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VERKLARING VAN OVERBRENGING
als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar, ir. R. Jorissen, Rijksinstituut voor Kust en Zee te Den Haag, verklaart te
hebben overgebracht naar de tweede ondertekenaar, dr. M.W. van Boven, Algemene Rijksarchivaris,
directeur van het Nationaal Archief, voor deze, mevrouw drs. A.W. Lutke Schipholt, Hoofd Collectie, die
verklaart te hebben overgenomen ter verdere bewaring in het Nationaal Archief te Den Haag,

Collectie Van Veen / Stroband, (1866) 1889— 1956 (1974), omvang 68 dozen ca. 8 m.

Deze bestanden zijn gespecificeerd in de toegangen die als bijlage bij deze verklaring van overbrenging is
gevoegd.

Aan de raadpleging van de in de toegang beschreven documenten zijn geen beperkende bepalingen
verbonden, het bestand is volledig openbaar.

De Directeur van het Nationaal Archief verplicht zich het overgebrachte bestand in goede staat te
bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor het beheer
van overheidsarchieven bepaalde.

Den Haag,/%7/2OO5 Den Haag, — 2005
De eerste o(dtekenaar, De tweede ondertekenaar,

mevr. drs. A.W. Lutke Schipholt

ien: plaatsingslijst Collectie Van Veen/Stroband
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lnventarisnr. Titel
0001 Application to an hydraulic problem
0002 Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch genootschap der

proefondervi ndelijke wijsbegeerte te Rotterdam
0003 Algemeen verzamelrapport 1941-1944 deel II
0004 Algemeen verzamelrapport 1945 Um jan. 1953 deel III
0005 Algemeen verzamelrapport 1929-1940 deel 1
0006 Voorloopige beschouwingen vloedkommenplan
0007 Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren:

eerste_voorloopige_becijfering
0008 Wester-Schelde: rapporten tot 1 mei 1940
0009 Overzicht der rapporten tot 1 augustus 1941
0010 Overzicht baggerwerk 1927-1 936
0011 Hellegat: ontwerp 1929
0012 Wegverbinding door mond Braakman
0013 Nota betreffende een onderzoek in de mond der

Petroleumhaven: Pernis mei 1936
0014 Afsluiting Oude Maasje
0015 Afsluiting Haringvliet volgens plan Schönfeld
0016 Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der

benedenrivieten
0017 Nota betreffende toeneming stroomsnelheden in den

Rotterdamschen Waterweg, als gevolg van de afdamming der
Brielsche Maas

0018 •AfdammingZandkreek Veersche Gat
0019 Afsluiting Donge
0020 Invloed inpolderingen land van Saaftinge: voorlopigé

beschouwingen
0021 Afdamming Eendrachtkrabbenkreek 1951
0022 Ontwerp rapport van de commissie inzake stormvloeden in

Nederland
0023 Dijksverhogingen Ooster-Schelde
0024 Afdamming Veeregat en Zandkreek (drie-eilanden plan)
0025 Afsluiting Hollandsche Ijssel: tweede interim-advies uitgebracht

aan_de_Minister_van_Verkeer_en_Waterstaat
0026 Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht

aan_de_Minister_van_Verkeer_en_Waterstaat
0027 Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de

Minister_van_Verkeer_en_Waterstaat
0028 Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de

zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat

0029 Ontwerp nota betreffende het vijfeilandenplan 1945
0030 Plaat van Scheelhoek
0031 Verlegging beneden Merwede
0032 Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en

Haringvliet
0033 Indijking Noord-Sloe



lnventarisnr. Titel
0034 Waterhuishouding van Nederland : zuidwesterlijk deel:

voorloopige nota
0035 Nota afdamming Brielsche Maas
0036 Nota vijfeilandenplan
0037 Normaliseering Hollandsch Diep
0038 Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland
0039 Nader uitgewerkte plannen voor de watervrijmaking van

Dord recht
0040 Watervrijmaking Dordrecht Zwijndrecht
0041 Nota over de domeinbelangen betrokken bij de afsluiting van de

Botlek en Brielsche Maas en het Hartelsche Gat volgens het
door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat, Dr.ir. J. van
Veen, opgemaakte gewijzigde plan C (afdamming Botlek bij
bovenpunt Rozenburg en afdamming Brielsche Maas bij
Steenenbaak, enz.).

0042 Afdamming Brielsche Maas: aanvullende nota van 8 februari
1939

0043 Het drie eilanden-plan
0044 Ontwerp rapport van de commissie inzake stormvloeden op de

beneden rivieren 1942
0045 Beschouwingen en berekeningen over de benedenrivieren
0046 Rapport commissie Brielsche Maas
0047 Rapport commissie Brielsche Maas
0048 Afdamming Brielsche Maas : aanvullende nota van februari

1939
0049 Turbulentie-onderzoek
0050 Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van

toekomstige getijden langs electrische weg
0051 De waterweg als benedenrivier
0052 Development of marine plains (penetration of sea water in Ditch

tidal_rivers_and_inland_waters)
0053 Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die

van Ohm en Kirchhoff
0054 Electrische nabootsing van getijden
0055 De kust van Nederland
0056 Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Duitsche waddenkust

(annexatie kwestie)
0057 Korte nota betr. de grensregeling in den Eemsmond
0058 Een hydraulisch model voor de benedenrivieren
0059 Verlandingsmogelijkheden langs de Nederlandsche kust
0060 Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van

oorlog_in_een_laag_getij_kan_worden_opgezet
0061 De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde

ten behoeve van de schelpdierkwekerijken, indien de verticale
getijbeweging bij lerseke en omgeving tot de helft wordt
gereduceerd

0062 Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat
0063 Overstromingen tijdens de negen stormvloeden sinds 1877



Inventarisnr. Titel
0064 Necessity of subsidence-gauges
0065 Das Eis auf den Niederlündischen Flüssen und die

Klirnaünderung_seit_dem_Jahre_1879
0066 Research of Tidal Riviers in the Netherlands : a successful

corn bination_of theory_and_practice
0067 Verbetering van de Hollandsche IJssel
0068 Determination du debit solide des courants
0069 Analogy between Tides and A.C. Electricity
0070 Dauerbeobachten des Stromes auf den Niederlündischen

Feurschiffen: Einflusz der 11-jührlichen Sonnenfieckenperiode
auf Sturmfluten

0071 Organogene Landgewinnungsversuche im Haringvliet
0072 Toelichting tot de geomorphologische kaart van lJsselmonde
0073 Inpolderingen in vroegere eeuwen door Nederlanders in het

buitenland
0074 Tidal Gullies in youngest peat layer of Groningen
0075 Tide-gauges, subsidence-gauges and flood-stones in the

Netherlands
0076 Afsluitingsplannen der tussenwateren
0077 Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800
0078 Die Versalzung der Niederlândischen Marschen und ihre

Bekârnpfung (aus “Die Küste”)
0079 Coastal Engineering (Civil Engineering reference book)
0080 Schets van de ontwikkeling der uidelijke zeearmen (met

. uitsluiting van de Wester Schelde) : rapport no II: zeearmen en
beneden rivieren

0081 Opmerkingen over Scheldepublicaties
0082 Bodemdaling te Amsterdam sedert 1700
0083 Critiek op het plan “Luctor et ernergo”
0084 Stormvloed van 7 april 1943
0085 Hollandsche IJssel : getij berekening
0086 De strijd tegen de verzouting van ons polderland
0087 Bezwaar tegen gemiddelde SV-standen en vergaande

extrapolatie
0088 Kort verslag studiereis naar Engeland
0089 The Rotterdam waterway considered as a rivermouth
0090 De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de

electrotechniek
0091 De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de

electrotechniek
0092 De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de

electrotechniek
0093 Onderzoekingen in de hoofden : eerste origineel rapport
0094 Onderzoekingen in de hoofden : kaarten behorende bij rapport
0095 Stuifzandmetingen : zandvangst en windsnelheid
0096 Aanval op de duinkust van Goeree tusschen Flauwe Werk en

Springersdiep



lnventarisnr. Titel
0097 Raaigegevens Volkerak, Krammer, Hollandsch Diep, Haringvliet

en Vuile Gat
0098 Zandmetingen
0099 Afdrukken lichtschepen Terschellingerbank, Texel — Haaks,

Goeree —_Maas,_Noord — Hinder
0100 Stroommeting lichtschepen 1937-1940
0101 Nota zandtransport benedenrivieren
0102 Waarnemingen Hellegat 1931-1 932
0103 Zeegat van het Vlie 1933-1934
0104 Rotterdamsche Waterweg: chloorgehaltemetingen 1920
0105 Afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen 1930-1 932
0106 Brief dr.ir. Van Veen aan ir. De Vries inzake afsluiting Donge en

Oude Maasje(nr. 15305 dU. 15-11-’54) + idem nr. 17204 dd. 27-
12-’54 + idem dd. 22-2-’55 (met overzicht der in het gebied van
Donge en Oude Maasje verstrekte vergunningen) + verder

. correspondentie over het onderwerp
0107 Delta-Commissie 1953

Dl. 1: Voorlopige stormvloed peilen aan de Noordzeekust
Dl. 2: Voorlopige bepaling der Maatgevende SV-hoogten voor
Hoek van Holland en Vlissingen

0108 Overzicht Deltaplannen : plaats en volgorde van de primaire
afsl uiti ngswerken

0109 Verslag van de 6e techn. bijeenkomst (zoutdag) van de
commissie voor hydrologisch onderzoek T.N.O. op 8jan. 1950

0110 Een meetstaf voor de bepaling van stormvloedstanden langs de
Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd

01 11 Commentaar op: Solution of an Hydraulic Problem by analog
Computer

0112 Apperate zur Untersuchung der Sandbewegung in natürlichen
Wasserlaüfen

0113 Vergelijking voorgekomen en berekende stormvloedstanden op
de benedenrivieren

0114 Vergelijking stormvloedstanden bij berekende standen bij
bestaande toestand

01 15 Korte opmerkingen n.a.v. kritiek van Prof. Thijsse op het
voorlopig_rapport (S.V._Comm.)

01 16 Nota van ir. Klein n.a.v. kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig
rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren

0117 Beschouwingen n.a.v. de “gekozen S.V. standen” in het
voorlopig rapport in van de comm. inzake stormvloeden op de
benedenrivieren

0178 Onderzoek naar de verandering van de hogere en hoogste
standen voor het gebied der ben. rivieren in de loop der jaren

0119 Correspondentie bodemdaling met Duitsland (Helgoland)
0120 De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren
0121 Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C.

Frank “betreffende het zoutbezwaar in verband met het
Botlekpian”



lnventarisnr. Titel
0122 Electrical method aids hydraulic check of rolled earth fl11 dams
0123 The Panama Canal Zone: Department of Operation and

Maintenance_Special_Engineering_Division
0124 Verdieping voor de Helderse zeewering en voorstel inzake een

inlaagdijk, i.v.m. wederopbouw van Den Helder
0125 Het bezinkingstoestel
0126 Inpolderingen in vroegere eeuwen door Hollanders in het

buitenland
0127 Bepaling frekwentielijn der H.W. standen te Hoek v. Holland uit

de frekwenties der astronomische standen en H. .W.
opwaaiingen

0128 Betr. Oosterschelde, Keten, Mastgat, Zijpe, Mosselkreek,
Krabbekreek als onderdeel van het Stelsel Tussenwateren

0129 Dl. 1: Rapport betr. het zoutbezwaar i.v.m. het Botlekplan
Dl. 2: Opmerkingen betr. het rapport van ir. Franx van 17-4-’52

0130 Zoutmetingen op en bij de Benedenrivieren, in de droge jaren
1947en1949

0131 Het binnendringen van zout
0132 Het binnendringen van zout in Nederland = La pénétration du

sel de la mer dans les Pays Bas = The penetration of sea-salt in
the Netherlands

0133 De West-Duitsche Kanalen
0134 Nota betreffende het ontwerk van een stormvloedkering in de

Nieuwe Waterweg
0135 Berekening snelheden en stromen in de Rott. Waterweg vôôr en

na uitvoering van het Deltaplan
0136 Nota betreffende de technische en financiële mogelijkheid tot

het sluiten in engeren zin van de benoorden Walcheren gelegen
Zuid hollandse en Zeeuwse stromen

0137 Nota betreffende een voorontwerp van een stormstuw voor de
Hollandse_IJssel_nabij_Krimpen

0138 Suggestie inzake de bouw van een stormvloedkering in de
Rotterdamsche Waterweg in een omleiding nabij Kmr. 1021

0139 Nota betreffende de technische en financiële mogelijkheid tot
het sluiten in engeren zin van de benoorden Walcheren gelegen
Zuidhollandse_en_Zeeuwse_stromen

0140 De afsluiting van het Spui aan weerszijden, in samenhang met
de plannen voor het gebied der benedenrivieren

0141 De zandbeweging in de drie Merweden, Noord en Kil in geval
stuw X wordt gemaakt

0142 Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de
Beneden-Linge in verband met afsluitingsplannen in het gebied
der benedenrivieren

0143 Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje in
verband met afsluitingsplannen in het gebied der
benedenrivieren

0144 Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en
gesloten Oude Maas



lnventarisnr. Titel
0145 Nota betreffende het ontwerp van stuw X
0146 Nota betreffende het ontwerp van Stormstuwen in enkele

benedenrivieren
0147 Overzicht der waterstaatskundige plannen voor het gebied der

benedenrivieren
0148 Globale plannen voor stuw in Hollands Diep
0149 Meetprogramma II 1950
0150 Voorlopig meetprogramma 1950
0151 Beschouwingen over verschillende plannen
0152 Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen: onderzoek in

het W.L.-Delft model ben.riv. M:284
0153 Voorlopige nota betr. de invloed van een afsluiting van de

Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting
0154 Verslag van het onderzoek van de hoofte van de Hoge Maasdijk

van_Delfiand_van_1547_tot_1811
0155 Bijzondere aanteekeningen Stadswaterkantoor Amsterdam
0156 De oeververdediging in Zeeland sedert 1860: de West- en

Noordkust_van_Noord-Beveland
0157 De oeververdediging in Zeeland sedert 1860: de linkeroever der

Westerschelde voor het waterschap de Vereenigde polders van
Ossenisse

0158 Verslag der commissie ingesteld bij ministerieele beschikking
van 6 november 1915 No. 270, afdeeling Waterstaat

0159 Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open
. doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe

eiland
0160 Nota betreffende den invloed van de omlegging der noordgeul

op de waterbeweging tusschen den waterweg en het Oude
Maas-complex

0161 Von der Bewegung des Wassers und den dabei auftretenden
Krâften : Grundlagen zu einer praktischen Hydrodynamik für
Bauingenieure

0162 Afsluiting Oosterschelde
0163 Publicaties Deltawerken

Dl. 1 Deltaplan algemeen
Dl. 2 Haringvliet spui- en schutsluis
Dl. 3 Volkerak afsluiting en Haringvlietbrug
Dl. 4 v. Brienenoord brug
Dl. 5 Stuw Hagenstein
Dl. 6 Hollandse IJssel
Dl. 7 Grevelingen
Dl. 8 Drie eilandenplan Zandkreek & Veeregat

0164 Contactblad voor de werkers aan de dijkdichting Schouwen
Duiveland

0165 Afsluiting van het Brouwershavense Gat
0166 Le project du Delta
0167 Les Pays-Bas et l’eau
0168 Ik drink de aarde



Inventarisnr. Titel
0169 De inpoldering van den Zuidhollandschen Biesbosch
0170 Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953
0171 Notes de Mr. M.C. Lely
0172 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934: verslag
0173 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934: verslag
0174 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934: teekeningen
0175 Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934: teekeningen
0176 Uitkomsten der rijkswaterpassing
0177 Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en

Benedenrivieren
0178 Nota over de verandering van de Hoogwater- en

Laagwaterstanden in de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen
0179 Onderzoek zoutgehalte kanaal van Terneuzen: zomer 1947
0180 Onderzoekingen verband houdende met de Oevervallen in

Zeeland
0181 Overzicht van alle uitgevoerde debietmetingen in de

Oosterschelde sedert 1968
0182 Samenstelling voor springtij en gemiddeld getij van gemiddelde

getijkrommen vlg. slotgemiddelde 1961 .0 voor Cadzand en
Oostkapel le

0183 Dijkkruinhoogten 1974 in Oosterschelde-Volkerak-gebied
0184 Stroomatlas — Oosterschelde (ged. Oranjezon — Zierikzee)
0185 Verslag aover de dichting van het sluitgat in de bedijking van de

• nieue Z.-Sloepolder V

0186 Berekening doorspoeling Baalhoekcomplex
0187 Loodingen 1931-’32-’33

. Wester-Schelde (2 delen)
Ooster-Schelde (2 delen)

- Brouwersh. Gat, Krammer, Volkerak en Haringvliet (2 din.)
0188 Geologisch onderzoek t.b.v. verbetering waterkering Yerseke
0189 Schelde-Rijnverbinding : getijberekeningen voor Eendracht en

Krabbenkreek in geval van een doorsteek door St. Philipsland
0190 Stroombeeld in het zuidelijk sluitgat van de Grevelingendam na

het_plaatsen_van_de_landhoofden
0191 Eindverslag Veersegat
0192 Afsluiting Brouwershavensche Gat: tracéonderzoek
0193 Verslag werkzaamheden van de Waterloopkundige Afdeling te

Zierikzee tijdens de sluitingsperiode van het zuidelijk sluitgat van
de Grevelingendam

0194 Afsluiting stroomgat Schelphoek
0195 Fotoboek Schelphoek
0196 De sluiting van het stroomgat bij Sirjansland
0197 De sluiting van het stroomgat bij Oosterland
0198 Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk

“Levensstrijd”_te_Zierikzee
0199 De oeververdediging voor de districten Langendijk en

Scharendijke van het waterschap Schouwen, gelegen langs de
noordkust_van_Schouwen



lnventarisnr. Titel
0200 Gelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van een

overspanningsconstructie
0201 Nota Oostflank Stavenisse
0202 Nota Moggershil
0203 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Schouwen_Duiveland
0204 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Noord_Beveland:_deel_1
0205 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Zuid-Beveland:_deel_2
0206 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Zuid-Beveland:_deel_1
0207 Keuze van een tracé-band voor het laboratorium-onderzoek ten

behoeve van d trace-bepaling van de Oosterschelde-dam
0208 Geleidelijke sluiting van de Oosterschelde met behulp van

bruggen op spuds
0209 Afsluiting Brouwershavensche Gat : geleidelijke sluiting met

behulp van een kabelbaaninstallatie met vier draagkabels
0210 Sluiting Veersegat
021 1 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in

Zuidwest-Nederland in 1953; alsmede gevolgtrekkingen ten
aanzien van het verzwaren en bouwen van dijken

0212 Dijksherstel Schouwen en Duiveland
0213 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Zeeuwsch-Vlaanderen
0214 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen in Zeeland

1953: Noord Beveland: deel 2
0215 dr.ir. Joh. van Veen: biografie
0216 De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied
0217 Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee door ir.

L.R. Wentholt
0218 Verovering van de Friesche Wadden
0219 Resultaten der landwinningswerken op de Groninger Wadden
0220 Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden
0221 Inpoldering kweldergronden
0222 Landaanwinning Groninger Wadden
0223 Rapport betreffende de geschiedenis van de

inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden
Ameland_en_Terschelling

0224 De landaanwinning van het Noorderleegs Buitenveld
0225 Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot

ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en
Uithuizermeeden in de Provincie Groningen

0226 Kaarten behorende bij het rapport slibhuishouding en
landaanwinning in het oosterlijk Waddengebied



lnventarïsnr. Titel
0227 Over de gewenste breedte en kostprijs per H.A. van ingedijkte

kwelders langs de Groninger Waddenkust en in verband
daarmede over de toepassing van kaden ter afsluiting van een
deel der bezinkvelden

0228 Onderzoek naar de mogelijkheid en de methode van
Landaanwinning op het verdronken land van het Markiezaat van
Bergen op Zoom

0229 Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken
langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland

0230 Rapoprt omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door
middel_van_het_gras_Spartina_Townsendii

0231 Overzicht van de aanslibbing der kribvakken 1,2,3,4, in het
Hollandsch Diep terplaatse van de linker oever tussen haven
Lage_Zwaluwe_en_spoorbrug_Moerdijk

0232 Exposé landwinningswerken in 1942
0233 Exposé landwinningswerken in 1943
0234A Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche-Authie,

Somme-Seine,_Loire_en_Gironde
0234B Schets van de ontwikkeling der estuaria van de Canche-Authie,

Somme-Seine, Loire en Gironde: kaarten
0235 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van

Bath
0236 Vissserijpercelen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren
0237 Nota over den tegenwoordigen toestand van het Veergat en de

. Zandkreèk, de gevolgen, die de afdamming van het Sloe van
deze vaarwaters heeft gehad en hunne vermoedelijke toekomst
met het oog op de scheepvaart

0238 Historisch-morphologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche
eilanden

0239 Geulenkaart van het Westland
0240 Geo-morphologisch onderzoek van lJsselmonde
0241 Voorlopig rapport over mogelijke kleivoorkomens in Zuidhollands

— Zeeuwse wateren
0242 Boringen Waddenzee 1946
0243 Grondboringen Waddenzee 1946-1948
0244 Voorlopig rapport over mogelijke kleivoorkomens in Zuidhollands

— Zeeuwse wateren
0245 Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche

wadden_in_den_zomer_van_1889_verricht
0246 Boringen Waddenzee 1946-1948
0247 Rapport betreffende het voorkomen van metsel- en betonzand in

de Zuidhollandse_en_Zeeuwse_stromen
0248 Geschiedenis van de afdamming der Schelde (Kreekrak)
0249 Geologische gegevens
0250 Grondboringen Hoekse Waard : geulruggenkaarten 1946
0251 De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de

studiedienst der Directie Benedenrivieren op vaste meetpiaatsen
in het jaar 1951
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0252 Uitkomsten chloorgehaltemetingen op de vaste meetplaatsen

van 1942 Um 1948
0253 Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van

H.W. en LW. kenteringen op de Nieuwe Maas — Scheur—
Nieuwe Waterweg van 14-6-1 047 tot afsluiting Botlek

0254 Uitkomsten chloor-gehalte metingen Maasoord, Kralingse Veer,
Zuidland, Oud Beierland, Oud Beierland-waterleiding bedrijf
Willemstad, Strijensas, ‘s-Gravendeel, Hoek v. Holland,
Sch iedam

0255 Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad,
Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord — Maasoord,
Maasootd, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug,
‘s-Gravendeel_1941_Um_1948

0256 Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad,
Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord — Maasoord,
Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug,
‘s-Gravendeel 1949

0257 Uitkomsten chloor-gehalte metingen Voorn-Putten-Rozenburg,
Voornse Kanaal, Brielle en Br. Maas boezem, Nieuwesluis,
Spuisluis Rozenburg Um 31 dec. 1950

0258 Beproeving diverse dambouwmaterialen op hun
stroombestendigheid

0259 Rietplatenzinkstukken : eerste rapport
0260 Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromingen

. uitgeoefënd worden op het oppervlak van waterbouwkundige
constructies, verricht voor de Deltadiehst van de
Rijkswaterstaat: deel II

0261 Windtunnelonderzoek naar de krachten, die door stromingen
uitgeoefend worden op het oppervlak van waterbouwkundige
constructies, verricht voor de Deltadienst van de
Rijkswaterstaat: deel 1

0262 Grondmechanische metingen te Duinkerken
0263 Onderzoekingen aan een dijksmodel vooronderzoek naar het

materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd
0264 Onderzoekingen aan een dijksmodel vooronderzoek naar het

materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd
0265 Onderzoekingen aan een dijkmodel in een laboratorium-

opstelling
0266 Beschrijving van een meetsonde ter bepaling van de specifieke

electrische_weerstand_in_situ
0267 Onderzoekingen aan een dijksmodel : vooronderzoek naar het

materiaal (glasparels) waaruit het model zal worden opgebouwd
0268 Spanningsberekening voor een dijk doorzakkend in een slappe

ondergrond alsmede stabiliteitsbeïnvloedi ng door een
grondwaterstroom

0269 Proefmetingen aan de dam van de werkhaven in het Veeregat in
Vrouwenpolder ter verkenning van wat te meten aan de drie
eilanden-dan_wenselijk_en_mogelijk_is
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0270 Proefmetingen aan de dam van de werkhaven in het Veeregat in

Vrouwenpolder ter verkenning van wat te meten aan de drie-
eilanden-dan_wenselijk_en_mogelijk_is

0271 Westkust Vootne en Rozenburg : omgeving Westplaat en
Brielse Gat : overzicht van: metingen en peilingen, boringen en
sonderingen,_litteratuur

0272 Nota inzake de gevolgen van stormvloeden in het gebied van
Rotterdam_en_omgeving

0273 Rapport kanalisatie Nederrijn en Lek
0274 Nota inzake de capaciteit en de afmetingen v.d. uitw. sluizen in

de dam tot de afsluiting van het Haringvliet
0275 Beschouwingen naar aanleiding van Rapport no. 9-1 951

“Inhoudsveranderingen van de Merwede” van de afdeling
Studiedienst der Directie Benedenrivieren

0276 Nota betreffende de beweging der banken v66r de buitenhaven
te Scheveningen

0277 De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur,
Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek en Brielsche Maas in
verband met de verzilting

0278 Nota inzake de gevolgen van stormvloeden in het gebied van
Rotterdam en omgeving

0279 Veranderingen in de stormvloedhoogten na afdamming Botlek
Brielsche Maas, afsluiting HoIl. Ijssel, inpoldering Biesbosch,

. watervrijmaking van de Brabantse oever volgens
.

midelonderzoek (M284)
0280 Stromen in m3/sec. op 0 Um 1 1 maanuren na maansculminatie

voor de huidige toestand, Deltaplan met open Oude Maas en
Deltaplan met gesloten Oude Maas : gemiddeld getij in zee en
gemiddelde afvoer Boven-Rijn (volgens harmonische
berekening)

0281 GEmiddelde snelheden over het dwarsprofiel en gemiddelde
snelheden over de vertikaal in de as in cm/sek op 0 Um 1 1
maanuren na maansculminatie voor de huidige toestand
Deltaplan met open Oude Maas en Deltaplan met gesloten
Oude Maas : gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoer
Boven-Rijn

0282 Kadastraal uittreksel rechteroever van de Oude Maas van de
Barendrechse_brug_tot_de_Westgeul

0283 Kadastraal uittreksel rechteroever Botlek-Brielse Maas van
westgeul_Um_het_breede_strand_(Noordzee)

0284 Onderzoek naar de invloed van het zuigwerk op de diepte van
de vaargeul c.a v66r de mond van de Rotterdamsche Waterweg
in_de_periode_voorjaar_1947_tot_voorjaar_1951

0285 Noordzee : van Blankenberghe tot Zandvoort : stroom- en
getij meting 27 juni 1967

0286 Kustgebied Goeree — ‘s-Gravenhage : stroomatlas 1960-1966:
oppervlakte en bodem



0
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0287 Verslag inzake een tweetal op 10 november 1952 in het

toevoerkanaal van de Brielse Maas te Spijkenisse bij de
inlaatsluis uitgevoerde stroomsnel heidsmeti ngen en het daaruit
afgeleide_debiet_van_de_inlaatsluis

0288 Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam:
dwarsprofielen_en_lengteprofielen

0289 Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.
oct._1948_:_afstandstechnieken

0290 Waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te
Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te
Brielle 1738-1 741

0291 Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal
0292 Stromen in m3/sec. op 0 Um 11 maanuren na maansculminatie

voor de huidige toestand, Deltaplan met open Oude Maas en
Deltaplan met gesloten Oude Maas : gemiddeld getij in zee en
gemiddelde afvoer Boven-Rijn (volgens harmonische
berekening)

0293 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 6

0294 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 5

0295 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 4

0296 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
. Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 3

0297 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
. Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 2

0298 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
Schouwen Duiveland 1953 $ documentatie, deel 1

0299 Onderzoek naar de oorzaken van dijkbeschadigingen op
Goeree-Overflakkee 1953 : documentatie, deel 1

0300 Oriënterend onderzoek watervoorziening hoogheemraadschap
Delfland_in_de_periode_1930-1 955

0301 Wester-Schelde : situatie omgeving Bath
0302 Het gebied van de Wester-Schelde mabij Bath
0303 Het gebied van de Wester-Schelde nabij Bath : bijlagen 1 Um 15
0304 Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het

gebied van de Westerschelde op grond van partieele
hydrografische opnemingen, alsmede verslag over de in de
jaren 1933, 1934 en 1935 verrichte dwarsprofielloodingen

0305 Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de
Wester-Schelde en haar mondingsgebied sedert 1800, op grond
van de beschikbare Hydrografische kaarten

0306 Hellegat 1844-1896
0307 Bijlagen 1 Um 14 behoorende bij het verslag van het onderzoek

naar den toestand der tusschenwateren v5c5r den aanleg van
den Slaakdam resp. den Scheldedam, alsmede naar het verschil
van den toestand dier tusschenwateren vô5r 1830 en vc5Sr 1866
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0308 Adviezen over de gevolgen der ontwerpen afdammingen van de

Oosterschelde_en_het_Sloe
0309 Ebb and Flood Channel Systems in the Netherlands Tidal

Waters
0310 The penetration of sea water into Dutch river mouths and

estuaries
031 1 Water movements in the Straits of Dover
0312 Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten
0313 Het rampgebied in Z.W. Nederland : voorlopige planologische

documentatie
0314 Het rampgebied Zuid-West Nederland : enkele cijfers over

bevolking, woningen, landbouw, enz. v5c5r de overstroming
0315 Het rampgebied in Z.W. Nederland : voorlopige planologische

documentatie : supplement
0316 Dl. 1 Notes on the damage caused in the Netherlands by the

storm surge of February 1953 and the reconstruction works
being carried out
Dl. 2 Soil mechanics’ studies of some failures in the sea defence
banks of Essex and Kent

0317 Conference on the North Sea floods 31 Jjanuary/1 February,
. 1953 : a collection of papers presented at the institution in

December 1953
0318 Stormvloedstanden en stroomsnelheden in samenhang met de

Deltaplannen
0319 Over het bepalen van de sformvloedstanden, die als maatstaf

• voor het ontwerpen van de waterkeringen langs de Nederlandse
kust moeten worden aangehouden

0320 Zakkingen dijkskruinen
0321 Damming up of tidal inlets
0322 Afdamming Veeregat en Zandkreek (drie-eilanden plan): vierde

interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat

0323 Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de
zeearmen : vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat

0324 Werkplan 1957, organisatie en formatie van de afd. Noord
0325 Afsluiting zeegaten van Westkapelle tot Rockanje
0326 Het Delta-plan aanvaard
0327 Het Deltaplan, afdamming zee-armen
0328 De stormvlied van 1 Februari 1953 : rede uitgesproken door dhr.

R. DeClerck Gouverneur der Provincie bij de opening van de
gewone_Zittijd_op_1_Oktober_1953

0329 Voordracht voor de raad van de waterhuishouding
0330 Aantekeningen, correspondentie, nota’s e.d. i.v.m. vroeg of late

afsluiting Volkerak
0331 Nota betreffende de techniek van afsluiting van de zeegaten in

Z.-W. Nederland, meer in het bijzonder met betrekking tot de
afsluiting_van_de_Ooster-Schelde
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0332 Schrijven Deltacommissie betr. mogelijkheden van de

Grevelingen_als_oestetbassin
0333 Vervoignota bepaling economische dijksverhoging Terschelling
0334 Voorstel v. Prof. J.Th. Thijsse: “initiatief modelproeven voor

ben. rivieren” op 21e vergadering SV. commissie van 7 juni
1946 te ‘s-Gravenhage

0335 Stormvloedverhoging in de Waddenzee
0336 Invloed van de uitvoering der Deltawerken op de getijbeweging

in de Wester Schelde monding : berekening voor de M2
componente_van_een_gemiddeld_getij

0337 De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen
overstroming

0338 HW-standen Harlingen-Den Helder
0339 De frequentielijnen der HW-standen te Harlingen, Terschelling

en Den Helder
0340 Berekening van het peil, tot hetwelk de Brielsche Maasboezem

in geval van oorlog in één laag peil kan worden opgezet
0341 De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en

bovenmond op de gemiddelde getijbeweging
0342 De waterbeweging in de Hollandse IJssel na een sluiting met

eenparige snelheid in 1000 sec. van de stormvloedkering bij
kmr. 17.950

0343 Stroomsnelheden in het Voornse Kanaal
0344 Invloed inpoldering Dordtsche Biesbosch en Hamsche polders

V op de stormvloed/hoogwaters in de Biesbosch omgeving
0345 Enige opmerkingen omtrent de kansberekening
0346 Zoutwaarnemingen Krammer-Grevelingen 191.8-1921, 1926,

1930, 1931
0347 Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede

Overflakkee
0348 Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen
0349 Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen
0350 Diepteveranderingen Zeegat van Goeree
0351 Diepteveranderingen omgeving Hellegat
0352 Verdieping Zeegat van Texel
0353 Diepteveranderingen mond van de Eems
0354 Zeegat van Goeree
0355 Diepteveranderingen Haringvliet
0356 De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur,

Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek en Brielsche Maas
0357 De ligging van de 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van LW en HW

kentering op de N. Merwede, Kil, Amer, Bergsche Maas, Noord
en Zuid-Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat,
Volkerak en Krammer

0358 Inpolderingen Biesbosch berekeningen Amer-Bergsche Maas
Maas

0359 Viereilandenplan met stuwen in de Lek, Amer en Versmald HolI.
• Diep
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0360 Seiches onderzoek havengebied IJmuiden
0361 Voorloopige nota betreffende een onderzoek naar de

toekomstige wijzigingen in het stroombeeld van de Zuidelijke
Waddenzee, in verband met den aanval op de Zuidoostkust van
Texel

0362 Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der
loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het
Caranan_met_de_naaste_omgeving

0363 Zandwaarnemingen “Ambulant”
0364 Metingen “Ambulant”
0365 Zandgehaltemetingen

A. meetschip “Ambulant”
B. meetschip “Oceaan”

0366 Verdieping zeegat van het Vlie
0367 Diepteveranderingen Mond van de Eems
0368 Stormvloedsberekening met de sinusoidale methode
0369 Verslag zeegat van Texel
0370 Aanval Zuidwatering Walcheren nabij “Schoone waardin”
0371 Veslag mond Wester-Schelde
0372 Statistisch onderzoek en kansberekening der stormvloeden voor

het station Bergen op Zoom
0373 Interim-advies de waterstaatkundige toestand bij stormvloed na

voltooiïng der werken : rapport Deltacommissie
0374 Een getijdecentrale in de Oosterschelde
0375 Seichesonderzoek havengebied Scheveningen
0376 Onderzoek waterstanden Noordzeekanaal
0377 Peilschaal te Katwijk
0378 Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging
0379 Verzamelnota getijberekeningen ten behoeve van het

Vijfeilandenplan
0380 Inpolderingen Biesbosch : berekeningen Amer - Bergsche Maas

- Maas
0381 De afsluitingswerken in de Oosterschelde: het hydraulisch

onderzoek met behulp van getij berekeningen (beknopte
beschrijving van een lezing, gehouden op de jaarvergadering
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs op 28 november
1972)

0382 International association for hydraulic research modelling of the
Oosterschelde estuaries by a hydraulic model and a
mathematical model

0383 Een ééndimensionale harmonische getijberekening voor een
hoofdkanaal_met_twee_zijbassins

0384 Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de
Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting

0385 De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan
0386 Golfoploop (model M 101, Delft)
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0387 Veranderingen in de normale verticale- en horizontale

getijbeweging na afdamming Botlek-Brielsche Maas, afsluiting
Holi. IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking van de
Brabantsche oever volgens modelonderzoek fM 284)

0388 Electrische analogie-proeven voor het imiteren van
grondwaterstromen

0389 Berekening van den gemiddelden bestaanden toestand
0390 De max. hoogst bekende stormvloedstanden in de omgeving

van de Brabantse Biesbos na inpoldering van de Brabantse
Biesbos en watervrijmaking van de Brabantse oever en na
inpoldering van de Brabantse Biesbos en watervrijmaking van
de Brabantse oever en aanleg van de “schermdijk”

0391 Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode
0392 Verzamelnota getijberekeningen ten behoeve van het

Vijfeilandenplan
0393 Ontwerp meetprogramma ten behoeve van het hydraulisch

model van de benedenrivieren in het waterbouwkundig
laboratorium te Delft

0394 Stormvloedsberekening volgens de sinusoïdale methode
0395 Viereilandenplan met stuwen in de Lek, Amer en versmald Hoil.

Diep
0396 Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode
0397 Schematisatie II noordelijk stelsel der benedenrivieren
0398 De afsluiting van de Oude Maas aan de benedenmond in het

. kader der Deltaplannen
0399 Nota betreffende een onderzoek naar

verbeteringsmogelijkheden voor het Btabantsche vaarwater
0400 Nota betreffende de gevolgen van een afsluiting van het

Zuiderdiep nabij Stellendam
0401 Vervolgnota inzake een onderzoek naar den aanval op de

duinkust van het eiland Goeree tusschen het Flauwe werk en
het Springersdiep

0402 Amelander gat
A. nota
B. bijlagen

0403 De kust van Walcheren
0404 De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eemsestuarium
0405 Rapport zoutwaterschade in 192 1-1922 aan de buitengronden

van_den_lande_van_Essche_te_Strijensas
0406 The North Sea storm surge of 31 Jan uary and 1 Februari 1953
0407 Turbulence: ally and enemy
0408 De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde

afvoer_van_de_Maas_als_in_1926
0409 Present state of the investigations on the bed-bad movement in

Holland
0410 A contribution to the study of storm surges on the Dutch coast
041 1 Beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging
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0412 Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn

vertakkingen
0413 A. De overstromingsramp 1953 : waterstanden

B. De stormvloedstanden, die onze dijken veilig moeten kunnen
keren

0414 Nota verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting
Zuiderzee

0415 Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de
in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953
opgetreden standen

0416 Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering
te Krimpen aan de IJssel

0417 De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de
Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving

0418 Afsluiting van de Lauwerszee ( In; OTAR)
0419 Afvoermetingen Volkerak en Oost Hellegat
0420 Verlaging waterstand der Rijnarmen
0421 Nota over het onttrekken van zand aan de bovenrivieren
0422 Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de

Wester-Schelde nabij Kapellebank geconstateerde ond iepten
0423 Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij

getijmodellen op het laboratoire dauphinois d’hudraulique
(Neyrpic) te Grenoble

0424 Nota betreffende de afwatering van de polder de Biesbosch, de
. Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat en het Zuidplaatje

in verband metafslultingsplannen in het gebied der
. benedenrivieren

0425 Verbetering Wester Schelde bij Bath en Walsoorden
0426 Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spul:

september 1951
0427 Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spul:

september 1951
0428 De Bernisse als waterdoorvoering van de Spuiboezem naar de

boezem van de Brielsche Maas : september 1951
0429 Bepaling dijkafmetingen : afsluitdam benedenmond Spul
0430 De ligging van de 300 mg CIIL grenzen ten tijde van L.W.- en

H.W. kentering op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het
Spul voor de afsluiting van de Botlek op 20 juni 1950

0431 Nota kruishoogte Bergstoep
0432 Beneden Merwede gedetailleerde peilingen bij km 962.258-

963.508,963.840-965.120 en 969.500-970.838: invloed van
kribben en strekdammen op het doorlatingsvermogen

0433 Enige stroomwaarnemingen in het Haringvliet voor de
waterkerende dijk van de van Pallandpolder bij Middelharnis

0434 Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van
Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep

0435 De veranderingen in de normale waterbeweging van de
benedenrivieren_tusschen_1908_en_1935



0
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0436 Metingen Zeegat Goeree (bij Hellevoetsluis)
0437 Overzicht van de Friese- en Groningse hoofdwaterkeringen
0438 Zeegat van Texel: bijlagen
0439 Bedijkingskaart van Nederland
0440 Progress in tidal computations for rivers, coastal areas and seas
0441 De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in

de mond_van_de_Wester-Schelde
0442 De technische en hydraulische aspecten van het afsluiten van

wateren_met_getijbeweging
0443 Voorloopige berekeningen van veranderingen, die in de

getijbeweging op de Wester-Schelde en de Belgische Schelde
tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in
het geulenstelsel, en het Land van Saeftinge wordt afgesloten

0444 De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in
de mond_van_de_Wester-Schelde

0445 Stormvloedsberekening volgens de exacte methode
0446 General considerations about salt- and fresh-water movements

methods of calculation
0447 Afsluiting van de Oude Maas aan de benedenmond
0448 Snelheidsverticalen
0449 Huidige stand en nauwkeurigheid van getijberekeningen en

berekeningen van stormvloedstanden en hun betekenis voor de
Deltawerken

0450 Extrapolatie Hoek van Holland : H.W./overschrijdingskromme
0451 De exacte methodé voor getijberekening met als toepassing de

. berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische
stormvloeden

0452 Lineaire duif, vergelijking M2-getij reeële oplossing
0453 De verdeeling der maximum waarde
0454 Stormvloed 1953 waterhoogten
0455 Distortion of long waves : equilibrium and stability
0456 Het samenvallen van hoge hoogwaterstanden te Hoek van

Holland met Bovenrijnafvoeren < 1300 m3/sec
0457 Bodemdaling
0458 Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlandse kustgebied

1956
0459 Frequentielijnen van hoogwater in het Nederlandse kustgebied

1956
0460 Reducerende wisselwerking tussen astronomisch getij en

stormvloed
0461 Een elektrische model voor het experimenteel bepalen van de

vervorming van een statisch onbepaalde vlakke vak- of
raamwerkconstructie

0462 Cursus karakteristieke getijberekening
0463 Inleiding tot de Methode der karakteristieken
0464 Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de

trillingsfilters_in_de_hydraulika
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0465 Voorstel tot normalisatie van symbolen voor getij- en

stormvloeds-berekeni ngen
0466 Getijberekening door integratie langs karaktetistieken
0467 De betekenis van de Deltawerken en de afsluiting van de Oude

Maas voor het Westland
0468 Verslagen van de verkenningstochten in het rampgebied
0469 Brief Mathematisch Centrum
0470 Het mechanisme van dijkbeschadigingen en dijkdoorbraken:

analyse van waarnemingen na de stormramp van 1 februari
1953

0471 De met ingang van 1 Januari 1938 in het getijgebied te
gebruiken_reductiepeilen

0472 Economische dijksverhoging: beknopt overzicht van de tot
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