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RAPPORT: Alg. 220.

D 799.

S.H. Ringma. Rapport betreffende de toestand van
de oever van de Calamitouze polders
Jacoba en Anna Frino.(N •Beveland)

1949. 3 blz. 1 tekening.

Over het gehele traject, op de bijlage aanGegeven, verkeert
de benedenwaartse bOBTenzing van het talud in hoofdzaak in rust en
de LW-lijn sc~riidt lanp,7.aa~ terug.

De werken B en A zijn tiidens vroegere aanvallen verlaagd
beneden de huidige bodemdiepte. Het O1eriF,o oevertraject B-A
ondergaat door zijn ligging afwis nel end afslag en opzanding
en is het zorgenkind in deze oeverval:ken.

De vrij ernstige oeverval in traject D-A (1948) zal op korte
termijn aanzanden.

liet werk A i3 t;estadig en celijknatig verlarLp:d tot een vloeiend
verlopend talud. Zodra hier de vooroever neicing vertoont tot ver
laging en het stuk van zond ontbloot raakt, is het raadzaam dit
werk uit te breiden tot 500 m buiten de hoofdraai en het ~et

100 m te verbreden. De belangrijkste functie van dit werk ligt
in het voorkomen van het landwaarts binnendringen van de lager
geleeen dieptelijnen in de neerkom A-B.

In het algemeen dient een OE'verwerk. in het systeem de!' vaste
punten, aangebracht te wordon Wanneer het talud nog niet te steil
is geworden, ten hoogste 1:8. Daarbij i" nodie dat het stuk reikt
tot in do as van de opdringende otroomgeul.
De lengte van de werken loodrecht op de oover is van moer belang
dan do breedte.

De oeverwerkon B en C lil'gcn onder een te steil .. helling.
Het optreden vnn oevervallen in het traject B-C i3 d~~rdoor niet
uitecsloten.




