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Rapport AlG. 178.

D 472b

Dr .J. D::-on~ern.

Dit rapport is een vervolg op Rapp.Alg 177. Er wordt de
invloed in beo~roken vaD de inpclnerin,en 0, ie 10 1 v I e
Westerocèlelde. In het rapport wordt perot het stroot:l eeId cepa.üd,
.In. r"'~ het C"f!tijhere :C'nd voor toen tFI Tl I, {- tectCta~dc toe~tand),
vervolg.JnSIC't Getij voor toestand II (-toestand na inpolderincen)
en hierllll "'orden d" ui tkor.-.s ten voreeleJren en besproken.

Bij de bepalinc vEln het ntrooobeelcl we rel uitgcf;aan v&.n 25 meet
punten. De gel.1iddel e afwijkingen tussen uit metint?" .11 en ber[:ings
berekcl.inl} berue,lle hoofdstromen open bui tem'aartG op, V' n • -11~.
?/.en kwa .. tot de conclusie, dat :~o splitsine van het twee- :i;:wllsion..1.1e
strcombeeld in twee componenten, Wfl/trvoor de eet! ;voortr-l'lI1tlnp: uur
voor nul' berekond worc1 t, n",t de mothode Dronkers, met i~!ichtne'inl!

Vflr..1 c invloed der unràrota tic, zeer bevrcdi('o~'lcreGul tr\tpn Gaf.
Dc rondstrorüne in do buitenste raai bedraaGt 2'l1o vr,Tl het tot'lal
vermogen en neemt binnenwaarts af tot 0,5%.

'.v,ü do ge tijberc>;"!ning be tre<'t Vlorel t oT){'omerkt, ,iatin de \1 ie litlGen
de m'lx. vloed- en ebotroom c:emieldeld loet renp. 3 en 7;~ Lfnomen.
In de bovenmond van het Oostl~nt zijn deze vernneleri!ll~en Froter en
wel + 10 en 1710; il1 l ~ SC'ln lde bij Vli3Gin[:'eJ1 zijn. 1)ci(: .. W[l<:'trJc11

10)t,.-ne opc"c~evcrl verminderinG (ler nnX. 3tronnn l..:r'~i~,tu ij ..
b'litc:Ldonj een vc~lilP}1 idof:'"lnrr;C van 0,5 à 1%. Binnen,'/[lIl.rts n~cl.1t

de~c rloerve af.
De in he trapport .\1 ~ .177 be::-ekenr1e ver",j n eril' cr x.

ctror:'l( n boven '!lis~ingent ~"Ul1cn voor de cnp.der.locp u.~r Weu tcr8cHelde
l"et + 0,5;1. toenCClen, t.g.v. de verkleining, rlie .1.l r-=.p "tu e1

" van het
verticaal ..;etij to VI iSl)in~on na r,er.oer.r!e inpolderinGeI, ondergaat.
De uiteindelijke verdn~"rinc; tf' VlicciJll:er. bcdran,t 10,';%. Binncn
wnartc in net r.lOndc;ebied dalen nn de in]Oolde::-ir ' .ie I!. W. ct". de!!
rr.et 2 c::: en ::-i.jean ,Ie L.W.standen met 2 Cr.!, De'w '/r "nde:'i~'Lcr,

tre~en uok in de benedenloop v~n de Wf'ntcrnctelèG o~,




