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RAPPORT:
D 458.

1.M. searloos eA 1. Hari!l§.

Dit gebied sluU aan op rapport Alg. 1.57. De werkwijze is
geheel dezelf'd.. De herl.iding van de reduotievlekk8J1 tot. h.t
1'f.A.P.-vlllk geschiedde mat behulp van de peilschalen toa UU_stad,
H.Uevoetsluie en Ste.nbergsa Vliet..

Rat gebied van }7l2 ha verondiepte tuasen 1842 en 1'42 met
}1.,80.000 ", d.i. g"iddeld 0,86 ca per jaar. Bet gebied achter
de H.llegat.d8lll, dia in l'}l werd geIIlaaJl:t, vertoont e8l1 regelJutige
aanzanding, veraterkt door de H.llegetd_, nl. tua.an 1842 .n 1'J'}
liet }}.400.000" of':wel gem. 2,6 cm per jaar (1'8D l"} - 1'47 met
11.600.000 r of' 6 011 per jaarl. Oe totale verondieping nn dit
g.biad bedroeg 111 d. beschouwde eeuw oa. 60 ~ % Hat Ooet-He11egat
"as tot 1"1 aaD een geleidelijke verondiaping onderhavig (+ 10
.i1110en II! tusa.n 1642 en 1"1, d.i. 1.' om per jaerl. 'l'uaaan l']}l
en 1']4' "ard een verdieping van circe 12.000.000 ",. gaoonstateerd
of' "el 7,.5 om per jaar.

Het deel Har1llgv11et tusaan Yiillematad en 'riengSllleten ....raDd.rde
tusaen 1842 en l;}l practiach niet, maar vartoonde van 1"1 - 1']42
een verd1eping vaD 5.700.000 ri' of' 4 ca per jasr. Deze verdieping
vond plsats lllDg8 de zuidelijke oever van de Hoeksa Naard.

De vaergaulaasan in het Har1llgvllet vertoonden geen grote
wijzigingen. De HellegeteD deerantegen gaven grote sl1Dger1ngan
in de vaargeula88~,tot 1"1. toen de Hellagatd_ werd aangelell'1.

De bec1jferingen worden voor da jaran na 1']47 voortgezet •
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