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RAPPORT : A.1B, M',
R 107, D 465,

Dr 1,1, DronJcers. Atsluit!ng ven de Oude 4.

Sept.1746. 14 blz, , 1 bijlage,
!MI* •
6 ...Ma.

In bovensteende nota zijn ondersteende vressn beeatwoord:
1, Welke verenderingen bij gemiddelde getijbeweetaa de
vloed- en ebvermogena en de aex1Jllele stroaen bij vloed en
eb onderssen,
2, Hoe groot zijn de wijzigingen in de H,.,-ataDden leasa
de rivieren bij gemiddelde getijbeweging en bij een hoge
theoreti.che stormvloed,
}. b8llzo de vereDderingen, die de opperweteretvoer zal
ondergaen lengs de verschillende riviera~n bij g..idde14e
sstijbeweging en bij gltJlliddelde opperwsterlltvoer van de bo'fltn
rivieren,

De berekeningen werden ui tssvoerd met de za, exacte
methode,

Bij de berekeningen voor de theoretiache stonlYloecl
voor het jear 2000 werd I11tssssen van een weterstend te Hoelt
ven Hollend ven 4,00 m + JI.A.p. ell 4,80 m + R.A.P. te lIIillllllll
dorp, De stend van 4.80 m + JI.A.P, te iYillllllsdorp heeft be
trekking op een stormvloedatsnd met een s-iddelde jasrover
schrijdingsweerde ven O,OO}} (eis Stormvloedecomaiesiel, In
deze stend ia bovendien de bodemdeling tot het jaar 2000 op
genomen en de verhogende invloed wellte uitgset ven het weter
vrij me~en van de Amerkant, Brabentsa Biesbos en Hollendee
Biesbos,

Uit de berekeningen blijkt, dst te Dordrecht de situatie
met afgesloten Oude Meaa bij de Westgeul 17 cm lagere storm
vloedstanden oplevert den bij het Vier- of Vijf-eilendenplen,




