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Ir.H.A. Ferguaon. Varbetering 'oVeaterachelde bij Bath en elsoorden.

1942. 21 blz. 9 bijlagen.

Met het oog op een mogelijke toekomstige wenselijkheid de bocht van Bath
te verbeteren ten behoeve van de veart op Antwerpen werd de schr. opdracht g
geven op globele wijze te onderzoeken welke mogelijkheden ten dien aanzien
eenwezig zijn en hoeveel die zouden moeten koeten. Men kan daarb1j dure red1
cele bochtefsnijdingssystemen toepassen, dan wel kleine goedkopere.

Plan A. Hierbij is de nieuwe hoofdyaerweg gelegd ten noorden ven het
Schaar van da Noord. De n1euwe rechteroever moet yerdedig4 wor~

den daer de nieuwe geul anders mat een snelheid ven ce. 200 m per jaar naar
het Noorden zeI treklcen. De kruin ven de dam is op }.oe Jll + gadacht, d.i.
0,60 + HW. De oude geul moet afgesloten worden. De kromtestreal wordt van
650 m op 2400 m gebracht. De kosten van een en ander worden geraamd op
fl. 5.700.000.- .

Plan B. Bij dit ruimer opgezet plen heett de doorsnijding door het lend
van Saottinge plaets, om te beginnen met een geul van'200 m bode

breedte en 12,50 m -NAP bodemd1epte. Zr zou daarvoor reeds 15.000.000 m3 spe
c1a gebaggerd moeten worden. De oude geul zou, evenals bij plan A, afgeslote
moeten worden. De kosten worden geraemd op tl. 10.650.000.-. Eventueel kan
etroomafwaerts een nieuwe bochtatsnijding volgen near het Schaar van Valkenis

Flan C. Een tussenoplossing Yoor fl. 5.650.000.- •

(Opmerking. De hierboven genoemde kosten zijn bepaeld zeer veel te laag
geschat, o.e. omdat met een oanvankelijk te baggaren geul van slechts 200 m
breedte gerekend 1s of met een geulprofiel van ong. }OOO m2 -NAF. Het normele
rivierprofiel ia hier 12000 m2 -~\P. Gerekend zal wel moetan worden op aen te
beggaren profiel van 7000 m2 en men komt dan op 4000 x 7000 - 28.000.uoo m3 i
plaata van op 5.000.000 m3. De rest of (12 000 • 7 000) x 4 000 lil - 20.UOO.00
m3 zal gedeeltelijk door de stroom zelf versleept worden, doch men mag niet
aannemen, dat dit zich op plaatsen afzet, wear het niet weer weggebeggerd be
hoeft te worden. Ook daarvoor zal men dus nog veel moeten rekenen. v.V,l

Beholye voor de bocht van Bath maakt achr. een begroting op voor het ~eg
baggeren van het Oude Hoofd van Walsoorden, dat meavormig in de vaArgeul uit
steekt en weinig nut heeft. De geschiedenis van deze krib, aangelegd in 1560,
wordt nagegaen: het onderhoud ia na 1900 n1et groot, vermoedelijk doordet een
achelpbank aanwezig 1s op ~ 15 n -NAP. Opgemerkt wordt dat dus varm~edèlijk

ook de oever vrij stabiel zal zijn zonder ver vooruitspringende Icribwerken.
De kosten van het inkorten van het Oude Hoofd met 250 m an het opnieuw verde
digen van de reat zal ongeveer rl. 800.000.- moeten kosten. Moet ook de naaat
gelegen oaver verdedigd worden, don komt men tot fl. 1.125.000.-, Vermoede
lijk zal men door opruiming van het Oude Hoofd niet meer het 300.000 n3 jaar
lij~se baggerwerk behoeven te varrichten ter instandhouding van de br~te ven
de vaargeul eldaar. (Dit is dan een voordeel voor de Belgen, gekapitaliseerd
groot ongeveer 25 x }OO 000 x tl. 0.25 ~ tl. 1.900.000. -J • .-

De opmerking wordt gemaakt, dat een inkort~g van het Oude Hoofd niet
nodig is indien men de Schelda volgens de aa van het Schaar van Neerde ~il

normaliseren en het Zuidergat w11 afdammen. Dit zeer grote plan zal echter
wel niet in aenmerking kunnen komen.
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Voorlopige berekeningen ven veraDÓeringen die
in de getijbeweging op de .Ieilterschelde en de
Belgische 3chelde tot Lillo zullen 0n.Yreden,
indien wijziging wordt r,angebrecht in het geu
lenstelsel, en het Lînd Ven Seartinge wordt af
gesloten.

September 1942. 55 blz. 14 bi jlagen.




