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vc~n "c Ilcycn-Ri.jn en <:ljn vertakkingen.
1952. 15 blz. 20 bijl. 1 co.

In deze nota flornt behandeld hoe Groot de hoeveelh~id slib is,
welke <:\oor <le ilijn \\ord t aauGevoerd on dooy \7elkC' filütoren zj J :.'ora t
bepaald. In tabe11l'ln worden de hoeveelheien 0pi"e/'"even. Het bJijl:t,
dat de Boven-Rijn ~r. de .io.ren 1070 t!m 1885 een ITcm. slibafvoer per
jaar hau van .:~.C0C.000 tOh; vOOr" do ',Vaal te ~;t. A!t1ri:~ W~.lS Jit ov~r

de jû.:ren 1'190 t,'LI 1~~r)-l -.3~O.OaO ton; voeT la i:e~pr-r.i.jn te Arnhem
over 1f.83 on 1884 C10.000 ton en vcor 'Ic 1JS3C: te \.8~""rvoort ovor
1880 t!r.t 1984 470.000 ton. Voor de Boven-Rijn zijn de ci.jfeYn over
1928 t!m 1931 te Rhenen 2.7:16.000 ton (Gcm. sU.ba.hoerfjuar) C:l over
1940 t/Ll 1950 te ~reeswi,jk 2 • .!84.000 tor, ..:.,t l111m:keurigheid betreft,
wordt opgemerkt, d~t oen fout van 3f. in de berekenie jaarlijkse
slibafvoer moC'8lijk is.

Vervolgilns worden behandeld de factoren. die invloed hebhen
op het slibgehalte. Hicrbij vult het op dat:
a. het ·,;libgeh"l te b1j ho(;e watersto.nien, resp. grotc nutcrafvoeren

hOljcr is u:u! bij lage watüI'stahden, resp. kleinetitorafvoorcna
b. ~et ulibgchalLP bl.) eon 5terl<"o YJas van d.e rivier plu"tseling zeor

sterk toeneemt.
c. het (;11 bgeh"l tie in do Imanden Mei t/Ll Aucus tus 1n he t al[er.teen

.,rot<-,e in dan 1]\ de "ndere JT,(lun c! en , 1Jij zelfde ~nvloeden.

d. cr nog een uanL.." onbepaalde factoren zijn, die het slibf,enal te
doen variëren.

De volgende conclusies "erden getrokken: I
a. slib0ehalte is afhankelijk van ~e waterafvoe~.

b. voor de erote 1'1 viereTl lag he t slibgehal te in de periode 1928
1932 hoger, dan in de periode 1869-1885; voor de kleine rivieren
net andersom.

c. een bepaalde hoeveelheid slib is onafhankelijk van de afvoer.
d. men kan geen verbRnd vinden tussen de hoge slibconcentratics

na sterke wassen en de vor(lToting van de waterafvoer in
bepaalde tijdsintervallen.

e. het aandeel van de hoogwater~olven op de Bovenrijn in het
slibtransport bedraagt over de jaren 1928.1931 slechts 15%.

f. het slibgehalte vertoont een seizoens-variatie.
g. ijsbezettinrr heeft sterke daling tot gevolg.
h. het slibtransport van de Bovenrijn is sedert 1835 gedaald

(oorzaak: normalisatie en kanalisatie).




