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Verslag afvoermetingen Volkerak en Hellegat in 1941.

1941. 19 blz. 7 bijl.

De mogelijkheid baatond, dat het vermogen van het Volkerak
veranderd zou junnen zijn els gevolg van de eenleg ven de Helle
gatdem in lnl.

Uit ondersteand staatje volgt de vermeardering van het ver
mogen van het Oost-Hellegat (de vaargeul)

in 19}1 in 1941

vloed }2.9 mill. ~ ,6,4 mill. n!-
eb }6, 7 .... ,8,4....

. vermogen 69,6.... 114,8.."
ebaurplus J,B".. 2,0" ..

De cijfera van hat eb-surplue zeggen niet veel, dear deze
voortdurend aterk wisselan. De voortplantingssnelhaid is in het
nieuwe vaarwater sedert 19}1 ong. 1,74 mael zo groot geworden.
De doorlatings-factor bh3~ is t~eg.nomen van ,}60 tot 1169' m3/2,
Er heeft dus een meer den tweevoudiga verruiming plaats gehad.

Voor het Volkèrak bij Dintelsas .vindt men

in 19}1 in 1941

vloed 9,,6 mill. n!- 88.0 mill. tri'
eb 81.2 ".. 78,4.."
vermogen 176,7.... 166,4....

Deze betrekkelijk geringe verandering is echter slechts
schijn. Vermoadelijk haèft men in 19}1 de vakbraadte ,0 à 60
meter te groot bapaald, daer dit toen mat de afstandalijn ge
schiedde. Thans kon hat profiel, zowel wat de breedte els de
diepta betreft, met de moderne hulpmiddelen veez nauwkeuriger
worden bepaRld; (echotoestel, efstandmeter, sextent).

De zputgrens bij HW vertoonde geen merkbare verschillen
met 19;1.

De conclusie luidt, dat geen merkbare wijzigingen in de
af- en aanvoeren van het Volkerak hebben plaats gehad.




