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f B S f l R - S O H E L D E ,

OVERSIGHT VAN ES RAPPORTEN TOT X MSI 1940 ,

In het jaar 193O werd door den Rijkswaterstaat 
een aanvang gemaakt met het systematisch bemeten 
van de Wester-Sohelde.. Se sindsdien verzamelde ge
gevens werden voor een groot deel in rapporten ver
zameld en vormden het uitgangspunt voor een aan
tal beschouwingen over de wijzigingen waaraan dit 
estuarium onderhevig is.

Een samenvatting van hetgeen door den Studie
dienst der Seeuwsohe Stroomen terzake tot 1 Mei 
1940 werd verricht, wordt in het navolgende ge
geven.

Naast een résumé van het in de diverse rap
porten behandelde, wordt in kaartvorm een over
zicht van de meetpunten gegeven.



No* Titel Rapport tü

A?.

I, Ir*I,L*Kleinjan. Verslag over de in 1930,1931
en 1932 verrichte loodlngen van 
dwarsprofielen der Wester- 
Sohelde. Juli 1933

II* Ir.I.L.Kleinjah. Besohouwlngen en berekeningen
over de ontwikkeling van de 
Wester-Sohelde en haar mon
ding s ge ble d sedert 1800, op 
grond van de besohlkbare hy
drografische kaarten.

Deoember 1933

Verslag van het onderzoek naar 
den toestand der tusschenwate- 
ren voor den aanleg van den 
Slaakdam resp.den Soheldedam, 
alsmede naar het versohil van 
den toestand dier tusschenwate- 
ren voor 1830 en voor 1866.

Juli 1934
Ir.I.L.Kleinja»* Verslag over de in 1930» 1931 
y x" ^ en 1932 op de Wester-Sohelde

verrichte metingen en waar
nemingen. December 193^

III. Ir.I.L.Klainjan.

IV*

V.
4' t' X /<-

Ir «1,1,KIe in jan. Enkele beschouwingen over de 
,fj verandering der tljversohil-

len voornamelijk in de Wester
ea Ooster-Sohelde, sedert 
ongeveer l$6o - 1870,

Februari 1935
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/ t VI. Ir.I.L.Kleinjan. Enkele besohouwlngen over plaat
selijke wijzigingen sedert 1921 
in het gebied van de Wester- 
Sohe1de op grond van partieel© 
hydrografisoha opnemingen, als
mede verslag over de in de ja
ren 193$, 1934 ®h 1935 ver
richte dwarsprofielloodlngen.

van werken tot landaanwinning 
in het Verdronken Land van

Wester-Sohelde nabij Kapellebank 
geoonstateerde ondiepten

keuze van de stortplaatsen voor 
baggerspecie in de Wester-

Juli 1936 £8.

A ?  J \ f ) Vil* Ir. I.L. KIe in jan. Het gebied van de Schelde bij
V / <r Bath. Haart 1938

VIII.Ir.I.L.Kleinjan. Enkel© opmerkingen over den
invloed op de Wester-Sohelde

Saeftinge April 1938 41,

IX, Ir. Th* W.Young* Verslag van bevindingen bij be
zoek aan reoente dijkvellen in 
de provincie Zeeland Oct» 1937 45.

Ir. P.Ph. lansen.Nota betreffende het onderzoek
naar den aard van eenige in de

Juni 1938 48.

XI. Ir* P.Ph, Jansen,Nota over een onderzoek naar de

Sohelde November 1938 51
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'XXX* Ir, P.Ph.Jansen Aanval Zuidwatering Walcheren
Ir. J, Volkers, nabij Schoone Waardin Maart *39 55«

XIII. Ir, P.Ph. Jansen.Senige opmerkingen naar aanlei- 
‘ \ f' ding van het rapport ; "Ntude du

regime des rivieres du bas&in 
de 1*Escaut Maritime par ouba- 
ture de la marée moyenne décen
nal© 1921-1931" par L.Bonnet 
et J.Blookmans, November 1939 59*

ß /$! XIV, Ir* P.Ph.Jansen, Eenige aanteekeningen over het
bankengefeied in de Wester- 
Schelde nabij Ossenisse,

Maart 1940 63•

./< -• XV. Xr.P.Ph. Jansen. Het gebied van de Wester- 
ry\/ib Schelde nabij Walsoorden.

April 1940, éö.
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Ir..I.L. Kleinjan: VERSLAG OVER DE IN 1930, 1931 
EN 1932 VERRICHTE LOODINGEN VAN DWARSPROFIELEN 
DER HÜ3TER-SCHELDE. J u l i  1933.
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Ir. IJU Klein jan: VERSLAG- OMR DE IN 1930, 1931 EN
I932 MRRIGHTE LOODINGEN VAN 
DWARSPROFIELEN DER WESTER-SCHELDE. 
Juli 1933 (43 bijlagen).

Teneinde een goed overzioht te krijgen van d® 
veranderingen ln d© Wester-Sohelde, i3 direct na 
ie instelling van den Studiedienst in 1930 e0n aan- 
vang gemaakt mat het looden van een 17 tai pro
fielen, later uitgebreid tot 21.

Aangegéven ie de wijae van vastlegging der 
raaien, de wij ¡ae van looden en de manier waarop d© 
gegevens zijn uitgewerkt.

In hoofdzaak is volstaan met mededeeling van 
de geconstateerde wijzigingen en over bet algemeen 
worden de oorzaken daarvan niet besproken.

Uit de looding van d® raai door het Schaar 
van Waarde blijkt dat deze geul zich jaarlijks 
110 m naar het westen verplaatst en in. d© Jaren 
1930 t/m I93S dieper la geworden.

Sie verder da rapporten Nos. ÍI en XV,

Rap-



RAPPORT No.II.

Ir. I.L. KleinJan: BESCHOUWINGEN EN BEREKENINGEN 
OVER DE ONTWIKKELING VAN DE WESTER-SCHELDE EN 
HAAR MONDINGSGEBIED SEDERT 1800, OP GROND VAN DE 
BESCHIKBARE HYDRO GRAP ISCHE KAARTEN,

D e c e m b e r  1933*
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Ir.I*L. Kledhjant BESCHOUWINGEN M- BEREKENINGEN OVER
de ontwikkeling van de wbsœbb-
SCHELDE M  HAAR MOHDIWÖÖOEBXED SE
DERT 1800, OR GROND TAN DE BESCHIK
BARE HYDROGRAFISCHE KAARTEN. 
December 1933 Í28 bijlagen).

Doei:
le. Het verkrijgen van een beeld van de ontwikke

ling van de Wester-Sohelde sedert 1800;
Re, Het opsporen van de oorzaken van de geconsta

teerde veranderingen ;
3e. Na te gaan of het Sohelde-eatuarium södert 1800 

zooveel Is achteruitgegaan als Ir. P.G. Nijhoff 
in zijn rapport "Schets van de ontwikkeling der 
Schelde" zegt.
Toor het onderzoek werd de Schelde gesplitst in 

drie dealen:
a. het mondingsgebied, bulten de lijn Vlisalngen- 

Breskens,
b. de Wester-Sohelde, van deze lijn tot de Belgische 

grens en :
c. 'het Belgisohe gedeelte der Schelde.
Gegevens:

Het rapport begint met de beschrijving van de 
gebruikte kaarten en haar reduotievlakken.

De geheela Schelde is in vakken verdeeld en van
elk



elk vak worden bepaald de oppervlakken ter hoogte 
van bepaalde peilen, en daaruit de inhouden van de 
vakken.

Besohouwingen worden gegeven over de nauwkeu
righeid en betrouwbaarheid van de gebruikte kaarten 
en de nauwkeurigheid van de verrichte metingen en 
berekeningen.

Gewezen wordt op een nota van Ihr. Ir. M.H. 
van Beresteijn waaruit blijkt dat het gemiddeld 
getij op de Schelde is toegenomen, zoodat de re- 
ductievlakken van de verschillende kaarten waar
schijnlijk niet dezelfde zijn.
Opgetreden, veranderingen*.

Voor elk tijdvak tuasohen twee opnemingen wer
den de opgetreden veranderingen nagegaan. Uit een 
en ander blijkt het volgende:

De Spleet ging In het oosten langzaam teniet 
en vereenlgde zioh in het westen met de Wielingen. 
Deze laatste is steeds ruimer geworden, ais gevolg 
van de ontwikkeling van de Honte-en het teniet gaan 
van de geul naar het Sloa.

Veel banken ala Paardemarkt, Bankje van Cad- 
zand, Sluissche Bankje e.d. zijn geheel of gedeel
telijk verdwenen, evenals de bankenrug tuasohen 
Wielingen en Spleet (Bibzand). Uit deze veranderin
gen trekt Ir. KIeinjan de conclusie dat er voor 
de kust van Zeeúwsoh Vlaanderen en in de Wielingen 
een resulteerende zandbeweging naar het oosten is,

terwijl



terwijl er ten zuiden van de Haan een zandbeweglng 
naar het westan sou zijn.

Het naar het oosten dringen van het Deurloo en 
het dichter hij de kust komen van het Oostgat wil 
Ir. Kleinjan zien ais een gevolg van een opzljdringen 
van het tussohengelegen bankengebied door de steeds 
ruimer wordende Wielingen,

In het met Wester-Sohelde aangeduide binnen
gebied ziet men een regelmatige ontwikkeling van 
de booht van het grootaoheepsvaarwater ten oosten 
van Vlissingen,, de Honte, verder een gedeeltelijke 
opruiming van de bank de Kaloot, een achteruitgang 
van het Sloe, tengevolge van aanslibbing en afdam
ming, en van het Vaarwater langs Hoofdplaat twaar
schijnlijk een gevolg van den aohteruitgang van de 
Brakman). Tuasohen deze geulen ziet men de ontwik
keling van het bankengebied en van een sterk wisse
lend drempelgebied voor den mond van de Brakman.

Tevens ziet men de ontwikkeling van den Pas 
van Terneuzen, gepaard gaande met een uitbreiding 
van het bankengebied ten noorden ervan, met zekere 
periodieke verplaatsingen van geulen en bankjes 
in de drempelgebieden.

Periodiek vormt zioh in het drempelgebied van 
d® Everingen tusschen het MIddelgat en de Eva- 
ringen een geul, die met de wijzers van het uur
werk meedraait, terwijl ze zioh naar het westen 
verplaatst. Op den duur gaat deze geul teniet en

vormt



1Jvormt zioh een nieuwe. '

Ook: in het Bankengebled nabij Ossenisae, ziet 
men periodieke, vormingen en verplaatsingen van 
geulen.

Bij Walsoorden is de Berm of het Oude Hoofd 
een van de vasta punten van de oeververdediging, 
maar doordat deze berm zoover in het water vooruit
steekt is dit een van de moeilijkste punten voor 
de naar Antwerpen varende zeeschepen. Het Schaar 
van Waarde vormt een beweeglijke verbinding tus- 
sohen vloed en ebgeul.

Het vaste punt bi¿ Bath, de vooruitspringende 
dijkhoek van den Raigersberger polder, speelt een 
belangrijke rol. Het verhindert een noordwaartsohe 
verplaatsing van de booht. Het vaarwater boven 
Bat zwaaide sinds 1799 langzaam naar het westen om 
(invloed van de afdamming van het Kreekrak ?p tot 
het in 1818 een uiterste positie bereikte, om daar
na weer naçtr het oosten te trekkend

Ook in het gebied bij Bath, ziet men periodieke 
veranderingen van "trekkende** geulen, waarop de 
Belgische Ingenieur en Chef Directeur des Ponts 
et Chaussées, Tobie Claes, in een redevoering de 
aandacht vestigde, R. Haenecour schrijft deze ver
anderingen In zijn verhandeling "Etude sur la forma
tion de l'Esoaut Maritime et des rivières à marée

de
1) Niet in het rapport vermeld is dat deze geulen 
periodiek om de ongeveer 7 jaar ontstaan en een 
levensduur van ongeveer 12 jaar hebben.



de Belgique1' to© aan een afwisseling van drooge 
en natte (regen) perioden in het stroomgebied van 
de Schelde. Ir. KleinJan kan deze meening niet 
deelen, maar ziet er meer in een gevolg van de 
afdamming van het Kreekrak.

Samenvattend karakteriseert Ir. Kleinjan de 
ontwikkeling van de Wester-Sohelde vrij wel in 
het woord "boohtwerkingS Deze ontwikkeling gaat 
door tot zij door sterk verdedigde vaste oever- 
punten gestuit wordt, wat voor vele geulen reeds 
het geval is.

-Andere geulen zullen zich waarschijnlijk 
nog eenigen tijd in benedenstroomsche richting 
verplaatsen, tot dit door bestaande, of te maken 
vaste punten niet meer mogelijk zal zijn.

In elke "boohtgroep" ziet men ais gevolg van 
de boohtwerking een "trekken" van geulen en dwars
verbindingen dwars door het bankengebled heen in 
de richting van den ebstroom.
Inhoudaberekenijngent

De inhoudsbepalingen geven voor het mandinga- 
gebied een vrij regelmatige stijging te zien, die 
dus geheel in tegenspraak is met hetgeen Ir. WIJ- 
hoff vond. Voof het binnengebied konden de bere
keningen door het ontbreken van voldoende gegevens 
niet de gewensohte graad,van nauwkeurigheid ver
krijgen.

Het aan het buitengebied aansluitende deel tot



ongeveer Terneuzen geeft nog een inhoudsvermeerde- 
ring te zien. Voor het gebied van Terneuzen tot 
Walsoorden is de inhoud bijna niet veranderd, ter
wijl het gebied boven Walsoorden een vermindering 
te zien geeft.

Door factoren van buiten (getijregime van de 
Noordzee) is de inhoud van het buitengebied groo- 
ter geworden, wat gepaard ging met een verdieping 
van het daaraan aansluitende gebied. Aanvoer van 
vaste stoffen van boven heeft in het bovengedeelte 
een verondieplng tengevolge gehad, welke veron- 
dieping zioh waarschijnlijk steeds verder zee
waarts zal gaan uitstrekken. De conclusie door 
den heer NIJhoff in zijn rapport neergelegd Is 
dus niet in overeenstemming met de feiten. De be
rekeningen geven weliswaar een vermindering van 
inhoud te zien v%n de ondiepere deelen, maar deze 
is kleiner dan de inhoudsvermeerdering tengevolge 
van verdieping en vergrooting van de geulen.

Globaal is het vermogen evenredig met het 
produot van oppervlak en getijversohil; doordat 
het getijversohil grooter is geworden, neemt ook 
dit produot toe.

Zie verder de rapporten Nos. I, VII, XII enXV.
Ir. G.P.Njftioff "Sohets van de ontwikkeling der

Schelde".
Jhr.Ir.M.H. van "Nota betreffende het gern.verloop 
Beresteijn. van de getijen op de Wester-

Sohelde".

Tob i e



Tobie Claes

R. Haenecours

rede, aie "Annales de l'Association 
des ingénieurs spéciaux sortis de 
1'Université de Gand",
"Etude sur la formation de I,'Eso au t 
Maritime et des rivières à marée 
de Belgique."
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RAPPORT No. III,

Ir. I,L. KleíqJani VERSLAG VAN HET ONDERZOEK 
NAAR DEN TOESTAND DER TU SS CHKNWATE REN VOOR DEN 
AANLEG VAN DEN SLAAKDAM RESP. DEN SCHELDEDAM, 
ALSMEDE NAAR HET VERSGHIL VAN DEN TOESTAND 
DIER TUSSCHENÏÏATEREN VOOR 1030 EN VOOR 1866.

J u l i  1934.

(
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Ir. I.L. Kleid Jani VERSLAG YAN HST ONDERZOEK NAAR
DEN TOESTAND DER TUSSOHEWATEREN 
VOOR DEN AANLEG YAN DEN SLAAKDAM 
HESP«DEN SOHBLDBDAM, ALSMEDE NAAR 
HET VERSCHIL YAN DEN TOESTAND 
DIER TI3SSCHEOTATEHEN VOOR I830 EN 
VOOR 1866.
Juli 1934 (14 bijlagen)♦

Allereerst wordt in dit rapport een opsom
ming gegeven van de gebruikte kaarten, teekeningen ' 
litteratuur (rapporten, brochures e.d,). Bespro
ken worden de vaarwegen van Rotterdam naar Antwer
pen voor en na de afdamming van het Vaarwater over 
het land van Bat en het graven van het kanaal door 
Zuid-Bevelend.

Het Vaarwater oveijhet land van Bath sohijnt, 
gezien de aanhalingen uit het advies, uitgebraoht 
door den Ohef van de Marine aan den Minister van 
Buitenlandsche Zaken, geen erg groote breedte en 
diepte te hebben gehadi zoodat bij oostelijkan 
wind en laagwater dit deel van den scheepvaartweg 
niet gepasseerd kon worden. Oude geschriften wezen 
erop dat ook in vroeger tijden de diepte hier zeer 
gering was. Het was dus wel een zeer gebrekkige 
schakel in de soheepvaartweg van België naar Ne

derland
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derland en den Bijn.
Vergelijking van de vroegere en de tegenwoor

dige vaarwegen van Antwerpen naar Dordrecht laat alen 
dat de route via het kanaal door Zuid-Beveland niet 
of weinig langer is dan de eenlge goede vaarweg 
voor de afdamming ídat fas via Band van Bat, ooster- 
Sohelde {langs. Gorishoek) - Brabantsoh Vaarwater - 
Keeten - Mastgat - Zijpe - Krammer) eu slechts 25 km 
langer dan de route via Land van Bat - Ooster-Sohelde 
(langs Bergen op Zoom) * Eendracht - Slaak - Krammer, 
welke alleen hij hoogwater bevaarbaar was voor sohe- 
pen met kleinen diepgang, terwijl deze nieuwe route 
10 km langer is dan de route via Land van Bat - 
Ooster-Sohelde (langs Bergen op Zoom) - Eendraoht - 
Krabbekreak - Mosaelkreek - Mastgat - Zijpe - Kram
mer, welke bij lage waterstanden ook niet te allen 
tijde door de groote schepen gevolgd kan worden.

Op grond van dit alles was Ir. KIeInjan dan ook 
van meening dat ook het vaarwater over het land 
van Bat, ten tijde van de afdamming reeds sinds 
langen tijd in een stadium van aohteruitgang verkeer
de.
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RAPPORT No. IV.

Ir. X.L. KleinJan; VERSLAG OVER DI IN 1930, 
I93I EN 193a OP DU WESTER-SCHELDE VERRICHTE 
METINGEN EN WAARNEMINGEN. D e o e m b e r 1934.
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Ir. I.L. Kleinjan. VERSLAG OVER DE IN 1930, 1931
EN 193a OF DE lESïER-aCHELIK 
VERRICHTE METINGEN EN WAARNE
MINGEN.
December 1934 (31 Bijlagen)*

Het rapport begint met een beschrijving van de 
wijae waarop gemeten Is en van de verwerking der 
gegevens.

Met behulp van de straommeetkrommori en van ver
hangen tussohen de peilschalen bij verschillende 
getljperoentages wordt gewezen op den samenhang 
tussohen het horizontale en het verticale getij.
Uit vergelijking van deze stroom- en verhangkrommen 
blijkt dat de stroom tengevolge van de traagheid 
achterblijft bij het verhang, iets waarop o.a. In 
$ 13 van het ^Verslag Staatscommlssie Zuiderzee 
I918-1926h (Rapport Lorentzi reeds is gewezen. Ver
der wordt gewezen op de verschillen tuasohen de eb
en vloadstroomkrorame in hoofdgeul en vloedschaar.

Betreffende het materiaaltransport wordt o.a. 
opgaroerkt:
le. Het onregelmatige verloop van de stroomsterkte 
tijdens den vloed is gunstiger voor de materlaalver- 
plaatsing; er treden dan grootere maximumsnelheden

2E
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op, dus er wordt meer materiaal opgewoeld. Daar
door is er dus kans op een resulteerend materiaal- 
transport in de vloedriohting.
2e, Door het optreden van een tweede vloedpiek is 
er kans op een groot zahdtransport over de tanken 
die dan onder water staan.
30. Door de vroedsohareh met hun relatief grootere 
vloedpiek treedt intensiever zandtransport in de 
vloedriohting op, terwijl de geulen dit zand tij
dens de eh niet geheel terug kunnen voeren,

Gewezen wordt op de verschillen tusechen eh 
en vloedgeulen, o.a. wat betreft dan tijd van atroom- 
kentering, waardoor op sommige plaatsen hij split
singen van geulen ©enigen tijd een rondstrooming op
treedt .

Verschillen in zoutgehalte, dus in s.g,, geven 
hij vloed aan de kromme'voor de stroomverdeeling 
in de verticaal een rechthoekige#, vorm, terwijl ze 
aan de ebstrootokromm© een driehoekigen vorm geven ï 
doms meet men zelfs ©en ondervloed.

Dez© versterking vein den hodemstroom hij vloed, 
en de verzwakking ervan hij eb, zal ook ean grootar 
materiaaltransport in de vloedrichting in de hand 
werken.

Teneinde een maatstaf te krijgen voor de re
ductie van de stroomsnelheden tot normaalgetij, zijn 
gedurende 15 achtereenvolgende etmalen metingen 
verricht op twee plaatsen op de tester-Sohelde,

Aan



Aan de hand van de heide 15-daagsche metingen 
is voor reductie van de stroomsnelheden tot normaal 
getij te VIlasingen aangenomen een lineair verhand 
tus sehen het getijversphil te Ylissingen en de 
stroomsnelheden in een meetpunt.

Reductie met hehulp van harmonische analyse 
is niet toegepast aangézien men de »reststroom” 
(bovenwaterafvoer, loosing polder e.d.) niet kende, 
terwijl de middelbare afwijking bij toepassing van 
deze methode ondanks het meerdere werk niet zoo
veel kleiner is.

Het doei van de metingen was allereerst het 
opsporen van de algemeene oorzaken, welke het ma
ter i aaltransport beïnvloeden.

Aan de hand van de gedane metingen en de ver
richte peilingen is voor de raaien 9 ®h 15 het 
vloed- en ebdeblet bepaald.

Wordt voor de stroomverdeeling in de verticaal 
een parabool van hoogere orde met verticale as 
aangenomen, dan blijkt de parabool van ongeveer de 
4e tot 6e orde te zijn, gemiddeld ongeveer van de 
5e orde.

De metingen in raai 15 benedenstrooms van 
Vlisaingen wijzen op een vloedaanvoer van 108S x 
10  ̂m3 eh een ebafvoer van 1108 x 10^ m3ï de 
middelbare fout in deze waarden is becijferd op 
!&• i>, dat is dus 16,5 ae 10^ m3.

Ir. Brabandt komt volgens de »kombergings-
methode»
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methode* op grond van d© get ij gegevens van 1888-
á

1895 "bot een vloedaanvoer van II76 x 1° ©n bot 
een ebafvoer van 1182 x IO** m3, Ir. Ramaer komt 
op grond van soortgelijke berekeningen met gegevens 
van 19Û5 - 19O8 op een vloedaanvoer van 1191»7 *
10^ m3, en een ebafvoer van 1206,6 x 10^ m3* Beide 
komen dus tot een groot^re capaciteit dan uit de 
verrichte metingen sou volgen, waarom bet de be
doeling was de berekende waarden te toetsen aan de 
hand van later uit te voeren oapaoiteltaberekeningen.

Het slibgehalte schijnt weinig samenhang te 
vertoonea met het getij, al zouden de metingen er 
wal op wijzen dat er tegen de kentering een kleine 
toename is dicht bij den bodem, en een vermindering 
aan de oppervlakte♦

2and wordt uitsluitend zwevende in het water 
aangetroffen ais er verticaal naar boven gerichte 
stroompjes zijn, en de verticale snelheid gelijk 
is aan of grooter is dan de valsnelheid van de sand- 
deeltjes. Hoe grooter de turbulentie, hoe grooter 
ook de hoevl'ib̂ held zand in het water, en hoe 
hooger het opgewoeld wordt. Meestal ontstaat tur
bulentie door botsings- en wrijvingsverschijnselen 
langs den bodem. Hoe ruwer de bodem, des te grooter 
is in het algemeen de turbulentie.

De verzamelde gegevens zijn niet van dien aard 
dat men tot een bepaald verband tussohen bodem
at roomsnelhe id en zandgehalte kan besluiten, ook

wijzen



wijzen, de metingen er niet op dat er minder zand 
in suspensie is bij grojóvere bodemsamenstelling.

Het blijkt dat de bodemstroom aan wisselingen 
onderhevig is, maar men kan niet nagaan wat precies 
de invloed is van deze stroomturbulentie, of stroom- 
pulsatie, evenmin ais aangetoond kan worden of, 
en in welke mate, de 2andbeweging minder snel is 
dan de waterbeweging.

Voorzoover er gegevens beschikbaar zijn blijkt 
dat de bodem in het zuidelijk deel van den mond uit 
grof rood-tot geel-t>nuih zand bestaat, met een kor- 
relgrootte van 250 - 350/*̂  *

Meer naar binnen tot Hansweert bestaat de 
bodem uit grijs tot grijsgeel zand, met een korrel- 
grootte van 200 - 250 ̂  *

Zie verder de rapporten Nos. II en XIII,
Verslag Staatscommissie Zuiderzee 19I8-I926.

Ir. G*P. Nijhoffi »Schets van de ontwikkeling der
Schelde».

Ir.L.v.Biabandt; "Note sur les étales de courant
danst l'onde marée et sur leurs 
lieux géométriques». Annales 
des Travaux Publics de Belgique 1908.

Ir. I. van Veen: SÈodemstroom en stroomverti-
oalen".
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RAPPORT No. V.

Ir. X»I.Kleinjan i ENKELE BESCHOUWINGEN OYER DE 
VERANDERING DER TIJVERSCHILLEN VOORNAMELIJK 
IN DE WESTER- EN OOSTER-SCHELDE, SEDERT ONGE
VEER I860 - 1870. F e b r u a r i  1935.
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Ir, I.L.Kleinjan: ENKELE BESCHOUWINGEN OVER EOS
VERANDERING DER TIJVERSCHILLEN 
VOORNAMELIJK Bf DE WESTER- EN DE 
ÛOSTER-SCHELDE, SEDERT ONGEVEER 
I860 - 1870.
Februari 1935 (ö bijlagen).

Dit rapportje is versohenen in aansluiting op 
de nota van Ir. van Beresteijn, waarin deae er op 
wijst dat bet tijversohil op de Wester-Schelde 
van I862/I870 tot 19OI/191O is toegenomen,

Nagegaan werd'of deze verandering van het ge- 
tijversohil een gevolg is van veranderingen op de 
Schelde, of veroorzaakt is door een versterking van 
de jjetijbeweging in de Noordzee, zooals Ir. Nlj- 
hoff dat veronderstelt in zijn rapport: «Schets 
van de ontwikkeling der Sohelde",

Gebruikt werden de dagtijversohillen van enkele 
peilsohalen langs de Belgische en de Nederland- 
sohe kust, en langs de Wester- en Ooster-Schelde*

In verband met de ie,6 jarige periodieke schom
meling in de getijverschillen, ais gevolg van de hel
ling der maanbaan, is het gemiddelde getijverschil 
telkens voor 19 jarig® tijdvakken, met een jaar 
telkens opschuivende, bepaald. Op deze wijze worden 
de astronomische factoren zoo goed mogelijk uit
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geschakeld.
Het eenige beschikbare station ten zuiden van 

de lester-Schelde, Ostende, geeft weinig verandering 
van de getijbeweging te zien, terwijl de langs de 
Nederlandsohe kust gelegen stations wijzen op een 
verzwakking van bet getij naarmate men verder noord
waarts komt.

Op de Wester-Sohelde ziet men eerst een vrij 
sterke stijging van het getijversohil tot omstreeks 
1885 (dat is het gemiddelde van de jaren 1876-1894), 
waarschijnlijk tengevolge van de afdamming van 
Sloe (1871) en Kreekrak (1867), waardoor de ver
lagende invloed van het naar de Ooster-Sohelde 
stroomande water wegvalt. Verder naar binnen gaan
de ziet men een toenemende versterking van de getij- 
beweging, die zich tot Antwerpen sohijnt voort te 
zetten. Van omstreeks 1885 tot 1900 verandert het 
getijversohil niet noemenswaardig, de stroom heeft 
zioh vermoadelijk aan den nieuwen toestand aange
past.

De na 19QO ingetreden stijging schrijft Ir. 
Kleinjan toe aan de verbeteringswerken (baggar- 
werken) die sinds I900 op de Belgische Sohelde, 
bij Bat en verder benedenstrooms, tot uitvoering 
zijn gekomen, al kunnen veranderingen in het mon- 
dingsgebied en een meerdere of mindere zelfr^gu- 
larieatie hierbij ook een rol hebben gespeeld.

Voor



Voor de Ooster-Sohelde vindt men tot 19QQ 
globaal wel een daling van de getijsterkte tenge
volge van de afsluitingen van Sloa en Kreekrak, 
daarna een yrij geleidelijke doch geringe stij
ging.

De tijversohillen van de Zeegaten Brouwers
haven en van Goeree geven over bet algemeen weinig 
verandering te zien.

Aangeraden wordt door detailonderzoek eenige 
afwijkingen van h®t algemeens beeld nader te ver
klaren.

Zie verderï
Ihr. Xr.M,Hi van "Nota betreffende het gem.ver- 
Beresteijn; loop van de getijen op de Wes

ter-Sohelde n.
Ir. G>P, Nijhoff; ^Sohets van de ontwikkeling der

Sohelde



RAPPORT No. VI.

Ir. I.L. Kleinjan: ENKELS BESCHOUWINGEN OVER 
PLAATSELIJKE WIJZIGINGEN SEDERT 1921 IN HET 
GEBIED VAN DE WESTER-SCHELDE OP GROND VAN PAR 
TIEELB HYDROGRAFISCHE OPNEMINGEN, ALSMEDE VER 
SLAG OVER DE IN DE JAREN 1933, 1934 EN 1935 
VERRICHTE DWARSPROEIELLOODINGEN.

J u l i  1936.
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Ir.I.L.Kleinjan; ENKBLE pESOHÖUWINGEN OVER PLAATSB-
LUTOS WIJZIGINGEN SEDERT 1921 IN 
HET GEBIED YAN DE WESTER-SCHELDE 
OP GROND VAN PARTIEELS HYDROGRAFI
SCHE OPNEMINGEN» ALSMEDE VERSLAG 
OVER W  IN DE JAREN 1933, 1934 EN 
1933 VERRICHTE DWARSPROFIELLOODIN- 
GEN. Juli 1936 t39 bijlagen).

In aansluiting aan het rapport van December
1933 worden verschillende dealen van de Schelde 
leta nader bekeken.
le. Het zuidelijk gadeelie van da Sluissche Hompels:

In de rapporten van December 1933 sh December
1934 werd voor het zuidelijk gedeelte van de Wie
lingen tot een resulteerend zandtransport in de 
vloedstroomrlchting geconcludeerd en voor het noor
delijk gedeelte tot een resulteerend transport in 
de ebstroomrichtlng.

Nadere bestudeering doet besluiten tot de op
vatting dat de zöne waar beide transporten elkaar 
in evenwicht houden in den loop der tijd in zui
delijke richting is verplaatst. Dit zou dan ook 
een opschuiving naar het zuiden van de Sluissohe 
Hompels kunnen verklaren.
2e. Omgeving van de Spijkerplaat.

Deze
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Dea© plaat met liét tea zuiden daarvan gelegen. 
Marinagat danken hun ontstaan aan de groote uit» 
bochting van de Honte tusaahen Boraele en de Schoons 
Waardin en de opaohuiving naar het weaten van den 
Paa van Terneuzan.
3e. Het benedengedeelte van den Pas van Ternauzen.

Hier ziét men een wastwaartsche opschuiving 
van den Paa.

Gewezen wordt op het in de richting van den 
ebatroom trekken van geulen zooals het Marinegat 
dat in 1930 ontstaan la, in 1931 Qh 1932 belangrijk 
noordwaarts opschuift, in 1932 reeds begint achter
uit te gaan en in 1933 praotiseh afgestorven is, 
terwijl in dat jaar zich reeds weer een nieuwe geul 
begint te ontwikkelen,
4e. Suikerplaat en Stoombootengat»

In aansluiting op hetgeen in het rapport van 
1933 over dit gebied reeds gezegd is wordt nu ge
wezen op de verdere ontwikkeling van het Stoombooten- 
gat, terwijl het zioh westwaarts verplaatst«
Sedert 1900 gaat deze geul aohteruit en is in 1934 
praatiaoh afgestorven.1Reeds heeft zioh in dezen 
tijd een nieuwe geul ontwikkeld.
5e. Drempelgebied van de Everinge,

Ook in dit gebied een periodieke zuldwaart- 
sche verplaatsing van geulen en bankjes, met een pe
riode van 5 à 7 jaar, en met een gemiddelde ver
plaatsing van ongeveer I50 m per jaar,

6e.



6e, Drempelgabied Gat van Ossenlsse.
Volgens Ir, KIe in jan kan men van een min of 

meer regelmatig systeem van veranderingen in dit 
gebied moeilijk: spreken.
Je. Schaar van Waarde.

Deze geul verplaatst zieh periodiek, terwijl 
de rieht ing ook langzamerhand van noordwest ; 
zuidoost tot noord*zaid Verandert.

Periodiek wordt een nieuwe geul gevormd en de 
zoo ontstane afsplitsing van de Plaat van Walsoorden 
verbindt zioh op den duur met de Plaat van Valke- 
nisse.
8e. Het Plaatje van Walsoorden.

Ken afsplitsen van dit plaatje van de- groot e 
Plaat wordt waarschijnlijk weinig bevorderd door 
de baggerwerken, die verhinderen dat dit Plaatje 
zioh kan ontwikkelen,
9®. Geul van de Appelzpk,

lussohen het hoofdvaarwater en het vloedsohaar 
trekt ook hier regelmatig een ebsohaartje, voor 
zoover dat uit de opnemingen valt af te leiden.

Verder worden in dit rapport besproken de ver
anderingen sinds 1933 Ín de over de Sohelde gepro
jecteerde raaien.

De grootste veranderingen in deze raaien vindt 
men In de buurt van de periodiek zioh vormende 
geulen,

Uit de ter plaatse geprojecteerde raai ziet man 

heel mooi de zeer gelijkmatige verplaatsing van het
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Sexhaar van Waarde. Het blijkt dat in. deze jaren 
het doorstroomingsprofièl van deze geul nog wei
nig veranderd is.

Zie verder de rapporten Nos, I, II, IT, XII, (XIT en 
XT.



RAPPORT No,VIIi

Ir. I,L, Kleinjan; HET GEBIED VAN DE WESTER- 
SOHELDE BIJ BATH. M a a r t  1938.
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Ir, I.L. Kle in Jan ï HET GEBIED VAK IM SCHELDE NABIJ
BATH.
Maart l?3ö Uj bijlagen).

Verwezen wordt naar bet rapport van December 
1935 voor de daar geschatate ontwikkeling van dit 
gebied en den invloed daarop van bet «vaste punt« 
bij Bat, de vooruitspringende boek van den Heigers- 
bergscben polder. Tussahen 1800 en I860 zwaait bet 
vaarwater boven Bat om naar bet westen, gepaard gaan
de met een veshrormlng van bet vloedsohaar Schaar 
van de Noord en van de Appelzak. Na I860 schuift 
de Appelzak naar bet oosten en gaat tenslotte te
niet waarna weer een nieuw Appelzak ontstaat.

Naar Ir. Kleinjan meent heeft de Sohelde nabij 
Bath in i860 in zijn grondvorm reeds min of meer 
een eindstadium bereikt. Hij gelooft niet dat er 
zioh een enkele bocht zal vormen tussoben bet Z.ui» 
dergat en den Pas van Santvliet, zooals Haeneoour 
in «Etude sur la formation de l»Escaut Maritime et 
des rivières à marée dé Belgique« meent dat de 
position stabte« van de Schelde zal worden, temeer 
daar bet niet duidelijk i® boe deze bocht, al mocht 
zij zich ontwikkelen, zonder kunstwerken in stand 
zal blijven.

Gewezen
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Gewesen wordt op verschillende periodiek© ver
anderingen:
le, in het Vaarwater boven Bat, in het Schaar van 
Doei an den Pas van Santvliet, al wordt hier de 
natuurlijke ontwikkeling door voortdurende bagger
werken verstoord.
2e. Tusaohen Santvliet én Bat, waar men een perio
diek naar het noorden trekken ziet van het ehschaar 
(de Geul van de Appelzak) door de Ballastplaat.
3e. In de omgeving van den drempel van Bath, het 
Sohaar van de Koord en de Platen van Saeftlnge.

De Geul van Saeftlnge, die tegen het Verdron
ken Land van Saeftlnge aan ais ebsohaar ontstaat, 
verplaatst zioh geleidelijk naar het noorden, om 
of reeds af te sterven alvorens de Plaat van Saef
tlnge bereikt wordt, of door deze plaat heen te 
loopen en in het Nauw van Bat teniet te gaan.

Is deze geul over eenigen afstand naar het 
noorden verplaatst, dan vormt zioh in het zuiden 
reeds weer een nieuwe.
4e. Het trekken van kleine bankjes over de platen. 
Mat hun flauwe benedenstroomsche helling en een 
steile helling aan de bovenstroomsohe zijde zijn 
ze dus waarsohijnlijk vloedbankjea, wat geïllus
treerd wordt aan de hand van taohymetrisohe opnamen 
en luohtfoto'a. De bankjes zijn 10 - 12 m lang,
0,5 h 1,- m hoog, terwijl ze zioh per dag 0,2 à 
0,4 m verplaatsen in de vloedriohting.

5e.
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5©. Be Invloed van den bovenwaterafvoer.
In het gebied van Bat zal de invloed van bet 

verschil in zoutgehalte en dua in s.g. in normale 
omstandigheden grooter zijn dan beneden- en boven- 
atrooms ervan. Tengevolge van deze verschillen in 
s.g. zal het zand, dat zich langs den bodem, beweegt, 
in hoofdzaak in d© vloedriohting verplaatst worden.

Bovenstaande invloeden kunnen gedeeltelijk de 
resultaten van de inhoudaberekeningen (Rapport 
Deoember 1933) verklaren. Verschil in afvoer van 
het bovenwater kan een verplaatsing geven van bet 
gebied waar de aanzanding grooter is dan de- uit
schuring, zie het reeds eerder genoemde werk van 
Haenecour, waarin deze de verandering in den afvoer 
van het bovenwater aansprakelijk stelt voor de 
veranderingen van dan drempel bij Bat. In het al
gemeen kan Ir, Kleinjan dit wel aanvaarden, al vindt 
hij dat de beschikbare kaarten de juistheid van de
ze stelling niet op overtuigende wijze aantoonen.

Ir. Kleinjan wil het ebschaar, de Geul van 
Saeftlnge, ais volgt verklaren: In het breede* vloed- 
sohaar (Schaar van de Koord) zal bij eb het water 
vrij snel dalen, sneller dan in het hoofdvaarwater, 
daardoor zullen sterk© verhangen optreden, welk© 
aanleiding zullen geven tot de vorming van een eb- 
geultje. Boor boohtwerking zal dit ebgeultje zich 
in de richting van den ebstroom verplaatsen, met

een
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een snelheid van ongeveer 200 m per Jaar. Hoe 
verder het opgeschoven Is, hoe grooter de kansen wor
den voor een nieuw geultje om te ontstaan.

Verder gééft het rapport een overzioht van de 
verrichte metingen, en ! van de wijze waarop de me
tingen en waarnemingen verwerkt zijn. Voor de wijze 
van reductie van de stroomsnelheden wordt verwezen 
naar het rapport van Deoember 1934.

De zandgehalten zijn op dezelfde wijze tot 
normaaltij gereduceerd ais de stroomsnelheden.

Ook voor> dit gebied blijkt het dat de vioed- 
stroomkromme meestal twee toppen heeft, terwijl de 
ebstroomkromme een veel regelmatiger verloop heeft.
Xn vloedsoharen le die tweede vloedpiek relatief 
veel sterker Ontwikkeld dan in de hoofdgeul. Xn 
een vloedgeul treedt de maximum vloedsnelheid op 
in het begin Van den vloed, terwijl in de hoofdgeul 
dit maximum tegen het einde optreedt, ook is de 
duur van den vloedstroom in een vloedgeul langer 
dan in een ebgeul.

De oorzaken van de afwijking van het algemeens 
beeld van stroomsnelheid en stroomrichtingen worden 
voor sommige punten besproken.

Aan de hand van de gereduceerde gegevens zijn 
uurkaartjes samengesteld voor de gemiddelde stroom
snelheid en stroomriohtlng en een andere serie 
kaartjes voor1 bodemströom en zandgehalten.

Uit de stroomsnelheden in de raaien zijn be

rekend



rakend de capaciteiten van de raaien en de ver- 
deeling van de vloed-en de ebdebieten over de 
geulen.

Een enkele uitzondering daargelaten is ais 
regel de bodémstroom steeds zwakker dan de ge
middelde stroom. Veronderstelt men voor de stroom- 
snelheidsverdeeling in de verticalen parabolen met 
verticale as, en een gelijke volheidsfaotor voor 
versoMllende diepten, dan is de bodemstroom bij 
toenemende diepte relatief zwakker.

Vergelijking van de meetgegevens toont aan dat 
tengevolge van de s.g. (zout} verschillen de bo- 
demstroomen bij vloed relatief sterker zijn dan bij 
eb* De s.g.versohillen geven dus een kringloop van
het water in verticalen zin, met een afvoer aanjfce
oppervlakte, en een aanvoer bij den bodem. Daardoor 
is de vloedparabooL gemiddeld van de 7»59 -°rde

de ebparabool van de 5»76 orde
en eb en vloed gemiddeld van de? orde.
Over het algemeen wordt in de eigelijke rivier 

vrij schoon, tamelijk fijn zand gevonden met wei
nig uiteenloopende korrelgrootten (gemiddeld 200/^); 
langs de geulen vrij schoon tot sterk sübhoudend 
zand, terwijl men op de droogvallingen meestal 
slib aantreft. In het algemeen is het materiaal in 
de geulen grover dan op de banken en langs de oe
vers.

'Daar vele factoren het zandgehalte bepalen
(bodem



(bodemsnelheId, korrelgrootte van het materiaal, 
bodemfomatia, turbulentie, golfslag) is niet 
een bepaald verband tusaohen de stroomsnelheid en 
het zandgehalt© aan te wijzen.

Globaal ziet men wejl dat bij een grooter wor
dende gemiddelde/van het bodemmateriaal een groo- 
tere oritisohe snelheid behoort om het materiaal in 
beweging te .brengen, terwijl tevens blijkt dat bij 
sterkere stroojnen de zandbeweging grooter is.

In het algemeen vindt in gebieden waar de bo~ 
demstroom bij vloed overheerscht een resulteerend 
zandtrensport in de vloedriohting plaats, terwijl 
daar waar de abbodemstroom overheerscht een resul
teerend transport in de ebriohting plaats vinat.

De drempel bij Bat ontstaat vermoedelijk doordat 
bij vloed zand wordt aangavoerd over de Plaat van 
Saeftlnge en tevens ter plaatse tijdens de eb van 
boven komend éand achter blijft. Het voortdurend 
baggeren verhindert echter het zich instellen van 
een natuurlijke evenwichtstoestand.

Aan da hand van metingen op IO, 30, 50 en 70 
cm boven den bodem Is uit de gedane zandgehalte-me
tingen de verdeeling van het zandtransport itver de 
verticaal aangenomen en daaruit bij benadering het 
totale zandtransport berekend voor eenige raaien.

Gewezen wordt op de stroombeweging en de kring
loop van het water: aanvoer door het vloedschaar 
en afvoer door het hoofdvaarwater. Hoe sterker da

kring-



kringloop, hoe gunstiger de toestand voor in 
dien kringloop gelegen drempels.

Aan de hand van de gebaggerde hoeveelheden 
wordt gewezen op de aanzandingan van de drempels van 
Bat, van Santvliet en van VaLkeniasa, De aandacht 
wordt erop gevestigd dat bijna alles wat men op die 
drempels baggert elders weer gestort wordt.

Er wordt op gewezen dat starten In het Schaar 
van de Woord van het op den drempel van Bat gebag
gerde zand ongewensoht is omdat ter plaatse een 
overheersehend Bandtransport in de vloedriohting Is, 
dus een deel van het zand zal weer naar den drempel 
gevoerd worden.

Ir, Kleinjan verwacht in de toekomst weinig 
verandering van dit deal van de Sohelde, dus uit 
dien hoofde zouden geen bijzondere maatregelen noo.- 
dig zijn. Uit nautisch oogpunt sou het wel aanbeve
ling verdienen de bocht bij Bat te verbeteren door 
de bocht te verflauwen, dan wel een verbinding te 
maken tuasohen den Pas van Santvliet en het Zuidergat 
door het Verdronken Land van Saeftlnge of via het 
Schaar van de Noord.

Ir, Kleinjan prefereert de laatstgenoemde moge
lijkheid en motiveert dit nader.
Zie verder de rapporten nos II en 17.
B. Haenecour: »»Etude sur la formation de l'Escaut 

Maritime et dea rivières à marée 
de Belgique»*,



RAPPORT No. VIII,

Ir. I.L. Kleinjan: ENKELE OPMERKINGEN OVER DEN 
INVLOED OP DE WESTER-SOHELDE VAN WERKEN TOT 
LANDAANWINNING IN HET VERDRONKEN LAND VAN SAEF- 
TINGE, A p r i l  1939*
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Ir. I.L.Klethjan*. ENKELS OPMERKINGEN OVER DEK IN
VLOED OP DE 1ESTER-SCHELDE VAN 
USHKBN TOT IJRÍDAANWINNING IN HET 
VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINOE. 
April 1938. Í3 bijlagen).

Dit rapport is gesobreven naar aanleiding van 
een aanbesteding voor het maken van dammen, welke 
werken ten doei hadden de aanslibbing van het bui
tengebied te bevorderen zoadat een meer aaneenge
sloten geheel van rijpe schorren zou worden ver
kregen.

Dergelijke landaanwinningswerken hebben tenge
volge dat alle nevenvloedkommen en aftakkingen van 
den hoofdstroom vervallen, dus de voorgenomen werken 
moeten in zooverre,met het oog op de gevolgen ten 
aanzien van de bevaarbaarheid van den hoofdstroom, 
worden toegejuicht.

Toch kunnen ze ook tengevolge hebben: 
le. dat het vermogen van de rivier vermindert, waar
door kleinere profielen bij dentoakomstigen even
wichtstoestand behooran, waardoor er kans bestaat 
op achteruitgang van de bevaarbaarheid.
Se, dat de atormvloedstanden verhoogd worden.

Tengevolge van de uitvoering van deze werken
zal



zal ter plaatse de komberging sneller verminderen 
dan alleen tengevolge van de natuurlijke aanslib
bing. Invloed op de hoofdgeul van de Sohelde Ís 
praatisali niet aan te nemen.

, in te polderen gebe ele landkomberging deel. van Saeftinge.
beneden N.A.F, 0,9 X 10^ m3 5,6 X 10è

ti 1*00 + 2 tl X w 12,3 X tt
» 2*00 + 8,7 X it 27,9 X tt
ti £,35 + 13,0 X tt 36,8 X tl
¡¿»ouden de kentervlakken niet veranderen dan is 

de vermogensvermindering bij Waarde 4,0 $ en bij 
Vlisaingen 1,2 %,

"Verwacht mag worden dat bet getijversobll bij 
het Land van Saeftinge tengevolge van de inpolde
ring 5 - IO om grooter zei worden. Getijvergrooting 
leidt tot vermogensvermeerdering, waardoor de ver
mindering van vermogen tengevolge van de inpolde
ringen gedeeltelijk wordt opgeheven, dus de bevaar
baarheid van den stroom wordt praotlsoh niet ver
minderd, al zal bet mogelijk zijn dat de uiteinde
lijke vermindering van vermogen ter grootte van 
2 - 3 $, die men bij Walsoorden kan verwachten, 
zioh niet gelijk over hoofdvaarwater en vloedgeul 
zal verdeelen.

Aangeraden wordt voor een toekomstige verbe
tering van den vaarweg bij Bat de noodige vrij
heid te behouden en de inpoldering niet uit te strek
ken over een deel van de Sohelde dat voor een toe-



komstige verbetering vah de Schelde noodig zau 
zijn.
Zie verderi 
rapport No,V. ,
Ihr.Ir. M.H, van "Veranderingen van de hoogwater- 
Beresteijn: standen op de Schelde op Belgisch

gebiéd in verband met de afdam
ming van Kreekrak én Sloe".
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RAPPORT No. IX.

Ir. Th. W. Yoyuigî VER3LAG YAN BEVINDINGEN BIJ BE-' 
ZOEK AAN RECENTS DIJKVELLEN IN DE PROVINCIE 
ZEELAND. 0 o t o b e r 193?.
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Ir.Th.W.Young: VERSLAG VAN BEVINDINGEN BIJ BEZOEK 
AAN RECENTE DIJKVALIEN IN DE PRO
VINCIE SEELAND,
October 1937 (7 bijlagen).

Aan de hand van de beschikbare gegevens en 
foto's worden besproken de dijkvellen van 14-12- 
'36: Willem Annapolder (Zuid-Beveland) en van 
£9-l-'37: Oud Noord-Bevelandpolder (Noord Beveland). 
Vervolgens worden behandeld: de maatregelen om ver
der verlies tegen te gaan en de opzet en kosten van 
de herstelwerkzaamheden.

Het ontstaan van dijkvellen wordt besproken 
aan de hand van eenige litteratuur. Ais gevaarlijke 
laag wordt beschouwd een laag diluviaal zand, voor
namelijk zoolang dit zand ongeroerd is.

Profielen van de beschouwde dijkvellen laten 
zien dat na den dijkval op grootere diepte zich 
een flauwer beloop instelt, terwijl op geringere 
diepte het verloop niet noemenswaard flauwer Is ge« 
worden. Systematisoh opgezette verdediging van den 
oever geschiedt vaak met toepassing van het Mstelsel 
van vaste punten", waardoor men aan het landverlies 
een grens hoopt te stellen, doordat men de uitschu
ring beperkt.

De



De uitvoering van de noodige werken wordt 
eohter veelal te lang uitgesteld omdat iedere 
voorziening, hoe klein ook, voor den betrokken 
polder vrij tiooge lasten medebrengt, niet dan in 
het uiterste geval wordt daarom tot verdediging 
overgegaan.
Zie verder:
C.L.M.Lambreqhtsen: "Afsohuiving van den oever van

den Cal.Vlietapolder op 28 
October 1886,w
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NABIJ KAPELLEBANK GECONSTATEERDE ONDIEPTEN,

J u n i  1938.
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Ir.P.Pñ.Jansen: NOTA BETREENENDE HET ONDERZOEK NAAR
BEN AARD VAN EENIG® IN DE fESTER- 
SCHELDE; NABIJ KAPELLEBANK ŒBOON» 
STATEEKDB ONDIEPTEN,
Juni 1938 (5 bijlagen).

De langs den rechter Schelde oever ongeveer 
I70Û m beneden de haven van Hansweert gesignaleer
de hooge rug is niet in de laatste Jaren ontstaan. 
Het ingest sida onder zoele wees uit dat men daar 
waarschijnlijk te doen had met resten van aan oude 
dijk of oeververdediging, vermoedelijk reeds datee- 
rend uit het begin der léde eeuw.

Dit vermoeden werd versterkt doordat men met 
boringen geen resultaat kon boeken, terwijl met 
grijper en kor Vilvoordsohe steen naar boven gehaald 
werd, welke steen vroeger in Zeeland veel voor 
dljkverdedlging werd toegepast. Verder haalde men 
mosselen, klei, veenbonken en wat rijshout* op.

Omdat het vaarwater ter plaatse ongeveer I300 
m breed is, en deze banken het vaarwater slechts 
met 130 m vernauwen, biedt deze rug, mits behoor
lijk door baken gedakt,geen gevaar voor de scheep
vaart .

Opruiming wordt ontraden, daar hij bovendien 
een goede besoherming biedt voor de bestaande

Schoor-



Sohoorsohe dijk. Op grond van het onderzoek moet 
een langzaam verdwijnen van de ruggen worden ver- 
waoht. Kunstmatige versnelling van dit vernielings
proces is niet raadzaam, omdat de ondiepten thans 
ongetwijfeld den aohterliggenden oever besohermen* 

Deze beschermende invloed werd ten overvloede 
geoontroleerd door eenlge stroommetingen die dui
delijk aantoonden dat langs den dijkvoet slechts 
zwakke stroomen gaan.



RAPPORT No. XT,

Ir. P.Ph. Jansen: NOTA OVER EBN ONDERZOEK NAAR 
DE KEUZE VAN DE STORTPLAATSEN VOOR BÂGGER3PECIÏÏ 
IN DE WESTER-SOHBLÜS. N o v e m b e r  1939*
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Ir. P.Ph..Jansen: NOTA OVIR ESN ONDERSOEK NAAR DE
KEUZE 'VAN STORTPLAATSEN VOOR BAG
GERSPECIE IN DE WESTS R-SCHELDE. 
November 1956 (2 bijlagen)

Allereerst wordt in deze nota gewezen op de 
samenhang tussohen zandtrensport en turbulentie 
der waterbeweging. Gewezen wordt op de krachten 
die op een zanddeeltje werken: opwaarts gerichte 
componente van de waterbeweging, zwaartekracht 
en de neerwaarts gerichte waterstroom; de ver
houding van deze kraohten bepaalt den tijd waarop 
de deeltjes den bodem bereiken.

Is de gemiddelde valsnelheid V̂., dan bereikt 
een deeltje onder invloed van de neerwaarts gerichte 
stroomen gemiddeld na een tijd t^ den bodem, ter
wijl praotisch na een tijd van 2 à 5 tfc alle kor
rels den bodem weer bereikt hebben. De stationnaire 
toestand is dat er evenveel zand per tijdseenheid 
wordt opgewoeld ais er afgezet wordt.

Stort men materiaal in water, en is de ver- 
zadigingstoestand ingetreden, dem kan dit niet tot 
een verhoogd zandtransport leiden op een plaats op 
eenigen afstand benedenstrooms van de stortplaats.

Gewezen wordt ook op den Invloed van de spiraal
vormige waterbeweging in bochten. In de holle bocht 
treedt een versnelling van de bezinking op, maar

Ín
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ia die booht vindt mea grover bodemmateriaal, dus 
die gemiddeld fijner© baggerspeoie wordt na het 
storten eerder opgewoeld, waarna het verder naar 
den bollen oever wordt gevoerd. Aan den bollen 
oever geeft, de opwaarts gerichte stroom een ver
traging van de bezinning, dus het materiaal wordt 
verder medegevoerd, waarbij achter de bolle oever 
niet wordt verlaten.

Ook wordt gewezen op den invloed, die snelheid 
van het lossen, samenhang der specie e.d. hebben 
op de plaats waar het gestorte materiaal den bo
dem bereikt, en de maximale spreiding van het ge
storte materiaal. In verband met genoemde factoren 
is het dus gewensoht de specie daar te storten, 
waar het profiel en de stroomingstoestand niet ge
wijzigd worden en waar het stroomoverschot zoo ge
richt is dat het zand niet weer op zijn oude plaats 
terugkeert, of op plaatsen, waar het gestorte ma
teriaal zooveel fijner zou zijn dan het bodemma- 
tariaal dat het onmiddellijk weer weggevoerd zou 
worden.

Hader bekeken worden:
le. De stortplaatsen bij de Marlemonsche Plaat en 

bij het Konijnenschor;
Ee* De stortplaats in het Middelgat beneden Hans- 

weert,
3e. De stortplaats in de Appelzak,
4e. De stortplaats in het Schaar van Valkenisse,

De



Da ©erste plaats wordt absoluut afgeraden; 
tegen de overigen is geen bezwaar, al wordt in verband 
met de genoemde eisohen een kleine verplaatsing 
aangeraden.

Beloofd wordt dat een onderzoek ingesteld 
zal worden of eventueel niet op andere plaatsen 
zonder bezwaar zand gestort kan worden.

Zie verder bet rapport Ho. XXV.
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Ir.P.Pix. Jansen. AANVAL ZÜIDWATERING WALCHEREN 
Ir. J. Volkers.

NABIJ SÇHOONE WAARDIN.
Maart 1939 (-13 bijlagen).

In de Schelde is thans een zoodanig geulen- 
stelsel ontstaan dat groots veranderingen niet 
waarschijniijk zijn. Zij aúllen slechts optre
den waar de stroom niet door vaste punten wordt 
geleid, aooals in den Pas van Neuzen.

Vergelijking van de hydrografische kaarten 
sinds 1800 laat zien een zeewaarts trekken van den 
Paa van Temeuzen ten gevolge van voortdurende af
name van den hollen oever en een uitbreiding van 
het aan den bollen oever gelegen platengebied.
Deze jaarlijksche verplaatsing bedraagt in het 
tijdvak 1905 tot 1930 ongeveer 24 m*

De periodieke veranderingen, welke in het be
schouwde gebied vallen waar te nemen, worden in 
het kort besproken.

Omstreeks 18^0 was de grootste aanval van de 
Honte- op den Zuid-Bevelandschen oever bij Borsele 
gericht. Tengevolge van het naar het westen trek
ken van den Pas van Terneuzen verplaatste de aanval 
van de Honte zíoh naar de Kaloot, terwijl omstreeks 
1920 de aanval zich ging richten op de Zuidwatering 
nabij «Schoon© Waardin«. Eerst over een zestigtal

jaren
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¿area zal de ontgronding daar varmoadelijk haar 
grootste afmetingen bereikt hebben, waarna men 
een gunstiger toestand kan verwachten. Gemeend 
wordt dat de capaciteit van het westelijk deel 
van den Pas van Terneuzen tengevolge van de op
schuiving naar het westen op den duur wel eanige 
vermindering zal ondergas®, ten gunste van het 
Vaarwater lunga Hoofdplaat, doch het zal niet ge
heel teniet gaan.

De verwachte toekomstige ontwikkeling is 
vastgelegd in kaartjes dia geschematiseerd da 
situaties voorstellen voor de jaran 2QQG en 2200.

Op grond van de beschikbare boorgegevens, aan- 
gevuld met ©enige helmduikingea, wordt gemeend dat 
de aanwezige ttCrag,rlaag oorzaak is van de terras
vorming nabij de Kaloot, waar een grondpakket van 
een 20 tai meters werd weggeschuurd, dooh waar de 
schelpgrut slaag voldoende tegenstand bood om het 
noordwaarts dringen van de dieptolija van 50 m 
in belangrijke mate te vertragen.

Op grond van bestudeering van de beschikbare 
gegevens wordt gemeend dat de verdediging van de 
Zuidwatering nog zware financieel© offers zei 
elachea. Het toekomstige stroombeeld zou men even
wel op verschillende wijze door werken kunnen 
beïnvloeden waarvan eenige voorbeelden gegeven 
worden, met raming van de te maken kosten.

Gewaarschuwd wordt tegen het vastleggen van
de



de bestaande situatie van den Pas van Terneuzen, 
omdat men dan een voor bet Sohelderegime ais ge
heel weinig feaaien toestand zou fixearen.

Men kan verbetering zoeken in een dam ter 
plaats© van de Schoone Waardin, maar de aanval op 
dezen dam zal waarschijnlijk grooter zijn dan die 
op den oever tot welks bescherming hij zou worden 
ontworpen.

Ook kan men bij de Kaloot door een of meerde
re dammen den stroom leiden, waardoor de conver
gentie van den ebstroom voor de Zuid-Watering min
der zal worden. Wil men alleen achteruitgang van 
de Kaloot voorkomen dan kan worden volstaan met het 
vastleggen van den slikrand.

Verbetering van den toestand is dus sleohts te 
verkrijgen door aanleg van kostbare werken, waar
van de kosten van aanleg en onderhoud de thans, 
aan de verdediging van den oever, bestede kosten 
verre zullen overtreffen. Opruiming van de bestaan
de waterkeering tot den bestaanden inlaagdijk zou 
den aanval vooploopig kunnen verminderen.

In elk geval wordt vastlegging van den slikrand 
van de Kaloot in overweging gegeven.
Zie verder Rapport no.II.



RAPPORT No. XIII.

Xr, P, Ph. lasaea: RENIGE OPMERKINGEN NAAR AAN
LEIDING- VAN HEX RAPPORT: "ETUDE EU REGIME -DES 
RIVIERES DU BASSIN DE LTESCAUT MARITIME PAR 
GUBATUKE DE LA MAREE MOYENNE DECENNALE I9SI- 
1931" PER L. BONNET ET J. BLOOKMANS.

N o v e m b e r  1939
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Ir»P*Ph.Iansen: WENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING
VAN HELT R&PPORT: «ETÜDE Dü REGIME 
DES RIVIERES DU BASSIN DE 1»ESCAUT 
MARITIME PAR CÜBATUHE DE LA MARES 
MOYENNE; DECIMALE 1921 - 1931"
PAR L. BONNET ET I. BLOCKMANS. 
Bovember 1939*

De beer Bonnet zegt In zijn geschrift dat de 
Schelde tot aan Bat sinds 1800 achteruit Is gegaan 
tengevolge van aanslibbing van schorren en ach
teruitgang van zijarmen ais: Sloe en Brakman, en 
ook tengevolge: van de afdamming van de verbinding 
met de Ooster-Sohelde.

Hij geeft aan voor Vlissingen:
1B88-1895 19EO-1930

6 ávloeddebiet 1 17° x 10 m3 1 121 x 10 m3
tijversohil 3»6ö & 3»76 &

dus ondanks de toename van het tijversohil een 
vermindering van het vloeddebiet met 5

Ir. I.L. KIe injan gaf voor raai 15 even be
neden Vllsslngen (zie rapport December 1934) een
vloeddebiet van 1 088 m3. Dit soheelt te veel met 
de cijfers van Bonnet om op bevredigende wijze te 
worden verklaard.



Het vloaddeblet is ais er geen aijdellngsohe 
toe- of afvoer is, gelijk aan den Ínhoud opge
sloten tussohen de twee kentervlakken. Men vindt
aldus voor het vloeddebiet voor de Sohelde tot

6aan Vlissingen 1142 x 10 m3. Aan dit resultaat 
kleven fouten tengevolge van het verschil der ken
tert ij den voor verschillende punten van hetzelfde 
dwarsprofiel.

Volgens deze drie methoden komt men dus tot 
de volgende resultaten.
le. volgens Bonnet 1121 x 10^ m3 vloedaanvoer
2e. met behulp van stroom

metingen 1088 <* 11
3e. door oapaoiteitsbe- 

rekeningen met behulp 
van kentervlakken 1142 " H w
In het rapport van December 1933 bestrijdt 

Ir. Kleinjan aan de hand van uitgebreide plani- 
metreerlngen en inhoudsberekeningen de meaning 
van Ir. Nijhoff dat het Sohelde-estuarium is ach
teruitgegaan.

Inhoudsberekening gaf een vooruitgang, ter
wijl bovendien het getijverschil grooter is ge
worden en wel is het van 1862/70 tot 1901/10 voor 
Vlissingen met 2,7 i> ©n voor Bat met 4,1 % toe
genomen .

Het doei van het rapport was niet de studie 
van de heeren Bonnet en Blockmans ook maar ©enigs
zins in twijfel te trekken, integendeel het is 
zelfs gewenscht dergelijke berekeningen met regel

matige
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matige tusschenpoozen uit te voeren. Wel wordt 
op grond van de beschikbare gegevens de meaning
uitgesproken dat het nog allerminst vaststaat 
dat de Sohelde een uit nautisch oogpunt bederfe
lijke toekomst tegemoet gaat.

Zie verder: Happorten II en IV.
L, Bonnet «Etude du regime des rivieres

du bassin de l’Escaut par euba- 
ture de la marée moyenne deoen- 
nale».

Ir.L.van Brabandtï «Note sur les ótales de courant
dans l'onde marée et sur leurs 
lieux géométriques1' in Annales 
des Travaux Publics de Belgique 1908.

Ir. G*P* NiJhoff »Schets van de ontwikkeling der
Schelde».



RAPPORT No. XIV.

Ir. P.Ph. Jan sen i BENI GE AANTE EKENIN GEN OVER HET 
BAMENGEBIED IN DE NESTERoSCHELDE NABIJ OSSÏÏNISSE.

M a a r t  1940,
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Ir «P «Ph.Janseni ESU GE' iUOTMKlNÏNGEN OVER HST
BANKENGEBIBB IN DE WSSTER-SOHELEE 
NABIJ OSSENISSE.
Maart 194-0 (Q Bijlagen).

Aanleiding tot het schrijven van dit rapport 
was de wenschelijkheid tot het vinden van goede 
stortplaatsen voor de in de Wester-Sohelde te 
baggeren speoie«

Op dit onderwerp? had reeds betrekking de nota 
van November 1938* Een naar aanleiding van deze 
nota gestelde vraag, of de Geul van de Molenplaat 
geschikt kan worden geaoht tot het bergen van bag
gerspecie, was reeds voorloopig behandeld in 
een brief van 13 December 1938* Thans wordt deze 
kwestie nader behandeld.

Aan de hand van hydrografische kaarten wordt 
allereerst nagegaan welke veranderingen zich se
dert 1800 in het beschouwde gebied hebben voltrok
ken.

Omstreeks 1800 treft men benoorden Ossenisse 
verschillende geulen aan, waarvan een, het Middel- 
gat, de overhand krijgt. Een noordwaartsohe op
schuiving van dit Middelgat, gepaard gaande met een 
oostwaartsohe uitboohtlng van het bovendeel van 
den Pas van Terneuzen en een westwaartsohe verplaat

sing
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sing van hat 2uidergat worden aanleiding tot het 
ontstaan van twee evenwijdige geulen, welke men 
omstreeks I860 benoorden Ossenisse aantreft. De 
zuidelijkste van deze'twee geulen wordt niet door 
vaste punten geleid en gaat dan ook, naar het 
noorden trekkend, teniet.

Het Gat van Ossenisse, dat deel uitmaakte van 
de zuidelijke geul, is langzaam achteruit gegaan, 
omdat het is blijven optreden ais toe- en afvoer- 
weg van het door het Bankengebied van Ossenisse 
stroomende water.

Tengevolge van de noordwaartsohe uitbochting 
van het Middelgat en de nog steeds doorgaande uit- 
boohting van het Gat van Ossenisse, blijven die 
geulen door het Bankengebied van Ossenisse water 
trekken; men mag evenwel geen versterking van 
deze geulen verwachten, aangezien de oostwaartsohe 
uitbreiding van het Bankengebied den weg verlengt 
en dus de strooming verzwakt* Gedeeltelijk wordt 
deze uitbreiding van het Bankengebied beheersoht 
door de geulen door het Platengebied van Valkenisse 
hoe meer water deze geulen trekken, hoe meer wa
ter aan het Zuldergat onttrokken wordt, des te 
minder kan het 2uidergat een naar het oosten ko
men van de Platen van Ossenisse tegenhouden. Ook 
het z.g. *>Oude Hoofd" van Walsoorden heeft geen 
günstigen invloed op deze ontwikkeling.

De geulen door het Bankengebied van Ossenisse
ver-



verplaatsen zich onder invloed, van den ebstroom 
in noordwaartsohe richting, de geul van de Molen
plaat heeft dientengevolge een voor den ebstroom 
minder gunstige ligging gekregen. Men ziet dan 
ook sedert 1931 een achteruitgang van deze Geul 
en van het daarbij aansluitende deel van het Gat 
van Ossenisse.

De in 1939 ih de Geul verrichte metingen wij
zen erop dat de Geul een eboverwicht heeft, 2and- 
transportmetlngen op 50 om boven den bodem wezen 
uit dat er zoowel van benedanstroomsche zijde ais 
van bovenstroomsohe zijde een resulteerend zand- 
transport in de richting van de Geul plaats vindt.

Vorm en richting van de riffels op de Plaat 
van Ossenisse toonen aan dat de over de banken 
trekkende vloed materiaal voert naar de Geul, ter
wijl de hoeveelheden die de eb zijdelings afvoert 
geer gering zijn. Alles wijst er dus op dat de Geul 
van de Molenplaat langzaam achteruitgaat ; de Geul 
treedt op ais zanddepotv

Soodra de Geul geheel opgevuld is zal de 
drempelvormihg in het Zuidergat sterker worden, 
ook zal de uitbreiding van het platengebied in 
oostelijke en noordelijke richting in versneld 
tempo geschieden.

Het storten in de Geul zou in de practljk 
neerkomen op het vormen van een drempel in de Geul 
nabij het Middelgat. Hierdoor wordt het vloedde-

biat



biet van de Geul nauwelijks beïnvloed. Boven 
en n a a s t  het depot zullen de snelheden dus eenige 
verhooging ondergaan, daardoor een gedeelte van 
bet zand door den vloed weer gebracht wordt op 
den drempel in het Zuidergat.

Het gebruik van de Geul van de Molenplaat ais 
stortplaats voor baggerspecie wordt derhalve 
niet aanbevolen.

Zie verder Rapport no. XI.
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Ir.P.Ph. Jansen j HET GEBIED VAN DE WESTEH-SGBELÏÏS
NABIJ WALSOORDEN.
April 1940. (28 bijlagen).

i

Binnen bet in dit rapport beschouwde gebied 
vallen twee punten die steeds meer de aandacht zul
len vragen van den Nederlandschen en den Belgischen 
Waterstaat-, t.w. het Schaar van Waarde en het 
zg. «OHde Hoofd» bij Walsoorden.

Aan de hand van de hydrografische kaarten 
wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van dit gebied sedert 180G.

Het Zulderg&t treedt steeds op ais ebgeul.
In den aanvoer van het bloedwater vervult het een 
functie van wisselend belang.

Het Schaar van Waarde is altijd meer een 
vloedgaul geweest, het voert zijn bloedwater door 
het Platengebied van Valken isae naar het Nauw 
van Bat. De daartoe zich vormende geulen verplaat
sen zich onder invloed van den ebstroom vrij snel 
in westelijke riohting. Periodiek ontstaat een 
nieuwe geul ten oosten van de oude*

Een afsplitsing van de Kleine Plaat van Wals
oorden, tengevolge van den doorbraak van de vloed- 
geul die deze scheidde van de Groote Plaat, is 
oorzaak dat het Zuidergat omstreeks löéo een meer

wee-
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westelijke richting krijgt. Het Gat van Ossenisse, 
dat alah steeds verder naar het oosten verplaatst, 
krijgt omstreeks I870 een verbinding met het 2uider- 
gat. Aangezien deze zuidelijke geul niet door vaste 
punten geleid wordt, gaat zij naar het noorden 
trekkend langzaam teniet,

Het Middelgat trekt steeds verder naar het 
noorden en geeft het vloedwater in het Sohaar van 
Waarde een andere richting. Daardoor zoekt het 
zioh omstreeks 192O een weg door het Bankengebied 
van Valkenisse.

Dit Nieuwe Sohaar van Waarde is sinds zijn 
ontstaan zoover naar het westen opgesohoven dat de 
tengevolge van de ligging van het Oude Hoofd reeds 
verstoorde waterverdeèling in het 2uidergat door 
zijn aanwezigheid een nog onregelmatiger beeld 
gaat vertoonen. Door baggerwerk wordt het tegen
woordige Sohaar nog op diepte gehouden. Üoch moet 
men zioh afvragen wanneer het in het Scheapvaart- 
belang gewenscht is geen baggerwerk meer in het 
Sohaar van Waarde uit te voeren, deze geul dus aan 
haar lot over te laten en de vorming van de nieuwe 
verbinding in het verlengde van het Sohaar van 
Vatkenisse te stimuleeren.

In de jaren 1934 en 1935 zijn in het gebied 
bij Walsoorden metingen verricht. De resultaten 
zijn in verschillend© kaartjes vastgelegd, Ook 
werden capaoiteitsberekeningen uitgevoerd voor de

var-



verschillende vakken waarin de meetraaien ver
deeld zijn. Met behulp van deze oapaciteitsbere- 
keningen werden stroombedden geteekend voor de 
tijden van maximale vloed- en ebstroom*

Het blijkt dat het Zuidergat een eboverwicht 
heeft van ongeveer 3° millioen m3, terwijl de vloed- 
geul een even groot vloedoverwioht heeft. Het Schaar 
van Waarde heeft geen bepaald overwicht.

De zandgehaltemetingen wijze/n erop dat bij 
het begin van de eb langs de platen de grootste 
zandbeweging optreedt, omstreeks 6 uur na H*W. 
Vlissingen wordt de veraeeling over de geulprofie- 
len meer gelijkmatig, tegen het einde van de eb 
vindt men hst grootste zandtransport in het mid
den van de geul.

tijdens den vloed kan men in het Zuldergat 
het omgekeerde opmerken, eerst de grootste tran
sport en in het midden van de geul, later ook grea
ter© transporten langs de kanten van de geul. De 
grootste zandverplaatslngen treden op in het Sohaar 
van Waarde, daardoor wordt de snelle verplaatsing 
van deze geul bevorderd.

In 1939 werden aanvullende metingen verricht 
in den zuidelijken Ingang van het Sohaar van Waar
de om een inzicht te krijgen omtrent de hoeveel
heid zand welke bij normale getijden wordt ver
plaatst .

Voor deze metingen maakte men voor het eerst 

gebruik van eenlge nieuwe instrumenten waarvan



een lcort© beschrijving met teekening is opgenomen* 
Om na te gaan welken invloed het Oude Hoofd 

heeft op het stroombeeld boven- en benedenstrooms 
ervan, werden ook daar nog eenige aanvullende me
tingen varrioht.

Door voortdurend baggeren langs den rand van 
het Plaatje van Walsoorden wordt een uitgroeien 
van dit Plaatje tegengegaan, de vloedgeul tus- 
schen het Plaatje en de Plaat van Walsoorden krijgt 
daardoor geen kans door te breken, man besten
digt dus op die man-der een permanent onevenwioh- 
tigen toestand. Eenige staatjes geven een indruk 
van de hoeveelheden die per jaar gebaggerd wor
den.

Bijgevoegd zijn eenige kaartjes die laten 
zien welke de invloed van den berm is op den 
stroomingstoestand. Inkorting van het Oude Hoofd 
zou een günstigen Invloed hebben op den stroom, 
terwijl door eenige korte dammen een svengroote 
veiligheid van de geeuwsch-Vlaamsoha Polders 
wordt verzekerd ala door een enkele zeer lange,

2ie verder de rapporten nos. I en VI.
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