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BAPPORI-.:-.\l~.!!.§.!.
B 87.

12!::Jr. Joh. van "'een. 3ag_'eri!!S in
1938.

de Westers9Èelde (3ch'lar-'y!!!! Waarde).
7 blz. 1 bijl.

31ijkens de putlicatie van de 3elgische ~aterst'lat lopen de
stormvloeden te .\ntwerpen belangrijk roger op dan verder stroom
opwaarts. vok te Vlissingen blijrt de sto~vloed oetrekkelijk
laag in verhouding tot die te ,\ntwerpen. Op c'e lederlandse tichel
de is dus een oplopende stormvloedslijn, op de ielgieche een da
lende. "en heert hier vlg. schr. een ui t waterstaatku:ldig oog
punt belangwekkend geval, dat ook in de 3iesbos vJorkomt en vuur
de afsluiting ook in de Zuiderzee. ~ergelijke gebieden. die tij
e'ens storm een "kuil" vormen, zijn niet beniJdenswa'lrdig. De OJr
zaak -van de kuilvorming is een grote kOl"lberging in verhouding
tot een ongunstig kleine inlaat. Foldert men dus in een kuilge
oied gelegen terreinen in, dan stijgen de waterstanàen; ook ge
beurt dit, wanneer men de inlaat verruimt. ieide heeft men op
~elgisch gebied gedaan.

re rijzing van de maximum-standen in de kuil boven Antwerpen
is dan ook evident. Te Wetteren, 70 km boven Antwerpen, k.a~ in
1906 een maximum stand voor van 2.64+ NAP, in 1930 werd daar
3.77+ bereikt.

Indi en de Schelde verder wordt verb eterd, zullen de vlo eden
boven Antwerpen nog belangrijk stijg~n. Als middel om tot een
gezonde oplossing te komen, noemt schr. een RfdaM~ing van de ve
le bedijkte zijriviertjes van de 3elgische &chelde. In Nederland
heeft men vrueger ook vele van deze open riviertjes gehad, doch
èeze allengs afgeds'lld en zo de dijkslengte sterk bekort. "is
schie:l zou men de gehele oovenluop der Schelde en diens zijtakken
achter een keersluis (bij Hemikse'll) kunnen zetten. '"'e ('ngelijkse
getijbewe~ing zou dan kunnen doorgslln, zodat te ~ntwerpen dezelf
èe normale eo- en vloedhoeveelheuen en dezelfde normale getljver
schillen zouden vuorkomen als thans.

Het alternatief van het bouwen van een keersluis te IieMikse'1
(of daarumtrent) is een verhoginp; van alle dijken langs ~chelèe,

')ur~e, 'lethe, Senne enz. dan 'vel het Maken van overl'lJltpolèers
of bergouezeons, \va'l!'in v"lrloende vloerl'~ater tijdens Etor." geJor
gen kan wordefl. In. 3elp;i~' .1oeMt ."en deze ''pot,101ders''.

"en wenst in 3el .' 0,," t de 3chelde goed '::Jev'\'lrbaar te heG
ben en men baggert da'1rYoor ja',rlijks eFn viertal rnillioenen "l3
ui t de ies terschelde bi jo 3ath. .lndel'zi j ds wenst men l:lge standen
in het "kuilgeoied", doch elke dm Meer diepte bij 3ath p;eeft eni
ge millio enen m) meer sto r~vloedwater ooven .\ntwerpen, dus 'Vuter
stsndsverhuging.

Ren Gaggering in het vcha9.r van .I'l'lrde heeft ui terallrd 'liet
die funeste gevolgen als een baggering tussen 3ath en Antwerpen,
doch is niettSl1'\in nadelig voor de "kuil". Voor elke m3 zand, die
beneden Antwerpen geoaggerd wordt, moet men enige tientallen m3
water rekenen, die de "kuil" helpen verhogen. Weliswaar stort men
de gebaggerde specie weer in de rivier,doch steeds op een plaats,
waar zo weinig mogelijk stroom loopt en dit belemmert de stroom
dus weinig. '

up de SV-hoogten op Nederlands gebied heeft het baggeren geen
invloed van betekenis. Een kee'rsluis bij He'niksem zou ook voor
~ederland nauwelijks enige nadelige gevolgen hebben. ~et baggeren
van de delgen op aederlandll gebied strijdt dUB weinig of niet met
de :lederlandse belangen voor zover die thans te overzien zijn, doch
heett grote invloed op de SY-standen in Selgië zelt,

(Zi e ooit Alg. 4.9 en 'Alg. 11+5.)



Ir. p.Ph. Jansen.

Alg. 48 ~.

R.175

~~ota over een onderzoek n~8r de keuzo van
stortplaatsen voor bOggerspecie in de .•eo
t"rsc:lelde.

Novenber 1938

de. 4ób
H.I01.

17 blz. 2 bijlagen.

Ir. P.Ph. Jansen. Enige aantekeningen over het bankengebied in
lUl \Ieeterscheldo nabij Osseniese.

JO L:aart 1940.

Alg. 48 c.
R. 176.

27 blz. 8 bijlagen.

Ir. p. Ph. Jansen. Nota betreffende het onderzoek near de aard
ven anige in de ~esterechelde nabij Kapelle
baIL~ gecongtateerde ondiepten.

Juni 1938

Alg. 48 D.
R.50

ï blz. 5 bijlagen

Ir. P.Ph. Jansen. Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de
verdiepingen voor de oaver van da Zuidwatering
van da polder Walcheren.

Maart 1939.

Alg. 4(, ;,;.
R.B8

39 blz, 13 bijlagen.

Ir. I.L. Kleinjan. Het gebied van de .Iesterschelde nabij Bath.

92 blz. 4'/ bijlagen.




