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J.M. Saarloos. De verdieping van het zeagat van het Vlio
sedart 18 ~l.

1944. 10 blz. 28 bijlagen, 11 staten.

Evenals voor de mond der 3chelde en het zeegat van Texel
werd verricht (rapport rllg. 119 en 120) werd ~oor het zeegat
Van het Vlie een verdiepingsberakening opgezet.

Dit geschiedde weer met behulp van dwarsprofielen over
de geulen. Juleen de verschillen werden geplanimetreerd. De
reductievlskken werden bepo'üd met behulp van de LW-gegevens
van de peilschaal op Terachelling. Nagegaan werden de ver
diepingen en varondiepingen van 20 833 ha. Dit is in een
tijdvak van 102 jaar met 99.000.000 rrf5 verdiept of gemiddeld
45 Cm per eeuw.

Neemt men een veronderstelde bodemdeling aan van 16 cm
per eeuw, dan is de uit schuring geweest 65.700.000m3 of
31.5 cm voor de periode 1831 - 1933.

Voor de kortere pariode 1866 - 193~ wordt de verdieping
becijferd op 59.600.000 m3 of 28,6 cm en de uitschuring op
37.700.000 m3 of 18,1 cm in 67 jaren.

Bij de Jche1demond was de uitschuring groter. Vooral
het binnengebied van de buitendelta van het Vlie verdiepte.
Echter ook de zeebodem buiten de buitendeltA. Da zeerand
van de delta verondiepte opmerkelijk. Toch bleven de veran
deringen binnen de grenzen ven ongeveer 60 cm + en 60 cm - •

Een overzicht worut nog gegeven van de verandering van
de 1ieeing der eeulas30n.
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Verdiepln9> 50 dm

c:::J • ZO-SOdm

c-=J 0 -20dm

L ..~ Verondicping 0-20dm

r.7."J _ 20- SOdm

.::~ • ) 50 dm




