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RAPP0QT ; Algw

C 498

Ir. G.P. NijhoCf. ~~treffende de noodzakelijkheid
~~ eyetematisch onderzoek van

de Westerechel~

Febr. 1929. 20 blz. en 0 bijlagen.

Deze nota werd geschreven naar aanleiding van een verzoek
van het Dept. van.Vaterstaat.

chterUi tgang van de beetaande to estand op de dest erschel
de door natuurlijke oorzaken, zowel als verhoging der eisen,
welke de scheepvaart etelt, kunnen aanleiding geven tot zwaar
dere verplichtingen van Nederlandse zijde of eventueel tot aan
Spraken op Nederlandee verplichtingen van Belgische zijde, zij
het dat deze zich mieachien zullen beperken tot het verzoek om
Nederlandee toestemming tot het doen uitvoeren voor Belgische
rekening van werken tot handhaving of verbetering van de be
etaande toestand. Het is om mogelijk toekomstige aanspraken
van Belgische zijde op handhaving of verbetering van de vaar
geulen en de daartoe voorgestelde maatregelen kritisch te be
oorgelen, noodzakelijk, dat van Nederlandse zijde 'beschikt
wordt over een vOlledig inzicht in het mechanisme van de zee
arm de Nesterschelde en de daarin uitmondende tijrivier de
Schelde.

Onze huidige kennis daarOmtrent is ontoereikend om te
ant,,,oorden op een der eerste vr'egen die gesteld kunnen wor
den: van Nederlandse zijde heeft nooit een systematisch on
derzoek plaats gehad. Van Belgische zijde werd voortdurend
wel actie en belangstelling getoono, zij het ook dat van die
zijde studies w,rden ondernomen gegrond op onvolledige gege
vens, welke de deur openlaten tot het stellen van foutieve
en zowel voor Belgische als voor Nederlandse oelangen scha
delijke conclusies.

l:lelRngrijk is de oplossing der vra!l.g of de .1esterschel
de in een stadium van toenemende of afnemende capaciteit ver
keert, dan wel in een periode van betrekkelijk evenwicht. Hoe
staqt het met de zandverplaatsingen uit het Nauw van Calais
via de Scheldemond ?

De wenselijkheid '.ordt uetoogd voor het doen phatsheo
ben van een vooronderzoek van histo ... ische, geologische, water
loopkundige a!l.rd. (zie de 'schetBen' VRn [r. G.f. Nijhoff, ·~s .
.\lg. 6, 8, 10, 17.)

Voor een goed in;>;icht en voor vergelijking '10et niet al
leen de ,/esterschelde, doch het gehele Nederlandse kustgebi ed
op analoge wijze worden onderzocht.



Alg. 1 A:.
R.222_

Ir. J. F. SchÖnt'eld. Voorlopige nota omtrent de in de West er
Scàelde te verrichten waarnemingen en

haar bestudering.:.,

Juni 1930. 11 blz.

idem. Overzicht van de opzet van het· verrichte
tot 1 Nov. 19}0.

1 November 1930. 17 blz.

Het uiteindelijk te bereiken doel is het verwerven van zo-

~
danige kennis omtrent de zeearmen en benedenrivieren in het al
~emeen. en allereerst van de Schelde, dat de daarin opt redende
verschijnselen en hun oorzaken juist worden begrepen, zodat de
doeltreffendete en meest economische verbeteringswerken kunnen
worden ontworpen en uitgevoerd, en in hun gevolgen overzien.

Alg~ 1 B.
R. 21.

~ J.F. Schönf'eld. Qrganisatie van de Studiedienst.

21 April 1931. 7 blz.

Hierin ook de opdracht van de Minister aan Ir.Schönfeld.

Betoogd wordt dat de mees~ aanbevelenswaardige toekomstige
organisatie een dienst is, omvattende de zeearmen en kustverde
diging. Naast studie zal de dienst te belasten zijn met de uit
voering van werken. Als studieterrein wordt genoemd de kust
strook van Sangatte tot de Duitse Bocht. De dienst moet. een
sterk op de practijk gericht karakter dragen, en dient in be
langrijke mate met de uitvoering van werken te worden belast.
Een dienst, welke zich uitsluitend met de studie der verschijn
selen zou oezig houden en welke niet met de uitvoering van wer
ken zou worden belast, zou gevaar lopen door gebrek aan directe
bemoeienis met de practijk op de duur oeneden ~t recht te koes
teren verwachting6n te blijven. Een directievorm is op de duur
onvermi jdel1 jk.

De werken die de dienst zou moeten behartigen zouden zijn:
1. de Rijkskustverdedill;ingen;
2. de wrakkenopruimi ng;
3. de werken in de ~aterweg (benedendeel) en in de Briel

se Maas, Schelde en andere zeegaten;
4. de werken in het Waddengebied.

Opmerking: Tot Oct. 1942 is de koppeling aan de practijk zodanig
geweest, dat de hoofdingenieurs die met de studie belast waren,
tevens belast waren met het practijkwerk.

Het van de firma Doeksen, Westterschelling, des zomers
gecharterde meetschip "Oceaan" ging in de oorlogsdagen van Mei
1940 in het Amelander Gat verloren.



Ir. e.p. Nijhofr.

••

Alg. lC.

C.502

Note betreffende de Vreeg op welke wijze de
in 19}0 aangevangen studie betreffende de
zeearnen en benedenrivieren behoort te wordeh

voortgezet.

November 19 }O.

Alg. I D.
C.500.

24 blz. 0 bijlagen.

Ir. Q.P. Nijhoff. Voorlopige studie betreffende de zeearmen en
benedenrivieren in Nederland speciaal met het
oog op de westerschalde.

Nov9lllber 19 }O.

Alg. I E.
C.50}

8 blz. 0 bijlagen.

Ir. 1.F. Sehönfel'. Voorlopige aantekeningen bij de "Schete ven
de ontwikkeling van de Schelde," door

Ir. G.p. Nijhoff.

!.laert 19}1.

Alg. 1 F.
C.l005

I} blz. 0 bijlagen.

Ir. I.L. Kleinjen. Veralag over de in 19}O, 19}1 en 19}2 ver
richte lodingen ven dwarsprofielen der

lI'esterschelde.

1ul1 19}}.

Al~. 1 G•
. 17.

16 blz. ~} bijlagen

Ir. 1.L. Kleinjen. Verslag over de in 19}~! 19}1 en 19}2 op de
,les terschelde verrichte metingen en waarne
mingen.

December 19}4.

Alg. 1 H.
R.15

8b blz. }5 bijlagen.

Ir. 1.L. Kleinjen. BasehauwinEen en berekeningen over de ontwik
keling van de "esterachelde en haar mondinga
gebied sedert 1800 op grond van de beschikba-

-e hydrografische kaarten.

December 19}}. 104 blz. 26 bijlaF



Ir. M.H. v. Beresteijn.

4b

..ug. 1 I.
R. }'J

Nota over de verandering van -de hoog- en
laagwaterstanden in de Jchelde van
Vlissingen tot ~twerpen.

Juli 1'J}1.

Alg. 1 J.
D.3bl.

}'J blz. 8 bijlagen.

Ir. J. VAn Veen.

Ir. I.L. Kleinjan.

Nota betreffende de boringen in de ~chelde

mond.

} biz. '.1 bijlagen.

Alg. 1 K.
R.l'J.

~ele beschouwingen over pleetselijke
wijzigingen in het gebied ven de \',ester
schelde op grond van part iele hydrografische
opnemingen, ~lsmede verslag over de in de
jaren 1'J}). 1'J}4 en 1'J}5 verrichte dwerspro
fiellodingen.

Juli 19}b 2} blz. 3'.1 bijlagen.




