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1.». Saarloos en 1ac. Haring.

~.

Diepteveranderingen in de mom van de l!:ems
over de periode 1859 - 1928".

1945. 6 blz, 26 bijlagen. 7 staten, 4t cn.

In eansluiting op de rapporten Alg. 119.
120 en 139 betreffende de esterscheldemond.
Zeegst ven Taxel en Zeeget van het VUe ..erden
de diepteveranderingen beneden N.A.I. in de mond
ven de SlllIl8 bepaald.

Dit geachiedde weer met behulp ven dwars-
profielen. Alleen de verschillen tusaen de pro
fielen werden geplanimetreerd. De reductie
vleKken werden bapaald met behulp van do L.~.
gegevensvan de peilschaal te Delfzijl. Ke1ö be
schouwde gebied is }7 191 he groot. De totale
verondieping over de periode 1859 - 19}8 bedroeg
69.200.000 dl, wat overeenk:omt met een gemiddelde
verondieping ven 24 cm of O,} cm per jasr.

Beneden de Koningin b:mma polder is een
doorlopende verdieping geconstateerd. er boven
een grotere verondieping, waardoor het geheel
g~iddeld verondiept. Over de periode 1928 -
19}8 schijnt het gehele Eemsgebied weer verdiept.
de verondieping van 1859-1928 bedroeg 180,'00.000
r, de verdieping van 1928-1,;8 was 91.700.000 ma,
er rasulteert dus van 1659-19}8 een verondleping
ven 8'.200.000 rrl'.

De ligging der hoofdgeula3sen vertoont
weinig veranderingen.




