olie- 
steiger) van een zekere verdieping (tot ong. 1 m) sprake.

- par. 4 -
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par. il BESCHOUWING VAK 4 , (tekeningen Có-77.873 en
06-77.874).

4.1 Het gebied van de oostelijke uitloop van het Gat 
van Ossenisse werd tot dusver ais "Uitloop Gat van 
Ossenisse" aangemerkt. In overleg met het Nederlands 
Loodswezen is de benaming van dit onder de Zeeuwseh- 
vlaamse oever tussen de Veerhaven Perkpolder en de No] 
van de Molenpolder gelegen nevenvaarwater ter duide
lijker onderscheiding gewijzigd in "Schaar van Osse
nisse" . In verband* met deze naamsverandering is ook
de nummering van de betonning in dit gebied aangepast 
(voorheen G.v.O.; thans S.v.O.). Het meest oostelijk 
deel van het Schaar van Ossenisse (tussen de Scharrtm- 
dam en de Veerhaven Perkpolder) vertoonde sinds de 
peilingen van 1975 over het algemeen een zekere ver
dieping (0,5 à 1,5 m). Hierbij werden de belangrijkste 
verdiepingen in de omgeving van de Veerhaven Perkpolder 1 
vastgesteld. Het op enige afstand uit de oever ais 
vaarwater betonde westelijke deel van het Schaar van
Ossenisse vertoonde onige verondieping (tot ruim O,1' m).
Overigens verplaatste de rechteroever van dit geul ge
deelte zich over 90 à 100 m in noord waar* tso richting.
Op de naar verhouding ondiepere overgang tussen het

Ioostelijke en het westelijke deel van hot Schaar van ■
Ossenisse (ter hoogte van de Scharrendam) werden ver
diepingen van enkele decimeters vastgesteld. Ter 
plaatse van het onmiddellijk onder de oever tussen de 
nol van de Molenpolder en de Scharrendam gelegen 
naar verhouding ondiepe geulgedeelte vertoonden de 
diepten overwegend een geringe toeneming. Het in dit 
gebied langs de rechteroever van het bewuste geultje 
gelegen plaatgedeelte vertoonde verondiepingen tot 1 m.

4.2 Langs de rechteroever van het Schaar van Ossenisse is 
het gebied van de Platen van Ossenisse gelegen. Ver
geleken met de peilingen van 1975 vertoonde de ter 
hoogte van de Veerhaven te Perkpolder gelegen zuid
oostelijke uitloper van dit gebied een verdieping van 
1 à 1,5 m. In samenhang daarmee vertoonden de diepte
lijnen van N.A.P. -75 t/m -125 dm aldaar een terug
trekking in noordwestelijke richting over ong. 100 m.

- Overigens -
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Overigens was in h^t boven het peil van laagwater gelegen 
zuidoostelijke deeí van het bewuste platengebied van een 
verondieping met 0,5 à 1 m sprake. Het noordwestelijk 
deel van de Platen van Ossenisse (langs de Overloop van 
''Hansweert) toonde over het algemeen een geringe ver
dieping. Het ter hoogte van de Buitenhaven te Hansweert
gelegen noordelijke deel van het beschouwde platengebied

*

is in de voorafgaande jaren meermalen beïnvloed door het 
aldaar optreden van vrij omvangrijke plaatvallen. Bij de 
in mei 1977 ter plaatse uitgevoerde rivierlodingen ver
toonde het betreffende gebied ais gevolg van een aldaar 
begin maart 1977 opgetreden plaatval nog vrij aanzienlijke 
verdiepingen (8 à 9 m). De destijds bij het optreden van 
genoemde val opgetreden grondverplaatsing is op 1,44 rnln
3rrr vastgesteld. Deze hoeveelheid was aanzienlijk groter 

dan de bij eerder in dit gebied opgetreden ontgrondingen 
verplaatste hoeveelheden specie.

4.3 De omvang van de in de Overloop van Hansweert in 1975
aangevangen onderhoudsbaggerwerken is tot op heden zeer 
beperkt gebleven. Gedurende het jaar 1975 werd aldaar■Z
ruim 887 000 m specie gebaggerd, In 1976 werd in het 
bewuste gebied echter in het geheel geen onderhouds- 
baggerwerk uitgevoerd, terwijl in 1977 (oktober) met 
in totaal ong. 130 000 baggerwerk kon worden volstaan. 
Ter plaatse van het stroomopwaarts gelegen noordooste
lijke deel van de Overloop van Hansweert werden ver
diepingen aangetroffen tot 0,5 à 1 m. De aldaar tegen de 
Molenplaat gelegen rechteroever vertoonde een ver
plaatsing (inscharing) over 30 à 40 m in noordwestelijke 
richting; langs de tegenover gelegen linkeroever was 
van een verdieping met 1 à 1,5 m sprake. Op enige af
stand stroomafwaarts van het beschouwde noordoostelijke 
deel van het betreffende vaarwater werden overwegend 
verondiepingen tot 0,5 à 1 m vastgesteld. Met name in 
dit naar verhouding ondiepere deel van de Overloop van 
Hansweert zijn de hiervoor reeds genoemde onderhouds
baggerwerken in de loop van de tijd uitgevoerd. Ondanks 
de opgetreden verondiepingen bleek de minste beschik
bare váardiepte in de Overloop van Hansweert bij de 
peilingen van 1977 wat gunstiger dan in 1975 (1975 =
N.A.P. -139 dm; 1977 = N.A.P. -145 dm). In 1976 (bij de

- tussentijds -
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tussentijdß verrichte rivierlodingen) werd een minste 
beschikbare vaardiepte in de Overloop van Hansweert 
van N.A.P. “147 dm vastgesteld. Het ter hoogte van de 
inloop van het Schaar van Ossenisse gelegen beneden-

•t
stroomse deel van de Overloop van Hansweert nam in het 
beschouwde tijdvak met 1 à 1,5 m in diepte toe. Bij de 
peilingen van 1975 werden destijds langs de linkeroever 
van de Overloop van Hansweert (westelijke rand Platen 
van Ossenisse) plaat.selijke verdiepingen (tot 3,5 à 4 m) 
ais gevolg van aldaar uitgevoerde zandwinning aange
troffen. Dit gebied'bleek bij de in 1977 verrichte 
opnemingen volledig te zijn aangezand (tot 4 m).

4.4 Langs de linkeroever van het Gat van Ossenisse (tegen 
de Platen van Hulst) worden reeds gedurende een aantal 
jaren beneden het peil van N.A.P. -10 m vrij grote 
hoeveelheden specie gestort vanwege de Antwerpse Zee
diensten. Deze specie was in de voorafgaande jaren over
wegend afkomstig van de onderhoudsbaggerwerken op de 
drempel van Baarland (lid 7 par. 4). In de thans be
schouwde periode werd aldaar hoofdzakelijk specie af
komstig van Hansweert en Walsoorden gestort. Bij de des
tijds in 1975 verrichte peilingen werden langs de be
treffende oever in samenhang met deze specie stortingen 
(over het tijdvak 1973-1975 beschouwd) verondiepingen 
tot 1,5 à 2 m vastgesteld. Ook bij de peilingen van 
1977 bleek de invloed van de aldaar gestorte specie 
(1976-1977 totaal 3S3 mln m^) duidelijk aanwezig. Ter 
plaatse van het bewuste vrij vlakke, onder de linker
oever tussen de dieptelijnen van N.A.P. -125 dm en 
-175 dm gelegen deel van het Gat van Ossenisse werden 
in het thans beschouwde tijdvak verondiepingen aange
troffen van 2 à 2,5 m. De wijzigingen in de ligging 
van het betrekke!ijk steile, boven het peil van N.A.P. 
-10 m gelegen deel van de beschouwde oever waren slechts 
van geringe betekenis. Langs de tegen de Rug van Baar
land gelegen rechteroever van het Gat van Ossenisse 
werden plaatselijk aanzandingen vastgesteld tot ruim 
l m. In het gebied van de op het Pas van Terneuzen

- aansluitende -
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aanslui'tende benedenstroomse inloop van het Gat van 
Ossenisse was sinds de opneming van 1975 overwegend 
van een verdieping met enkele decimeters sprake. Wel
licht in samenhang met de eerder genoemde verondiepingen 
langs de linkeroever (invloed speciestortingen) ver
toonde het verder stroomopwaarts gelegen ais vaar
water betonde deel van het Gat van Ossenisse een ver
ondieping tot ruim 0,5 m. In het naar verhouding diepe 
ter hoogte van de Nol van Ossenisse gelegen deel van 
het Gat van Ossenis*se werden deels aanzandingen, deels 
verdiepingen tot ruim 1 m vastgesteld. De maximum- 
diepte in de voor de Nol van Ossenisse gelegen put 
bleek destijds te zijn toegenomen van N.A.P. -303 dm 

4) in 1973 tot N.A.P. -352 dm in I975. Bij de opneming
van 1977 werd aldaar een maximum diepte van N.A.P.
-358 dm vastgesteld.

4.5 De ten westen van de Overloop van Hansweert (lid 3 
par. 4) en het Gat van Ossenisse (lid 4 par. 4) ge
legen platengebleden(Molenplaat, Brouwerplaat, Platen 
van Ossenisse en Rug van Baarland) vertoonden in bet 
beschouwde tijdvak slechts geringe d i epteverander i ngrti. 
Het ten zuiden van de Brouwerplaat en de MolonpJaat 
aanwezige verbindingsgeuitje tussen het Middelgat en 
de Overloop van Hansweert (de z.g. Geul van de Moien-

_  plaat) vertoonde vanuit het Middelgat een zekere ver-
dieping (tot ruim 1 m). Ter plaatse van het meer stroom
opwaarts gelegen deel van het bewuste geultje werden 

, diepteveranderingen (deels aanzandingen, deels ver
diepingen) tot ongeveer 0,5 m vastgesteld. Het op 
enige afstand ten zuiden van de Geul van de Molen
plaat eveneens in het beschouwde platengebied aanwezige 
verbindingsgeultje vertoonde een overeenkomstige ont
wikkeling (verdieping vanuit het Middelgat).

4.6 In het meest bovenstroomse, tussen de Buitenhaven te 
Hansweert en de Veerhaven Kruiningen gelegen deel van 
het Middelgat (gedeelte omgeving tunneltracé Vaste 
Oeververbinding Westerschelde) was overwegend van een 
verondieping met 0,5 a l m  sprake. Ter plaatse van de

- naar -



naar verhouding diepe, voor de haveningang te Hansweert 
gelegen put werden verondiepingen vastgesteld tot 5 m . 
Deze verondiepingen zijn (deels) het gevolg van het 
aldaar afgezette, bij het optreden van de in het noorde
lijk deel van de Platen van Ossenisse opgetreden plaatval 
(lid 2 par. 4) vrijgekomen materiaal. In het wat on
diepere, onmiddellijk benedenstrooms van Hansweert ge
legen deel van de bewuste put werden verdiepingen aange
troffen tot 0,5 à I'm. Evenals in de periode 1973-1975 
heeft de verondieping van het langs de Molen.plaat ge
legen vrij vlakke detel van de linkeroever van het Middel
gat zich ook in het tijdvak 1975 - 1977 voortgezet. Over 
laatstgenoemde periode beschouwd werden aldaar aan
zandingen vastgesteld tot ruim 0,5 m. In het aangrenzen
de langs de Kapellebank gelegen diepere deel van het 
Middelgat was slechts van geringe diepteveranderingen 
sprake (deels geringe aanzanding, deels geringe ver
dieping) . Het onmiddellijk bovenstrooms van de Bieze- 
lingsche Ham gelegen deel van het Middelgat vertoonde bij 
de in 1977 verrichte peilingen een plaatselijke veron
dieping tot ruim 3 m. Deze verondiepingen dienen in be
langrijke mate te worden gezien ais gevolg van een langs 
de aangrenzende linkeroever (westelijk deel Molenplaat) 
opgetreden plaatval (afzetting verplaatst materiaa.1 ).
In het bewuste deel van de Molenplaat werden verdiepinpjon 
geconstateerd tot maximaal 6 à 7 m. De dieptelijnen van 
N.A.P. -75 dm t/m -175 dm vertoonden ter plaatse (om
geving boei 4l) een verplaatsing over ruim 100 m in de 
plaatrichting. Nabij de Biezelingsche Ham werden in het 
Middelgat overwegend verdiepingen aangetroffen (tot
1,5 à 2 m). Onmiddellijk stroomafwaarts van dit ver
diepte geulgedeelte (tot op enige afstand ten zuiden 
van de v.m. Veerhaven te Hoedekenskerke) was met name 
langs de linkergeuloever van een opmerkelijk grote veron
dieping (tot 1,5 à 2,5 m) sprake. Het meest stroomaf
waartse binnen vak 3 gelegen deel van het Middelgat 
vertoonde overwegend enige verdieping. De in lid 5 van 
par. M genoemde toegenomen ontwikkeling vanuit het 
Middelgat van de in het gebied van de Platen van Osse
nisse c.a. aanwezige verbindingsgeultjes zal vooral 
gezien dienen te worden in samenhang met de met name 
ter hoogte van Hoedekenskerke opgetreden vrij sterke

- achteruitgang -
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achteruitgang van het Middelgat.

4.7 Op de drempel van Baarland werden in de voorafgaande
jaren omvangrijke baggerwerken vanwege de Antwerpse Zee
diensten uitgevoerd. In de jaren 1976 en 1977 bleven de 
baggerwerken aldaar echter beperkt tot het verrichten van 
enig baggerwerk in april-mei 1976 (ong. I65 000 m^). Het

jbinnen vak 3 gelegen noordelijke' deel van de drempel van 
Baarland vertoonde bij de opneming van 1977 een geringe 
verdieping (tot 0,5 m). Langs de linkeroever van dit 
geulgedeelte was overwegend van een zekere aanzanding 
(tot 1 à 1,5 m) sprake. Het voor de toelaatbare diep
gang van belang zijnde benedenstroomse deel van de 
drempel van Baarland is overigens buiten het gebied van 
vak 3 gelegen. In dit gebied (vak 4) zullen in de loop 
van 1978 wederom rivierlodingen worden uitgevoerd.

- par. 5 -



par. 5 SAMENVATTING.
Ook in het thans beschouwde tijdvak (1975 - 1977) Ja do 

ontwikkeling van het geulenstelsel in het gebied van de vak
ken 1, 2 en 3 in belangrijke mate beïnvloed door de op di
verse plaatsen (op drempels en langs geulranden) vanwege 
de Antwerpse Zeediensten verrichte baggerwerken. Over het 
algemeen vertoonden de beschikbare diepten op de door bagger- 
werken in stand gehouden drempels geen belangrijke wijzigingen. 
Met name langs de rechteroever van de Bocht van Walsoorden 
(bovenstrooms van het Oude Hoofd) was in samenhang met de 
verrichte baggerwerken van een duidelijke verruiming en ver
dieping sprake (verbreding vaarwater). Ook aan de rechter
oever van het ter hoogte van de leidam op de ballastplaat 
gelegen deel van het Vaarwater boven Bath werd (overigens 
op grotere diepte) een verdieping ais gevolg van bagger- 
werken vastgesteld. De reeds sinds een aantal jaren waar te 
nemen ontwikkeling in het vloedschaar de Appelzak (veron
dieping nieuwe westelijke geul, verdieping oude oostelijke 
geul) heeft zich ook in de thans beschouwde periode voort
gezet. Ter plaatse van de belangrijkste stortplaatsen voor 
baggerspecie ten behoeve van de Antwèrpse Zeediensten was 
de invloed van de grote hoeveelheden gestorte specie op di.- 
bodemligging aldaar (Speelmansgat/boei 63, Schaar van Waarde 
en Gat van Ossenisse) duidelijk merkbaar. In de westelijke 
inloop van het Schaar van Waarde ging de in dit kader onge
veer vanaf het geulmidden tot tegen de Plaat van Walsoorden 
ontstane verondieping gepaard met enige verdieping van het 
nabij Waarde tegen de Zuidbevelandse oever gelegen deel 
van het onderhavige vloedschaar. Ook verder stroomafwaarts 
(omgeving oliesteiger nabij Veerhaven Kruiningen) was van 
enige verdieping langs de bewuste oever sprake. Op de 
drempel van Baarland (benedenstroomse inloop Middelgat) 
was de omvang van de in de beschouwde periode verrichte 
baggerwerken gering. De verondieping van de linkeroever 
van het Middelgat ter hoogte van de Kapellebank heeft zich 
ook in het tijdvak 1975 - 1977 voortgezet. Opmerkelijk 
is de opgetreden verondieping langs de linkeroever van het 
Middelgat ter hoogte van Hoedekenskerke (1,5 à 2,5 m).
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De vanuit het Middelgat toegenomen ontwikkeling van de in 
het gebied van de Platen van Ossenisse c.a. aanwezige ver-“ 
bindingsgeultjes (o.a. Geul van de Molenplaat) zou in aamen- 
hang met vorengenoemde verondiepingen op een zekere achter
uitgang van het vloedvermogen in het stroomopwaartse deel 
van het Middelgat kunnen wijzen.

Gezien;

Het Hoofd van de Studiedienst De technisch hoofdambtenaar
Vlissingen, Ie klasse.

(ir. W.Th.J.N.P. Bakker) (ing. D. de Looff)

Vlissingen, april 1978
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H.K. H oedekenskerke
P l a t e n

d re m p e l van H a n sw eertvan

Ossen i sse H.K. W aarde
v. m. K lo oster

H.K. R illan d

H.K. B aarland •82000-8 2 0 0 0

y in o l van de f ƒ ƒ
f  I M o len p o ld er /s c h a rre n d a m

nol van O ssen isse

B ath
V.E.K. d rem p e l van B ath\\Rug van j ‘: 

B a a r l a n d  / ' /  i
ZB 139Hoe < van 

B aarland
R O Mveerhaven P e rk p o ld e r

P l a a t  
van B a a r l a n d Oude h o o fd  

W a lsoordenR.C.K. Ossenisse

HF.y/,
o

In / van lagtl ra d a re ila n d
G renspaal 2 6 8  6 6 0 0 0

-8 6 0 0 0 TJ
T O E L I C H T IN G i »G renspaal 26 9

Q°tje v°n W-hfem Dijk -en  k u s tlijn  

K rib b en  e .d .

D ie p te lijn  van G.L.L.W.S.

V alken issej nt  n s c h  o r

2 0  dm  

5 0  dm
D re m p e l van

LeidamB a arla n d Lodingen
A n tw erpse zeediensten 

1977

drem pel van Zandvliet

8 0  dm

-  120 dm
V E R D R O N K E N L A N D  VAN S A A F T IN G E- 2 0 0  dm

- 3 0 0  dm
Zandvliet sluis-  4 0 0  dm

R.C.K. L a m s w a a rd e
R ech tho ek ige  co ö rd in a te n  in t  o v. A m e rs fo o rt

G re n sp a a l 26 9

0\ «i"'\
\ V

4 drem pelgeul3 drem pelgeul
-9 0 0 0 0

78.160A3



NOTA WWKZ - 78 VOO5 BULAGE 2
K a p e l l e  - 

b a n k r i j k s w a te rs ta a t
d i re c t ie  waterhuishouding en waterbeweging
d is tr ic t  ku st en zee - s tu d ied ien st v liss ingen

mepKig R.C.K. Hansweert

ruim H.K. Kruin ingen  
OB i e z e  ,

lina /$?780 0 0 g lo b a le  aanduiding bodemveranderingen 
1975 - 1977

7 8 0 0 0

VAK 3 VAK 2h a m  B

pranging-
17febr.1978 
g e t. I. p. schaal  1 : 5 0 0 0 0

m gez. ^ 
qec./*&¡% 
akk.

78.161
H.K. K rab bend ijkeO

H.K. HoedekenskerkeO
VAK 3 A
VAK I* W aarde

O« v. m. K lo o s te rO° n z .  to f

HK R illandO
a d n z ' t o x i r n -  

vetít
H.K. B aorland  © 82 0 0 0

VAK 2 VAK 1nol van de 
M olenpolder /  sc h a rren d a m

Bath drempel yan Bath 
ins charing q K' diepteveranderingenm

oeverl iggmg vrijy^ ^  ^Hoe < van nol van Ossenisse
-? •6 a 7 mrland

aanz. voorm. zandw. pi. 5 a 6 m

verd. door oeverval tot 4 a 5m

sa-m

rWm / ¿SA
- / / V  f

Oude hoofd 
WalsoordenR.C.K. O ssenisse  

O
m

verdis

radare i land
G renspaal 26 8-8 6 0 0 0 8 6 0 0 0

\\ \o . \\Vcx
v,V s>\:V \ \ «  \¥ \7 i NVi\t\ to x"

TOELICHTING G renspaa l
ruim

Dijk -en  k u s tlijn  

K ribben  e . d.

D ie p te lijn  van G.L.L.W.S.

ver on diep
\\ m \2 a 3 m v rijw . ongeï ï f Î Ô à  15m

schor
K o n ¡J n eJ ]

- 20  dm

-  5 0  dm 

8 0  dm

-  12 0  dm  

2 0 0  dm

-  3 0 0  dm  

4 0 0  dm

D rem p e l van
B aarland Leidam Lodingen

A n tw erpse zeediensten 
1977

V E R D R O N K E N L A N D  VAN S A A F T IN G E

Zandvlietsiu is

R.C.K. L a m s w a a rd e
OD iep te lijn en  volgens opnem ing 1977 

R e c h th o e k ig e  co ö rd in a te n  in m t .o .v . A m e rs fo o r t
G re n sp a a l

9 0 0 0 0 9 0 0 0 0

78.161


