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RAPPORT : Alg. ~6.

D 6>5.

Or Ir J.ven Veen e.8. ·~tormvloedshoogtenop de benedenr1vieren in het
jear 2000.

Ontwerp-verslag v.d. S.V.-Comm1es1e
bijl. A Gegevens betreffende de HW's.
b1jl. B Anelyse stormvloeden
b1jl. C Invloed opperwater
bijl. D Zeesp1egelr1jzing (Alg. Dienst)
bijl. E Frequentie HW-etanden (Stroband)
bijl. Fiskundige berekening

1~42. ssme.n 212 blz. 6.5

Dit rapport is aen vervolg op-de rapporten Alg. 54 en Alg. 66. De wie
kundige berekeningen kwamen gereed, terwijl ook de kensberekeningen en statis
tieken voldoende ver gevorderd waren om een rapport op te stellen. Het vraag
stuk kan dus thans uit een drietel gezichtepunten worden bekeken :
la. ~~_~~~~~~!~6~~~~~2~!.De stormvloeden worden dearbij opgevet als de

superpositie ven de invloeden van de 5 factoren wind, getij, bOdsmdsling,
opparweter sn waterstaetewerken. Door de mex1ma van elk dezer op te tellen
ontstaat de hoogst denkbare vloed. Hier wil men ver beneden blijven, omdat
het niet wel mogelijk is de dijken daarvoor voldoende hoog te meken. Men
rekent dus n1et met het semenvellen ven een diterste,opW8eiing, eed springtij
en een hoog opperweter, doch met veel lagere wearden.
28, earschiJnl1Jkheid9l!lethode. Gerekend werd met eeuw-max1Jlle, d. w. z. mat

stäDaën-zöäIs-aIë-Iö-ëëö-tijdsverloop van 100 jaer verwacht kunnen wor
den. Beredeneerd werd, dat het niet nodig W8S voor het eigenlijke beneden
rivierengebied te rekenen op een eBDenvsllen vsn een storm en een hogs opper
weterafvoer. Er werd zelfs mét de gemiddelde r1vierafvoer gsrekend.
}e. iskundi6e methode. Uitgaande ven de beide voorafgaande methoden bepaal.

aë-räDavoor;ääraën (SV-stenden te Hoek van Hollend en Hellevoetsluis en
de nOrMale opperwaterafvoerJ konden alle stormvloeden lengs de benedenrivieren
worden berekend. De bereken1ngsmethode werd vooraf vele malen getoetst esn de
bestaande toestend. •

GekOmen wordt tot de volgende dV-stenden, ind1en-het V1er-eilandenplen
voor het jser 2000 la u1tgevoerd. De deerachter tUB8en haekjes geplaetste

'getallen zijn de'u1tkomsten ven het' jongste rapport ven 1~44 (z1e R 214).,

Roek ven Holland 4.05 + (4.00 +)
Rotterden\ 4.45 + (4.}) +)
Krimpen eld Lek 4.p} + (4.42 +)
Dordrecht 4.17 + (4.61 +)
~erkendam 4.~1 + (4.80 +)
Hellevoetslu1s 4.45 ~ (4.}5 +)
il11l!llllstad 4.75 + (4.70 +)

lfill8llledorp-Moerdijk 4.80 + (4.80 +)
Dong8lllond 4.86 + (4.80 +J
Heusden 4.81 +

D1t zijn dus etanden b1j een vloed zoels. die met een kans ven 75 ~ ~
een eBllw niet overschreden en met een kens Y8n 25 1- in een eeuw wel overschre
den zullen worden, indien daarb1j een Dormale opperweter-afvoer optreedt. Er
worden ook c1jfera gegeven voor het geval hogere opper..ateretvoeren met d1e
etorm eamenvellen.

In het beschrevan repport en 1n de bijlegen komen zeer vele feite11jke
gegevene-voor betreffende d~ etenden op de benedenr1v1eren.

Zie voorts Alg. l}} en Alg. 1}4.




