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RAPPORT: Alg. 2~.

C 1127.

Ir S.H. Ringma. NQta Qyer de wenselijkheid.de dQelmatigheid
en de cQnsequenties van een inkQrting van
het Oude Hoofd te WalsQQrden.
1950. 58 blz. 21 bijl. :5 cm.

•

Het Oude HQQfd te WalsQQrden is :520 m lang en ligt juist
in de vaargeul van Antwerpen naar zee; deze lOQpt nl. in de
bQcht bij WalsoQrden vlak Qnder de Qever. Het vormt een ernstige
belemmering in de 200 tQt 250 m brede scheepvaartweg. In dit
rapPQrt wQrdt nu antwQQrd gegeven QP de vraag, welke gevQlgen
een eventuele inkQrting van dit hQofd ZQU hebben. In het Water
lOQpkundig LabQratQrium te Delft werd de ZQ gunstig mQgelijke
vorm van de kQp vastgesteld aan de hand van de mQdelprQeven.
Rekening hQudend met zowel de belangen van de scheepvaart, als
van de Qeververdediging, blijkt een inkorting van 140 m het
gunstigst te zijn.

Eerst wQrden dan de in 1948 gehouden stroQmmetingen vast
gelegd, met de daaruit berekende vermQgens en het Qvergangs
stadium van het Zuidergat bQvenstrQoms van het Oude HQQfd Qnder
kend, terwijl de analyse van de verdeling der vermQgens en de
wijziging daarvan sinds ongeveer 1932 het karakter van de water
en zandbeweging en de verplaatsing van h~t Zuidergat in de vrije
stroQmQvergang naar Hansweert aanduidt.

VQQr zQver dit mQgelijk was wQrdt dan uitgaande van cQncrete
cijfers en Qverigens van beschQuwingen, in het vQlgende hQQfdstuk
de wisseling van het geulenstelsel beochreven en wel bQvenotrQQms
van het Oude HOQfd en de grQtendeels functiQneel daarmee samen
hangende wijzigingen benedenstrQQmo van dit punt.

VervQlgeno wQrdt de met de besproken wisselende ligging
der geulen samenhangende Qeveraanval tussen de PerkpQlderhaven
en het haventje van WalsQQrden behandeld, VQQr het QnbetrQuw
bare kustvak benedenstrQQms van het Oude HQQfd ter plaatse van
dit Qeverwerk,en bQvenstrQQms ervan en een blik op de tQekQmstige
tQestanden gewQrpen.

In het vQlgende hQofdstuk wQrden de cQnsequenties VQQr de
scheepvaart van de wisBeling in het geulenstelsel aangegeven.

TenslQtte wQrdt, steunend QP bQvengenoemde QnderzQekinGen
cn QP de uit mQndelinge mededelingen vernomen resultaten van de
mQdelprQef de antecedenten van verschillende graden van inkorting
van het Oude HQQfd Qnderzocht en een beperkte inkQrting (plan A)
voorgesteld en daarvan de uitvoering en de kQstenraming besprQken.
Als variant hierQp wQrdt de doorbaggering van het Schaar van
WalsQQrden en een gelijke inkQrting als bij plan A in een later
stadium Qnderzocht (plan B), terwijl als tweede variant de dQQr
baggering van het Schaar van Walsoorden met daarop aansluitend
een vastlegging van zijn zuidelijke Qever in een later stadium,
bij handhaving van de bestaande VQrm van het hoofd wQrdt nagegaan
(plan C).
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