
RAPPORT N'! 249
TOTALE DIEPTEVERANDERIN6EN KRAMMER-VOLKERAK 1870-1950

VAK IYmm OVER DE PERIODE 1870-1950

NAT OPP. 5759 ha
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VAK I~m KRAMMER VOLKERAK+ VAK Ir "OMGEVING

VAN BRUINISSE TOT BOVENEIND HELLEGATDAM

NAT OPR 6623 ha
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J. Haring. Dtepteveranderingen Krammer - Volkerak.

1950. 10 blz. 14 bijlagen. cm.

De inhoudo- en diepteveranderingen over de perioden 1870-1888
1908-1933-1948-1950 werden bepaald.

De dwarsprofielen van de jaren 1870, 1933 en 1950 erden
geheel geplanimetreerd en voor de tuss~nliggende jaren werden
de oppervlakteverschillen geplanimetreerd.

De reductievlakken werden bepaald met behulp van de laag
waterstanden v"r, "'lL·uit.il;s", :iteenberese Vliet er. Willemstad.

liet vak Dintolsas-Steenu~rgseVliet verondiepte sinds 1908
goleidelijk; het vak Steenbergse Vliet-haven Oude Tonge veron
die~t~ tot 1933 maar ga.1J t dan verdiepen en het vak haven Oude
Tonge-3nlinicce verdiepte geleidelij~.

Ile t va~ bov<'neind", liellel;u tdam-Dilltelsas d!! t eigenlijk met
d.i t gebi ed één gnher'l vormt, verondiepte tot 1nO r.;aar g1ng ondel'
ilNloed van de ;lo11e(;atuUl', nà 1:J31 s terk verdi~pen.

Het &"h"le gebied varl boveneinde HnllegatdllJll-Bruinisoe gr90t
6623 ila zalldde O'Jor de periode 113"10-1933 aan met 14.30 mill.m3
d.L cerl1ddeld met 21.6 DIn of 0.54 cn/joelr en ver.J.iupte over de
periode 1933-1949-')0 uet 18.21 mill.o) d.i. ~ct gem. 27.5 cm
of 1.67 cm/jaar. Een brout deel van deze tendcn~vurunJering komt
op rekeulnrr van ('e Hellegatda.r.: die in 1931 (;crce..l k~3Ill.

Er zijn sterke vu&rgeulasverplaat8in~en tengevolge van de
bochtwerkln.g. De Grootste veranderingen \'ferd.,,, geconstateerd
aan de Zuid-Ooqtzijde van de Plaat van Oude TonGe wsar sinds
1933 een nieuwe vaargeul is ontstaan,het "Nieuwe Va.arwater",
die snel dieper is geworden. De schorren aan de linkeroever
bij St.Philipsland werden sterk aangetast over de periode
1953-1940.evenals de Noordzijde van de Zeehondenplaat, terwijl
de bank even beneden Dintelsss lJlel aangroeide.




