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Dr.lr.J.van Veen~ ~erw~chten BtormvloedBt~ndeno~~beneden

rivieren. ~erBte vo()rl~~ecijfering.

1959. 56 blz. 11 bijl.

In ~ansluiting aan de plannen tot inpoldering van de ~ies

DOS, het watervrij maken van ~ordrecht en het afda~~en van de
Jrielse I~as, was het nodig een inzicht te verkrijpen in de toe
kOrtstige stoI""lvloedshoogten..~en uodelTJdaling vlln 2 C'Tl per 10 jaar
werd alngeno~en, terwijl gerekend werd op toestqnden zOals in het
j'l'H' 2uO verwacht kun~en wQrden.

De afda~'T1ing der .:>rielse "aas zal zoals uit een zg. exacte
berekeninr olijkt, slechts onbetekenende SV-verho~ingen teweeg
brengen: te H.v.Holland en "aasslui<: 1 cm, t(; :l '.rdingen 4- cm,
te Goidschalxoord 2 cm, te Dordrecht 5 cm, te l'.rirtpen 2 CM en te
:lotterdam 2 cm. Heuwe, zeer uitvoerige oerekeninp;en, wa'lroij de
3iesoos tevens is a~gedalTJd maar alle besta~nde rivieren openblij
ve!l, werden begonnen, doch k',vamen nog niet gereed. ';r werden dien
aangaande schattingeil Ge~,'\~,.

Bij Hoek van Hulland is een kuil van ong. 4-0 cm diepte; deze
zal vermoedelijk tot de helft vervlakken. Voor wllterstq~tslVerken

van de periode 1916-2000 wo'rdt, ui tgaancJc van de vloed van 1894
genomen:

voor Hoek van Holland 20 cm verhoging
., .Yillemstad 20 " 'I

"
\Vi11emsdorp 4-0

" "., Dordrecht" 4-0 ol .,
ol Rotterdam 55 .. "

" Krimpen 35 " ..
!"e S'v'-stand te Hoek van Holland in het jaar 2000 wordt be

cijferd op 4- m + NAP. itgaande hiervan en van een stand te Keu
len van ongeveer nor:naal worden de volgende stanien afgeleid

Hoek van Holland 4-.00+ 4-.00+)
Willemstad 4-.60+ 4-.70+)
Willemsdorp-~oerdijk 4-.70+ 4-.80+)
Dordrecht 4-.58+ 4-. 61+)
Rotterdam 4-.24-+ 4-.33+)
Krimpen 4-.55+ 4-.4-2+)
:tlce.kerK 4-.4-0+
Schoonhoven 4-.4-3+
Anna Jacominaplaat ong, 4-.68+
Dongemond 11 4-·7u+
Heusden " 4-.85+
Werkendam ol 4-. 85+

De stand van 4-.00+ te Hoek van Holland werd voorts nog ge
comuineerd met standen te Keulen van 9.72+,8.25+, 7.80+ en 4-.82+.

(upmerking : veze nota werd ~anleiding tot het oprichten
v~n de StoI'Mvloedscommissie, zie :lapport Alg.
66. ~e jongste cijfers dier commisêie staan
hierboven tussen haakjes. ~r iB dus practisch
weinig verschil met de eerste schatting. )




