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. GEMIDDELD VERTICAAL GETU VOOR- EN NA AFDAMMING 80TLEK EN 80TLEK + S~UI
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RAPPORT: Alg. 279.

R 535. D 860.

g.J. Stroband. De invloed van de afdamming van het Spui
in de beneden- en bovenmond op de ee~iddelde

ëe"tljbeweging.
1952. 11 blz. 5 bijl. 0,6 cm.

"
"

vloedstroom + 56,1%
+ 64.~
+ 15.5%

+ 19%; max.
+45.6;t. ; "
+12,~; Il

e.

d.

b.

c.

De veranderingen in de waterbeweeing tengevolge van ue afdamming
van hot Spui in de beneden- en bovenmond werdon berekend voor de
[ielJiddelde B'e tij beweging. De ffetijberekeningen werden ui tgevoerd r.le t
de zg. harmonische methode. Als uitkomst van de berekeningen verkreeg
men nu hst volgende:
a. Verandering der vermogens.

Bij een afdamming van het Spui in de bovenmond neemt het
vermogen van het Scheur en de Nieuwe Waterweg, de Westgeul
en de Kil toe. Door afdamming van de Botlek wordt de afname
van het vermogen van de Oude Maas opgeheven en ontstaat er
een toenamo van het vormogen van 0.3 mill.m3.
Verandering in de opperafvoer.
De opporafvoer wordt niet meer door het Spui. mllar via Oude
Maas-Scheur naar zoe gevoord.
Verandering in de HW's en LW's.
De afdamming van het Spul heeft een verhoging van LW- en een
verlaging van de HW-standen tot gevolg. Te Dordrecht bedraagt
deze verlaRing ~ 3 cm. De tijdstippen van HW en LW vallen later.
'ier'lndoriTl!' nax. stromen.
De ~f~amming Botlek v~rgroot de max. stromo~ o~ de Kil,
Krabbegeul en Scheur-Nieuwe Waterweg. De af1smming Spui ver
sterkt deze nogmaals.
Do Kil: max. ebstroom
Krabbcg"eul: ti "

Scheur: 11 "

Verzil ting.
Dit probleem zal nader worden bestu~oerd. r.l. of het verzil
tingsgevaar toe- of afneemt tengevolGe v~n de afdamming.




