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Dit rapport behandelt de invloed van de inpoldering van het Sloe,
Braalèman, Land van Saaftinge en slikken van llinkelenoord op gemiddel-le
getijbeweging van het Sohelderegism, en wel de Westeroeheld~ en
Belgische Sohelde.

Men kan het splitsen in drie delen ,nl. de berekening
van toestand I (~ bestaande toestand, gemiddeld getij), berekening
van toestand 11 (- toestand na bovengenoemde inpoldcrin~en) en tenslotte
een vergel ijking Van beide toes tanelen.

De berelwningen worden in de bijlagen van het rapport geheel weer
gegeven, terwijl de gegevens, waar men van uit ging in het rapport
zelf zijn vermeld, evenals het verloop van de berekening. Uit de
uitkomsten der berekeningen blijkt, dat de maximumstromen beneden
Hansweert verminderen met 10%, in de omgevinG van Hansweert met 14%,
bovenstrooms van Land van Snaftinge met 2 à 3% en boven Ilingene ver
anderen de nnximum stromen niet meer. De vernindering der vermogens
in deze punten bedragen resp. 8, 12 en 2 à 3%. Verwacht mag worden.
dat voor dat Gedeelte van het Gotij, waarin kleine stroomsnelheden
en afvoeren optreden. doze veranderillE;en ros]:. 6 Et 7, 10 Èl 11 en
2 à 3% bedraGen.

Op de Nesterse"lelr.e beT'eden Har.sweert en op de lleleioehe Sehelde
veranderen de HW rm Li'i-stan"en niet. In het gebied van het Land van
Sanftinge dalen deze standen met een maximum bedrag van 8 em voor HW
en 10 em voor LW ter hoogte van de lederlandse grens. De getij
amplitude in dit gebied neemt met ~ 3 em toe. Alleen in het gebied
van het Land van Saaftinge daalt do middenstand ~et een waarde van
enige betekenis. Zen maxinum daling treedt op tussen Bath en de
~ederlandse grens en bedraagt niet meer dan 4 cm.
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