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RAPPORT : Alg. 110.

R lJ?

DI' Ir 1. van Veen. Invloed land.inningswerken in Helle$8t op de
stromen in het Vuile Gat en in net liaringvl1et.

194J. 6 blz. } bijlagen.

De Directeur vnn de 'W. V. Eiland Tien Gemeten" richtte een
adres tot de Secreteris-Generaal ven Waterstsat. waarin zijn
vrees tot uiting kwam. dat de in 194} aangelegde landwinninga
dem (rapport Alg. 10?) schada zou berokkenen asn da oavsrs vsn
Tien Gameten. Ook in 19}1 werd door hem een soortgelijk adres
ingezondan naor aanleiding van de aanleg van de beteugeling~

dem- van het Hellegat (Alg. 2),
• De nieuwe dam, wiens kruin op iets beneden a.w. ligt. is
-geen stroomleidend werc. hij is slechts bedoeld els een conso
lidetie van de zandbank en als een golfslag-kerend werk. Het
algemene doel der landwinning is de stromen te verzw~kkan, niet
te verstarken. Het denkbeeld, dat de stroom in het Vuile Get
zou zijn toegenomen als gevolg van de Hellegat-dam van 19}1
wordt ~eerlegd met cijfers.

De onderhoudskosten ven da oever van Tien Gemeten wordt
nagegaan. waarbij blijkt dat zij laag zijn en geen eanleiding
geven tot het meken van veronderstellingen over snellleidaver-
oeerderingen. • De vrees is dua geheel ongegrond.

Gewezen wordt nog op het feit. dat het Vuilo Gat sinds
120 jaren of mear verdiept en dat het Haringvliet bezuiden
Tien Gemeten verondiept. Dit wordt verklaard door ta wijzen
op de zandtoevoer uit het Volkerak (+ 56 mill. m3 in 120 jaar).
Dit is geen kunstmatige, doch geheel-netuurlijke gang ven za
ken. Het Volkerak varrulmt misschien in een tempo vaD 5i ~
in 10 jaar, een cijfer. dat in verband met de korte periode
van profielswaarnamingen nog zeer onbetrouwbaar genoemd wordt •
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