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HW 5TANDEN 11') EEN OPPER WATERAFVOER VAN 1900 m'/5EC.

- - - - - - GEMETEN HW (NACHTT') 2/3 DEC 1939)
BEREKEND (MET PROFIELEN VAN 1947)
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Be li
van de hoo nterstanden 0 de
Amer- Bel' sche Kaas tussen JacominaLith bi een zeer ho e vloed zoals is
voorgekomen in 1926.
1948. 15 blz. 8 bijl. 0,3 cm.

De bedoelinG van de berekeningen, aan de hand waarvan dit r"~rort
werd saroongesteld, was de bopaling van de hoogwaterstanden indien de
tot nu toe hoo~st voorgekomen opperwaterafvoer van 3200 m3/sec,
(1 en 2 Jan.1926) bij do huidige toestand der rivior zou optreden.
Als optredend Getij.ord normaal springtij aangehouden. Nadat eerst
de verschillende gegevens vermeld zijn zoals gem. diepte, stroom. breedte, (van zomerbed en uiterwaardën), constanten van ~ytelwein
(voor zomerbed 50; voor uiterwaarden 40) e.d., volet do bepaling
van de hoogwaterstanden. Daar er enkele gegevens uit 1937 bij waren,
moest men rekening houden mot het feit, dat or sinds 1937 verdieping
of verondiepine en verbreding of versmalling heeft pl!~ts eehad.
Uit de resultaten der berekening volGden enkele belan~ijke
conclusies. Wordt een riviervak bv. 20 cm oudieper, dan stijGen
de
HW-standen op zo'n vak met ~ 3 cm per 5 km. Ook de stroming
over de uiterwaarden bleek van belang te zijn, hoewel in geringere
mate.
Word t het getij nan de mond van de rivier nog 30 cc hoa er ,
dan bij de berekening werd nangenomen dan zal de stiJ,"inC der HWstanden boven Drongcloche Veer tot benenen 10 cm zijl' fgenomen.
Bij Hedel zal deze stijginr: nog vlech ts enkele cc' s bed::-ngen.
Als eontrêle werd ie waterbever,illG bij oon ~uti" ho~e opp~r
afvoer berekend l±. 1900 lJ1 3 , 215 Dcc. 1939). De berekend... standen
wijken niet al te veel van de ee~ten stande af.
Er wordt nOG opgemerkt, dat bij de berekeninc ~ord aangenomen,
dat de opperwaterafvoer van 3200 m) gedurende het getij constant
blij ft. Tenslotte Vlord t nog opgema::-kt, da t afd,'f.l:::inc van ie Oude
Uaas ~einig invloed neeft. De hooeste stormvlo~G$tanden op de
Eergsche Maas s taan nog nie t geheel vas t; "el .;orà t cen schat tinr:
gedaan. De grootste gem.max.snelheid zal bij een afvoer van 3200 m3
bij Hedel voorkomen nl. een s4elheid van ~ 2.'0 m/sec.
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