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6.1.2 De bcvciliging tegen stormvloeden bij normale rivierafvoeren
De vloedgolf, die bij storm te Hoek van Holland de Rotterdamse Waterweg inloopt, zal naar
binnen snel in hoogte afnemen als gevolg van de sterke afzuigende werking van het Haringvlietbekken,
waaronder worden begrepen het Haringvliet en het Hollands Diep met de aansluitende wateren. Als
gevolg van de afzuigende werking van het Haringvlietbekken is reeds op de Rotterdamse Waterweg een
belangrijke verlaging van de waterstanden te verwachten, vooral wanneer de in de Oude Maas ten behoeve van de zoetwaterhuishouding te bouwen kering bij stormvloed is geopend.
A1 is de kans op een doorbraak van een der afsluitdammen of aansluitende hoofdwaterkeringen
nog zo gering te achten, met de mogelijkheid moet toch blijvend rekening worden gehouden. In een
dergelijk geval zal echter eerst in een vergevorderd stadium van de stormvloed een doorstromingsopening van beperkte afmetingen kunnen ontstaan. Hierdoor blijft het binnendringen van de vloedgolf
eveneens beperkt. Dientengevolge bieden de achter de afdammingen nog in stand blijvende waterkeringen
een grote reserve aan veiligheid. Met het oog hierop blijft het gewenst het kerend vermogen van de
achter de afsluitingen in tweede linie gelegen waterkeringen volgens een logisch aaneensluitend stelsel
te handhaven.
Bij normale rivierafvoeren zal gedurende de gestremde lozing het toevloeiende rivierwater de
waterstanden op het Haringvlietbekken slechts weinig verhogen. In deze gebieden zal dus de rechtstreekse uitwerking van de stormvloed sterk verminderen. Bovendien kunnen de waterstanden op het
Haringvlietbekken door het aflaten van water op het Zeeuwse Meer via het doorlaatwerk in de Volkerakdam nog iets worden verlaagd. De waterstanden op dit meer, waar de rechtstreekse invloed van de
stormvloed is buitengesloten, zullen hierdoor slechts in geringe mate worden verhoogd.
De topstanden, die op het Haringvlietbekken bij stormvloed worden bereikt, zijn in sterke mate
afhankelijk van de vorm van de stormvloedkromme, omdat deze invloed uitoefent op de tijd, gedurende
welke de lozing van het opperwater wordt gestremd. Echter spelen ook andere factoren een rol. Naarmate de profielen van Noord, Dordtse Kil, Oude Maas en Spui ruimer worden gemaakt, zal het stormvloedwater gemakkelijker naar het Haringvlietbekken kunnen doordringen, hetgeen tot hogere water¬
standen op dit bekken zal leiden. Voor de waterberging op het Haringvlietbekken en het Zeeuwse Meer
is niet alleen de oppervlakte van deze bekkens van belang, doch ook het peil, dat voor de aanvang van
de stormvloed en de stremming van de opperwaterafvoer op het Haringvliet aanwezig is. Dit peil zal
samenhangen met de hoogte van het getij op zee (in het bijzonder het laagwater) voor de storm, het
daarbij gevolgde lozingsprogramma van de Haringvlietsluizen en de wijze, waarop de wateraflaat naar
het Zeeuwse Meer wordt geregeld. De invloed, die het vorenbedoelde laagwater op de waterstanden
op het Haringvlietbekken heeft, speelt een geringere rol naarmate de rivierafvoeren kleiner zijn.
Ten einde een indruk te geven van de verlagende invloed van de deltawerken op de stormvloedstanden op het Haringvlietbekken en op enige van de aansluitende wateren, zijn in figuur 6.1.2 de water¬
standen aangegeven, welke thans en na uitvoering dier werken onder bepaalde omstandigheden zijn te
verwachten. Hierbij is uitgegaan van een stormvloed met een topstand van N.A.P. + 5 m aan de peilschaal te Hoek van Holland en een vorm van de stormvloedkromme en van het voorafgaand getij,
zoals aangegeven is in kromme 1 van figuur 6.1.1 (zie ook Bijdrage IV.3), van rivierafvoeren (Rijnafvoer
van 3000 m®/sec en Maasafvoer van 500 m®/sec)
die weliswaar tamelijk groot zijn, maar die in het
stormseizoen toch niet als zeldzaam moeten worden beschouwd, van een normaal lozingsprogramma en
van de bestaande rivierprofielen. De in het gestelde geval bij de huidige toestand op het Haringvliet en
op de aansluitende wateren te verwachten stormvloedstanden worden aangegeven door lijn 111 en die
voor de toestand na volledige uitvoering van de deltawerken door de lijnen IV en Y van figuur 6.1.2. De
gegevens zijn afgeleid uit modelproeven van het Waterloopkundig Laboratorium te Delft en zijn aan
berekeningen getoetst.
Ten aanzien van figuur 6.1.2 moet nog het volgende worden opgemerkt. Bij de bepaling van de
stormvloedstanden is verondersteld, dat - voor zover het de bestaande toestand betreft in afwijking
van hetgeen in werkelijkheid zou gebeuren - geen dijken doorbreken of in sterke mate overlopen.
') Volgens de waarnemingen over de periode 1911-1950 is de Rijnafvoer in het stormseizoen20 a25 dagen permaand
kleiner dan 3000 m®/sec (zie bijlage 6.1.1 van Bijdrage IV.4). De mtddelbare afvoer over de winterperiode (d.i. de afvoer, die in deze periode gemiddeld evenveel dagen wordt onderschreden als overschreden) bedraagt 1900 m^sec. Voor
de Maas is deze 365 m^/sec. Zie ook de noot op biz. 56.
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Figuur 6.1.1. Stormvloedkrommen met voorafgaande getijden voor Hoek van Holland, gebruikt als randvoorwaarden
in het model in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft.
flij het onderstelde stormtij, dat te Hoek van Holland het pell N.A.P. + 5 m bereikt, is uiteraard uitgegaan van springtij.
Voor de eerste dag is een werkelijk voorgekomen springtij genomen (dat van 6 augustus 1948). Voor de tweede dag is dit
gecombineerd met een, stormeffect, dat van nul af toenam tot 1J m om 6 uur, 3 m om 12 uur en dat tussen 15.30 en
18.30 uur lets groter was dan 4 m.
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Behalve bij lijn VI, waarop in 6.1.3 nog zal worden teruggekomen, is aangenomen, dat geen inpolderingen zijn uitgevoerd.
Voor de toestand na uitvoering van het Deltaplan is ten aanzien van de bediening van de Haringvlietsluizen nitgegaan van de veronderstelling, dat deze bij het opkomen van de vloedstroom van het
aan het eigenlijke stormvloedgetij voorafgaand getij zijn of worden gesloten en dat deze tot het einde
van de stormvloed gesloten blijven. De totale stremmingsduur van de lozing bedraagt in het onderzochte geval ongeveer 18 uur. Voorts is aangenomen, dat in de toestand na uitvoering van het Deltaplan geen water door de sluis in de Volkerakdam naar het zuiden wordt afgevoerd.
Uit de lijnen 111 en IV van figuur 6.1.2 blijkt, dat ten gevolge van de uitvoering van de deltawerken
en bij de gedane veronderstellingen in het beschouwde geval de stormvloedstanden op de Rotterdamse
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Figuur 6.1.2. Stormvloedstanden in het noordelijk deltagebied voor en na uitvoering van het Deltaplan

Waterweg en de Nieuwe Maas tussen Vlaardingen en Rotterdam met 0,50 a 0,60 m, te Krimpen aan
de Lek met 0,80 m, te Dordrecht met 1,60 m en op het Haringvlietbekken met 3 m en raeer zullen
worden verlaagd.
Zoals de figuur (lijnen IV en V) laat zien, zal voor het beschouwde geval een afsluiting van de Oude
Maas tijdens storm ten gevolge hebben, dat op de Rotterdamse Waterweg de stormvloedstanden
hoger zullen zijn dan bij open Oude Maas. De verlaging van de stormvloedstanden, die een afsluiting
van de Oude Maas op de overige wateren ten gevolge zou hebben, blijkt daarentegen nauwelijks betekenis te hebben voor het verkrijgen van meer veiligheid, aangezien ook bij open Oude Maas voor de
bestaande hoofdwaterkeringen langs deze wateren na uitvoering van het Deltaplan in het algemeen
geen gevaar meer zal bestaan. Ten einde dit te kunnen demonstreren, zijn in figuur 6.1.2 tevens de
hoogste en de op een na hoogste waargenomen standen in het gebied der benedenrivieren aangegeven
(zie de lijnen II en I). Bij het optreden van de laatstgenoemde zijn geen ernstige dijkbeschadigingen
voorgekomen, terwijl verwacht mag worden, dat als gevolg van het versterken van talrijke zwakke
plaatsen in de hoofdwaterkeringen in het algemeen ook enigszins hogere standen zullen kunnen worden
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gekeerd (zie de noot op biz. 30). Het snijpunt van de lijnen voor open en gesloten Oude Maas (lijnen
IV en V in figuur 6.1.2) blijkt zodanig te liggen, dat in het gebied, waar de toestand met open Oude
Maas minder gunstig is dan die met gesloten Oude Maas, de standen vrijwel overal liggen beneden de
lijn van de op een na hoogste waargenomen standen (lijn I). In verband met de belangen van de veiligheid moet de in de Oude Maas te bouwen kering derhalve stormvloeden kunnen doorlaten.
Bij het bepalen van de lengte, waarover in het kader van het Deltaplan langs de benedenrivieren
dijkversterkingen noodzakelijk zullen zijn, envan degrootte van deze versterkingen, zal met het bovenstaande rekening moeten worden gehouden. Hierbij zal echter ook moeten worden gelet op combinatie
van stormvloeden en grote rivierafvoeren. De ligging van lijn VI van figuur 6.1.2 speelt dan een rol.
Hierop zal in 6.1.3 nader worden ingegaan.
6.1.3 De beveiliging tegen stormvloeden bij grote rivierafvoeren. Basis- en ontwerppeilen langs de
benedenrivieren
In 6.1.2 werd het verloop van de hoogwaterstanden beschouwd, uitgaande van een stormvloed
met een topstand van N.A.P. + 5 m te Hoek van Holland in combinatie met afvoeren van Rijn en
Maas, die weinig hoger zijn dan de normale afvoeren in het stormseizoen. Aangezien in de beneden¬
rivieren de opperwaterafvoer mede van invloed is op de hoogte der waterstanden, zijn voor de bepaling
van de basispeilen langs de benedenrivieren verschillende combinaties van stormvloeden en rivier¬
afvoeren beschouwd.
Ten behoeve van de bepaling van de dijkhoogten langs de grote rivieren is door de Rijkswaterstaat
een onderzoek verricht naar extreem grote afvoeren van de Rijn en zijn takken. Met behulp van deze
gegevens zijn voor een aantal combinaties van verschillende stormvloeden en opperwaterafvoeren de
langs de benedenrivieren te verwachten hoogwaterstanden zowel voor de bestaande toestand als voor de
toestand na uitvoering van het Deltaplan in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft onderzocht en
door de Rijkswaterstaat op hun kans van voorkomen berekend.
Tabel 6.1.1
Hoogwaterstanden in de benedenrivieren bij het optreden van combinaties van verschillende stormvloeden en
opperwaterafvoeren met gelijke overschrijdingsfrequentie voor de bestaande toestand en voor de toestand na
uitvoering van de deltawerken, met Oude Maas bij stormvloed open, afgeleid uit modelproeven van het Water¬
loopkundig Laboratorium te Delft. Ten einde een onderlinge vergelijking tussen de situaties mogelijk te maken,
werd voor beide gevallen aangenomen, dat geen bedijkingen in het gebied van de Biesbos zijn uitgevoerd en
dat geen dijken doorbraken.
Hoogwaterstanden in m boven N.A.P.
Toestand na uitvoering van de
deltawerken met Oude Maas open

Bestaande toestand
+ 5,0 m
3000
500

+ 4,0 m
8000
1700

+ 3,0 m
13000
2900

+ 5,0 m
3000
500

+4,0 m
8000
1700

+ 3,0 m
13000
2900

Vlaardingen . . . .
Rotterdam.
Krimpen aan de Lek .
Schoonhoven . . . .

4,7
4,7
4,7
4,7

4.1
4.2
4.3
4,6

3,4
3,6
3,8
4,2

4,2
4.2
3,9
3,9

3,8
3,8
3.8
4,0

3.2
3.3
3.5
4,0

Spijkenisse . . ,
Goidschalxoord .
Alblasserdam . .
Dordrecht . . .
Werkendam . .

4,7
4,9
4,7
4,6
4,6

4,1
4,3
4.3
4.4
4.4

3,4
3.6
3.8
3.9
4,2

3.8
3.4
3.3
3,0
2,7

3,5
3,3
3.3
3.2
3.4

3,1
3.1
3.4
3,3
3,9

Hellevoetsluis . .
Willemstad . . .
Moerdijk. . . .
Mond der Donge

5,2
5,5
5,1
4,4

4,1
4,6
4.5
4,0

3,1
3.7
3,9
3,4

1.5
1.9
2,0
2,1

1.8
2.3
2.5
2,5

2.1
2.6
2,8
2,8

Randvoor- \ Hoek van Holland')
, Rijnafv. te Lobith in m“/sec
waarden
1 Maasafvoer in m^sec.
. .

’) Volgens het Tienjarig Overzicht der Waterhoogten 1941-1950 van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat
worden de Rijnafvoeren te Lobith van 2380 m^sectot 4370 mVsec beschouwd als,,matighoge afvoeren”, van 4370 mVsec
tot 9400 m’/sec als ,,hoge afvoeren” en boven 9400 m®/sec als ,,zeer hoge afvoeren”. De grootste bekende afvoer van
de Rijn bedroeg omstreeks 13000 mVsec in januari 1926. In deze zelfde periode was de grootste afvoer van de Maas
ongeveer 2900 m’/sec.
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Hierbij is uitgegaan van de door het Mathematisch Centrum aangetoonde afwezigheid van
correlatie tussen stormvloeden en grote rivierafvoeren (zie Bijdrage II.3).
De waterstandsgegevens, behorende bij een aantal van de onderzochte combinaties, zijn opgenomen
in tabel 6.1.1. Deze combinaties zijn zodanig gekozen, dat zij ongeveer een zelfde kans van optreden
hebben als de basispeilen langs de kust.
Afhankelijk van het verloop en de duur van de stormvloed, alsmede van het aan de stormvloed
voorafgaande getij, kunnen binnenwaarts hogere, alsook lagere waterstanden optreden dan in de tabel
zijn aangegeven. De uit de onderlinge vergelijking der waterstanden af te leiden algemene tendensen
blijven echter dezelfde.
Zoals uit de tabel blijkt, zijn in de bestaande toestand in het gehele benedenrivierengebied de
topstanden bij stormvloeden met een hoogste stand van bijvoorbeeld N.A.P. + 3 m en + 4 m te Hoek
van Holland, gecombineerd met een grote rivierafvoer, lager dan wanneer daar een stand van N.A.P.
+ 5 m wordt bereikt in combinatie met een normale opperwaterafvoer. In dit gebied overheerst thans
dus de invloed van het getij op zee boven die van de afvoer der rivieren.
Na voltooiing van de deltawerken wordt dit anders. Dan zal het punt, waar de invloed van de
grote afvoeren begint te overwegen, op de Lek liggen tussen Krimpen aan de Lek en Schoonhoven,
op de Noord nabij Alblasserdam en op de Oude Maas tussen Goidschalxoord en Dordrecht. Bij Dor¬
drecht en Werkendam en in sterkere mate op het Haringvlietbekken, zal de invloed van de storm¬
vloeden als gevolg van de afsluitingswerken zo zijn afgenomen, dat daar - in tegenstelling tot de
bestaande situatie - de invloed van het opperwater gaat overheersen. Niettemin heeft het afsluiten van de
vloed uit zee tot gevolg, dat ook in dit gebied de hoge waterstanden belangrijk lager zullen zijn dan
thans bij combinaties met dezelfde kans van voorkomen kan worden verwacht. De kans op het op¬
treden van hoge waterstanden in de buurt van Dordrecht en verder zuidwaarts zal door de uitvoering
van het Deltaplan dan ook sterk afnemen.
Uit het gegeven cijfermateriaal blijkt reeds, dat een bepaalde hoge waterstand als gevolg van
verschillende combinaties kan ontstaan. Zo zal bijvoorbeeld volgens tabel 6.1.1 na uitvoering van de
deltawerken de stand N.A.P. + 3,3 m te Alblasserdam worden bereikt bij de combinaties Hoek van
Holland N.A.P.
5,0 m en Rijnafvoer 3000 m®/sec, resp. N.A.P. + 4,0 m en 8000 m®/sec. Beide
combinaties hebben elk een kans van voorkomen van ongeveer 1/10 000. Er zijn vanzelfsprekend nog
meer combinaties denkbaar, waarbij in Alblasserdam de stand N.A.P. + 3,3 m wordt bereikt. Hieruit
wordt het reeds duidelijk, dat de kans van voorkomen van de stand N.A.P. + 3,3 m te Alblasserdam in
de toestand na uitvoering van de deltawerken veel groter zal zijn dan 1/10 000. Wenst men de kans te
kennen, dat een bepaalde waterstand wordt bereikt of overschreden, dan zal men dus alle mogelijke
combinaties, die hiertoe leiden, dienen te beschouwen. Wanneer men de bij elk dier combinaties be¬
horende kansen van voorkomen bij elkaar optelt (gezien het oneindig grote aantal combinaties, komt
dit optellen neer op integreren), verkrijgt men de totale kans van bereiken of overschrijden van de
bewuste waterstand. Langs deze weg is het ook mogelijk de waterstand te vinden, die een bepaalde
overschrijdingsfrequentie heeft. De methode is praktisch uitgewerkt en toegelicht in Bijdrage IV.3. Zij
is voor een aantal stations langs de benedenrivieren toegepast voor het bepalen van de basispeilen, dat
zijn de hoogwaterstanden, die een zelfde overschrijdingskans hebben alshetpeil van N.A.P. + 5 m te
Hoek van Holland (zie 3.0). Dit onderzoek is zowel voor de toestand na uitvoering van het Deltaplan als
voor de bestaande toestand verricht. Voor de eerstgenoemde toestand is men er van uitgegaan, dat de
kering in de Oude Maas stormvloeden kan doorlaten. Met het aflaten van water naar het Zeeuwse
Meer werd geen rekening gehouden. Wei werd gerekend, dat de Zuidhollandse Biesbos geheel en de
Brabantse Biesbos grotendeels is omdijkt en dat het gebied van Donge en Oude Maasje hoogwatervrij
is gemaakt, door welke maatregelen de waterstanden op de benedenrivieren in dit gebied worden
verhoogd. De gevonden standen zijn opgenomen in tabel 6.1.2. Zij gelden voor de bestaande profielen
van de benedenrivieren.
Zoals door vergelijking van de waterstanden uit de kolommen 1 en 2 van tabel 6.1.2. blijkt, zal de
verlaging ten gevolge van de deltawerken zich bovenwaarts niet verder uitstrekken dan tot bij Vreeswijk
en bij Werkendam.
De in kolom 1 van tabel 6.1.2 genoemde basispeilen zijn eveneens in figuur 6.1.2 opgenomen
(lijn VI). Door vergelijking van de lijnen VI en IV van figuur 6.1.2 blijkt, dat bij grote opperwaterafvoeren en bij de veronderstelling, waarvan werd uitgegaan, namelijk dat geen water naar het Zeeuwse
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Tabel 6.1.2
Hoogwaterstanden in de benedenrivieren met overschrijdingsfrequentie 1/10000 voor de bestaande toestand en voor
de toestand na uitvoering van de deltawerken
Hoogwaterstanden in m boven N.A.P.

Rivier

Waarnemingsstation

Basispeilen na uitvoering
van de deltawerken
(met inpolderingen)

Hoogwaterstanden met
overschrijdingsfrequentie
1/10000 bij de bestaande
toestand (zonder
inpolderingen)

Rotterdamse
Waterweg

Hoek van Holland (peilschaal)
Vlaardingen.
Rotterdam.

5,0
4.3
4,2

5,0
4,8
4,8

Lek

Krimpen aan de Lek
Schoonhoven . . .
Vreeswijk . . . . .

4.1
4.2
7,0

4,8
4,8
7,0

Oude Maas

Spijkenisse. . .
Goidschaixoord.

3.9
3.6

4,7
5,0

Noord

Alblasserdam .

3.7

Merwede

Dordrecht
Werkendam .

3,6
5.1

4,9
5.1

Haringvliet

Hellevoetsluis

2.9

5.2

Hollands Diep

Willemstad .
Moerdijk . .

3.1
3.2

5,6
5.3

Amer

Mond der Donge .

3.4

4.4

Meer word! afgelaten, over een uitgestrekt gebied hogere standen zullen voorkomen dan bij hoge
stormvloeden in combinatie met in het stormseizoen normale opperwaterafvoeren.
De door lijn VI aangegeven basispeilen leiden voor het grootste deel van het betrokken gebied bij
de huidige toestand van de hoofdwaterkeringen en de huidige rivierprofielen nog geenszins tot een
gevaarlijke situatie, zodat hier geen dijkverzwaringen zijn vereist.
Zeewaarts van Dordrecht zijn de basispeilen echter hoger dan de op een na hoogste waargenomen
standen (lijn I van figuur 6.1.2), waarbij de hoofdwaterkeringen nog veilig zijn te achten. Hier moet
derhalve worden overwogen, in hoeverre dijkversterkingen nodig zijn in verband met de aan te nemen
ontwerppeilen.
Voor de zuidzijde van Centraal-Holland dient als ontwerppeil het basispeil te worden aangehouden,
zodat hier dijkversterkingen nodig zijn. Door de overige hoofdwaterkeringen worden minder gewichtige
belangen beschermd, zodat de ontwerppeilen hier lager kunnen zijn dan de basispeilen. Alvorens hier
de ontwerppeilen kunnen worden vastgesteld, zullen nadere studies moeten uitmaken, welke reductie
t.o.v. het basispeil in elk afzonderlijk geval zal kunnen worden toegepast.
Voor het Eiland van Dordrecht zal deze reductie volgens het oordeel van de commissie zeker op
0,20 m gesteld mogen worden. Aangezien het basispeil hier N.A.P. + 3,60 m bedraagt, zal een ontwerp¬
peil van N.A.P. + 3,40 m kunnen gelden. De bij lijn I van figuur 6.1.2 behorende stand is hier N.A.P.
+ 3,43 m. Het laagste punt van de hoofdwaterkering in de stad Dordrecht ligt op N.A.P. + 3,80 m,
zodat een overhoogte van 0,40 m ten opzichte van het ontwerppeil aanwezig is. Aangezien bij de jongste
verbetering van de hoofdwaterkering als doel is gesteld deze nog veilig te doen zijn bij een waterstand
van N.A.P. + 3,60 m, wordt de toestand hier als voldoende beschouwd in verband met de aanwezigheid
van bestrating en de afwezigheid van golfoploop.
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Met gelijke kans van optreden zijn hogere standen denkbaar dan die, welke op basis van het voorgaande werden berekend. Deze kunnen ontstaan door een andere vorm der stormvloedkromme, alsmede
door een ander uitgangspeil op het Haringvlietbekken als gevolg van een hogere middenstand op zee
en een veranderd lozingsprogramma in de periode v66r de stormvloed. In dit verband zij nog opgemerkt,
dat bij het verrichte onderzoek ook andere stormvloedkrommen dan die van figuur 6.1.1 alsrandvoorwaarde zijn gebruikt, zodat de in het voorgaande getrokken conclusies kunnen worden geacht te zijn
gebaseerd op al het beschikbare waarnemingsmateriaal. De tot dusverre verrichte waarnemingen
bestrijken echter een te korte periode om de ongunstigste vorm van de stormvloedkromme, die zou
kunnen voorkomen, te kunnen bepalen. De desbetreffende studie dient derhalve te worden voortgezet.
Voorts zullen de stormvloedstanden op het Haringvlietbekken en de direct aansluitende wateren stijgen,
wanneer een verruiming van de toegangswegen, in het bijzonder van de Noord, met het oog op de
scheepvaart zou worden tot stand gebracht. Hetzelfde resultaat heeft een verkleining van het kombergend vermogen van het Haringvliet, waarvan sprake zou kunnen zijn in verband met een eventuele
normalisatie van deze rivier, alsmede in verband met landaanwinning.
Wanneer in de toekomst zou blijken, dat de bovengenoemde factoren tot ongunstiger combinaties
aanleiding kunnen geven dan hier en in Bijdrage IV.3 zijn beschouwd, dienen de basispeilen - en daarmee ook de ontwerppeilen - langs de benedenrivieren te worden herzien.
Bij de vaststelling van de ontwerppeilen langs de benedenrivieren moet er rekening mee gehouden
worden, dat in het waterbergend vermogen van dit gebied enige reserve aanwezig blijft om meer vrijheid
te hebben bij de bedrijfsvoering der Haringvlietsluizen ten tijde van storm, mede omdat juist in die
periode een krachtige golfaanval op de sluizen valt te verwachten. Ook zou men kunnen denken aan
een versnelde afvoer van het water uit het stroomgebied van de Rijn.
Aangezien een nieuwe blijvende toestand wordt geschapen, verdient het in verband met de mogelijkheidvanstremming van de lozing van grote rivierafvoeren naar zee via het Haringvliet aanbeveling de
gelegenheid open te houden om afvoer van water naar het Zeeuwse Meer mogelijk te maken. Hiertoe
zullen zo nodig de ten behoeve van de waterhuishouding te bouwen stroomsluizen in de Volkerakdam
ruim moeten worden gedimensioneerd, terwijl tevens voor het waterbergend vermogen van het Zeeuwse
Meer, en wel voornamelijk in het noordelijk deel hiervan, een minimummaat moet worden gesteld.
Op deze wijze kan enige compensatie worden verkregen voor de afscheiding van het Zeeuwse Meer,
waardoor het waterbergend vermogen voor de afvoer van de bovenrivieren sterk wordt beperkt en de
hoogwaterstanden op het Haringvlietbekken derhalve in niet geringe mate worden verhoogd.
Zo zouden in het geval, waarop lijn IV van figuur 6.1.2 betrekking heeft, de waterstanden op het
Haringvliet ongeveer acht decimeter lager zijn dan aldaar is aangegeven, indien na voltooiing van het
Deltaplan het Haringvlietbekken in open verbinding met het Zeeuwse Meer zou staan.
Uit figuur 9.6.1 van Bijdrage IV.3 blijkt, dat de invloed van waterlozing naar het Zeeuwse Meer bij
grote rivierafvoeren op het Haringvlietbekken wel vrij groot is, maar dat deze als gevolg van de hydraulische weerstand, voornamelijk van de Dordtse Kil, bij Dordrecht reeds zeer sterk is afgenomen.
6.1.4 Stroomsnelheden bij stormvloed en grote rivierafvoeren
Ten aanzien van de stroomsnelheden, die na uitvoering van het Deltaplan tijdens en direct na een
stormvloed en tijdens grote rivierafvoeren zullen optreden, blijkt uit modelproeven, dat zij in het
algemeen niet of slechts weinig groter zullen zijn dan de snelheden, die thans bij een overeenkomstige
toestand in de rivieren zouden ontstaan (zie Bijdrage IV.3).
Slechts de vloedsnelheden, die bij stormvloed in de benedenloop van de open Oude Maas en in de
Noord, en de ebsnelheden, die bij grote rivierafvoeren op de Dordtse Kil kunnen voorkomen, vormen
hierop een uitzondering. Blijkens modelproeven worden zij bij stormvloeden van het hiervoren behandelde type echter niet hoger dan de snelheden, die ook elders in bijzondere omstandigheden wel
optreden. Aangezien hoge stormvloeden slechts zelden optreden en de bovengenoemde maximale
stroomsnelheden bovendien nog van korte duur zullen zijn, worden deze snelheden toelaatbaar geacht,
te meer aangezien dan de scheepvaart goeddeels stilgelegd zal zijn. Het zal echter nodig kunnen blijken
de bodem en oevers van de genoemde rivieren over zekere lengten tegen uitschuring te beschermen.
Op de Noord zal dit op den duur vermoedelijk het geval zijn, omdat hier ook de dagelijkse stroom¬
snelheden zullen toenemen (zie onder 6.3.2).
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6.2 De verbetering van de zoetwaterhuishouding

6.2.1

De bestaande toestand

In de bestaande toestand dringt door de open zeegaten en riviermonden het zeewater in het deltagebied binnen. De afstand, waarover dit geschiedt, is als gevolg van tal van mengbewegingen belangrijk
groter dan de weg, die door de vloedstroom wordt afgelegd. Tegenover dit transport van zout in stroomopwaartse richting staat een zeewaarts gericht transport, doordat de opperwaterafvoer het zout weder
terugvoert. Afhankelijk van de grootte van de opperwaterafvoer ontstaat met betrekking tot de zout- en
zoetwaterbeweging op de rivieren en zeearmen een toestand, waarbij het zoutgehalte landinwaarts
geleidelijk afneemt en lager is, naarmate meer opperwater langs de rivier tot afstroming komt.
Het opperwater van Lek, Waal en Maas vloeit in hoofdzaak via de Rotterdamse Waterweg en het
Haringvliet naar zee. Via het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde komt alleen bij zeer grote
afvoeren enig rivierwater tot afvloeiing.

y
Figuur 6.2.1. Globaal overzicht van de 300 mg Cl/l-grenzen bij hoog- en laagwaterkentering in de benedenrivieren voor normale en zeer kleine opperwaterafvoeren

De algemene toestand in het deltagebied is dan ook, dat de Zeeuwse stromen vrijwel geheel zout
zijn, terwijl het zoutgehalte op het Haringvliet, mede als gevolg van zoutinjecties via het Volkerak,
gewoonlijk eerst in de omgeving van Willemstad tot een voldoend lage waarde is gedaald. Op de Rotter¬
damse Waterweg is de opperwaterafvoer naar verhouding betrekkelijk groot, doch het zouttransport
in stroomopwaartse richting is als gevolg van o.m. de sterke mengende invloed der talrijke havens
ook groter.
Rotterdamse Waterweg enNieuwe Maas zijn als aanvoerweg voor zoet water van groot belang in
verband met de wateronttrekking ten behoeve van Delfland, de drinkwatervoorziening van Rotterdam
en de watervoorziening van nabijgelegen industrieen.
De belangrijkste punten voor het rechtstreeks inlaten van rivierwater heeft Delfland bij Vijfsluizen tussen Vlaardingen en Schiedam en bij de sluizen aan de Parkhaven te Rotterdam. De inlaat
bij Vijfsluizen is vrijwel jaarlijks gedurende lange tijd onbruikbaar ten gevolge van het te hoog
oplopen van het chloridegehalte van het rivierwater.
In het algemeen kan worden gesteld, dat Delfland bij voorkeur geen water inlaat met een chloride¬
gehalte, hoger dan 300 mg Cl/lr. De ervaring heeft geleerd, dat onder de huidige omstandigheden bij
een Rijnafvoer van circa 2000 m®/sec het kritieke punt voor de waterinlaat bij de Parkhaven wordt
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bereikt. Deze Rijnafvoer wordt thans gemiddeld gedurende ongeveer de helft van het jaar niet bereikt.
De droge zomer van 1947 heeft geleid tot de bouw van een gemaal te Leidsendam, waardoor thans
Delfland van zoet water kan worden voorzien via de boezem van Rijnland (dat te Gouda water onttrekt
aan de Hollandse IJssel). Als gevolgvande bufferwerking op de Hollandse IJssel is het inlaten van zoet
water te Gouda nog steeds mogelijk gebleken. Aangezien echter de zoetwatervoorziening van Delfland
langs deze omweg op den duur niet bevredigend kan worden geacht, is het van bijzonder belang, dat
het rivierwater bij het inlaatpunt aan de Parkhaven een zo laag mogelijk zoutgehalte heeft.
Bij de huidige verdeling van de opperwaterafvoer kan in zeer droge jaren het zout tot bovenstrooms
Krimpen aan de Lek optrekken. Daarmede wordt het inlaten van bruikbaar water bij de Parkhaven
ten behoeve van Delfland onmogelijk, terwijl de onttrekking van drinkwater voor de gemeente Rotter¬
dam zeer wordt belemmerd. De prise d’eau van deze drinkwaterleiding ligt in bovenstroomse richting
slechts enige kilometers van de Parkhaven verwijderd. Ook wordt de wateronttrekking uit de Hollandse
IJssel door o.m. de hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland, ernstig in gevaar gebracht, zeker
wanneer deze wordt uitgebreid.
Terwijl de polder- en boezemwateren in het laaggelegen deel van ons land reeds blootstaan aan
verzilting als gevolg van kwel en diffusie uit zouthoudende lagen in de ondergrond, is het hoge chloridegehalte van het water in de benedenrivieren en zeearmen bovendien oorzaak, dat veel hinder wordt
ondervonden van het zout, dat bij het schutten door de schutsluizen, door lek van de afsluitingsmiddelen
van de schut- en uitwateringssluizen en door kwel onder de waterkeringen binnendringt. Bovendien
vormt het hoge chloridegehalte van het buitenwater een bezwaar bij het gebruik daarvan voor het doorspoelen ten behoeve van de bestrijding van de verzilting en van andere verontreinigingen in de polderen boezemwateren, voorts voor de peilbeheersing van die wateren en voor de watervoorziening van de
gewassen gedurende de groeiperiode. Ook de drinkwatervoorziening ondervindt er in enkele gevallen
ernstige hinder van.
Hoewel de aanvoer van zoet water in Nederland, wanneer geen verzilting of andere verontreiniging
daarvan zou plaats vinden, voldoende zou zijn om in de behoeften voor huishoudelijke, industriele en
agrarische doeleinden te voorzien, is de bovengeschetste toestand oorzaak, dat - vooral in droge
perioden - zoutbezwaren en watertekorten ontstaan, die op tal van plaatsen reeds tot ernstige moeilijkheden en schade aanleiding geven.
Wat de aanvoer van zoet water in ons land betreft, kan het volgende algemene beeld worden
gegeven. De Rijn leverde gemiddeld over de periode 1911-1950 ongeveer 70 miljard m^ per jaar, de Maas
ongeveer 8 miljard, de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen, de Roer, de Niers en nog enkele andere
riviertjes te zamen circa 1 miljard. Totaal wordt dus in een gemiddeld jaar bijna 80 miljard m® water
vanbuiten onze landsgrenzen aangevoerd. Het daarbij komende ,,eigen” water bestaat uit de neerslag,
welke gemiddeld ongeveer 76 cm per jaar bedraagt, over een oppervlakte van circa 3 500 000 ha, hetgeen neerkomt op een hoeveelheid van circa 25 miljard m^ per jaar. Hierop moet dan het waterverlies
door verdamping van open water in mindering worden gebracht. In de zomermaanden wordt de neerslag
overtroffen door de verdamping. Door vergelijking van de genoemde bedragen blijkt wel, dat ons
land voor de aanvoer van zoet water in hoofdzaak op het buitenland aangewezen is, en wel voornamelijk
op de Rijn.
Uit het voorgaande blijkt, dat in een groot deel van ons land ten gevolge van de lage ligging en de
diep doordringende zeearmen veel zout binnenkomt, waardoor tot schade van onze nationale
economic periodiek de zoetwaterhuishouding onbevredigend is.
6.2.2 De mogelijkheden tot verbetering van de zoetwaterhuishouding
Door de afsluiting van zeegaten in het zuidwesten des lands zal een zeer belangrijke verbetering van
de zoetwaterhuishouding worden verkregen omdat daardoor de primaire bron van het uit zee binnendringende zout over het grootste deel van het deltagebied wordt uitgeschakeld. Na uitvoering van
de deltawerken zal immers tussen Hoek van Holland en de Westerschelde - voor zover niet tijdens
zware ijsgang de Haringvlietsluizen ook bij vloed geopend moeten zijn - alleen via de Rotterdamse
Waterweg nog zeewater het deltagebied kunnen binnendringen. Niettemin zal ook daarna nog een
aanzienlijk zoutbezwaar blijven bestaan. Dit zal zo goed mogelijk moeten worden bestreden door met
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zoet water het binnenkomende zout - bepaaldelijk op de Rotterdamse Waterweg - terug te dringen en de
binnenwateren door te spoelen. Hiervoor zullen nog grote hoeveelheden nodig blijven.
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Figuur 6.2.2. Cloride-afvoer van de Rijn sinds 1880 in kg Cl/sec gemiddcid over het jaar, volgens gegevens van
de Internationale commissie tot bescherming van de Rijn tegen verontreiniging.

Naast de hoeveelheid zoet water, die ten behoeve van onze waterhuishouding ter beschikking
staat, speelt uiteraard de kwaliteit van het Rijnwater een grote rol, daar de Rijn onze voornaamste
leverancier van zoet water is.
Op dit punt is er aanleiding tot ernstige bezorgdheid. Het Rijnwater is namelijk reeds bij onze
landsgrens sterk verontreinigd en dat niet alleen met organische verontreinigingen, maar ook met
anorganische. Dit brengt voor ons land zeer grote moeilijkheden mede. Ten aanzien van de veront¬
reiniging met chloriden kan zelfs langzamerhand van een noodtoestand worden gesproken.
De oorzaak van de grote chloorafvoer van de Rijn is gelegen in de toenemende lozing van zouthoudend afvalwater uit het Ruhrgebied ende Elzas. In de laatste jaren is de chloride-afvoer belangrijk
toegenomen, zoals uit figuur 6.2.2 blijkt.Terwijlzij,gemiddeldoverhetjaar gerekend,in 1935nogongeveer
110 kg Cl/sec bedroeg, is zij thans reeds opgelopen tot ca. 250 kg Cl/sec. Aangezien bij de lozing van
het afvalwater nauwelijks rekening wordt gehouden met de grootte van de waterafvoer van de Rijn,
neemt het chloridegehalte van het Rijnwater toe naarmate de afvoer daalt. In figuur 6.2.3 is het verband
tussen de grootte van de Rijnafvoer en het chloridegehalte van het Rijnwater bij Lobith grafisch weergegeven bij een waarde van de chloride-afvoer van 225 kg Cl/sec, die vanNederlandse zijde als eenuiterst
toelaatbare grens voor het jaargemiddelde wordt beschouwd. Hieruit blijkt, dat bij kleine rivierafvoeren
een concentratie van 250 mg Cl/1 reeds bij onze landsgrens kan worden bereikt of overschreden.
Het toenemen van het chloridegehalte van het water bij afnemende afvoer van de Rijn heeft tot
gevolg, dat voor de zoutbestrijding in de kustgebieden het meeste opperwater nodig zal zijn, juist
wanneer de wateraanvoer van de bovenrivieren het kleinst is. Zo zal na uitvoering der deltawerken,
blijkens Bijdrage IV.4, voor het terugdringen van het zout tot een gehalte van 300 mg Cl/1 bij hoogwaterkentering nabij de Parkhaven te Rotterdam, welke situatie als maatstaf voor een dragelijke zout-
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bestrijding op de Rotterdamse Waterweg kan worden aangehouden, bij gesloten Oude Maas 210 m^sec
meer opperwater nodig zijn, indien het chloridegehalte van het opperwater toeneemt van 100 tot
250 mg Cl/liter. Indien de Oude Maas open is, zal hiervoor zelfs 360 m®/sec meer opperwater nodig zijn.
Naarmate het chloridegehalte van het Rijnwater hoger wordt, neemt dus de hoeveelheid water,
benodigd voor het behouden van de gewenste toestand op Rotterdamse Waterweg-Nieuwe Maas,
zomede het aantal dagen, dat deze toestand niet kan worden bereikt, toe. De oorzaak van het nadelige,
diep doordringen van een onaanvaardbaar chloridegehalte op de Nieuwe Maas zal na uitvoering der
deltawerken dan ook niet meer alleen het opdringende zeewater zijn, doch ook en zelfs vooral de met
de daling van de Rijnafvoer gepaard gaande afneming van de kwaliteit van het opperwater.
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Figuur 6.2.3. Verband tussen het chloridegehalte van het Rijnwater en de afvoer van de Rijn bij een chlorideafvoer van 225 kg Cl/sec te Lobith.

Een verder toenemende verzilting van het Rijnwater, die een ernstige bedreiging voor de zoetwaterhuishouding van ons land zou vormen, acht de commissie met het oog op de zoutbestrijding in
de kustgebieden ontoelaatbaar. Zij heeft dan ook met instemming vernomen, dat in internationaal
overleg getracht wordt te komen tot maatregelen, die de kwaliteit van het Rijnwater moeten verbeteren.
De Internationale commissie tot bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, die daarvoor in het
leven is geroepen, beraadt zich thans, nadat eerst naar objectieve normen de kwaliteitsvermindering
over de gehele loop van de rivier is vastgesteld, over de grenzen, die voor de verschillende verontreinigingen moeten gelden. Van Nederlandse zijde wordt hierbij onder meer gestreefd naar verlaging van
de zeer hoge chloridegehalten bij kleine rivierafvoeren. Dit kan worden bereikt door de lozing van zout
in de rivier te beperken of deze in verband met de grootte van de afvoer zo goed mogelijk te regelen.
De commissie acht het van het grootste belang, dat men van Nederlandse zijde bij het internationale
overleg ten sterkste zal blijven aandringen op verbetering van de kwaliteit van het Rijnwater en op het
voorkomen van handelingen, die de kwaliteit van het water zouden kunnen schaden.
Uit het voorgaande blijkt hoezeer onze zoetwaterhuishouding afhankelijk is van het regime van
de Rijn. Niet alleen de afvoer, maar ook de kwaliteit van het water wlsselt sterk. Het is dan ook een
levensbelang voor ons land om het Rijnwater zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Mogelijkheden hiertoe
zijn het voorkomen van het rechtstreeks naar zee afstromen van water, dat elders van nut had kunnen
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zijn, het scheppen van watervoorraden in open reservoirs en in de ondergrond tijdens ruime afvoer van
goed water en het uitvoeren van werken, die het mogelijk raaken de verdeling van het afstromende
water in gunstige zin te wijzigen, hetgeen vooral in tijden van beperkte rivierafvoer van groot belang is.
In verband met mogelijk tijdelijke radioactieve verontreinigingen van het opperwater, gaat de betekenis
van dergelijke werken nog nit boven hetgeen hiervoor met betrekking tot perioden van waterschaarste
werd gesteld.
Ten gevolge van de afdamming van de zeearmen en de afsluiting van de Oude Maas zal het nutteloos
afstromen van zoet water naar zee worden voorkomen.
Met de afsluiting van de Zuiderzee en de inrichting van het Ijsselmeer is een eerste reservoir voor
het opperwater geschapen. Ook de Brielse-Maasboezem, hoewel van aanzienlijk beperkter oppervlak,
kan in dit verband worden genoemd.
Door de in het kader der deltawerken voorgenomen afdamming van het Volkerak zal het afgesloten
Zeeuwse Meer worden gevormd. Op dit meer zal een hoeveelheid zoet water kunnen worden geborgen,
die in droge tijden kan worden gebruikt ten behoeve van de omringende landen. Er zal dan geen beroep
behoeven te worden gedaan op de beperkte hoeveelheid afstromend opperwater, die derhalve in droge
perioden volledig beschikbaar blijft voor de gebieden ten noorden van de afdamming van het Volkerak.
Aangezien de vulling van het Zeeuwse Meer plaats heeft indien de Rijnafvoer voldoende groot is,
zal het op het meer in voorraad gebrachte water van goede kwaliteit zijn.
Voorts zal moeten worden getracht in de ondergrond tijdens ruime afvoer van water van goede
kwaliteit een voorraad te vormen, waarbij o.m. moge worden gewezen op de werken, die door de waterleidingbedrijven van Amsterdam, van Noord-Holland en van ’s-Gravenhage worden uitgevoerd ten
behoeve van een voorraadvorming onder de duinen.
Als maatregel tot het in gunstige zin wijzigen van de verdeling van het afstromende water, kan in de
eerste plaats de Neder-Rijn-Lekkanalisatie worden genoemd. Met behulp van de stuw nabij Driel zal
in de toekomst een wijziging in de verdeling van het Rijnwater langs de Neder-Rijn en de IJssel tot
stand worden gebracht Alsdan zal meer water dan thans langs de IJssel naar het Ijsselmeer afvloeien,
waarmee zowel de belangen van de scheepvaart als die van de zoetwatervoorziening in het oostelijk en
noordelijk deel van ons land zullen zijn gebaat.
Het in werking stellen van de Neder-Rijn-Lekkanalisatie zal voor het deltagebied een verminderde
toevoer van rivierwater ten gevolge hebben in die perioden van het jaar, waarin deze toch reeds klein is.
Dit zou zonder nadere voorzieningen ontoelaatbaar zijn, omdat daardoor de zoetwatervoorziening van
onder meer Delfland, Rijnland en Schieland en de drinkwatervoorziening van Rotterdam, alsmede de
voorziening van industriewater, zouden worden geschaad. De uitvoering van het Deltaplan maakt het
echter mogelijk, ook wanneer de Neder-Rijn-Lekkanalisatie volledig in werking wordt gesteld, dit
bezwaar te ondervangen.
Naast de verminderde toevoer van zout water ten gevolge van de afsluiting van de zeearmen staat
het voordeel, dat de deltawerken de mogelijkheid scheppen om de verdeling van het afstromende water
van Rijn en Maas in het gebied van de benedenrivieren naar behoefte te regelen. Na het gereedkomen
van de afsluitingen van Haringvliet, Volkerak en Oude Maas zal in droge tijden vrijwel al het water van
Lek, Waal en Maas via de Nieuwe Maas en de Rotterdamse Waterweg naar zee kunnen worden geloosd,
waardoor het bezwaar van de ten gevolge van de kanalisatie van Neder-Rijn en Lek verminderde afvoer
b Het voor de stuw bij Driel opgestelde stuwprogramma is er op gebaseerd, dat enerzijds ter verkrijging van voldoende
vaardiepte op de IJssel ten minste 250 m^sec langs deze rivier zal worden gestuwd, terwijl anderzijds IJsselafvoeren,
groter dan 350 m^sec, zoveel mogelijk moeten worden beperkt in verband met het onderlopen van de uiterwaarden en
het uitschuren van het rivierbed. Hiertoe zal in de toekomst ten behoeve van de IJssel aan de Neder-Rijn zo mogelijk
water worden onttrokken bij alle afvoeren van de Rijn, die liggen beneden ongeveer de middelbare afvoer (2000 m^sec),
omdat eerst bij deze Rijnafvoer zonder stuwing de vereiste hoeveelheid water door de IJssel tot afvloeiing komt. Voorshands is echter aangenomen, dat een zodanige regeling van de afvoerverdeling zal plaats hebben, dat de afvoer van de
Neder-Rijn, ten koste waarvan de vermeerdering van de IJsselafvoer zal worden verkregen, beneden Driel ten minste
50 mVsec zal bedragen. Bij de bepaling van deze hoeveelheid is aangenomen, dat eventueel via het Betuwepand van het
Amsterdam-Rijnkanaal ter aanvulling van het debiet van de Lek, maximaal 40 mVsec uit de Waal naar de Lek kan worden
gevoerd, zodat ook bij vrij grotezijdelingse wateronttrekking aan Neder-Rijnen Lek, welke op maximaal65 m^/sec is gesteld,
voor doorspoeling van de benedenloop van deze Rijntak de minimaal benodigde hoeveelheid van gemiddeld omstreeks
25 m^sec overblijft. Deze afvoeren moeten worden beschouwd als gemiddelden over een aantal dagen. Bij deze afvoer¬
verdeling is de wateronttrekking aan de Hollandse IJssel buiten beschouwing gelaten, omdat het hiervoor benodigde
water wordt aangevoerd door de Noord.
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van deze Rijntak kan worden gecompenseerd en het binnendringende zout met meer succes zal kunnen
worden tegengehouden. De voorziening van zoet water nit deze rivier ten behoeve van Delfland en de
Rotterdamse drinkwaterleiding enz. zal dan beter zijn verzekerd.
De afsluiting van het Volkerak levert bovendien nog het voordeel op, dat de oppervlakte van de
met de rivieren en met de Rotterdamse Waterweg in open gemeenschap staande wateren wordt verkleind. Dientengevolge reageren het peil van die wateren en de door de Rotterdamse Waterweg afgevoerde hoeveelheid rivierwater sneller op wijzigingen van de grootte van de doorstromingsoppervlakte
van de Haringvlietsluizen en op wisselingen in het rivierdebiet.
Wanneer na afdamming van de zeearmen het Zeeuwse Meer en het Haringvlietbekken zullen zijn
ontzilt, zal de grote overlast van zout schut- en lekwater uit deze wateren zijn vervallen. Met het dan
aanwezige zoete water kan men de polderwateren op peil houden en verversen en daardoor het zoutbezwaar in de polders bestrijden. Het in de ondergrond aanwezige zoute water zal echter nog gedurende
lange tijd tot zoute kwel aanleiding geven, aangezien het slechts zeer geleidelijk zal worden vervangen
door het uit de omiiggende wateren in de bodem binnendringende zoete water. Het uitgeslagen kwelwater zal derhalve voorlopig nog een ernstige zoutbelasting van het Haringvlietbekken en het Zeeuwse
Meer veroorzaken. Dit bezwaar, dat mettertijd zal afnemen, zal met doorspoelen moeten worden bestreden (zie figuur 11.5.1 van Bijdrage 1V.4).
De aanwezigheid van zoet water in het Zeeuwse Meer en het Haringvlietbekken zal de gelegenheid
openen om vooral in de groeiperiode voor de gewassen geschikt water naar droogtegevoelige gronden
in het deltagebied en in Noord-Brabant te voeren, ten einde oogstdepressies te voorkomen of althans
te beperken.
Naast de vergroting van de veiligheid in het zuidwesten van ons land bieden de deltawerken samen
met de werken van de Neder-Rijn-Lekkanalisatie dus de mogelijkheid om een belangrijke verbetering
van de zoetwaterhuishouding voor een zeer groot gedeelte van ons land, zelfs in het noorden, tot stand te
brengen. De thans ondervonden bezwaren, die een gevolg zijn van de aanwezigheid van zout water en
van tekorten aan zoet water, zullen dan aanzienlijk kunnen worden beperkt. Vooral in langdurige
perioden van grote droogte en in sterkere mate nog wanneer deze samengaan met kleine rivierafvoeren,
zoals die voorkwamen in o.m. de jaren 1921, 1934, 1947, 1949 en 1959, kan met de verbetering van de
waterhuishouding, en wel in het bijzonder voor agrarisch gebruik, een groot economisch belang zijn
gemoeid.
6.2.3 De verwezenlijking van de mogelijkheden tot verbetering van de zoetwaterhuishouding
Thans dient te worden nagegaan, op welke wijze de hiervdor aangegeven mogelijkheden tot ver¬
betering van de zoetwatervoorziening, die na afsluiting van de zeegaten kunnen worden verkregen, op
zo ruim mogelijke schaal zullen kunnen worden verwezenlijkt. Hierbij moeten drie gebieden worden
onderscheiden: het Zeeuwse Meer, het Haringvlietbekken met aansluitende rivieren en Rotterdamse
Waterweg-Nieuwe Maas.
De ontzihing van het Zeeuwse Meer zal - na voorafgaande ontzilting van het Haringvliet - kunnen
geschieden door het inlaten van rivierwater via de stroomsluizen in de Volkerakdam en door afspuiing
viadespuimiddelenin ofnabij de afdammingen van het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en het
Veerse Gat. De wenselijkheid van lozing op de Westerschelde vereist nog nader onderzoek.
Het laat zich aanzien, dat het Zeeuwse Meer op deze wijze binnen enkele jaren na het gereedkomen
van de deltawerken een betrekkelijk laag chloridegehalte zal kunnen verkrijgen. Wel zal in de diepste
delen van de geulen nog lange tijd zout water achterblijven, doch dit behoeft niet tot ernstige bezwaren
te leiden.
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, zal als gevolg van zoute kwel uit de ondergrond voorlopig
nog een ernstige zoutbelasting van het Zeeuwse Meer blijven optreden. Ter bestrijding hiervan zal
doorspoeling met via de doorlaatsluizen in de Volkerakdam in te laten rivierwater noodzakelijk zijn.
Er dient echter voorlopig op te worden gerekend, dat bij kleine rivierafvoeren een gemiddeld chloride¬
gehalte beneden 300 mg Cl/1 waarschijnlijk niet steeds gehandhaafd zal kunnen worden. In dit verband
is het wel duidelijk, dat het van belang is om in de afdammingen van het Brouwershavense Gat, de
Oosterschelde en het Veerse Gat geen schutsluizen te bouwen, aangezien daar veel zout schutwater door
zou binnendringen. Het is voorts gewenst, dat speciale voorzieningen worden getroifen om het binnendringen van zout bij het schutten te Hansweert en Vlissingen te bestrijden. Voor het terugdringen van
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dit zout zou anders veel zoet water nodig zijn, waardoor de effectieve zoetwatervoorraad in het Zeeuwse
Meer belangrijk zou worden verkleind (zie 11.1 van Bijdrage IV.4).
Het Zeeuwse Meer zal voor de landbouw van meer betekenis zijn, naarmate in droge tijden uit dit
meer een grotere hoeveelheid zoet water kan worden onttrokken. Daarom zal het aanleggen van een
zo groot mogelijke watervoorraad voor de droge periode gewenst zijn. Bij voldoend waterbergend
vermogen zal het meer gedurende lange tijd vrij grote verschillen in aangevoerde en daaraan ontleende
waterhoeveelheden kunnen opvangen. In tijden van waterschaarste zal dan ten behoeve van de zoutbestrijding en de watertoevoer naar de omliggende landen veel water aan het meer kunnen worden ont¬
trokken, zonder dat aanvulling nodig is.,Deze wateronttrekking gaat in dat geval niet ten koste van het
waterverbruik voor zoutbestrijding op de Rotterdamse Waterweg of elders in het deltagebied.
Het is te verwachten, dat tegen de tijd dat het Zeeuwse Meer als reservoir gaat functioneren, de
afvoervoorspellingen op lange termijn voldoende betrouwbaar zullen zijn om een doelmatig beheer van
het Zeeuwse Meer mogelijk te maken.
Uit het vorengenoemde volgt, dat het met het oog op de zoetwatervoorziening van belang is, dat
het Zeeuwse Meer een groot waterbergend vermogen verkrijgt.
Reeds werd in 6.1.2 opgemerkt, dat ook met het oog op de veiligheid een minimummaat aan
het waterbergend vermogen van het meer moet worden gesteld.
Met het oog op de overige bij het Zeeuwse Meer betrokken belangen, bepaaldelijk die van afwatering en scheepvaart, zal in het algemeen op het meer een maximum- en een minimum-peil moeten
gelden, al zullen wellicht gedurende korte tijd uitzonderingen kunnen worden toegelaten. De grenzen,
waarbinnen peilwisseling toelaatbaar is, bepalen derhalve mede de minimum-oppervlakte van het
Zeeuwse Meer, waarbij de belangen van de veiligheid en de waterhuishouding nog in voldoende mate
worden gewaarborgd. Aangezien een blijvende toestand wordt geschapen, moet deze minimumoppervlakte met ruime reserve worden vastgesteld. Hieraan mag niet ten gunste van andere belangen
worden getornd.
Van verschillende zijden zal worden getracht delen van het Zeeuwse Meer en ook van het Haringvlietbekken dienstbaar te maken aan de verwezenlijking van op zichzelf belangrijke en aantrekkelijke
plannen. Zij betreffen voornamelijk de landaanwinning, de aanleg van watervrije terreinen, de recreatie,
alsmede de inrichting van zoutwaterbekkens ten behoeve van de schelpdiercultuur. Ten behoeve van
sommige dezer en andere belangen zal ook de wens tot beperking van de peilwisseling op het Zeeuwse
Meer naar voren kunnen komen. Hierdoor zal eveneens het waterbergend vermogen worden verkleind.
Ten einde de uiteindelijke grootte van het Zeeuwse Meer en de daarop toe te laten peilwisselingen
te kunnen vaststellen, is een economische afweging van de verschillende genoemde en vaak tegenstrijdige
belangen nodig. Hierbij zal ook moeten worden nagegaan of onze agrarische produktie het meest gebaat
zal zijn met ruimere watervoorziening dan wel met het aanwinnen van nieuw land.
In Bijdrage VI is in 4.1 een beschouwing opgenomen over het economisch belang, dat de
watervoorraad van het Zeeuwse Meer kan hebben, indien deze wordt aangewend voor de opheliingvan
de verdroging in het omringende land. Daaruit blijkt reeds, welke grote onzekerheden nog aanwezig zijn,
zodat voor het verkrijgen van meer inzicht in de grootte van elk van de in het spel zijnde factoren nog
veel studie op technisch en economisch gebied is vereist.
Eerst na nauwgezette siudie en verkregen praktische ervaring zal het mogelijk zijn om de ver¬
schillende belangen zodanig tegen elkaar af te wegen, dat uiteindelijk het algemeen belang het beste zal
worden gediend. De hiermee samenhangende aspecten reiken verder dan de bovengenoemde belangen
van de direct aanliggende gebieden; in feite raken zij — met de Rijnkanalisatie als verbindend element —
de waterhuishouding van geheel Nederland. Bij de inrichting en peilregeling van het Zeeuwse Meer zal
men dus met grote voorzichtigheid te werk moeten gaan en slechts stap voor stap tot een oplossing
kunnen komen.
Om bovengenoemde redenen acht de Deltacommissie zich niet in staat zich thans reeds omtrent
een bepaalde peilregeling uit te spreken. Wel lijkt het haar wenselijk om althans enige orientatie hieromtrent te geven. Deze is opgenomen in 6.3.1.
Wat het Haringvlietbekken betreft, kan in de eerste plaats worden opgemerkt, dat na het tot stand
komen van het bekken op een spoedige ontzilting kan worden gerekend, doordat bij grote afvoeren van
de bovenrivieren een belangrijk deel van het zoute water door de in de dam in het Haringvliet te bouwen
uitwateringssluizen zal worden geloosd.
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Behalve voor het lozen van overtollig opperwater zullen de Haringvlietsluizen worden gebruikt
voor het wegspuien van binnengedrongen zout en - zo nodig - voor het doorspuien van de buitengeul.
Aangezien het Haringvlietbekken met aansluitende wateren via de Rotterdamse Waterweg in open
verbinding zal staan met de zee, bestaat geen gelegenheid om hier een zoetwatervoorraad aan te
leggen, met uitzondering van enkele kleine afgesloten gebieden, zoals dat van de afgedamde Brielse Maas.
Wanneer tijdens normale omstandigheden als gevolg van lek- en schutwater door de Haringvliet¬
sluizen dan wel door het uitslaan van zout kwelwater door de polders enig zout in het Haringvlietbekken
doordringt, zal dit weer gemakkelijk met het af te voeren rivierwater kunnen worden verwijderd. Er
moet echter op worden gerekend, dat aanvankelijk niet steeds zal kunnen worden voorkomen, dat ook
op het Haringvliet, althans in de benedenloop, bij zeer kleine rivierafvoeren een gemiddeld chloridegehalte van 300 mg Cl/1 zal worden overschreden. Het verdient derhalve aanbeveling de zoutbelasting
van het Haringvliet zo veel mogelijk te beperken.
Aan het Haringvlietbekken zullen de omliggende polders zoet water kunnen onttrekken, dat
regelmatig door afvoer van de rivieren zal worden aangevuld.
Het is echter te verwachten, dat in strenge winters ten behoeve van de ijsbestrijding de Haringvliet¬
sluizen enige tijd geopend zullen moeten zijn voor het doorlaten van de getijbeweging. Als gevolg van
deze maatregel zal weer verzilting van het bekken - althans van het benedendeel - optreden. Dit
behoeft even wel niet tot ernstige bezwaren aanleiding te geven, aangezien na de ijsperiode het binnen¬
gedrongen zout, in het bijzonder voor zover zich dit in de bovenlagen bevindt, door het normale lozingsprogramma in de regel weer vrij snel naar zee zal kunnen worden afgevoerd.
Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas zijn - zoals in 6.2.1 is aangegeven - als aanvoerweg voor
zoet water van groot belang.
Na uitvoeiing van de deltawerken zal men, door de afvoer van opperwater via de Haringvliet¬
sluizen te beperken, meer water langs de Rotterdamse Waterweg tot afvloeiing kunnen brengen dan thans
van nature langs deze weg wordt afgevoerd.
Wil men het zout op de Rotterdamse Waterweg zoveel mogelijk terugdringen, dan dient, naarmate
de opperwaterafvoeren kleiner worden, de afvoer door het Haringvliet steeds meer te worden verminderd.
Uiteindelijk, bij kleine tot zeer kleine opperwaterafvoeren, zal men de Haringvlietsluizen geheel gesloten houden, te meer daar onder deze omstandigheden de afvoer van de Lek zeer klein is en dus een
maximale suppletie via de Noord geboden is. In jaren met zeer kleine afvoeren, zoals 1947 en
1949, zal dit gedurende vele maanden achtereen het geval zijn. Hierbij is ook het eventueel geheel of
gedeeltelijk gesloten zijn van de Rijnstuwen van invloed. Er zal tevens op moeten worden gerekend,
dat men in de toekomst ook aan de Nieuwe Maas steeds meer water zal willen onttrekken ten behoeve
van de landbouw, de Industrie en de drinkwatervoorziening. Niettemin zal ook in tijden van grote
waterschaarste op de Nieuwe Maas steeds een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige
toestand ontstaan.
Het effect van de deltawerken met betrekking tot de zoutbestrijding op de Rotterdamse Waterweg
en de Nieuwe Maas wordt in belangrijke mate bepaald door het al of niet afsluiten van de Oude Maas.
Het door de Oude Maas afgevoerde opperwater doet op de Rotterdamse Waterweg zijn verzoetende
invloed voornamelijk slechts benedenstrooms van de Westgeul gelden, terwijl daarentegen het opper¬
water van de Nieuwe Maas zijn zoutwerend vermogen over de gehele lengte van de rivier doet gevoelen.
Voor de zoutbestrijding op de Nieuwe Maas heeft de afvoer van rivierwater langs de Oude Maas
derhalve weinig betekenis. Afsluiting van de Oude Maas zal dan ook tot gevolg hebben, dat de toestand
op de Nieuwe Maas belangrijk gunstiger wordt.
Zoals tabel 6.2.1 laat zien, zal in de toestand na uitvoering der deltawerken de kans op overschrijding
van het als maat aan te houden chloridegehalte van 300 mg Cl/1 nabij de Parkhaven bij afsluiting van de
Oude Maas minder dan de helft zijn van die bij open Oude Maas. In het zomerhalfjaar, waarin Delfland
het meest dringend behoefte heeft aan het inlaten van zoet water, zal de kans zelfs tot minder dan 1 /3
worden teruggebracht (12 dagen in plants van 39 dagen).
Bij de bepaling van de in de tabel vermelde Rijnafvoeren is er voor de toestanden B, C en D van
uitgegaan, datinde eerste plants wordt voldaan aan de waterbehoefte voor agrarische, huishoudelijke
en industriele doeleinden evenals aan de noodzaak om zout schut-, lek- en kwelwater te bestrijden,
terwijl in de waterbehoeften rondom het Zeeuwse Meer zal worden voorzien door onttrekking aan de
aldaar aanwezige watervoorraad.
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Tabel 6.2.1
Rijnafvoeren te Lobith met him overschrijdingsfrequenties, waarbij een chloridegehalte van 300 mg Cl/1 tijdens hoogwaterkentering nabij de Parkhaven zal worden overschreden, geschat voor de bestaande toestand, alsmede voor de
toestand na uitvoering van de Rijnkanalisatie en de deltawerken met open en met afgesloten Oude Maas, bij een chlorideafvoer van de Rijn te Lobith van 225 kg Cl/sec.
DevoedingvanhetZeeuwse Meet indesituaties B, C en D vangt aan bij Rijnafvoeren, groter dan de aangegeven waarde.
Winterhalfjaar (okt. t/m maart)

Jaar

Zomerhalfjaar

(april t/m sept.)

afvoer (mVsec)

dagen/jaar

afvoer (m’/sec)

dagen/jaar

dagen/jaar

1995

96

1915

93

189

1500

39

1360

47

86

1160

12

1120

23

35

1095

9

1080

19

28

Toestand

A. Huidige toestand . . .
B. Deltawerken met open
Oude Maas.
C. Deltawerken met afge¬
sloten Oude Maas . . .
D. Toestand C met stuwen
Rijnkanalisatie open. .

De invloed van de afsluiting van de Oude Maas op het zoetwaterverbruik voor zoutbestrijding op
de Nieuwe Maas is zo groot, dat het verschil op zichzelf voldoende zou zijn om in de gemiddelde waterbehoefte in het zuiden en westen van ons land te voorzien.
De invloed van de Rijnkanalisatie blijkt volgens tabel 6.2.1 veel geringer te zijn dan die van het
open of gesloten zijn van de Oude Maas.
Wanneer de Rijnafvoer groter wordt dan vereist is voor het behoud van de 300 mg Cl/l-grens bij
de Parkhaven, blijft het van belang afvloeiing van het meerdere water door de Oude Maas te voorkomen, omdat men dit water nuttig zal kunnen gebruiken voor het doorspoelen van het Haringvlietbekken en het Zeeuwse Meer, ten einde het aldaar bij de kleine afvoeren opgelopen chloridegehalte te
verlagen en verder om de watervoorraad op het Zeeuwse Meer weder aan te vullen.
Aangezien afsluiting van de Oude Maas mede tot gevolg zal hebben, dat bij de inlaatsluizen in de
Volkerakdam bij een zelfde opperwaterafvoer een hoger inlaatpeil kan worden verkregen dan bij open
Oude Maas mogelijk zou zijn, waardoor meer water in het Zeeuwse Meer kan worden ingelaten en
bewaard, is de afsluiting van de Oude Maas dus ook in dit verband van belang voor het waterbeheer
in de delta.
Uit het voorgaande is gebleken, dat er ook na uitvoering van de deltawerken bij geringe afvoeren
van de Rijn perioden zullen voorkomen, waarin te weinig zoet water beschikbaar zal zijn om aan alle
eisen van de zoetwaterhuishouding te kunnen voldoen. Deze perioden worden aanzienlijk bekort,
wanneer de Oude Maas zal zijn afgesloten.
De commissie is dan ook van oordeel, dat het voor het verkrijgen van een goede zoetwaterhuis¬
houding nodig is om de Oude Maas in tijden van waterschaarste te kunnen afsluiten. Daardoor zal
meer water beschikbaar zijn om in droge perioden oogstdepressies te voorkomen of te beperken.
Om na het gereedkomen van de deltawerken, inbegrepen de afsluiting van de Oude Maas, een zo
economisch mogelijk gebruik van het zoete water te kunnen maken, is een verdeling van het beschikbare
opperwater nodig. De gelegenheid hiertoe zal bestaan doordat men de afvoerverdeling over IJssel en
Neder-Rijn door middel van de bovenste stuw op laatstgenoemde rivier en de afvoerverdeling in de
benedenrivieren door middel van de uitwateringssluizen in het Haringvliet, de stroomsluizen in de
Volkerakdam en de kering in de Oude Maas kan regelen.
Bij het regelen van de afvoerverdeling zal men niet alleen rekening moeten houden met de rechtstreekse waterbehoefte van de landbouw en de wenselijkheld tot voorraadvorming, doch vooral ook
met de zoutbestrijding, die ter verkrijging van een goede kwaliteit van het water noodzakelijk is.
Daarbij eist de zoutbestrijding op de Rotterdamse Waterweg, vooral bij een hoog chloridegehalte
van de Rijn te Lobith als van 250 mg Cl/1, zeer veel water, terwijl de zoutbestrijding in het Haringvlietbekken c.a. en het Zeeuwse Meer, nadat deze bekkens eenmaal zijn verzoet, naar verhouding belangrijk
minder water zal vragen. Ook ten opzichte van de totale waterbehoefte van de landbouw voor doorspoeling van polder- en boezemwateren en wateraanvulling is de hoeveelheid zoet water, die nodig is
voor het terugdringen van het zeewater op de Rotterdamse Waterweg, bijzonder groot.
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Na uitvoering van de deltawerken zal - de Maas buiten beschouwing gelaten - een bevredigende
toestand aanwezig zijn, zolang voldoende water beschikbaar is voor de IJssel (vaardiepte en watervoorziening van bet Ijsselmeer) en de gekanaliseerde Neder-Rijn en Lek, voor de wateronttrekking aan
de rivieren ten behoeve van bet aangrenzende land, voor bet terugdringen van bet zout op de Nieuwe
Maas, de Oude Maas en bet Haringvliet en voor bet Zeeuwse Meer (terugdringen van bet zout, watervoorziening van bet omliggende land en peilbebeersing).
Zolang in de toekomstige situatie de opperwaterafvoer zal kunnen worden geregeld met bebulp
van de bovenste stuw op de Neder-Rijn en de doorlaatwerken in Haringvliet, Volkerak en Oude Maas,
zal bet mogelijk zijn steeds een zodanige verdeling van bet bescbikbare opperwater tot stand te brengen,
dat een optimale toestand wordt verkregen. Hiertoe zal tevoren moeten zijn uitgemaakt, aan welke
belangen op een bepaald moment prioriteit moet worden gegeven.
Rekening boudende met de tbans bij de zoetwaterbuisbouding betrokken belangen, kan aan de
band van figuur 6.2.4 en tabel 6.2.2 een voorbeeld van een mogelijke verdeling van bet opperwater
worden gegeven. Daarbij wordt een verdeling in 4 fasen gemaakt. Bescbouwt men toenemende Rijnafvoeren, dan kunnen deze fasen worden aangenomen als tabel 6.2.2 aangeeft.
Tabel 6.2.2
Mogelijke fase-indeling ten behoeve van de toekomstige verdeling van bet opperwater in bet deltagebied
Fase
I
II

III
IV

Begrenzing van de fase
Rijnafvoeren kleiner dan die, waarbij bet cbloridegebalte aan de Parkbaven bij de hoogwaterkentering de grens van 300 mg Cl/1 bereikt
bij gestuwde afvoer van de Neder-Rijn.
Rijnafvoeren groter dan die in fase I, maar kleiner dan die, waarbij bet
- met beboud van de 300 mgCI/l-grens bij de Parkhaven - mogelijk
is om de maximaal benodigde boeveelbeid water aan bet Zeeuwse
Meer af te geven.
Rijnafvoeren groter dan die in fase II, maar kleiner dan die, waarbij
- met beboud van de voeding van bet Zeeuwse Meer - bet cbloride¬
gebalte bij Vijfsluizen afneemt tot 300 mg Cl/I.
Grotere Rijnafvoeren dan die in fase III.

Rijnafvoer te Lobitb in mVsec
winter

<1160

;1120

1160—1365

1120—1190

1365—1605
>1605

1190—1380
>1380

In bet volgende worden deze 4 fasen aan een nadere bespreking onderworpen.
Fase I
Bij deze geringe rivierafvoeren beeft de IJssel tbans weinig vaardiepte, terwijl de Nieuwe Maas
over grote afstand is verzilt. Door de uitvoering van de Rijnkanalisatie en de deltawerken wordt
bierin weliswaar een aanzienlijke verbetering gebracbt, docb niettemin zal deze toestand, ook indien
de Oude Maas is afgesloten, onbevredigend zijn. Langs de IJssel zal de toevoer van 250 m^sec, die
gewenst is met bet oog op de vaardiepte ^), nog niet zijn bereikt, terwijl bet cbloridegebalte aan de
Parkbaven bij hoogwaterkentering boger zal zijn dan bet aanvaardbare gebalte van 300 mg Cl/1. Gelet
op de belangen, die bij een goede zoetwatervoorziening zijn betrokken, ligt bet voor de band om tijdens
deze fase bet regelingsprogramma van de stuw op de Neder-Rijn nabij Driel en de sluizen in de Haringvlietdam te baseren op een zodanige verdeling van bet bescbikbare opperwater, dat in de eerste plaats voor zover mogelijk - wordt voldaan aan de waterbeboefte voor agrariscbe, buisboudelijke en industriele
doeleinden, evenals aan de primaire noodzaak om zout lek- en scbutwater op de Oude Maas en bet
Haringvliet te bestrijden. De sluizen in de Haringvlietdam blijven, beboudens voor bet terugspoelen
van zout lek- en scbutwater, gesloten, evenals de kering in de Oude Maas en de doorlaatsluizen in de
Volkerakdam. Het Zeeuwse Meer is dus gebeel op zicbzelf aangewezen. De boeveelbeden water, die
uit dit meer moeten worden onttrokken, komen ten laste van de in dit meer gevormde watervoorraad.
Daarnevens zal door zorgvuldige afweging van alle daarbij betrokken belangen regelmatig moeten
worden nagegaan of en, zo ja, volgens welk stuwprogramma de Rijnkanalisatie in werking zal kunnen
zijn (worden) gesteld. Eerst wanneer de Rijnafvoer is gestegen tot ca. 1150 m®/sec, zal men water ter
bescbikking bebben om zowel de Rijnkanalisatie volledig in werking te bebben als bet cbloridegebalte
0 Zie de noot op biz. 64.
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ONDERSCHR'JDINGSFREQUENTIE

WATER5TAND TE WILLEMSTAD IN METERS TOV. N.A.P

-OPPERWATERVERDELING IN.mTsec ^CHLGRI DEGEHALTE IN mgCl/1

20

30

40
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60

70

80

IN DAGEN PER ZOMERHALFJAAR 90

100

110

120

130

140
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160

170

180183

750

+ 1,50

+

1,00

-

1,00

Figuur 6.2.4. Geschematiseerd overzicht van het verloop van:
a. het chloridegehalte op verschillende plaatsen bij H.W.-kentering;
b. de opperwaterverdeling over de Rotterdamse Waterweg, het Haringvliet en het Zeeuwse Meer;
c. de gemiddelde hoog- en laagwaterstanden te Willemstad;
na inwerkingtreding van de Rijnkanalisatie en uitvoering van de deltawerken met gesloten Oude Maas
voor het gemiddelde zomerhalfjaar (april t/m September) en gemiddeld getij in zee, als functie van de
Rijnafvoer en zijn overschrijdingsfrequentie.
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bij de Parkhaven te verlagen en terug te brengen tot de aanvaardbare grens van 300 mg Cl/1 bij hoogwaterkentering. Gedurende de overige fasen van het getij is de chlorideconcentratie lager, evenals verder
stroomopwaarts op de rivier.
Fase II

Zodra meer opperwater beschikbaar komt, zullen ook andcre belangen kunnen worden gediend.
Vermoedelijk zal men het meerdere water nog niet gebruiken om op de Rotterdamse Waterweg de
zoutgrens verder terug te dringen, doch zal men er aanvankelijk de voorkeur aan geven door de Haringvlietsluizen een aanvullende hoeveelheid water tot afvloeiing te brengen, ten einde aldaar niet alleen het
zoute lek- en schutwater te bestrijden, doch tevens het zoute uitslagwater van de polders, die op het
Haringvlietbekken lozen, weg te spoelen. Het lijkt daarbij voldoende om op het Haringvlietbekken in
eerste aanleg te streven naar een chloridegehalte van 250 mg Cl/1. Hiertoe zullen in de meeste gevallen
betrekkelijk geringe hoeveelheden rivierwater nodig zijn.
Wanneer daarna nog opperwater over is, zal men dit niet door de Oude Maas tot afvloeiing laten
komen, maar het gebruiken voor de peilbeheersing op het Zeeuwse Meer en de doorspoeling van dit
meer ter verdrijving van het zoute uitslagwater der polders. Eerst wanneer de Rijnafvoeren zullen zijn
gestegen tot ca. 1200 m®/sec (winter), resp. ca. 1350 m^/sec (zomer), zal de maximaal benodigde hoeveel¬
heid water aan het Zeeuwse Meer kunnen worden afgegeven, waarmee een voor de zoetwaterhuishouding bevredigende toestand zal zijn verkregen.
Fase III

Stijgt de Rijnafvoer boven ca. 1200 m®/sec (winter), resp. ca. 1350 m^/sec (zomer), dan zal men er
naar kunnen gaan streven de zoutgrens van 300 mg Cl/1 op de Rotterdamse Waterweg terug te dringen
tot Vijfsluizen, hetgeen voor het Westlandse tuinbouwgebied van belang is. Dit punt wordt bereikt bij
Rijnafvoeren van ca. 1400 m®/sec (winter), resp. ca. 1600 m^/sec (zomer), tenzij dit streven moet worden
vertraagd om reden van een te hoog oplopen van de ebsnelheid op de Noord (zie ook in 6.3.2 en in
verband hiermee tabel 16.1.5 van Bijdrage IV.4).
Fase IV

Nadat de zoutgrens op de Rotterdamse Waterweg is teruggedrongen tot Vijfsluizen, zal men het
overige opperwater, als zijnde overtollig, door de Haringvlietsluizen kunnen lozen.
Bij toenemende Rijnafvoeren wordt ook het debiet van de Lek steeds groter. Langs de Noord behoeft dus steeds minder water naar de Rotterdamse Waterweg te worden gestuwd. Uiteindelijk is de
Lekafvoer alleen voldoende of meer dan voldoende groot om het zout op de Rotterdamse Waterweg te
bestrijden. In verband met doorspoeling zal men er evenwel voor dienen te zorgen, dat de Noord toch
enige opperwaterafvoer blijft behouden. Op grond hiervan zal men slechts bij zeer grote opperwaterafvoeren, die gemiddeld hoogstens enkele dagen per jaar voorkomen, de Haringvlietsluizen bij eb geheel
kunnen openen.
Nemen de afvoeren nog verder toe, dan heeft men de opperwaterverdeling over de benedenrivieren niet meer in de hand. De afmetingen van de Haringvlietsluizen zijn echter zodanig ruim gekozen, dat niet hun doorstromingsprofiel de oorzaak is van deze situatie, doch veeleer de natuurlijke
afvoercapaciteit van de benedenrivieren zelf.
In tabel 6.2.3 zijn de 4 besproken fasen, onderscheiden voor het zomer- en het winterhalfjaar,
weergegeven met de bijbehorende Rijnafvoeren, met vermelding van de kans van voorkomen van deze
fasen in gemiddeld aantal dagen. Het is niet zonder meer mogelijk voor de tegenwoordige toestand een
vergelijkbare indeling in fasen op te stellen, omdat thans geen regelingsmogelijkheden ter beschikking
staan en ook geen wateronttrekking en voorraadvorming plaats heeft zoals dit na uitvoering van de
deltawerken het geval zal zijn. Bovendien ontbreekt thans uiteraard het grenscriterium tussen de fasen II
en III (voeding Zeeuwse Meer). Voor nadere gegevens ter beoordeling van de verbeteringen, die de
deltawerken zullen geven ten opzichte van de verdeling van het opperwater in de bestaande toestand,
wordt verwezen naar Bijdrage IV.4.
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Tabel 6.2.3
Mogelijke fase-indeling ten behoeve van de toekomstige verdeling van
bet opperwater in bet deltagebied voor de toestand na uitvoering van
de deltawerken (Oude Maas afgesloten en Rijnkanalisatie in werking)
Rijnafvoer in m®/sec

Kans van voorkomen in
gemiddeld aantal dagen per

fase

zonier

winter

zomer

winter

I
II
III
IV

<1160
1160—1365
1365—1605
>1605

<1120
1120—1190
1190—1380
>1380
Totaal

12
15
22
134
183

23
7
19
133
182

jaar
35
22

41
267
365

De regeling van de waterverdeling zal men intussen niet steeds uitsluitend op de belangen van de
scheepvaart op de IJssel en van de zoetwaterhuishouding kunnen afstemmen.
Indien zulks met het oog op het op diepte houden van de suatiegeul aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen nodig mocht zijn, zal men de lozing via deze sluizen bij tijd en wijle ten koste van de afvoer
langs de Rotterdamse Waterweg moeten vergroten. Overschrijding van het chloridegehalte van 300 mg
Cl/1 tijdens hoogwaterkentering nabij de Parkhaven zal daarbij zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Ook het tegenovergestelde zal kunnen voorkomen, namelijk dat men de opperwaterafvoer langs
de Rotterdamse Waterweg tijdelijk extra vergroot, ten einde te bevorderen, dat deze scheepvaartweg
zoveel mogelijk op diepte blijft. Daarbij is het denkbaar, dat men de beweegbare kering in de Oude
Maas bij normale en grote Rijnafvoeren geheel of alleen bij eb zou openen. Deze mogelijkheden verdienen nog een uitgebreid nader onderzoek.
Belangrijke afwijkingen van het voorlopige verdelingsprogramma zullen voorts kunnen ontstaan
als gevolg van windinvloeden, in het bijzonder door stijgingen en dalingen van het zeeniveau.
Wanneer het zeeniveau stijgt, zal deze stijging aanvankelijk niet door het Haringvlietbekken gevolgd
worden. Het peilverschil tussen dit bekken en de zee neemt dus af, waardoor de afvoer van opperwater
via de Noord en de Rotterdamse Waterweg sterk zal verminderen. Met het oog op de zoutbestrijding
op de Nieuwe Maas zal het dan nodig kunnen blijken, het Haringvlietbekken tijdelijk hoger op te zetten
door de afvoer via de Haringvlietsluizen te beperken. Omgekeerd kan het bij een dalend zeeniveau
nodig zijn, de afvoer door de Haringvlietsluizen extra te vergroten, ten einde te voorkomen, dat in de
Noord te grote stroomsnelheden zouden ontstaan. Hoe kleiner de bufferwerking van het Haringvliet¬
bekken, des te sneller zal aanpassing aan andere zeestanden en ook andere opperwaterafvoeren mogelijk
zijn. In dit verband zij gewezen op het grote belang van de dam door het Volkerak, waardoor vermeden
wordt, dat ook de zeer grote buffer van het Zeeuwse Meer een directe rol zou gaan spelen. Een bevredigende regeling van de opperwaterafvoer bij veranderend zeeniveau zou daardoor onmogelijk worden.
Ook bij een naderende stormvloed kan het zijn, dat men een afwijkend lozingsprogramma zal gaan
volgen. Het is denkbaar, dat men in zulke omstandigheden, met terzijdestelling van de belangen der
zoetwaterhuishouding, vooraf nog zoveel mogelijk water via de Haringvlietsluizen en eventueel door de
Volkeraksluizen zallozen, om dit bekken door peilverlaging een zo groot mogelijke kombergingte geven.
Afwijkingen van het normale verdelingsprogramma kunnen ook worden verwacht ten tijde van
zware ijsgang, wanneer men de Haringvlietsluizen zowel bij eb als bij vloed geheel geopend zou
hebben.
Uit het voorgaande is gebleken, dat uitvoering der deltawerken een zeer belangrijke verbetering
zal geven in de zoetwaterhuishouding van ons land. Toch zal het ook na uitvoering der werken nog niet
mogelijk zijn, steeds aan alle wensen ten aanzien van de zoetwaterhuishouding te voldoen, terwijl er
voor de toekomst op moet worden gerekend, dat men ten behoeve van de landbouw en de industrie en
voor waterverversing en drinkwatervoorziening steeds meer water aan de rivieren zal widen onttrekken
en een betere kwaliteit van het water zal verlangen.
Werken, die een vergroting van de toevoer van zout water naar of een verkleining van de zoetwateroppervlakte in het deltagebied tot gevolg zouden hebben, zouden de zoetwaterhuishouding, die
ook in de toekomst nog niet geheel bevredigend zal zijn, ernstig kunnen schaden.
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Men zal de zoetwaterhuishouding in ons land steeds nauwkeurig in het oog moeten houden en
nadelige invloeden daarop trachten te voorkomen, eventueel te compenseren.
Om te komen tot de juiste verdeling van het opperwater, is kennis nodig enerzijds van de beschikbare hoeveelheden en de kwaliteit van het water en anderzijds van het profijt, dat daarmede in verschillende gebieden kan worden bereikt.
De commissie acht het nodig, dat in de toekomst een centraal beheer voor de zoetwaterhuishouding
in ons land wordt ingesteld. Het zal de taak van de beheerder zijn, zich van alle omstandigheden en
situaties, die zich ten aanzien van de hoeveelheid en de kwaliteit van het aangevoerde water en van de
waterbehoefte voordoen, regelmatig op de hoogte te houden en zorg te dragen, dat de verdeling van het
opperwater zodanig plaats heeft, dat daarmede het maximaal economisch effect wordt bereikt.

6.3 De waterstaatkundige toestand bij normale zeestanden

6.3.1

Normale waterstanden

De waterstanden in de benedenrivieren hangen af van het getij op zee, van de afvoer der bovenrivieren en van de verdeling van het opperwater over de benedenrivieren. Bij de bestaande toestand
overweegt de invloed uit zee zeer sterk. Zo is bijv. het hoogwater te Willemstad gemiddeld op
bijna N.A.P. + 1,3 m gelegen, het laagwater op N.A.P. —• 0,8 m. Het tijverschil bedraagt dus meer
dan twee meter, terwijl het maar enkele decimeters verschilt of de Rijn 10 000 dan wel 1000 m®/sec
afvoert.
Dit alles zal door de uitvoering van de deltawerken aanzienlijk veranderen. Bij kleine opperwaterafvoeren, wanneer de Haringvlietsluizen gesloten zullen zijn, kan de getijbeweging nog slechts via de
Rotterdamse Waterweg tot het Haringvlietbekken doordringen. Onder deze omstandigheden ondergaan
de waterstanden op de Rotterdamse Waterweg zelf weinig verandering, doch verder bovenstrooms, in
de richting van het bekken, wordt de getijbeweging geleidelijk aan zo sterk gedempt, dat het tijverschil
op het Haringvliet nog slechts een tot twee decimeter zal bedragen.
Bij grotere rivierafvoeren dan bovenbedoeld, wanneer bij eb het overtollige water door de Haring¬
vlietsluizen wordt afgelaten, zal door dit intermitterend lozen op het achterliggende bekken het getij
worden versterkt. Het tijverschil op het bekken neemt toe, naarmate de Haringvlietsluizen bij groter
wordende opperwaterafvoeren steeds wijder worden geopend. Uiteindelijk, bij grote tot zeer grote
afvoeren, die slechts weinig voorkomen, zal het tijverschil aan de binnenzijde van de Haringvlietsluizen
8 a 9 dm bedragen. Dit is minder dan de helft van het overeenkomstige tijverschil onder de huidige
omstandigheden. In bovenstroomse richting neemt het tijverschil als gevolg van de hydraulische weerstanden af. Weliswaar zal men hiervan op de brede stromen Haringvliet en Hollands Diep nog maar
weinig merken, doch bijv. bij Werkendam blijft er, evenals thans bij grote rivierafvoeren het geval is,
van de getijbeweging nog slechts 4 a 5 dm over.
Behalve de hiervoor besproken veranderingen in het tijverschil zijn ook de wijzigingen in de
halftijstanden kenmerkend voor de invloed, die de deltawerken op de waterstanden in het gebied der
benedenrivieren zullen uitoefenen.
Op de Rotterdamse Waterweg zijn de veranderingen van weinig betekenis. Bij toenemende af¬
voeren worden de halftijstanden wel hoger, doch dit geschiedt in nagenoeg dezelfde mate als thans.
Geheel anders is de situatie op het Haringvlietbekken en de direct daarop aansluitende wateren.
Hier hangen de halftijstanden in overwegende mate samen met de opperwaterverdeling over Haring¬
vliet en Rotterdamse Waterweg, die men door het al of niet beperken van de afvoer via de Haringvliet¬
sluizen voor een groot deel in de hand heeft. Hoe meer water men op deze wijze in de richting van de
Rotterdamse Waterweg stuurt, des te hoger zullen de halftijstanden op het Haringvliet als gevolg van
de betrekkelijk geringe doorstroomcapaciteit der tussenliggende rivieren stijgen. Deze stijging is kleiner,
wanneer de Oude Maas open is dan wanneer deze rivier is afgesloten en dezelfde hoeveelheid water
alleen via de Noord tot afstroming moet komen. Het verschil tussen beide halftijstanden op het Haring¬
vliet bedraagt bij normale en kleine rivierafvoeren enige decimeters. Dit is van belang in verband met
het op peil brengen en houden van het Zeeuwse Meer via de Volkeraksluizen.
Wanneer bij grote afvoer van de rivieren de Haringvlietsluizen bij eb deels worden geopend, zullen
de middenstanden op het Haringvlietbekken dalen.
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Uiteindelijk, bij zeer grote afvoeren, gaan de hydraulische weerstanden in het Haringvliet, het
Hollands Diep enz. een belangrijke invloed op de waterbeweging uitoefenen. Hierdoor zullen de
middenstanden opnieuw gaan stijgen. De waterstanden bij Werkendara en de mond der Donge zullen
dan maar weinig en verder stroomopwaarts in het geheel niet meer verschillen van de overeenkomstige
standen bij de huidige situatie.
Zoals uit het voorgaande blijkt, zullen de tijverschillen en halftijstanden en dus ook de hoog- en
laagwaterstanden op het Haringvlietbekken in sterke mate samenhangen met de grootte van de opperwaterafvoer en met het gevolgde lozingsprogramma van de Haringvlietsluizen. Ter illustratie hiervan
vindt men in figuur 6.2.4 de waterstanden te Willemstad uitgezet als functie van de Rijnafvoer. Het verband
geeft slechts een globaal en vereenvoudigd overzicht, gebaseerd op het regelingsprogramma van de
Haringvlietsluizen, dat eveneens ten grondslag ligt aan de hiervoor behandelde voorlopige fasenindeling. Aan deze figuur mogen dan ook geen gegevens voor detail-ontwerpen van aanpassingswerken
Worden ontleend. In de figuur zijn de Rijnafvoeren zodanig uitgezet, dat men een indruk krijgt van de
frequentie, waarmede zij voorkomen.
Voor wat de peilregeling van het Zeeuwse Meer betreft, kan hier aan de hand van Bijdrage IV.4
ter orientering het volgende worden opgemerkt.
In delen van het Zeeuwse Meer, die bestemd zullen worden om als waterreservoir te worden gebruikt, zal men, evenals op het Ijsselmeer, als regel vermoedelijk twee peilen kunnen onderscheiden,
nl. een zomer- en een winterpeil.
Ten einde in het Zeeuwse Meer een watervoorraad te vormen, zal men het peil gedurende maart en
april geleidelijk opzetten tot een zomerpeil van omstreeks N.A.P. + 0,5 m. Veel hoger zal men door
natuurlijke inlaat uit het Haringvlietbekken vermoedelijk niet kunnen komen.
Zolang de bovenrivieren voldoende opperwater leveren, zal men trachten het zomerpeil te handhaven door het verlies als gevolg van de verdamping en de onttrekking van water aan het meer, via de
Volkeraksluizen aan te vullen.
Bij kleine Rijnafvoeren zal er blijkens 6.2.3 niet of niet voldoende water ter beschikking zijn om
het Zeeuwse Meer op peil te houden en door te spoelen. Alsdan moet het inlaten via de Volkeraksluizen
worden gestaakt of beperkt en zal men voor de watervoorziening en de zoutbestrijding aangewezen zijn
op de watervoorraad in het Zeeuwse Meer. Het zomerpeil van het meer zal hierdoor geleidelijk kunnen
dalen tot N.A.P. — 0,5 m en lager. Als zeer laag peil, dat in uitzonderlijk droge jaren als 1947 en 1949
aan het einde van het groeiseizoen gedurende enkele maanden zou kunnen voorkomen, kan ter orientatie een peil van N.A.P. — 1,0 a 1,25 m worden genoemd.
In het winterseizoen zal men vermoedelijk streven naar een peil op het Zeeuwse Meer van N.A.P.
of lager. Om dit te bereiken, zal men het zomerpeil in September (of eerder, indien het seizoen nat is)
verlagen door de inlaat via de Volkeraksluizen tijdelijk te beperken en door via de spuigelegenheden
zo krachtig mogelijk te lozen. Indien het zomerpeil gedurende het groeiseizoen reeds zeer sterk zou zijn
gedaald, is het denkbaar, dat men water aan het meer zou moeten toevoegen om het winterpeil te be¬
reiken. Voor nadere beschouwingen aangaande de peilregeling van het Zeeuwse Meer kan worden
verwezen naar Bijdrage IV.4.
A1 bestaan er met betrekking tot de normale waterstanden op het Zeeuwse Meer en het Haringvliet¬
bekken c.a. nog tal van onzekerheden, zeker is het toch wel, dat door het wegvallen van de lage laag¬
waterstanden tal van voorzieningen zullen moeten worden getroffen om een goede afwatering van
polders en hoge gronden te handhaven. Deze aanpassingswerken zullen van polder tot polder sterk
uiteen kunnen lopen. Zij zullen dan ook voor elk gebied afzonderlijk moeten worden bezien. Daarbij
zal het combineren van afwateringsgebieden en het daarna aanpassen van de systemen voor inlaat en
doorspoeling der polders aanbeveling verdienen.
6.3.2 Normale stroomsnelheden
In de Rotterdamse Waterweg, benedenstrooms van het splitsingspunt met de Oude Maas, zal het
getijvolume als gevolg van de uitvoering der deltawerken bij gemiddelde Rijnafvoeren met ongeveer
20 a 30% afnemen (zie Bijdrage IV.3). Het eerstgenoemde percentage geldt voor de toestand, waarbij
de Oude Maas open blijft, het tweede voor de situatie, waarbij deze rivier is afgesloten. Verwacht mag
worden, dat de eb- en vloedsnelheden, gemiddeld over het dwarsprofiel, met ongeveer een zelfde
percentage zullen verminderen, hetgeen voor de scheepvaart op deze rivier een voordeel is. Daarentegen
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valt te verwachten, dat in en buiten de mond meer onderhoudsbaggerwerk zal moeten plaats vinden
dan thans.
In de bovenloop van de Rotterdamse Waterweg, in de Nieuwe Maas en de Lek zullen de stroomsnelheden zich niet zodanig wijzigen, dat de scheepvaart hiervan voordeel of hinder zal hebben.
Aan de Noord zal in de toekomst veel aandacht moeten worden besteed. Speciaal wanneer in het
kader der deltawerken de Oude Maas wordt afgesloten, krijgt de Noord een grote hoeveelheid opperwater te verwerken. Door de Rijkswaterstaat werd berekend, dat de gemiddelde afvoer van de Noord
over de periode van 1946 t/m 1950 bij de bestaande natuurlijke verdeling van het opperwater circa
260 m^/sec bedroeg. Na uitvoering van de deltawerken met afgesloten Oude Maas zal deze hoeveelheid
oplopen tot naar schatting 660 m®/sec, terwijl deze afvoer bij open Oude Maas op ca. 320 m^/sec kan
worden gesteld. In het eerste geval zullen zelfs toppen kunnen voorkomen van 800 a 1000 m^/sec.
Door de keuze van het regelingsprogramma van de Haringvlietsluizen heeft men het oplopen van de
ebafvoer langs de Noord echter in de hand. Zie ook hetgeen hierover is opgemerkt bij de behandeling
van de fasen III en IV in 6.2.3.
Van de bij verschillende afvoeren van de Noord behorende stroomsnelheden geeft tabel 6.3.1,
ontleend aan Bijdrage IV.4 een overzicht.
Tabel 6.3.1
Maximale eb- en vloedsnelheden in de Noord bij gemiddelde en maximale opperwaterafvoer langs deze rivier en een
gemiddelde getijbeweging op zee
Deltaplan

Bestaande toestand
Oude Maas open

Oude Maas afgesloten

afvoer

gemiddeld
260 m®/sec

gemiddeld
320 mVsec

gemiddeld
660 mVsec

maximaal
900 m“/sec

maximum vloedsnelheid
maximum ebsnelheid .

0,25 m/sec
0,60 m/sec

0,45 m/sec
0,85 m/sec

0,60 m/sec
1,15 m/sec

0,40 m/sec
1,25 m/sec

De aangegeven snelheden zijn gemiddelden, gerekend over het gehele bestaande dwarsprofiel. De grootste snelheid, die
nabij de oppervlakte in het midden van de rivier voorkomt, is 20 a 30% groter.

Blijkens tabel 6.3.1 blijven de vergrote snelheden beneden de voor de scheepvaart toelaatbare
grenzen, maar zij maken het wel waarschijnlijk, dat de Noord zal uitschuren, ook indien de Oude Maas
in het kader der deltawerken open zou blijven. Aangezien een verruiming van de Noord er niet of
nauwelijks toe zal bijdragen, dat de stroomsnelheden zullen verminderen - de getijbeweging wordt dan
namelijk krachtiger -, zal aan het aanbrengen van een bodembescherming op den duur wel niet kunnen
worden ontkomen.
Aangezien de middenstanden op het Haringvlietbekken door verruiming van de Noord zouden
dalen, is deze verruiming, met het oog op de vorming en instandhouding van een waterreserve in het
Zeeuwse Meer, echter niet aantrekkelijk. Verruiming van de Noord valt daarom alleen te overwegen,
indien dit met het oog op de veiligheid bij stormvloeden of zeer grote rivierafvoeren, dan wel voor de
scheepvaart noodzakelijk zou zijn. In verband met het laatste verdienen ook de splitsingspunten bij
Dordrecht en Krimpen aan de Lek speciale aandacht.
In de Dordtse Kil zal de situatie gunstiger zijn dan in de Noord. De snelheden worden in het algemeen niet groot, althans niet, wanneer de Oude Maas is afgesloten. Toch kan in de bovenloop van
de Kil enige uitschuring worden verwacht. Indien men de Noord verruimt, zullen de stroomsnelheden
inde Kil toenemen. Men kan beide rivieren dus niet onafhankelijk van elkaar in beschouwing nemen.
In de Oude Maas zullen de stroomsnelheden door de uitvoering der deltawerken niet in betekenende
mate groter worden dan thans. Wordt de rivier afgesloten, dan zijn de stroomsnelheden uiteraard nog
maar gering.
In de bovenmond van het Spui, nabij Oud-Beijerland, lijkt een verbetering van de instroming
gewenst.
Op het Haringvliet, het Hollands Diep en de Merweden, alsmede op de benedenloop van de
daarop aansluitende bovenrivieren, zullen de stroomsnelheden in het algemeen sterk verminderen
(zie ook Bijdrage IV.3).
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6.3.3 Toestand bij ijsgang
Op het Zeeuwse Meer zal, naast het ontbreken van de getijbeweging, de verzoeting van bet water
een van de belangrijkste veranderingen zijn. In strenge winters zal dit de vorming van een vaste ijskorst
bevorderen.
Aangezien zoet water bij 4° C zijn grootste dichtheid heeft, moet bij afkoeling eerst al het water
tot aan de bodem tot zover zijn afgekoeld alvorens de temperatuur van het water aan de oppervlakte
verder kan dalen en ten slotte ijsvorming kan optreden. Ten gevolge van stroming of wind treedt
echter zoveel turbulentie op, dat wateruitwisseling tussen de verschillende lagen plaats heeft. De ijs¬
vorming wordt hierdoor vertraagd.
Bij zeewater verloopt de ijsvorming anders. Wanneer het zoutgehalte 24,7 ®/oo of meer bedraagt,
wordt het water bij afkoeling steeds zwaarder. De temperatuur van het oppervlaktewater zal derhalve
niet eerder beneden het vriespunt kunnen dalen dan nadat al het water zover is afgekoeld. Bovendien
treedt hier een vriespuntsverlaging op, die groter is naarmate het zoutgehalte hoger is. Als gevolg
hiervan komt thans in de Zeeuwse wateren, waar het zoutgehalte praktisch overal meer dan 24,7 ®/oo
bedraagt, eerst ijsvorming voor, wanneer de gehele waterinhoud is afgekoeld tot circa — 1,5° C. Ook
vindt in de tegenwoordige omstandigheden uitwisseling plaats van het water in de beschouwde estuaria
met het Noordzeewater, dat een hoger zoutgehalte heeft. Het Noordzeewater is in koude perioden
bovendien lets warmer dan het water van de zeearmen. De bedoelde uitwisseling werkt dus belemmerend
op de vorming van ijs (zie Bijdrage IV.5).
Na de afsluiting van de zeegaten zullen de genoemde gunstige invloeden verdwenen zijn. Op het
zoete meer zal ijsvorming optreden bij een oppervlaktetemperatuur even beneden 0° C, terwijl aan de
bodem, althans op plaatsen waar menging als gevolg van golfwerking te verwaarlozen is, de temperatuur
nog 4° C kan bedragen.
Gezien het bovenstaande, moet op het Zeeuwse Meer eerder ijsvorming worden verwacht dan
thans op de open wateren. De hoeveelheid ijs, die in een strenge winter wordt gevormd, behoeft als
gevolg van de isolerende werking van een vast ijsdek echter niet veel groter te zijn dan thans. De ijs¬
vorming op het Zeeuwse Meer zal geringer zijn dan die op het Ijsselmeer en de Friese meren als gevolg
van de klimatologische verschillen tussen deze gebieden.
De ijsbezetting op het Zeeuwse Meer kan voor de doorgaande scheepvaart slechts bezwaarlijk
worden, indien zij van langere duur zou zijn dan op de vaarwegen naar de Rijn. Naar verwacht wordt,
zal zulks echter niet het geval zijn, althans niet, wanneer ijsbrekers worden ingeschakeld.
Voorkomen moet worden, dat het gebroken ijsdek bij de westelijke winden tijdens dooi zodanig
wordt opgestuwd, dat de vaargeul van Wemeldinge naar het Hollands Diep er door verstopt zou
raken. Hiertoe dienen schermdammen te worden aangelegd, die het drijfijs uit de vaargeul houden.
Op sommige plaatsen zullen de bestaande zandplaten deze functie kunnen vervullen.
Wat de ijsbestrijding in het gebied ten noorden van de Volkerakdam betreft, kan het volgende
worden opgemerkt.
Een van de belangrijkste punten van verschil met de meer zuidelijk gelegen wateren is, dat de
Nieuwe Merwede, het Hollands Diep en het Haringvliet de hoofdafvoerweg vormen voor het drijfijs
van de bovenrivieren.
Bij de bestaande toestand kan men, wanneer op de rivieren een vast ijsdek is gevormd, volstaan
met het ijs te breken bovenstrooms van de bruggen bij Moerdijk, terwijl het benedenstrooms daarvan
door de getijbeweging wordt losgehouden en zonder verder kunstmatig ingrijpen langs Hollands Diep
en Haringvliet zeewaarts wordt afgevoerd.
Mocht na voltooiing van de afsluitingswerken blijken, dat het ijs van de bovenrivieren via de
Haringvlietsluizen kan worden afgevoerd door het normale lozingsprogramma te handhaven - waarbij
de sluizen bij vloed worden gesloten -, dan zal een dergelijke lozingswijze uiteraard dienen te worden
gevolgd. De verticale getijbeweging en de getijstromen op Haringvliet en Hollands Diep zullen daarbij
echter gering zijn, hetgeen de ijsvorming en het vastvriezen van ijsvelden bevorderen zal. Ook het
buitensluiten van het veelal warmere zeewater met zijn lage vriespunt draagt hiertoe bij. Het is daarom
de vraag, of bij het normale lozingsprogramma van de Haringvlietsluizen het ijsdek op het Haringvlietbekken in strenge winters met behulp van ijsbrekers losgehouden kan worden. Aangezien het niet
mogelijk is hieromtrent betrouwbare voorspellingen te doen, zal men er op moeten rekenen, dat in
strenge winters - zoals deze gemiddeld eens per 5 jaar verwacht mogen worden - de Haringvlietsluizen
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zowel bij eb als bij vloed geheel geopend zullen moeten zijn, ten einde op bet Haringvlietbekken een zo
krachtig mogelijke getijbeweging toe te laten. Verzwakking van het getij door de dempende werking
van het Zeeuwse Meer wordt voorkomen door de afsluiting van het Volkerak.
Indien dit nodig mocht blijken, zullen echter ook benedenstrooms van Moerdijk ijsbrekers moeten
worden ingezet, ten einde de afvoer van het ijs, zowel met het oog op de veiligheid als met het oog op de
belangen van de scheepvaart, te verzekeren. De commissie beveelt aan om de ontwikkeling van nieuwe
methoden van ijsbestrijding zoveel mogelijk te bevorderen.
6.4 De zandbeweging in de zeegaten en langs de kust

Onder invloed van de heersende stromen en de golfbeweging wordt in de zeegaten en aan de kust
veel zand in beweging gebracht. De stromen kunnen zijn: getijstromen, winddrift, stromen, opgewekt
door golven, en stromen als gevolg van dichtheidsverschillen in het water. Hoewel de stromen en de
golven ieder afzonderlijk reeds veel zand kunnen transporteren, wordt het zandtransport in de zeegaten
en in de kustwateren ten slotte beheerst door het gecombineerde effect van beide.
Aangezien langs de kust de uit de getijbeweging resulterende stroom noordwaarts is gericht en
ook de op de kust aanlopende golfenergie een resulterende component noordwaarts langs de kust
heeft, moet een doorgaand zandtransport in dezelfde richting worden aangenomen. Hierbij zij opgemerkt, dat dit transport veelal slechts enkele procenten schijnt uit te maken van de totale hoeveelheid
zand, die door stroom en golven in beweging komt.
Tussen de zeearmen en het aangrenzende zeegebied bestaat een krachtige wateruitwisseling; de
invloed van de zeegaten is dan ook tot ver uit de kust merkbaar, waarbij gedurende een groot deel van
het getij de stromen min of meer loodrecht naar of van de kust af gericht zijn. In het zuiden, ter hoogte
van de Scheldemonden, is dit effect veel sterker dan meer noordelijk, voor het Brouwershavense Gat
en het Zeegat van Goeree; niet alleen het verschil in capaciteit van genoemde zeegaten, maar ook de
faseverschillen tussen de stromen in het zeegat en in zee, welke in het zuiden het grootste zijn, spelen
hierbij een rol. In de zeegaten treft men tussen de platen veelal diepe geulen aan, waarin het grootste
deel van de stroom is geconcentreerd. Verder uit de wal, in het diepere, eigenlijke zeegebied, is de
stroom meer evenwijdig aan de kust gericht en hebben de banken eveneens een orientering, evenwijdig
aan de kust. Tussen de beide genoemde gebieden ligt de zg. onderwaterdelta. In dit tamelijk ondiepe
gebied lopen de uit de zeegaten komende geulen min of meer waaiervormig uit, waarbij het verschil
tussen geulen en platen minder uitgesproken wordt. De stroom vertoont in dit gebied geen kenteringen,
maar draait gedurende een getij rond, zonder belangrijk in sterkte te veranderen.
De opbouw van deze onderwaterdelta is in belangrijke mate een gevolg van de min of meer lood¬
recht op de kust gerichte stromen naar en uit de zeegaten. Het zand, dat door de ebstroom uit de zee¬
armen naar buiten wordt gevoerd, en het zich langs de kust bewegende zand worden door deze eb¬
stroom namelijk gebracht op plaatsen, waar de golfbeweging er minder vat op heeft. Naarmate de
onderwaterdelta verder wordt opgebouwd, wordt door de golfbeweging en ook door de vloedstroom
meer zand naar de kust en in noordwaartse richting getransporteerd, waarbij op den duur voor de
onderwaterdelta en de zeegaten als geheel vermoedelijk een soort dynamisch evenwicht kan ontstaan,
waaromheen schommelingen van betekenis voorkomen, die een zeer lange duur kunnen hebben.
Gerekend over de periode van 1872-1952 schuurde de Oosterschelde uit, terwijl het Brouwers¬
havense Gat en het Zeegat van Goeree enige aanzanding vertoonden (zie Bijdrage IV.6). De hoeveel¬
heid zand, welke thans in de onderwaterdelta’s ligt opgehoopt, bedraagt enige miljarden m^.
Na de afsluiting van de zeegaten zullen de stromen loodrecht op de kust grotendeels verdwijnen,
zodat dan in hoofdzaak slechts een evenwijdig aan de kust gerichte stroming zal overblijven. Welke
gevolgen deze verandering van het stroombeeld op de zandbeweging voor dit kustgedeelte zal hebben,
kan nog niet met zekerheid worden voorspeld.
De waarnemingen, die sinds de afsluiting van de Brielse Maas in het mondingsgebied van dit zeegat
zijn verricht, tonen aan, dat hier na die afsluiting een sterke - zij het enigszins onregelmatig verlopende aanzanding plaatsvindt. De aanzanding is daar het sterkst in de ongeveer loodrecht op de kust lopende
geulen, terwijl de onderwaterdelta aan de zeezijde aan erosie onderhevig is. In grote lijn duiden de
waargenomen veranderingen hier op zandverplaatsing naar de kust toe.
Op grond van de ervaring met de Brielse-Maasmond, kan men geneigd zijn een dergelijke ont¬
wikkeling ook voor de zuidelijker gelegen zeegaten te verwachten, nadat deze zullen zijn afgesloten.
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Naast sterke overeenkomsten tussen eerstgenoemde mond en de andere zeegaten zijn er echter belangrijke verschillen, die, wat dergelijke voorspellingen betreft, tot voorzichtigheid nopen. Zo wordt er in
dit verband op gewezen, dat de Brielse-Maasmond enigszins wordt afgeschermd door de in zee uitstekende leidammen van de Rotterdamse Waterweg en dus niet zo gemakkelijk onder de invloed komt
van de langs de kust gerichte stroming; de zuidebjke zeegaten zullen hiervoor gevoeliger kunnen zijn.
Het zal stellig wel zo zijn, dat de diepe geulen, die de onderwaterdelta’s doorsnijden, in belangrijke
mate zullen verzanden. Naast deze degeneratie van het min of meer loodrecht op de kust gerichte geulenstelsel, zal er echter de neiging zijn tot vorming van andere - hoewel waarschijnhjk veel minder sterk
ontwikkelde - geulen, evenwijdig aan de kust gericht. Het is niet uitgesloten, dat door een dergelijke
geulvorming de vooruitstekende onverdedigde koppen der eilanden zullen worden bedreigd, hetgeen
dan de aanleg van kustverdedigingswerken nodig zal kunnen maken.
Aangenomen mag worden, dat na het voltooien van de afsluitingen de buitenzijde van de onder¬
waterdelta’s zal afnemen en dat voor enige van deze afdaramingen op den duur haf-vorming zal plaatsvinden of wellicht een doorgaand strand met duinenreeks zal ontstaan.
De verstoring van het tegenwoordige betrekkelijke evenwicht in het onderhavige gebied kan
mogelijk ook verstrekkende gevolgen hebben voor het mondingsgebied van de Rotterdamse Waterweg
en de ten noorden daarvan gelegen gladde kust.
Het is voorts vrijwel zeker, dat op de zeer lange duur - waarbij eerder kan worden gedacht aan
decennia en misschien zelfs eeuwen, dan aan jaren - de onderwaterdelta’s geheel zullen worden opgeruimd en voor het deltagebied een min of meer vlakke kust zal ontstaan.
Met het oog op de belangen van de zeeweringen en de scheepvaart is het gewenst, de zandverplaatsingen in de kustwateren, ook na het tot stand komen van de afsluitingen te blijven volgen. Daarom
wordt aanbevolen, dit uitgestrekte gebied voor de kust voor en tijdens de uitvoering van de afdammingswerken en ook nog lang daarna, zo mogelijk ieder jaar nauwkeurig te peilen. Zodoende zal reeds
vroegtijdig een inzicht kunnen worden verkregen in het tempo en de aard van de genoemde verschijnselen. Ook wordt aanbevolen de zandverplaatsingen met behulp van andere middelen reeds voor de
uitvoering van de afdammingswerkzaamheden te bestuderen en daarmee tijdens de uitvoering en nog
lang daarna voort te gaan. Uit een oogpunt van scheepvaartbelang is het nodig, daarbij speciale aandacht
te schenken aan de mond van de Westerschelde en de mond van de Rotterdamse Waterweg. Met klem
wordt gewezen op het grote belang van het voortzetten van de studie van de hiergenoemde kustvraagstukken.

6.5 De mogelijkheden voor landaanwinning, recreatie, enz.

De voorgestelde deltawerken openen aantrekkelijke perspectieven voor landaanwinning en voor
het scheppen van nieuwe recreatiemogelijkheden. Aan beide bestaat in ons land dringend behoefte.
Ook het maken van woonkernen en industriecentra kan aan de orde komen.
Doordat op een deel van het achter de afsluitingen gelegen gebied de getijbeweging en de hoge
stormvloeden nog slechts in beperkte mate en op het overige deel in het geheel niet meer zullen doordringen, zijn de mogelijkheden voor landaanwinning belangrijk vergroot. Door deze omstandigheden,
zomede doordat vele platen en oeverlanden gedeeltelijk droog zullen liggen, wanneer het peil laag kan
worden gehouden, en doordat de verbindingen met de grote bevolkingscentra belangrijk zullen verbeteren, ontstaat tevens de mogelijkheid nieuwe recreatiegebieden te ontsluiten.
In het voorgaande is er echter reeds op gewezen, dat het slechts in beperkte mate verantwoord zal
zijn een deel van de met het oog op de veiligheid en de waterhuishouding vereiste waterberging op te
offeren voor het verkrijgen van nevenvoordelen, hoe belangrijk die op zichzelf ook mogen zijn.
Landaanwinning zou tot gevolg hebben, dat de waterberging wordt verkleind en derhalve de zoetwatervoorraad wordt beperkt. Zij zou, ook wanneer zij uit een oogpunt van veiligheid toelaatbaar
zou zijn, slechts in aanmerking kunnen komen, wanneer daardoor onze agrarische productie meer zou
stijgen dan zij in het oude land door een betere watervoorziening zou verbeteren. Hierbij zal in nationaal
verband ook overwogen moeten worden in hoeverre de bij de deltawerken mogelijke verbetering van
de zoetwaterhuishouding wellicht ook langs andere wegen te bereiken zou zijn. Ten slotte zullen bij dit
alles ook sociale overwegingen een rol dienen te spelen.
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Overeenkomstige overwegingen gelden bij het in beslag nemen van gedeelten van de zoetwateroppervlakte ter voorziening in belangen van de visserij, de recreatie en wellicht van havens en stadsuitbreidingen.
Het is hier ook de plaats om te wijzen op de mogelijkheden, die de uitvoering van het Deltaplan
biedt voor de ontwikkeling van Randstad Holland en voor de oplossing van de problemen, die door de
havenuitbreiding langs de Rotterdamse Waterweg worden gesteld. Door uitvoering van het Deltaplan
wordt de ruimte geschapen om de ontwikkeling planologisch in goede banen te leiden.
Hoewel met de ontwikkeling op elk der genoemde gebieden ongetwijfeld een nationaal belang is
gemoeid, zal eerst na de reeds in 6.2.3 genoemde nadere studie kunnen worden uitgemaakt in hoeverre
het toelaatbaar is een zekere oppervlakte aan de natuurlijk aanwezige wateren te onttrekken en deze
voor andere doeleinden beschikbaar te stellen.
Het is van het grootste belang, dat de deltawerken - uit algemeen nationaal oogpunt gezien - een
zo groot mogelijk rendement zullen hebben. Zie in dit verband ook het 2e en 3e praeadvies van [12] en
[13, 14]. De verschillende, met de deltawerken samenhangende belangen hebben reeds grote aandacht
van de betrokken instanties. Het zou echter onjuist zijn, wanneer deze belangen eenzijdig vanuit een
bepaald gezichtspunt zouden worden bezien. Zij stellen toch veelal tegenstrijdige eisen. Ten einde tot
een juiste synthese te kunnen komen, beveelt de Deltacommissie een nadere bestudering dringend aan,
waarbij de vertegenwoordigers van de verschillende belangen in onderlinge samenwerking tot een
oplossing moeten trachten te komen.
7.0 DE PLAATS VAN DE AFDAMMINGEN EN DE VOLGORDE VAN GEREEDKOMEN EN
UITVOEREN VAN DE WERKEN IN HET DELTAGEBIED

In algemene zin heeft de commissie zich beraden over de plaats van de afdammingen en de volgorde
van gereedkomen en uitvoeren van de werken. Het model van de benedenrivieren en zeearmen in het
Waterloopkundig Laboratorium en de metingen en berekeningen van de Rijkswaterstaat hebben
hiervoor belangrijke gegevens verschaft (zie de Bijdragen IV.l en 1V.3).
7.1 De plaats van de afdammingen

Bij de bepaling van de plaats van de afsluitdammen moet men zich allereerst rekenschap geven
van de bestaande toestand en van de veranderingen, die daarin door het maken van de dammen zullen
ontstaan.
De keuze van de plaats van de nabij de zee gelegen afsluitingen wordt in eerste instantie bepaald
door de noodzaak van verhoging van de veiligheid. Uit een oogpunt van stormvloedbeveiliging is een
zo kort mogelijke kustlijn gewenst, zodat de neiging bestaat de afdammingen tussen de eilanden zo ver
mogelijk buitenwaarts te projecteren. Hierdoor zal men tevens de lengte van de buiten de afdammingen
gelegen bestaande hoofdwaterkeringen, die moeten worden versterkt, beperken.
De belangen van de veiligheid bij grote rivierafvoeren (waterberging), de zoetwaterhuishouding
en de landaanwinning zijn eveneens gebaat met een zover mogehjk buitenwaartse ligging, omdat
daardoor binnen de afsluitingen een zo ruim mogelijk waterbekken wordt verkregen.
De grote moeilijkheden en de risico’s bij de uitvoering van de afdammingen, waarvan de omvang
te voren niet nauwkeurig is te overzien, stellen echter grenzen aan de zeewaartse opschuiving van de
trace’s. Dicht bij zee neemt immers de hinder van de golfbeweging en daardoor ook het gevaar voor
beschadiging van het materieel en van het gemaakte werk, zomede voor stagnatie van de uitvoering als
gevolg van onwerkbaar weer, sterk toe. Veel kwantitatieve gegevens dienaangaande zijn echter niet
aanwezig. Het is daarom gewenst - voor zover zulks alsnog mogelijk is - door het uitvoeren van golfmetingen, voor zoveel nodig aangevuld met laboratoriumonderzoek, meer inzicht in de werkbaarheid
in de zeegaten te verkrijgen.
Zoals reeds in 5.6 is vermeld, wordt geenszins getwijfeld aan de technische uitvoerbaarheid van de
afsluitingen, doch het zou onverantwoord zijn de werken zodanig te projecteren, dat de te overwinnen
moeilijkheden onevenredig groot worden.
Ten slotte dient er op te worden gewezen, dat - naarmate men de trace’s voor de afdammingen
verder zeewaarts kiest - de af te sluiten doorstromingsprofielen en de getijvolumes en daarmee de
omvang en de kosten van de afsluitingen worden vergroot.
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Aangezien de voor- en nadelen van het zeewaarts opschuiven van het trace van de afdammingen
in de zeegaten niet in concrete vorm tegenover elkaar kunnen worden gesteld, kan geen algemene uitspraak met betrekking tot de keuze van het trace voor deze afsluitingen worden gedaan. Dit moet
worden overgelaten aan het inzicht van de instantie, die na grondige, gedetailleerde studie de ontwerpen
voor de afdammingen zal maken en die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering zal moeten dragen.
Deze zal het best kunnen beoordelen, welke risico’s zij wel en welke zij niet meer aanvaardbaar acht.
Bij de vaststelling van de plaats van alle afdammingen speelt ook de keuze van de aansluitingspunten aan de bestaande hoofdwaterkeringen een rol. Algemene belangen van het aangrenzende land
moeten hierbij zoveel mogelijk mede in overweging worden genomen. Zie ook [14b].
Ofschoon de verkeersbelangen bij de plaatsbepaling van de dammen niet van primaire betekenis
zijn, zal daarmee toch - voor zover zulks naast de hiervorengenoemde factoren mogelijk is - rekening
dienen te worden gehouden.
Uit het voorgaande blijkt, dat bij het vaststellen van de trace’s van de afdammingen verschillende deels nog nader te bestuderen - belangen in het geding moeten worden gebracht. In verband hiermee
heeft de commissie gemeend te kunnen volstaan met het schematisch aangeven van deze traee’s, hoewel
zij voor enige afsluitingen reeds geheel of grotendeels zijn vastgesteld (zie ook bijlage 5.0.1).
Met betrekking tot de factoren, die van invloed zijn op de keuze van de plaats van elk der af¬
dammingen, zij nog het volgende opgemerkt.
De plaats van afsluiting van de Hollandse IJssel moest in verband met de toestand van de aan¬
grenzende dijken zo dicht bij de mond worden gekozen als met het oog op de situatie en de constructie
van de afsluiting mogelijk was. Dit is inmiddels naar het oordeel van de commissie bevredigend geschied.
Bij de keuze van de plaats van afdamming van het Haringvliet moest - behalve met de eisen, die de
uitvoering van het werk stelt - rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat in de afsluiting
een groot spuisluizencomplex moet worden gemaakt. De eisen, die met het oog op de getijstromen
tijdens de bouw van dit sluizencomplex aan de situatie worden gesteld, de golfaanval, waaraan de
sluizen na de voltooiing zullen worden blootgesteld, en de invloed, die door de gemaakte werken op de
zand- en slibbeweging zal worden uitgeoefend, speelden bij de bepaling van het traee een grote rol.
De commissie acht het voor deze afdamming bereids gekozen trace juist.
Ten aanzien van de keuze van de plaats van afdamming van het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde heeft de commissie - behoudens het voor alle nabij de zee gelegen afsluitingen reeds meegedeelde - geen bijzondere opmerkingen.
Bij de bepaling van het trace voor de afsluiting van het Veerse Gat verdiende het aanbeveling om
de dam zo ver mogelijk zeewaarts te projecteren, ten einde bij de uitvoering omstandigheden te ontmoeten, zoveel mogelijk vergelijkbaar met die, welke later in de Oosterschelde en het Brouwershavense
Gat zijn te verwachten. Op deze wijze zal de uitvoering van dit werk ervaringen opleveren, die van veel
belang zullen kunnen zijn voor de afsluiting van de laatstgenoemde twee zeearmen. Met het inmiddels
vastgestelde trace kan de commissie zich verenigen.
De dam in de bovenmond van de Grevelingen heeft voornamelijk als functie, het scheiden van de
kombergingsgebieden van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. De plaats van de dam wordt vooral
bepaald door de eis, dat in geen enkel tussenstadium een ontoelaatbare stromingstoestand in en nabij
het Zijpe mag ontstaan. De verkeersbelangen spelen hier eveneens een rol, doch deze kunnen slechts
leiden tot een verschuiving binnen de waterloopkundig toelaatbare grenzen.
De plaats van afdamming van de Zandkreek is in beginsel gebonden aan het gebied, waar de
getijstromen in de geul het zwakst zijn, dat is nabij Katse Veer. Bij de, naar het oordeel der commissie
juiste keuze van het trace hebben ook plaatselijke belangen een rol gespeeld.
Bij de keuze van het trace voor de afsluiting van het Volkerak moest worden gelet op de bezwaren,
die kunnen ontstaan bij ijsgang, zowel voor de scheepvaart als met betrekking tot het doordringen van
zout in het Zeeuwse Meer. Naarmate immers de afsluiting verder zuidelijk van het punt van samenkomst van Volkerak, Haringvliet en Hollands Diep wordt tot stand gebracht, zal ten noorden van de
dam een groter watergebied ontstaan, waarin zich drijfijs kan ophopen, dat hinder voor de scheepvaart
zal kunnen opleveren. Wanneer ten behoeve van de ijsafvoer de Haringvlietsluizen zijn geopend, zal
in^deze dode arm tevens zout doordringen, dat daaruit moeilijk kan worden verwijderd en dat in de
volgende inlaatperiode in het Zeeuwse Meer zou kunnen binnendringen. Op deze grond verdient een zo
ver mogelijk noordwaartse ligging de voorkeur.
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Bovendien moest er rekening mee worden gehouden, dat de afsluiting van het Volkerak kan worden
uitgevoerd in een stadium waarin de Oosterschelde nog open is. Het trace moest daarom zodanig
worden gekozen, dat een complex grote schutsluizen met ruime voorhavens kan worden gemaakt,
zonder dat tijdens de bouw van deze sluizen een voor de scheepvaart hinderlijke stromingstoestand of
gevaar voor de aangrenzende oevers zal ontstaan.
Ten slotte speelden ook bij de bepaling van het trace voor de Volkerakdam de verkeersbelangen mede gezien in verband met de overbrugging van het Haringvliet - een rol. De genoemde belangen
kunnen op bevredigende wijze worden gecombineerd door het Volkerak af te sluiten volgens een lijn,
lopende_van de Brabantse oever even ten zuidwesten van Willemstad naar de Hellegatdam, terwijl van
hier een, inmiddels reeds aangelegde dam over de Hellegatplaten en door het Ventjagersgaatje de
verbinding tot stand zal moeten brengen met de oever van Overflakkee. Hiermee zal een ook voor de
eindsituatie bevredigende toestand worden verkregen.
De plants van de in de Oude Maas ontworpen kering wordt in sterke mate bepaald door de ruimte,
die nodig is voor de bouw van de vereiste sluizen met hun toeleidingskanalen, zulks mede in verband
met de ter plaatse reeds aanwezige en nog uit te voeren werken.
7.2 De volgorde van gereedkomen en uitvoeren van de werken

Gezien de aard en de omvang van de werken in het zuidwesten des lands zullen deze niet alle gelijktijdig gereed kunnen komen.
Er moet naar worden gestreefd in de eerste plants die werken te voltooien, die een zo groot mogelijke
verbetering van de veiligheid geven. Daarnevens zal de uitvoering van het gehele werk zodanig moeten
worden geregeld, dat men bij de moeilijker werken kan profiteren van de ervaring, die bij de minder
moeilijke werken wordt verkregen, dat men, wat het gebruik van personeel, materieel en materialen
betreft, binnen de grenzen van het technisch mogehjke en het economisch verantwoorde blijft en dat
tijdens de uitvoering geen ontoelaatbare toestanden, speciaal op waterloopkundig gebied, optreden.
Van de afsluitingswerken nam de inmiddels tot stand gekomen stormvloedkering in de Hollandse
IJssel een afzonderhjke plants in, omdat deze - onafhankelijk van de verdere afdammingen - op elk
tijdstip kon worden gemaakt. Daarnaast was dit werk van een aard en een omvang zoals wel meer
tot stand is gebracht, zodat geen bijzondere onderzoekingen nodig waren om tot uitvoering te kunnen
overgaan. Daar voorts door deze stormvloedkering de dijken langs de Hollandse IJssel, die een belangrijk gedeelte van het westen van ons land beschermen en weinig betrouwbaar zijn, over grote lengte
worden veilig gesteld, was er alle reden, dit werk reeds in het allereerste stadium te voltooien. De Deltacommissie heeft dan ook reeds in haar Tweede Interimadvies, uitgebracht op 26 mei 1953, voorgesteld
zo spoedig mogelijk met de uitvoering te beginnen. Het verheugt de commissie, dat hiertoe met voortvarendheid is overgegaan, zelfs in die mate, dat de stormvloedkering - indien dit nodig was geweest reeds in de winter van 1957/’58 in dienst gesteld had kunnen zijn.
Zoals voorts in het Vierde Interimadvies reeds is uiteengezet, achtte de commissie het gewenst om
met de afdamming van het Veerse Gat, die in verhouding tot de afdammingen in de andere zeegaten
van bescheiden omvang is, ervaring op te doen voor de voorbereiding en de uitvoering van de verdere
afsluitingswerken. Dit hield in, dat de afdamming van het Veerse Gat zoveel mogehjk aan de andere
afdammingen moest voorafgaan en derhalve in het eerste stadium ter hand moest worden genomen.
Zoals reeds in 5.2.2 is uiteengezet, was aan de afsluiting van het Veerse Gat ook die van de Zandkreek
verbonden. Dit heeft geleid tot het zogenaamde Drie-Eilandenplan, met de uitvoering waarvan reeds
flinke vorderingen konden worden gemaakt. Met de uitvoering van dit plan zal niet alleen worden
bereikt, dat de gewenste ervaringen en inzichten worden verkregen, doch tevens, dat ook hier - evenals
bij de Hollandse IJssel - de veiligheid in de aangrenzende gebieden wordt vergroot. Bovendien zullen
vaste verbindingen tussen Noord-Beveland enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds tot
stand worden gebracht.
Voor het bepalen van de volgorde van uitvoering van de grote afsluitingen in Haringvliet, Brouwershavense Gat en Oosterschelde is het van belang na te gaan, welke van deze afdammingen, op
zichzelf beschouwd, de grootste directe verbetering van de veiligheid geeft.
In dit verband kan er op worden gewezen, dat de afsluiting van het Haringvliet de stormvloedstanden langs de hoofdwaterkeringen in een kwetsbaar gebied over groter lengte verlaagt dan een van
de andere grote afdammingen. Sluit men de in deze afdamming ontworpen sluizen bij stormvloed, dan
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worden de hoogwaterstanden op het Haringvliet, het Hollands Diep en de direct aansluitende wateren
bij een stormvloed als van 1 februari 1953 en de daarbij voorgekomen rivierafvoeren bbjkens figuur 7.2.1
(lijn I) verlaagd tot omstreeks de op een na hoogst waargenomen stormvloedstanden. Bij Willemstad
bedraagt deze verlaging ongeveer 0,55 m. In zuidwaartse richting loopt zij in de verbindingswateren
naar de Oosterschelde geleidelijk te niet. Ook op de Noord, de Nieuwe Maas, de Rotterdamse Waterweg en de Oude Maas zullen de stormvloedstanden reeds enigszins worden verlaagd. Daarbij komt,
dat van de drie grote afsluitingen in Haringvliet, Brouwershavense Gat en Oosterschelde die van het
Haringvliet de minste technische moeihjkheden zal geven. De tevoren te bouwen spuisluizen zullen
immers tijdens de eigenlijke afsluiting open kunnen staan, waardoor de stromingen in het sluitgat
beperkt zullen blijven. Een bijkomend voordeel is, dat ook bij deze afsluiting ervaring zal worden
opgedaan met het werken op een blootgestelde plants, welke van het grootste nut zal zijn bij de uitvoering der beide andere, veel moeilijker uit te voeren grote afdammingen.
Door het geven van prioriteit aan de afsluiting van het Haringvliet kunnen eveneens de belangen
van de zoetwaterhuishouding het beste worden gediend, mits ongeveer gehjktijdig ook het Volkerak
wordt afgesloten. Immers voor de zoetwaterhuishouding zal nauwehjks enig nut worden verkregen,
zolang het Haringvliet niet zoet zal zijn. Zo zou ook het Zeeuwse Meer - indien dit reeds eerder zou zijn
gevormd - toch niet kunnen worden ontzilt bij open Haringvliet.
Op grond van de voorgaande overwegingen komt van de drie grote afsluitingen die van het Haring¬
vliet het eerst voor voltooiing in aanmerking. Met de uitvoering van dit werk zijn reeds belangrijke
vorderingen gemaakt.
Zoals in 5.2.2 is uiteengezet, zal - alvorens kan worden overgegaan tot belangrijke verkleining
van het dwarsprofiel van het Brouwershavense Gat of van de Oosterschelde - een afsluitdam moeten
worden gemaakt in het oostelijk deel van de Grevelingen. Het is niet nodig met de afsluiting van de
Grevelingen te wachten tot die van het Haringvliet zal zijn voltooid. Bij geen van beide afsluitingen zijn
ernstige moeihjkheden te verwachten en de omvang van de werken is niet zo groot, dat ze niet gelijktijdig zouden kunnen worden uitgevoerd. Ten einde een regelmatige voortgang van de werken te verzekeren, beveelt de commissie daarom aan, de afdamming van de Grevelingen zo tijdig te doen beginnen, dat zij reeds voor de afsluiting van het Haringvliet gereedkomt.
De dam door de Grevelingen houdt het door het Brouwershavense Gat binnendringende getij
tegen. Daardoor zullen de stormvloedstanden ten westen van de dam worden verhoogd. In dit gebied
moeten voor de overgangsperiode dijkversterkingen worden aangebracht.
Zolang het Volkerak nog niet is afgesloten, zullen ten oosten van de dam in de Grevelingen - vooral
indien ook het Haringvliet is afgesloten - de stormvloedstanden op Zijpe, Krammer en Volkerak
worden verlaagd ten opzichte van debestaande toestand. Deze verlagingen blijken voor het gebied ten
noorden van het Volkerak uit lijn II van figuur 7.2.1. Na de afsluiting van Grevelingen en Haringvliet zal
dan ook de veiligheid in een uitgestrekt gebied belangrijk zijn vergroot. De aanleg van de dam in de
Grevelingen zal intussen ook van invloed zijn op de normale getijbeweging beoosten die dam. De
gevolgen hiervan en de eventueel in verband daarmede te treffen maatregelen vereisen nog een nadere
studie.
Aangezien de horizontale en verticale getijbeweging in het gebied ten oosten van de dammen in
Haringvliet en Grevelingen in sterke mate afhankelijk is van het open of gesloten zijn van het Volkerak,
zal om waterloopkundige redenen de afsluiting van het Volkerak ongeveer gehjktijdig met die van het
Haringvliet noodzakelijk kunnen zijn. Naast de daaraan verbonden voordelen, zullen dan ook de
eventueel ontstane nadelen moeten worden aanvaard.
Voor het geval, dat deze noodzakelijkheid niet bestaat, heeft de commissie de vraag on der ogen
gezien, in welk stadium van de uitvoering der deltawerken dan de afsluiting van het Volkerak het meest
gewenst is. Bij de afsluiting komen vooral in het geding: de verbetering van de veiligheid in het deltagebied en van de waterhuishouding van Nederland, zelfs - zulks in verband met de in uitvoering zijnde
kanalisatie van Neder-Rijnen Lek- tot in het noordoosten des lands, de deels Internationale scheepvaartbelangen, het nationaal wegenbeleid, gevaren voor de oestercultuur en de verhoging van de kosten
der deltawerken, welke alle van invloed zijn op de economische balans der deltawerken. De meeste
dezer aangelegenheden hebben hun repercussies tot ver buiten het arbeidsveld der commissie. Zij is
daardoor niet in staat zich een volledig oordeel te vormen omtrent het meest gewenste tijdstip van uit¬
voering van de afsluiting van het Volkerak en meent, dat de beslissing hieromtrent slechts kan worden
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Figuur 7.2.1. Verloop van de hoogwaterstanden op de benedenrivieren bij een stormvioed als van 1 februari 1953 met de
daarbij voorgekomen Rijnafvoer te Lobith van 1600 m^/sec en een Maasafvoer te Lith van 210 mVsec
voor de toestand op die datum en voorenige veronderstelde toestanden, afgeleid uit modelproeven van
bet Waterloopkundig Laboratorium te Delft. De Biesbos, de Donge en het Oude Maasje zijn niet afgesloten verondersteld.

genomen door de Regering na de benodigde voorlichting door alle betrokken instanties.
Na het gereedkomen van de afsluitingen van de Grevelingen, het Haringvliet en het Volkerak
zullen in het noordelijk deltagebied de door de deltawerken te veroorzaken verlagingen van de stormvloedstanden hun definitieve grootte hebben gekregen (zie lijn 111 van figuur 7.2.1). Wanneer dan ook de
vereiste versterkingen van de hoofdwaterkeringen aldaar zijn uitgevoerd, zal in dit gebied de uiteindelijk
beoogde veiligheid volledig zijn verkregen.
Ten zuiden van de Volkerakdam zullen echter - zolang de Oosterschelde niet is afgesloten - de
stormvloedstanden worden verhoogd. In verband hiermee zal versterking van de hoofdwaterkeringen
nodig zijn.
Na afsluiting van Haringvliet, Grevelingen en Volkerak zou afsluiting van de Biesbos, de Donge
en het Oude Maasje kunnen worden overwogen. In hoeverre deze afsluitingen met het oog op de daardoor veroorzaakte stormvloedverhogingen in de toestand met open Volkerak verantwoord zouden zijn,
zou nog nader moeten worden onderzocht.
Thans moet de vraag worden beantwoord, welke van de grootste twee afdammingen, die in het
Brouwershavense Gat of die in de Oosterschelde, na het gereedkomen van de afsluiting van het Haring¬
vliet en de Grevelingen het eerst moet worden voltooid.
In aansluiting op de hiervoren genoemde werken in Veerse Gat, Haringvliet en Grevelingen
krijgt men door de afsluiting van de Oosterschelde in het gehele deltagebied, met uitzondering alleen van
het gebied ten westen van de Grevelingendam, de beoogde veiligheid en de gewenste verbetering van de
zoetwaterhuishouding. Ook met betrekking tot het verkeer te land en te water heeft de afdamming van
de Oosterschelde groter betekenis dan de afsluiting van het Brouwershavense Gat. Met het oog op het

7.2

84

snel verkrijgen van zo ruim mogelijke voordelen, zou het dus gewenst zijn aan de voltooiing van de
afdamming van de Oosterschelde prioriteit te verlenen.
De afdamming van het Brouwershavense Gat is echter aanzienlijk minder omvangrijk en zal
minder risico’s met zich brengen dan de afsluiting van de Oosterschelde. Met het oog hierop zou,
technisch bezien, de volgorde Brouwershavense Gat-Oosterschelde aanbeveling verdienen. Een geleidelijke toeneming van de omvang van de werken en het daarmee samengaand geleidelijk verkrijgen
van meer gegevens en van uitgebreider ervaringen, zal een gunstig verloop van de uitvoering van de
werken ten goede kunnen komen. Daarnaast heeft het laten voorgaan van de afsluiting van het Brou¬
wershavense Gat nog het bijkomend voordeel, dat de belangen van visserij en schelpdiercultures
eerst in een later stadium zullen worden geschaad. Dit zou met het oog op een eventueel behoud van de
oestercultuur van belang kunnen zijn.
Aangezien met het oog op de voorbereiding van de afsluitingen op waterloopkundig en ander
gebied, die vele jaren aan de uitvoering van de eigenlijke afdammingen voorafgaat, en met het oog op
de langs de Grevelingen uit te voeren dijkverzwaringen reeds lang tevoren bekend moet zijn in welke
volgorde de beide grote zeegaten zullen worden afgesloten, kan met de keuze van deze volgorde niet
worden gewacht op het verkrijgen van de ervaringen in Veerse Gat en Haringvliet.
De gedurende de laatste jaren gemaakte studies hebben de commissie de overtuiging geschonken,
dat de argumenten, die pleiten voor het geven van voorrang aan de afsluiting van het Brouwershavense
Gat, het zwaarst wegen, zodat naar de mening van de commissie aan de afsluiting van dit zeegat priori¬
teit moet worden verleend boven die van de Oosterschelde.
De afsluiting in de benedenmond van de Oude Maas in het belang van de zoetwaterhuishouding
krijgt eerst haar voile betekenis, wanneer ook de verbinding van het Haringvliet met de zee in het
zuiden (door afdamming van het Volkerak of van de Oosterschelde) zal zijn afgesloten. Het lijkt niet
verantwoord in een eerder stadium uitgaven te doen voor de afsluiting van de Oude Maas ten behoeve
van de verbetering van de zoetwaterhuishouding, daar zij - op zichzelf beschouwd - hiervoor slechts
weinig voordeel zou opleveren. Wei zou daardoor de verzilting op de Oude Maas worden beperkt,
terwijl ook op het Spui een betere toestand zou ontstaan, doch op de Nieuwe Maas, waar aan een
verbetering juist de meeste behoefte bestaat, zou blijkens berekeningen van de Rijkswaterstaat de
zoutgrens nagenoeg niet worden teruggedrongen, zolang niet ook het Volkerak of de Oosterschelde
zal zijn afgesloten.
De in de Volkerakdam en eventueel ook in de Grevelingendam en de Zandkreekdam te bouwen
stroomsluizen kunnen eerst nut afwerpen, wanneer het Zeeuwse Meer is gevormd. Dit zal eerst na de
afsluiting van de Oosterschelde het geval zijn. De bouw van deze stroomsluizen kan dus nog vele jaren
worden uitgesteld. Door dit uitstel wordt behalve een aanzienlijke rentebesparing, bereikt dat over
meer gegevens ter bepaling van de afmetingen dezer sluizen kan worden beschikt.
Resumerend kan omtrent de volgorde van gereedkomen van de afsluitingswerken het volgende
worden gezegd.
Allereerst moest de Hollandse IJssel worden afgesloten, daarna volgen na elkander de Zandkreek
en het Veerse Gat. Vervolgens zullen de dam in de Grevelingen en de afsluiting van het Haringvliet
gereed moeten komen.
Wat de beide grote afsluitingen, te weten die in Brouwershavense Gat en Oosterschelde betreft,
beveelt de commissie aan om aan de afsluiting van het Brouwershavense Gat voorrang te verlenen
boven die van de Oosterschelde.
Wanneer de verbinding van het Haringvliet met de zee ook in het zuiden - hetzij door de afdamming
van het Volkerak, hetzij door de afdamming van de Oosterschelde - zal zijn verbroken, dient ook de
Oude Maas te worden afgesloten.
Inzake het tijdstip van afsluiting van het Volkerak heeft de commissie gemeend zich te moeten
onthouden van een advies.
De in de Volkerakdam en eventueel ook in de Grevelingendam en de Zandkreekdam aan te leggen
stroomsluizen behoeven eerst te worden gebouwd tegen de tijd, dat de Oosterschelde wordt afgesloten.
Ten slotte wil de commissie nog eens wijzen op de wenselijkheid om zo spoedig mogelijk een
aanvang te maken met de uitvoering van de afsluitingen in Brouwershavense Gat en Oosterschelde.
Hiermee zal reeds tijdens de uitvoering van de werken in het noordelijk deel van het deltagebied kunnen
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Worden begonnen, omdat bet maken van dijkvakken op dc platen en van het diepere deel van de beteugelingsdammen in de geulen nog slechts geringe invloed op het stroombeeld zal uitoefenen. Met
nadruk wijst de commissie er nog op, dat vooral met het zo spoedig mogelijk gereed komen van de
afsluiting van de Oosterschelde de veiligheid van het zuidwesten van ons land in hoge mate zal zijn
gediend.
Het versterken van de hoofdwaterkeringen en van de daarin gelegen kunstwerken is een werk van
geheel andere aard dan de hierboven behandelde afsluitingen. Dit geeft niet die technische moeilijkheden,
welke men in het algemeen bij het afsluiten van de zeegaten zal ontmoeten. Daarentegen zal wM veel
tijd verloren kunnen gaan met overleg betreffende aankoop van terreinen met schadesnijdingen, welke
plaatselijk een niet onbelangrijk deel der kosten kan uitmaken. Daarbij zullen de organisatievorm,
de hoeveelheden en de aard van het materieel en de te verwerken materialen zeer verschillend kunnen
zijn van die voor de overige deltawerken.
De Deltacommissie is daarom van oordeel, dat de versterking van de bestaande hoofdwater¬
keringen onafhankelijk van de afdammingen zal kunnen plaatsvinden en dat deze spoedig ter hand
genomen zal moeten worden. Dit kan mede het geval zijn, omdat deze werken in kleinere percelen
zullen kunnen worden uitgegeven en derhalve voor deze werken eventueel een andere groep van aannemers kan worden ingeschakeld dan voor de afdammingen c.a.
Ten aanzien van de volgorde, waarin de verschillende versterkingen dienen te worden uitgevoerd,
wordt met de meeste nadruk gewezen op de hoofdwaterkeringen langs de noordelijke oever van de
Rotterdamse Waterweg, de Nieuwe Maas, de hiermeebij stormvloed in openverbinding staande rivieren
en de Noordzeekust tussen Hoekvan Holland en IJmuiden, welke als bescherming van het centrum des
lands het allereerst voor versterking in aanmerking komen.
Ook met de versterking der zeeweringen, die in de toekomst buitengaats van de afdammingen
zullen komen te liggen, zal tijdig moeten worden begonnen.
De uitvoering van de in 5.4 genoemde verdere voorzieningen, verhand houdende met de voorgestelde
afdammingen, welke ter aanpassing aan de gewijzigde toestand in het gebied van de benedenrivieren
en de zeearmen nodig zijn, zal met de voortgang der afsluitingen en dijkversterkingen gelijke tred
moeten houden.
Bij het bepalen van de volgorde en het tempo, waarin de verschillende onderdelen van de werken zullen
moeten worden uitgevoerd, zal men zich in de eerste plaats moeten richten naar de gewenste volgorde
van het gereedkomen der werken, zoals deze hiervoor werd aangegeven. Voor zover deze volgorde het
toelaat, moet een zo gelijkmatig mogelijke spreiding van de werken over de uitvoeringsperiode worden
nagestreefd, aangezien dit bevorderlijk is voor een economische uitvoering. De werkplannen voor de
verschillende groepen van werkzaamheden zullen uiteindelijk op elkaar afgestemd moeten zijn. Door
een goede planning van de werken zal de aanschaf van eventueel benodigd bijzonder materieel tot een
minimum kunnen worden beperkt, terwijl dit materieel zo efficient mogelijk zal worden gebruikt.
8.0 DE VERSTERKING VAN BESTAANDE EN DE AANLEG VAN NIEUWE HOOFDWATER¬
KERINGEN
8.1 Inleiding

De versterking van bestaande en de aanleg van nieuwe hoofdwaterkeringen zal moeten geschieden
op basis van de in 3.0 en 6.1.2 gegeven ontwerppeilen en aanwijzingen.
Ten behoeve van het ontwerp van deze werken zullen in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen en
richtlijnen worden gegeven. De commissie is van mening, dat gebroken dient te worden met het systeem,
waarbij dijkbouw en dijkverbetering geschiedt volgens - door allerlei instanties opgemaakte - plannen,
waaraan uiteenlopende opvattingen ten grondslag liggen. Dit systeem heeft er in het verleden toe
geleid, dat in de onderscheidene delen des lands verschillende, niet logisch op elkaar afgestemde op¬
vattingen omtrent de eisen, waaraan met het oog op de veiligheid moet worden voldaan, zijn ontstaan
en dat verschillende waterkeringen, die te zamen een bepaald gebied beschermen, ten onrechte niet
steeds dezelfde mate van veiligheid bieden. Ten einde hierin eenheid te brengen, acht de commissie het
nodig, dat bij het opmaken van plannen voor toekomstige aanleg of verbetering van hoofdwater¬
keringen de onder 8.2 opgenomen richtlijnen algemeen worden gevolgd.
Voor een hoofdwaterkering wordt de vereiste kruinhoogte gevonden door optelling van het
ontwerppeil en de waakhoogte, zoals deze met behulp van de in 8.2 gegeven richtlijnen kan worden
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bepaald. Wanneer bij een bestaande hoofdwaterkering dit peil hoger blijkt te zijn dan de aanwezige
kruinhoogte, komt de beschouwde waterkering voor versterking in aanmerking. De hoogte van de
ontwerppeilen blijkt zodanig te zijn, dat - behalve het grootste gedeelte van de duinkust - vrijwel alle
bestaande hoofdwaterkeringen in het door de commissie beschouwde gebied zullen moeten worden
verhoogd, met uitzondering van die, welke voldoende ontlast zullen worden door de uitvoering van de
deltawerken.
8.2 Aanbevelingen en richtlijnen voor aanleg en verbetering van hoofdwaterkeringen

De tot voor kort toegepaste dijkconstructies zijn in vele gevallen niet bestand gebleken tegen over¬
slag van veel water. Derhalve moet aan dergelijke constructies een zodanige kruinhoogte worden
gegeven, dat bij waterstanden, gelijk aan het ontwerppeil, nog geen noemenswaardige wateroverslag is
te verwachten.
Door de kruin en het binnenbeloop te voorzien van een waterdichte bekleding, is het in beginsel
mogelijk een dijk bestand te maken tegen overslag van water. De kruinhoogte zou dan moeten worden
bepaald op basis van de hoeveelheid overgeslagen water, die voor het achterliggende gebied nog toelaatbaar wordt geacht. Het verdient echter geen aanbeveling dit criterium in te voeren, alvorens is aangetoond, dat de bekleding, ook zonder frequent onderhoud, waterdicht blijft. Bovendien moet nog
worden nagegaan of met deze bekledingen geen andere en tot dusverre onbekende gevaren voor de
stabiliteit worden geintroduceerd.
Voor het bepalen van de kruinhoogte moet bij het ontwerppeil de waakhoogte worden opgeteld
(zie 8.2.4). De waakhoogte bestaat uit een aantal componenten, die hierna afzonderlijk zullen worden
behandeld.
8.2.1

Golfoplopen
Bij aangevallen dijken is de hoogte van de golfoploop de belangrijkste component van de waak¬
hoogte. Alvorens de hoofdafmetingen van een dergelijke waterkering te kunnen bepalen, dient daarom
een zo goed mogelijk inzicht te zijn verkregen omtrent de golfbeweging bij stormvloed, die voor de
waterkering kan worden verwacht.
Factoren, die het karakter van de golfbeweging onmiddellijk voor de hoofdwaterkering nader
bepalen, zijn o.a. de richting, waaruit bij stormvloed de golven moeten worden verwacht, de vorm en
de breedte van de voorgelegen rivierbedding of zeebodem en de hoogte en de breedte van een eventueel
voorland. Men moet hierbij bedenken, dat bij de als ontwerppeilen genomen zeer hoge stormvloedstanden voor de hoofdwaterkeringen grotere waterdiepten zullen voorkomen dan voorheen en dat deze
stormvloedstanden mogelijk het gevolg zijn van hardere winden dan men tot nu toe heeft meegemaakt.
Hierdoor kunnen golven van grotere hoogte worden verwacht dan de hoogst geregistreerde.
Is men tot het vereiste inzicht gekomen inzake de golfbeweging(en), waarop de dijk zal moeten
worden berekend, ontleed in golfhoogte, -periode, -lengte en -richting, en omtrent de frequentie van
verschillende gevallen, die kunnen optreden, dan dient te worden nagegaan, welke golfoploop daardoor
tegen de te ontwerpen dijk zal worden veroorzaakt. Daar de hoogte van de golfoploop in zeer sterke
mate afhankelijk is van het profiel en daarnevens - zij het in mindere mate - van de ruwheid van het
buitenbeloop, dient voor de wijze, waarop men zich de uitvoering van dit buitenbeloop denkt, eerst
een voorlopige veronderstelling te worden gedaan.
Evenals de golfbeweging voor de dijk wisselt de golfoploop tegen het buitentalud van de dijk
voortdurend. Ook hier is weer sprake van een frequentieverdeling, zodat voor de golfoploop geen
praktisch bruikbare waarde kan worden gegeven, die nimmer zal worden overschreden. In de dijkbouw
wordt als maatstaf gewoonlijk de golfoploop aangehouden, die door 2% van het aantal golven wordt
overschreden.
De commissie beveelt aan dit criterium te handhaven, indien geen noemenswaardige wateroverslag
mag worden toegelaten. Uit de haar ter beschikking gestelde studies heeft zij echter moeten afleiden,
dat de kennis van golfbeweging en golfoploop nog geenszins volledig is (zie Bijdrage V.l). Zij beveelt
daarom tevens aan, het onderzoek naar de golfbeweging en de golfoploop zowel theoretisch als experimenteel krachtig voort te zetten. De uitkomsten hiervan moeten zo goed mogelijk aan de praktijk
worden getoetst en aangepast. In dit verband wordt aanbevolen tijdens stormvloeden zoveel mogelijk
waarnemingen te doen verrichten.
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Om de gewenste informatie te kunnen verkrijgen, dient hierbij gebruik te worden gemaakt van
moderne middelen als fotografische opneming uit de lucht, radar, registrerende golfmeetinstrumenten
e.d. De commissie meent, dat aan registreringen van de golfhoogten, waartoe sinds korte tijd de benodigde instrumenten ter beschikking staan, verre de voorkeur moet worden gegeven boven de
visuele waarneming. Zij beveelt dus aan, dat registrerende golfmeetinstrumenten worden geplaatst
buiten de kust, in de open blijvende zeearmen en ook in havens.
In dit verband merkt de commissie nog op, dat zij met belangstelling heeft kennis genomen van de
plannen voor de bouw van een vaste waarnemingstoren op de Doggersbank.
Door sommige instanties wordt de hoogte der veekranden (vloedmerken) op dijken bepaald. Ook
deze waarnemingen geven nuttige aanwijzingen omtrent de grootte van de golfoploop. Zij dienen naar
het oordeel der commissie regelmatig te worden verricht en nauwkeurig te worden bestudeerd, in
combinatie met geregistreerde golfhoogten, waterstanden, windsnelheden en windrichtingen.
8.2.2 Bui-osdUaties en buistoten
Onder bui-oscillaties worden de onregelmatige schommelingen van de waterspiegel verstaan, die
gewoonlijk met een periodevaneengrootaantalminuten( %a % uur), vooral tijdens uitschietende extra
harde stormwind worden waargenomen. Buistoten zijn afzonderlijk optredende waterspiegelverheffingen
van zeer geprononceerd karakter. De oscillaties en stoten hebben het karakter van lange golven, zodat
zij zich ook op luwe plaatsen en in havens tot voile kracht doen gevoelen. Hun intensiteit varieert van
plaats tot plaats. In de regel bedraagt hun hoogte in de lijn van de kust bij buiige stormen een paar
decimeter, soms zelfs tot | meter of meer. De mogelijkheid bestaat, dat de uit zee komende oscillaties
door resonantie van havens worden versterkt. Zulks doet zich voor te Umuiden, waar het havenbekken
tussen de uiteinden der havendammen en de sluizen in resonantie kan komen met uit zee komende
oscillaties met een periode van 30 a 40 minuten. Zeer recent is aldaar bij de sluizen een waterstand waar¬
genomen, die ruim 1 meter hoger was dan de terzelfder tijd aan de peilschaal op het zuidelijk havenhoofd
geregistreerde waterstand. Het is duidelijk, dat met dergelijke waarden uitsluitend op die plaats zelf
rekening behoeft te worden gehouden (zie ook Bijdrage III.5).
De genoemde secundaire waterbewegingen worden bij de opgave van waterstanden niet meegerekend, omdat de waterstandsgegevens de basis vormen voor berekeningen over de voortplanting van
het getij, waarbij de nevenverschijnselen geen rol van betekenis spelen. Ook bij de bepaling der stormvloedhoogten ziin zij nimmer meegerekend. Zii zijn dus niet verdisconteerd in de basis- en ontwerppeilen. Men dient er zich echter terdeae rekenschap van te geven, dat zij - gezien hun vrij lange duur met het oog op doorbraak toch gevaarlijk kunnen zijn. Vooral waar geen of weinig golfslag voorkomt en
de dijken dus met een geringe waakhoogte boven het ontwerppeil zullen worden geconstrueerd, zal men
bij het vaststellen van de afmetingen van hoofdwaterkeringen ernstig rekening moeten houden met de
bui-oscillaties en buistoten. Deze dienen in dergelijke gevallen volledig in de waakhoogte te worden
opgenomen.
Waar golfaanval wordt verwacht, behoeft niet het voile bedrag van de bui-oscillaties of -stoten in
rekening te worden gebracht. Omdat deze ten opzichte van de getijbeweging kort duren, is er dan
slechts sprake van een tijdelijke vermeerdering van de frequentie, waarmede golven over de dijk slaan.
Voor praktische toepassing (zie 8.2.4) kunnen voorlopig de in tabel 5.3.1 van Bijdrage HI.5 aanbevolen toeslagen voor bui-oscillaties en buistoten worden aangehouden. Voor bekkens moet de vereiste toeslag in verband met de periode van de eigen trilling afzonderlijk worden bepaald.
Gezien het belang van deze verschijnselen, dringt de commissie er op aan de studievan de grootte
van de bui-oscillaties en buistoten langs de kust en in havens voort te zetten. Zij beveelt evenwel aan de
gebruikelijke wijze van het opnemen van de gemiddelde stormvloedstanden in de Jaarboeken der
Waterhoogten, uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, te handhaven, zodat geen
wijziging komt in de vastlegging van het basismateriaal voor de overschrijdingskrommen van de hoogwaterstanden en derhalve evenmin in de grondslagen voor de bepaling van de ontwerppeilen.
8.2.3 Bodemdaling, klink, enz.
Bij de verbetering van bestaande of het maken van nieuwe dijken en van kunstwerken in de waterkeringen is het in de regel de bedoeling, dat deze gedurende een lange periode de vereiste veiligheid
bezitten, Er zal daarom rekening moeten worden gehouden met de zogenaamde relatieve bodemdaling
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van Nederland en met de daling van de dijkkruinen ten gevolge van zettingen van de ondergrond en
inklinking van het dijklichaam (zie Bijdrage V.3).
Onder relatieve bodemdaling wordt hier verstaan de snelheid van de algemene daling van de niet
meer aan inklinking onderhevige ondergrond van ons land (het Pleistoceen) ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel, zodat blijkens deze definitie niet wordt uitgemaakt of de bodem daalt, de zeespiegel rijst of wel beide verschijnselen zich voordoen.
De grootte van deze niveauverandering kan niet exact worden vastgelegd. Wel beschikt men over
peilschaalwaarnemingen en resultaten van waterpasslngen, die sinds vele tientallen jaren worden verricht, maar bij deze waarnemingen kan de relatieve bodemdaling niet worden gescheiden van de plaatselijke zetting ten gevolge van de inklinking van het alluviale lagenpakket tussen het verkenmerk, waarop
het nulpunt van de peilschaal is gebaseerd, en de vaste ondergrond. Hoewel de meeste verkenmerken
zich in goed gefundeerde objecten bevinden, is het ook in die gevallen niet zeker, dat de lokale zettingen
geheel zijn uitgesloten.
De nulpuntsligging van de peilschalen wordt van tijd tot tijd gecorrigeerd op de afwijking ten
opzichte van het N.A.P.-vlak, waarmee wordt bedoeld het denkbeeldige horizontale vlak, bepaald
ten opzichte van het hoofdpeilmerk te Amsterdam. Indien de correcties steeds foutloos waren aangebracht, zou de variatie van het N.A.P.-vlak ten opzichte van de gemiddelde zeespiegelhoogte op een
aantal plaatsen dus bekend zijn. Als gevolg van in het verleden gemaakte fouten in de overbrenging
van het N.A.P. en bij de correcties van de nulpunten van de peilschalen kan echter de daling van het
N.A.P.-vlak ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel, verder de N.A.P.-daling te noemen, niet exact
worden bepaald. Op basis van de, aan de meest betrouwbare peilschalen geconstateerde bedragen mag
worden aangenomen, dat de N.A.P.-daling, gerekend over de laatste eeuw, 15 a 20 cm heeft bedragen.
Volgens onderzoekingen (zie Bijdrage V.3) schijnt de relatieve bodemdaling niet veel kleiner te zijn.
In de laatste jaren is een methode ontwikkeld (de C^*-methode), die het mogelijk maakt de ouderdom te bepalen van veenlagen, die zich thans diep in de bodem bevinden, maar die zich lang geleden op
zeeniveau bevonden. De resultaten van dit onderzoek geven aan, dat de relatieve bodemdaling van
Nederland over de voorafgaande periode van tienduizend jaar afnemend is [7].
Behalve aan de relatieve bodemdaling zal veel aandacht moeten worden geschonken aan de daling
van de dijkkruinen ten gevolge van de inklinking van het alluviale lagenpakket onder de dijk en van het
dijklichaam zelf. Deze dalingen zullen in vele gevallen aanzienlijk meer bedragen dan de N.A.P.-daling.
Zij bepalen de zg. kruindaling van de dijken, d.l. de vermindering van de hoogte van de dijkkruin ten
opzichte van N.A.P. Bij een slappe ondergrond zijn wel dijkkruindalingen van meer dan 1 m per eeuw
waargenomen. Hier is de klink van verse dijkspecie na aanleg niet inbegrepen.
De kruindaling is zozeer afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, dat hiervoor geen bepaalde
waarde of formule kan worden gegeven. Van geval tot geval zal de voor kruindaling in rekening te
brengen overhoogte moeten worden bepaald mede op grond van de resultaten van grondmechanisch
onderzoek. Door nauwkeurige waterpassing ten opzichte van N.A.P. kan omtrent de kruindaling van
een aangelegde dijk een behoorlijk inzicht worden verkregen.
Een juiste kennis van de dalingsverschijnselen is in verband met het waterkerend vermogen van de
hoofdwaterkeringen van veel belang.
Men moet verwachten, dat beide verschijnselen, relatieve bodemdaling of N.A.P.-daling en kruin¬
daling, nog lange tijd zullen doorgaan. De samendrukking van dikke slappe grondpakketten kan
eeuwen in beslag nemen. Op grond van de geologische verklaring van het dalen van de ondergrond van
Nederland mag men weliswaar aannemen, dat het tempo daarvan in de toekomst zal afnemen, maar
dat geschiedt uiterst langzaam.
Bij het opmaken van een ontwerp voor aanleg of verbetering van een hoofdwaterkering zal in de
waakhoogte een bedrag moeten worden opgenomen voor de tot het volgende herstel te verwachten
daling van de dijkkruin ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel (zie 8.2.4).
8.2.4

Waakhoogte, dijktafelhoogte, aanleghoogte
Onder waakhoogte wordt, in afwijking van vroeger geldende definities, verstaan de hoogte van de
kruin van de hoofdwaterkering boven het ontwerppeil.
Het is opvallend, dat tijdens de ramp van 1953 vooral van de stormstreek af gelegen hoofdwater¬
keringen zijn bezweken. Hun waakhoogte, die vanzelfsprekend klein was, vergeleken met die van
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de op de stormstreek gelegen hoofdwaterkeringen, schoot spoedig tekort, toen de stormvloedstand
steeg boven het peil, waarop de dijk destijds was berekend. Bij deze gelegenheid bleek, dat in vele
gevallen in de grote waakhoogten van de sterk aangevallen dijkvakken een belangrijke reserve schuilt
met het oog op overschrijdingen van het ontwerppeil. Het verdient daarom aanbeveling, in het bijzonder
aandacht te schenken aan de waakhoogte van de hoofdwaterkeringen langs havens en wateren, waar
weinig golfslag is te verwachten.
Voor zover niet bij zware stormvloed overslag van meer dan enige golftoppen wordt toegestaan,
zal de waakhoogte van een hoofdwaterkering nimmer kleiner mogen zijn dan de som van de golfoploop en van het volgens tabel 5.3.1 van Bijdrage III.5 in rekening te brengen gedeelte van de eventueel
te verwachten bui-oscillaties of buistoten. Deze som wordt in het vervolg de minimum waakhoogte
genoemd. Bij weinig of niet aan golfbeweging blootgestelde hoofdwaterkeringen zal de minimum
waakhoogte ten minste enige decimeters moeten bedragen.
De kruinhoogte zal nimmer mogen dalen beneden het peil, dat wordt verkregen door bij het ont¬
werppeil de minimum waakhoogte op te tellen. Omdat minimum toelaatbaar geachte kruinhoogten van
oudsher zijn opgenomen in de zogenaamde dijktafels spreekt men in dit verband van dijktafelhoogte.
Onder aanleghoogte wordt verstaan de hoogte van de kruin van een waterkering, onmiddellijk na
het gereedkomen hiervan. Zij wordt verkregen door bij de dijktafelhoogte (ontwerppeil plus minimum
waakhoogte) de N.A.P.-daling en de kruindaling op te tellen, die in de periode tot het volgende herstel
worden verwacht.
De voor daling van de dijkkruin bestemde overhoogte wordt daarmede afhankelijk gesteld van de
periode, die tussen twee opeenvolgende verhogingen verloopt. De commissie beveelt aan - voor zover
de constructie van de dijk het toelaat - deze toeslag te baseren op een periode van ten minste 20 a
30 jaar en het voor kruindaling bestemde bedrag in het algemeen niet kleiner te nemen dan 0,50 m,
waarbij de overhoogte voor klink tijdens de aanleg niet moet zijn inbegrepen. Deze toevoeging aan de
minimum waakhoogte levert een ten gevolge van de N.A.P.-daling en de kruindaling geleidelijk afnemende overmaat aan veiligheid. Dit vormt een zekere compensatie tegenover het veelal geringere
weerstandsvermogen van een nog verse dijk.
Is het voor kruindaling gereserveerde deel van de totale waakhoogte verdwenen en is derhalve de
minimum waakhoogte wederom bereikt, hetgeen uit waterpassingen moet worden vastgesteld, dan
dient een deugdelijke verhoging, samengaande met herstel van het vereiste profiel van de dijk, te volgen.
Hierbij moet de grasmat of andere bedekking worden verwijderd, moeten de glooiingen weer onder hun
juiste talud worden gebracht en moet een goede aansluiting van nieuwe en oude lagen tot stand worden
gebracht.
Indien de aard van de ondergrond de verwachting wettigt, dat de dijk spoedig weer zal moeten
worden verhoogd, kan worden overwogen de kruin direct een grotere breedte te geven, zodat bij latere
verhoging de taluds ongewijzigd kunnen blijven.
De commissie wijst er op, dat men zich bij aanleg of verbetering van hoofdwaterkeringen ten voile
rekenschap dient te geven van de waarde, die elk der vorengenoemde factoren kan hebben. Op sommige
plaatsen zal ook rekening moeten worden gehouden met vergroting der opwaaiing door te verwachten
verondiepingen, verandering van de waterstanden door uitvoering van werken en dergelijke omstandigheden, voor zover zij bij het vaststellen van het ontwerppeil niet reeds in rekening zijn gebracht (zie
ook 3.0).
Een dijk, die niet tegen overslag van veel water bestand is gemaakt, kan - ook wanneer hij overigens
in goede staat verkeert - slechts aan de eisen van veiligheid voldoen, zolang de vooraf vastgestelde
minimum waakhoogte aanwezig is. Derhalve hangt vooral voor niet aan golfslag blootgestelde dijken,
waar in het algemeen de waakhoogte gering is, veel af van de juistheid en de frequentie der water¬
passingen. De instanties, die de waterkeringen beheren, dienen het tot him taak te rekenen de water¬
passingen systematisch volgens een vastgesteld tijdschema te doen verrichten. Hoewel de tussenpozen
tussen twee opeenvolgende waterpassingen afhankelijk zullen kunnen zijn van de omstandigheden,
waarin de waterkering verkeert, mogen zij niet te lang zijn. De commissie denkt hierbij aan ten minste
een waterpassing in 5 a 10 jaar.
Van elk dijkvak zal de kruindaling niet als gemiddeld, doch als maximaal bedrag van een aantal
punten bekend moeten zijn. Er dient voor te worden gezorgd, dat geen enkel punt van de kruin van een
dijkvak beneden het vooraf vastgesteld minimumpeil daalt. Veel aandacht zal besteed moeten worden
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aan de zg. vastc peilmerken, die als grondslag dienen voor de waterpassingen. Men meet er rekening
mee houden, dat deze peilmerken herhaaldelijk meer zakken dan het N.A.P.-vlak. Gevallen van zakkingen van meer dan V2 rri per eeuw t.o.v. N.A.P. zijn bekend. (Bijdrage V.3.)
8.2.5 RichtUjnen betrejfende de dijkconstructie
Men dient zich niet alleen rekenschap te geven van de factoren, die van buiten op de hoofdwaterkering werken, doch men moet 00k van de factoren, die de sterkte van de hoofdwaterkering zelve
bepalen, goed op de hoogte zijn.
In Bijdrage V.2 wordt het onderzoek behandeld, dat met betrekking tot de stabiliteit van dijken
reeds heeft plaats gehad en gedeeltelijk nog aan de gang is. Bovendien wordt onderzoek verricht op het
gebied van de dijkbekleding. In dit verband kan o.a. worden verwezen naar het eindverslag van de
door de Vereniging voor Cultuurtechniek in 1953 ingestelde werkgroep ,,Grasmat op dijken” [21] en
naar de gepubliceerde resultaten van het onderzoek inzake asfaltbekledingen van dijken. Zie o.a. [3].
De grasmat wordt nog steeds op uitgebreide schaal toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken,
vooral voor binnenbelopen. In extreme gevallen worden deze periodiek blootgesteld aan de werking
van overslaande golftoppen. De factoren, die de weerstand van een grasbekleding op een binnenbeloop
tegen overslaand water bepalen, zijn nog niet volledig tot klaarheid gebracht. Aangezien dijkbreuken zoals 00k in 1953 is gebleken - vrijwel steeds worden ingeleid door beschadiging van het binnenbeloop,
is het van groot belang, dat de studie van genoemde factoren wordt voortgezet.
Omtrent asfaltbekledingen bestaat nog niet de langjarige ervaring, die met andere bekledingsmaterialen is verkregen. Het is daarom van groot belang, dat het gedrag van bestaande asfaltbekledingen
voortdurend nauwgezet wordt nagegaan en dat de bestudering van de samenstelling en de wijze van
verwerking der te gebruiken bitumineuze mengsels wordt voortgezet.
De commissie beveelt de dijkbeheerders aan zich van de resultaten van de vorengenoemde onderzoekingen zoveel mogelijk op de hoogte te stellen en voor zover mogelijk 00k zelf aan het onderzoek
deel te nemen of althans dit door het verschafFen van gegevens te bevorderen.
Op grond van de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van de dijkbeschadigingen, opgetreden bij de stormvloed van 1953 [10, 21] en van de hierboven genoemde onderzoekingen, kunnen
ten aanzien van de dijkconstructie in het algemeen de volgende opmerkingen worden gemaakt.
Bij dijkconstructies, waarbij de kern van de dijk uit zand bestaat, dat niet of onvoldoende wordt
gedraineerd, moet als voornaamste eis worden gesteld de aanwezigheid van een dichte, niet aan scheuren
onderhevige afdekkende laag, waardoor wordt voorkomen, dat spat- of regenwater en overslagwater de
zandkem van de dijk kan bereiken. Deze laag zal bij de thans gebruikelijke constructies kunnen bestaan
uit klei, die in de zone van de golfaanval is voorzien van een bekleding, bestaande uit natuursteen of
betonblokken, met daarboven - mogelijk via een in klei gestrate klinkerlaag - aansluitend een deugdelijke en dichte grasmat, of uit een bitumineuze constructie, eventueel buiten de zone van golfaanval
overgaande in een kleilaag met grasmat.
Het doorbraakgevaar van een aangevallen dijk kan worden verkleind door kunstmatige ver¬
mindering van de golfoploop. Deze zal reeds geringer zijn naarmate de bekleding van het buitenbeloop
rawer is. Zij kan verder worden verkleind door in de bekleding van het buitentalud obstakels op te
nemen of deze daarop later aan te brengen. In het algemeen zullen zij zich hoog op het buitentalud
moeten bevinden, ten einde vooral bij hoge stormvloedstanden werkzaam te zijn.
Een ander middel ter vermindering van de golfoploop bestaat uit toepassing van een buitenberm.
Als algemene regel geldt, dat de buitenberm zijn optimale werking heeft, wanneer hij gelegen is nabij de
stormvloedstand. De berm kan beter boven dan beneden dit peil liggen. Derhalve zal een buitenberm
niet lager mogen liggen dan het ontwerppeil, d.i. het stormvloedpeil, waarop de dijk wordt gedimensioneerd. Indien de vloed hoger komt dan de berm, zal men op vermindering van het bermeffect moeten
rekenen. Een berm op I a 2 m beneden het ontwerppeil heeft voor een stormvloed, die dat peil bereikt,
weinig waarde meer. Hieruit volgt, dat een dijk met buitenberm bij ongunstiger omstandigheden dan
waarop is gerekend, minder reserve heeft dan een dijk zonder buitenberm. De breedte van de berm zal,
afhankelijk van de golfaanval van geval tot geval moeten worden bepaald. (Zie 00k Bijdrage V.l.)
Afgezien van het vorengenoemde, heeft een buitenberm betekenis als rijweg ten behoeve van inspectie
en eventueel herstel van schade aan de dijk. Voor ieder dijkvak afzonderlijk zal kunnen worden na¬
gegaan of toepassing van een buitenberm al of niet wenselijk is.
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Indien de bekleding van het buitentalud uit natuursteen of betonblokken bestaat, zal deze voor
matig en zwaar aangevallen dijken dienen te worden opgetrokken tot boven het ontwerppeil of - bij
aanwezigheid van een buitenberm - tot op deze berm. Daarboven kan eventueel op een lichtere steenbekleding worden overgegaan. Voor dijken met minder zware golfaanval kan met een lagere beeindiging
en/of met een lichtere constructie van de steenbekleding worden volstaan. Bij het bepalen van de
sterkte van de bekleding van zwaar door golven aangevallen dijken moet rekening worden gehouden
met de plants, waar de aanval het zwaarst is. Deze ligt tussen de stormvloedstand en het golfdal (zie Bijdrage V.l). Wat de hoogte van overgang van bekleed talud naar grasmat betreft, moet ook rekening
worden gehouden met de eisen, die de grasmat stelt, zodat bijvoorbeeld niet te dicht tot de zoutwaterzone kan worden genaderd. Bij toepassing van een bitumineuze constructie kan er in sommige gevallen
aanleiding bestaan de bekleding tot over de kruin door te trekken.
Vooral bij toepassing van een waterdichte bekleding zal men veel aandacht moeten besteden aan
de teenconstructie van het buitenbeloop, daar een onjuiste constructie gemakkelijk kan leiden tot het
optreden van grote waterspanningen onder de bekleding met als gevolg dat deze wordt opgelicht en de
vernieling wordt ingeleid. Het is daarom van veel belang, dat voor het ontwerp van de teenconstructie
en voor de vaststelling van de bekledingsdikte in de zone, waar waterspanningen kunnen worden verwacht, een grondig onderzoek plaats heeft, waartoe de commissie de aandacht vestigt op de onlangs
ontwikkelde onderzoekmethode met behulp van een plaatvormige elektrische geleider [11,15].
De helling van taluds dient uit stabiliteitsoverwegingen mede afhankelijk te worden gesteld van de
waterspanningen, die in het dijklichaam worden verwekt (zie Bijdrage V.2). Grasbelopen zullen met
het oog op de kwaliteit van de grasmat bij voorkeur niet steiler dan 1 : 3 moeten zijn.
Gezien de mogelijkheid van het optreden van een iets sterkere golfbeweging dan die, welke aan
het ontwerp ten grondslag wordt gelegd, moet ook bij dijken, die niet met het oog op overslag van vrij
veel water worden ontworpen, toch wel op overslag van enkele hoge golven tijdens een zware stormvloed worden gerekend. Zij zullen hiertegen bestand moeten zijn. Wanneer op de kruin niet een erosiebestendige bekleding wordt aangebracht, zal deze bekleding toch wel een zodanige vastheid moeten
bezitten, dat hierin bij wateroverslag niet spoedig een plaatselijke uitschuring kan optreden. Een niet te
geringe kruinbreedte is van veel belang.
Een voldoend brede binnenberm, gelegen op een hoogte van ca. H.W. + 1,00 m, met een daarop
gelegen, minstens 3 m brede verharde weg levert in meer dan een opzicht een belangrijke bijdrage tot
de veiligheid van de dijk.
Afhankelijk van de gesteldheid van de dijkspecie en de bekleding, de ondergrond en de aanlegbreedte kan een drainage van het dijklichaam gewenst zijn.
Alle hoeken van het dijkprofiel dienen op ruime wijze afgerond te zijn.
In speciale gevallen zal de plaatselijke situatie het praktisch onmogelijk kunnen maken om aan de
hier gegeven regels te voldoen. Dit is onder meer het geval bij onze aan zee gelegen badplaatsen, waar
de hoofdwaterkering plaatselijk wordt gevormd door een boulevard. Wanneer door lokale omstandigheden een oplossing moet worden aanvaard, waarbij zware golfoverslag kan optreden, zal men voor
dit deel van de hoofdwaterkering noodzakelijkerwijze tot een geheel andere constructie moeten komen
dan de hier behandelde.
8.2.6 Richtlijnen betrejfende duinversterking
Bij een zandkust wordt de zeewering in de regel gevormd door strand en duin in onderlinge samenwerking. Het flauw hellende strand vormt de dagelijkse waterkering, terwijl de duinvoet slechts bij hoge
stormvloeden door het water wordt bereikt.
Achteruitgang van het strand, dat zich in de eerste plaats aftekent door het landwaarts trekken
van de laagwaterlijn, heeft onvermijdelijk achteruitgang van de onverdedigde duinvoet ten gevolge,
zodat in de eerste plaats moet worden gestreefd naar een evenwichtstoestand van het strand [9].
Een evenwichtstoestand zal in het algemeen van nature aanwezig zijn, indien en zolang er evenwicht
bestaat tussen de aanvoer en de afvoer van het zand, dat zich loodrecht op en langs de kust verplaatst.
Het zandtransport vindt plaats onder invloed van stroom, golven en wind. Aangezien deze elementen
voortdurend van sterkte en richting wisselen, heeft het begrip evenwicht slechts betekenis, wanneer het
resultant van de ontwikkeling gedurende een langer tijdvak wordt beschouwd. Zo zal een zware storm
met een daarmee gepaard'gaande hoge waterstand de duinvoet sterk kunnen aantasten. De stormvloed
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van 1 februari 1953 heeft op sommige plaatsen een afbrokkeling van de duinvoet van 20 a 30 m veroorzaakt. Een dergelijk verlies kan in enige jaren met rustige winters door zandaanstuiving weer worden
hersteld, zodat, gerekend over een aantal jaren, ook in dit geval van een evenwichtstoestand kan worden
gesproken, indien ten minste een zodanige duinbreedte aanwezig is, dat de vorengenoemde afbrokkeling
niet tot directe gevaren leidt.
Voor bet handhaven van een evenwicht is behalve speelruimte in de tijd ook een voldoend grote
voorraad zand nodig, waaruit de natuurkrachten kunnen putten. Bij bet maken van werken langs de
kust dient men voor alles te vermijden aan de toevoer van bet zand voor de opbouw en instandbouding
van de kust belemmeringen in de weg te leggen. Indien dit - bijvoorbeeld bij bet uitbouwen van bavendammen - niet kan worden vermeden, zal bij voorkeur moeten worden getracbt op kunstmatige wijze
de vermindering van de zandaanvoer te compenseren. Wanneer ten beboeve van de instandbouding
van de kust vaste werken moeten worden gemaakt, moeten deze zodanig worden ontworpen, dat zij
bun doel vervullen zonder tot scbadelijke bijkomstige werkingen te leiden. Hiertoe zal een nauwkeurige
bestudering van de zandverplaatsing loodrecbt op en langs de kust nodig zijn, terwijl niet met overbaasting zal mogen worden ingegrepen [16].
Indien een evenwichtstoestand aanwezig is, ligt bet strand onder de evenwicbtsbelling. Deze wordt
bepaald door de grootte van bet getijverscbil, de diepte voor bet strand, de stromen langs de kust, de
samenstelling van bet korrelmateriaal, de orientatie t.o.v. de beersende windricbting en de golfaanval.
Bevindt bet strand zicb in de evenwichtstoestand, dan liggen in bet algemeen bij onze stranden de
L.W.- en de H.W.-lijn zo ver uiteen, dat zij door een talud met een helling van de orde 1 : 50 kunnen
worden verbonden, terwijl de H.W.-lijn ongeveer 50 meter is verwijderd van de duinvoet.
Bij kustvakken waar afslag plaatsvindt, zal bij voldoende duinbreedte enige achteruitgang van de
kust kunnen worden toegelaten in de verwachting, dat daarna de evenwichtstoestand van bet strand
zal worden verkregen. Bij geringe duinbreedte kan bet nodig zijn de L.W.-lijn van bet strand van een
dergelijk kustvak door uitbouw van lage hoofden in zee vast te leggen. De lengte en de onderlinge
afstand van de hoofden moeten in verband met elkaar worden vastgesteld.
Indien bet strand in evenwicht is, kan een duinstrook met geen andere verdediging dan een goed
onderhouden helm- of stropotenbeplanting bij een sterk aangevallen kustgedeelte slechts dan geacht
worden een veilige stormvloedkering te vormen, wanneer over voldoende breedte een gemiddelde
terreinhoogte van N.A.P. + 8 a 10 m aanwezig is. Deze breedte moet zo groot zijn, dat zelfs na enige
malen herhaalde afslag door zware stormvloeden nog een behoorlijke bufferstrook overblijft. De
aanwezigheid van een hoge stuifkop langs de buitenzijde van bet duin is van veel belang ter beperking
van duinafslag. Het afgeslagen zand blijft namelijk grotendeels voor de duinvoet liggen en beperkt
verdere afslag. Indien het strand een geringere breedte dan de evenwichtsbreedte heeft, mag de ontbrekende breedte niet worden meegerekend als duinterrein.
Wanneer aan de bovengestelde eisen niet wordt voldaan, zal tot verdediging van de duinvoet
moeten worden overgegaan en zal eventueel ook een goed beklede zanddijk als inlaagdijk moeten
worden aangelegd. De verdediging van de duinvoet en de dimensionering van de inlaagdijk zullen
moeten worden gebaseerd op het ter plaatse geldende ontwerppeil.
Veel aandacht zal dienen te worden besteed aan de aansluiting van de inlaagdijk en van de duinvoetverdediging aan de aangrenzende onverdedigde gedeelten en aan obstakels, die zicb in of nabij de
duinrand bevinden en waarvan de verwijdering bezwaarlijk is.
De verdediging van de duinvoet moet worden aangepast aan de natuurlijke duinhelling en een
zodanige vorm krijgen, dat extra-turbulentie wordt vermeden. Zij moet vanaf een zo laag niveau
worden aangebracht en het talud moet aan de benedenzijde een zodanig flauw beloop hebben, dat bij de
natuurlijke zandbeweging steeds op volledige inpakking in het strand kan worden gerekend. De constructie moet bovendien zodanig zijn, dat bij overslag van water de stabiliteit van de verdediging niet
in gevaar wordt gebracht. Bij aanwezigheid van een hoge stuifkop wordt de duinvoetverdediging op
natuurlijke wijze tegen achterloopsheid beschermd.
Langs de kustgedeelten, waar een duinvoetverdediging noodzakelijk is, zal in het bijzonder tegen
afname van het strand moeten worden gewaakt; zo nodig zal tot het aanbrengen van strandhoofden
in zee moeten worden overgegaan.
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Wanneer geen duinvoetverdediging nodig is, zal er voor moeten worden zorggedragen, dat na
elke afslag van de duinen het verlies zo spoedig mogelijk door kunstmatige bevordering van het aanstuivingsproces weer ongedaan wordt gemaakt.
Ten slotte wordt opgemerkt, dat bovengenoemde beschouwingen betrekking hebben op een gladde
kust. Bij een onderbroken kust, waar soms sterke getijstromen dicht langs de oever trekken, kunnen
speciale maatregelen nodig zijn.
8.2.7 Richtlijnen betreffende de co?istructie van kunstwerken in een hoofdwaterkering
Bij de ramp van 1953 was een der factoren, die doorbraken heeft veroorzaakt, het bezwijken van
niet op bun taak berekende kunstwerken. Soms zijn deze zo oud, dat van de onderbouw en van de aansluiting van het kunstwerk aan de dijk, die vaak onbetrouwbaar is, weinig of niets bekend is. De commissie acht een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van deze kunstwerken en in twijfelgevallen zo nodig
vernieuwing hiervan noodzakelijk.
Het is de commissie opgevallen, dat, afhankelijk van de betrokken streek, het aantal keringen in de
sluizen varieert van een tot vier. Een tweetal solide keringen acht de commissie gewenst. De hoogte van
deze keringen zal van geval tot geval moeten worden bepaald in verband met de waterstand en de
golfaanval, die kunnen worden verwacht, zomede met de belangen van het achtergelegen gebied.
Enige wateroverslag zal meestal geen ernstig bezwaar vormen, mits bij de constructie hierop wordt
gerekend. De kerende hoogte zal in het algemeen boven het ontwerppeil ter plaatse moeten liggen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aansluiting van de kunstwerken aan de hoofd¬
waterkering, aangezien de ervaring heeft geleerd, dat hier vele ernstige beschadigingen of doorbraken
hun oorsprong hebben gevonden.
Indien een complex kunstwerken (bijvoorbeeld enige sluizen) onderdeel van een hoofdwaterkering
uitmaakt, moeten de kunstwerken ook onderling zodanig worden verbonden, dat gevaar voor doorbraak is uitgesloten.
Bij de constructie van de uitwateringssluizen in de afdammingen in de zeegaten moet er voor
worden gezorgd, dat de sluitingselementen in verband met de blootgestelde ligging zodanig zijn ingericht, dat de vereiste lozing van binnenwater verzekerd is.
Hetgeen hierboven voor kunstwerken is gezegd, geldt in algemene zin ook voor zogenaamde
coupures in hoofdwaterkeringen. In beginsel zijn deze ongewenst. Wanneer zij echter als gevolg van de
plaatsehjke omstandigheden niet kunnen worden vermeden, behoort de zool te zijn gelegen op de
hoogte van het ter plaatse geldende ontwerppeil, tenzij ernstige belangen zich hiertegen verzetten.
Daarboven is op sterk aangevallen plaatsen een dubbele kering nodig, waarbij elk voldoende sterk
moet zijn om de zwaarste golfaanval te kunnen weerstaan. Ligt de zool van de coupure hoger, dan kan
worden overwogen of enige golfoverslag toelaatbaar is.
Er zullen waarborgen moeten zijn, dat de coupures tijdig worden gesloten.
8.2.8

Wering van bouwwerken en beplanting in en op hoofdwaterkeringen

Een ideale waterkering zou vrij moeten zijn van kunstwerken, huizen, palen, hekken of andere
bouwsels en van bomen of struiken. In het bijzonder vloeistofleidingen en zoveel mogelijk ook kabels
zullen moeten worden geweerd.
De commissie beveelt aan, het aantal kunstwerken in een hoofdwaterkering zoveel mogelijk te
beperken door concentratie van de lozings- en scheepvaartsluizen. Waar mogelijk kan het maken van
hevelsluizen worden overwogen.
Zoals reeds in 8.2.7 is opgemerkt, zullen coupures slechts in uiterste noodzaak mogen worden
toegestaan.
Een euvel van vele oude dijken is de bebouwing en de vergraving van de dijken ten behoeve van die
bebouwing. Het is duidelijk, dat ernstig gestreefd dient te worden naar een systeem van hoofdwater¬
keringen zonder bebouwing. Waar deze voorshands nog aanwezig is, moet het kerend vermogen van de
hoofdwaterkering ter plaatse zo goed mogelijk worden verzekerd. De mogelijkheid schijnt niet uit¬
gesloten, dat deze hoofdwaterkeringen, voor zover ze hun huidige functie ook in de toekomst zullen
moeten blijven vervullen, geleidelijk volgens een afstervingssysteem vrij van bebouwing zullen kunnen
worden gemaakt. In elk geval moet hiernaar zoveel mogelijk worden gestreefd.
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Bij de ramp van 1953 zijn op enige plaatsen beschadigingen van de dijken ingeleid door op deze
dijken voorkomende boom- en struikbeplanting. De commissie beveelt daarom aan de hoofdwaterkeringen vrij te houden van dergelijke beplantingen.
9.0 MAATREGELEN TOT VERGROTING VAN DE VEILIGHEID BINNEN DE HOOFDWATERKERINGEN

In bet voorgaande is bij het aangeven van maatregelen ter vergroting van de veiligheid de aandacht
uitsluitend gericht geweest op afdamming van zeearmen en versterking van hoofdwaterkeringen,
aangezien de commissie van oordeel is, dat gelden, die voor de vergroting van de veiligheid beschikbaar
kunnen worden gesteld, in het algemeen dienen te worden gebruikt voor aanleg of versterking van
hoofdwaterkeringen. Op basis van welk ontwerppeil de waterkeringswerken echter ook worden gedimensioneerd, steeds zal men voor ogen moeten houden, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat
een zodanig hogere waterstand zal optreden, dat de hoofdwaterkering gaat bezwijken. Bij versterking
van bestaande dijken is het bovendien mogehjk, dat onbekende zwakke plekken daarin aanwezig
blijven. Het verdient derhalve aanbeveling ook binnen de hoofdwaterkeringen nog alle maatregelen
ter vergroting van de veiligheid te nemen, die zonder te grote financiele offers mogehjk zijn. Zij kunnen
echter slechts van secundaire aard zijn.
In dit verband kunnen twee soorten van maatregelen in overweging worden genomen, te weten:
1. aanleg en instandhouding van tweede waterkeringen ter beperking van de inundatie;
2. maatregelen ter beperking van het verdrinkingsgevaar:
a. door het tevoren vaststellen van regelingen voor het geval van inundatie en door tijdige waarschuwing voor dreigend gevaar, waardoor een fatale paniekstemming kan worden voorkomen
en het verdrinkingsgevaar kan worden beperkt;
b. door het inrichten van tijdelijk veilige verblijfplaatsen in het geinundeerde gebied.
9.1 Aanleg en instandhouding van tweede waterkeringen ter beperking van de inundatie

Bij de groei van ons land zijn in het westelijk en het noordelijk deel hiervan geleidelijk vele binnendijken ontstaan; eerst waren dit buitendijken. Door verdere inpoldering zijn ze tot een linie van tweede
en nog lagere orde geworden. Daarnaast zijn op enkele punten, speciaal ter vergroting van de veiligheid,
tweede waterkeringen aangelegd. Aan verschillende van deze dijken is echter niet altijd voldoende zorg
besteed en in sommige gevallen hebben doorgravingen en verlaging van de kruin de waterkerende
waarde verminderd. Toch zijn deze binnendijken voor het merendeel nog aanwezig, hoewel zij niet
overal tot een sluitend geheel van waterkeringen van tweede en lagere orde zijn verenigd. Waar dit niet
reeds het geval is, bestaat echter in vele gevallen de mogelijkheid om zonder al te ingrijpende maat¬
regelen aldaar een stelsel van tweede waterkeringen tot stand te brengen.
Er werd reeds op gewezen, dat de bestaande hoofdwaterkeringen binnen de afsluitdammen in de
zeegaten een betrouwbare tweede waterkering kunnen vormen. Aangezien voor de instandhouding
hiervan slechts geringe uitgaven nodig zijn, behoort dit zeker te geschieden.
In een bijzonder geval kunnen zelfs grotere uitgaven verantwoord zijn. Zo heeft de Deltacommissie
in hanr Eerste Interimadvies geadviseerd de Schouwense Dijk tussen Schouwen en Duiveland te verhogen tot een kruinhoogte van N.A.P. + 5 m. Daarbij werd in de eerste plants rekening gehouden met
de omstandigheid, dat toenmaals Schouwen en een groot deel van Duiveland nog waren geinundeerd
en de mogelijkheid bestond, dat de zee niet voor de winter buitengesloten kon worden. Het was der¬
halve van het grootste belang te voorkomen, dat beide inundatiegebieden met elkaar in verbinding
zouden komen, waardoor het behoud van het eiland in gevaar zou zijn gebracht. In de tweede plants
werd rekening gehouden met een mogehjke blijvende functie van de Schouwense Dijk als schakel in de
tweede waterkeringen achter de toekomstige hoofdwaterkering, voor het geval dat na de afsluiting van
de zeegaten een deel van de zeedijk van Schouwen hoofdwaterkering zou blijven.
Wanneer ten gevolge van doorbraak van een hoofdwaterkering inundatie optreedt, is het van
belang de schade daarvan door verkleining van de oppervlakte en van de duur der inundatie zoveel
mogehjk te beperken. Daarnaast vraagt echter ook de verdrinkingskans voor de bevolking de aandacht.
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In geval van inundatie beperkt een tweede waterkering de oppervlakte, die overstroomd wordt.
In het getijgebied heeft de beperkingVan bet inundatiegebied_veelal ook tot gevolg, dat de getijstromen in
de doorbraak kleiner blijven, waardoor de doorbraak minder omvangrijk wordt en gemakkelijker en
sneller te dichten zal zijn, zodat de duur van de inundatie korter wordt. Daar staat evenwel tegenover,
dat - vooral wanneer de oppervlakte tussen de eerste en de tweede waterkering gering^is - het inundatiewater snel tot een hoog peil zal oplopen, waardoor het verdrinkingsgevaar voor de bewoners van het
gebied tussen de eerste en de tweede waterkering groter zal worden. Breekt ook de tweede waterkering
door, wat altijd mogelijk blijft, dan loopt de daarachter wonende bevolking, die zich aanvankelijk
veilig achtte, gevaar, in het bijzonder wanneer een tweede waterkering doorbreekt in de nabijheid van
een bevolkingskern. De verwarring, die hierbij ontstaat, heeft rampzalige gevolgen. In verband hiermee
moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen, dat een eventuele doorbraak van een tweede
waterkering nabij een bevolkingskern plants heeft.
Wanneer een tweede waterkering is doorgebroken, bestaat de kans dat deze snel zal kunnen
worden hersteld, waardoor de reeds genoemde voordelen van de aanwezigheid van een tweede water¬
kering weer worden verkregen.
De eisen, waaraan tweede waterkeringen moeten voldoen, zullen in verband met de plaatselijke
omstandigheden voor ieder geval afzonderlijk moeten worden bepaald. Hierbij zijn de grootte van het
inundatiegebied, dat ontstaat na doorbraak van de hoofdwaterkering, de hoogteligging van dit gebied
en de ligging van de tweede waterkering ten opzichte van de wind van belang, aangezien deze factoren
de duur van het vollopen van het inundatiegebied en de grootte van de golfaanval op de tweede water¬
kering bepalen. Wanneer men uitgaat van zekere veronderstellingen ten aanzien van het doorbreken
van de hoofdwaterkering, kan met behulp van deze gegevens een denkbeeld worden verkregen omtrent
de afmetingen, die aan de tweede waterkering kunnen worden gegeven. Hierbij zal van geval tot geval
moeten worden overwogen, welk risico men wil aanvaarden.
Als regel zullen de tweede waterkeringen zogenaamde groene dijken zijn. Het is daarom van belang,
dat de taluds vrij flauw zijn, opdat de grasmat in goede staat kan worden gehouden. In het algemeen
dient ook op binnendijken - en zeker op de kruin en de taluds - beplanting te worden geweerd. Voorts
dient aandacht te worden besteed aan het verwijderen van bouwwerken en het zoveel mogelijk beperken
van het aantal coupures.
Wanneer het niet verantwoord bhjkt om een tweede waterkering in de vereiste toestand te brengen,
kan opruiming daarvan in aanmerking komen. Alvorens hiertoe wordt overgegaan, moet echter worden
onderzocht in hoeverre bij een eventuele inundatie de tweede kering zal kunnen dienen als vluchtgelegenheid voor bevolking en vee en in hoeverre deze ook na beschadiging nog tot grondslag zal kunnen
dienen voor spoedige afscheiding van een deel van het inundatiegebied.
Geval voor geval zal men de wenselijkheid van de aanwezigheid van een tweede waterkering
moeten overwegen, hetgeen een grondige studie vereist. Daarbij zal men voor ogen moeten houden de
daaraan verbonden kosten, het verloop van een eventuele inundatie, zowel wat de snelheid van uitbreiding als wat de waterdiepte betreft, de te verwachten waterstanden direct na de doorbraak en het
daardoor bepaalde verdrinkingsgevaar, de door de inundatie veroorzaakte schade en de mogelijkheid
tot snelle dichting van de doorbraak.
Wanneer men de toestand in ons land aan de bovengegeven beschouwingen toetst, blijkt, dat deze
in het noorden des lands, in Noord-HoUand benoorden het Noordzeekanaal en - na uitvoering van het
Deltaplan - ook in het zuidwesten des lands in dit opzicht in het algemeen bevredigend kan worden
genoemd, omdat het gebied achter de hoofdwaterkering een betrekkelijk hoge ligging heeft en op vele
plaatsen tweede keringen aanwezig zijn.
De Zuiderzee-inpoldering is een voorbeeld van een verdeling van een laag gebied in onderling
gescheiden compartimenten, waardoor de veiligheid in belangrijke mate wordt vergroot. In dit verband
kan ook worden gewezen op Overflakkee, waar reeds een tweede sluitende waterkering tot stand is
gebracht.
De commissie is echter van oordeel, dat aan de veiligheid van het voor de economie van ons land
zo belangrijke Hollands-Utrechtse laagland met zijn vele diep gelegen droogmakerijen bijzondere aan¬
dacht moet worden besteed, aangezien de veiligheid van dit gebied achter staat bij die van het Zuiderzeegebied, dat ongeveer even groot is en dat door ten minste twee goede waterkeringen wordt beschermd,
terwijl de bevolkingsdichtheid er veel geringer is.
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In het zuidoosten van dit gebied is de veiligheid na het gereedkomen van de dubbele stormvloedkering in de mond van de Hollandse IJssel en na uitvoering van de nodig geoordeelde dijkversterkingen
afdoende verzekerd. Hierbij moet worden bedacht, dat een van de zwakste schakels in de verdedigingslinie van het beschouwde gebied thans nog wordt gevormd door de noordelijke Lekdijk ten
westen van Vreeswijk, aangezien hier de grootte van de rivierafvoer mede bepalend is voor de hoogwaterstanden (zie ook tabel 6.1.1).
In het van veel bebouwing voorziene gebied van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
zal na uitvoering van plaatsehjke werken een grote mate van veiligheid zijn verkregen, dank zij de
aanwezigheid van brede, hooggelegen terreinen. Tussen Maassluis en Hoek van Holland wordt een
nieuwe hoofdwaterkering gemaakt. De commissie acht het nodig, dat de Hoge Maasdijk, die thans als
hoofdwaterkering fungeert, als tweede waterkering in stand wordt gehouden. Op deze wijze zal naar haar
mening de veiligheid kings de zuidzijde van het beschouwde gebied in voldoende mate zijn verzekerd.
In het westen van het beschouwde gebied wordt afdoende bescherming gevonden door de aan¬
wezigheid van de reeks duinen, hoewel deze tussen Kijkduin en Hoek van Holland plaatselijk beperkt van
afmetingen zijn. Door verbeteringen van bestaande, c.q. aanleg van nieuwe slaperdijken kan hier echter
een betrouwbare tweede waterkering worden gevormd.
Wat de noordzijde van het betrokken gebied betreft, vestigt de commissie in het bijzonder de
aandacht op het bestaan van de Spaarndammerdijk tussen Santpoort en Amsterdam, waarvan de
kruin thans grotendeels ligt boven N.A.P. + 2,50 m.
De grote uitgestrektheid van een eventuele inundatie van het Holland-Utrechtse laagland brengt
de wens naar voren dit gebied zo mogelijk te verdelen. In dit verband wijst de commissie op de aan¬
wezigheid van de Hoge Rijndijk tussen Katwijk en Bodegraven, thans liggend op ongeveer N.A.P. en door de constructie van de afsluitmiddelen in de in deze dijk gelegen keersluizen - slechts in staat naar
het noorden te keren, voorts op de westelijke dijk van de Enkele Wiericke (de zg. Prinsendijk), thans
liggend op ca. N.A.P. + 0,70 m, en ten slotte op de dijken langs de Hollandse IJssel. Gezien de mogehjkheid van inundatie vanuit het noorden zowel als vanuit het zuiden, zal het aanbeveling verdienen na te
gaan op welke wijze de Hoge Rijndijk naar beide zijden kerend kan worden gemaakt.
Het wordt van belang geacht, dat alle genoemde binnendijken in stand blijven en dat zij in een zodanige staat worden gebracht, dat zij bij een eventuele doorbraak van de hoofdwaterkering in staat zijn
of in elk geval in zeer korte tijd geschikt gemaakt kunnen worden om het inundatiewater te keren en
aldus de inundatie te beperken. Eerst dan zal de mogelijkheid bestaan om van de aanwezigheid van
deze keringen zo nodig profijt te trekken. De commissie wijst er in dit verband op, dat bij uitvoering van
nieuwe werken aan of bij de genoemde binnendijken het waterkerend vermogen niet slechts in stand
moet worden gehouden, maar dat het van belang kan zijn hierin - waar dit zonder grote kosten mogehjk
is, zoals bij wegomlegging rondom bebouwde kommen - plaatselijk verbetering te brengen.
9.2 Maatregelen ter beperking van het verdrinkingsgevaar

Ter bestrijding van het verdrinkingsgevaar, dat bij doorbraak ontstaat, is het in de eerste plants
van belang, dat de bij inundatie te nemen maatregelen tevoren zijn vastgesteld. Dit betreft vooral de
regeling van hulpdiensten en - voor zoveel nodig - de verplaatsing van bewoners.
Wanneer gevaar dreigt op te treden, zal het nodig zijn, dat over plaatsehjke krachten kan worden
beschikt. In de eerste plants zal het waterschapsinstituut, dat bekend staat onder de naam dijkleger, in
functie moeten komen. Daarnaast zullen voor het verlenen van hulpdiensten ook andere burgers
moeten kunnen worden aangetrokken. Waar goed georganiseerde gemeentelijke diensten aanwezig zijn,
zullen deze moeten worden ingeschakeld. Ten einde het in actie komen van de hulpkrachten naar wens
te doen verlopen, zullen tijdig de nodige maatregelen en regelingen getroffen moeten worden, waartoe
een goede samenwerking tussen de bestuurders van waterschappen en gemeenten onontbeerlijk is.
Ook het verlenen van hulp in militair verband zal tevoren geregeld moeten zijn. Naar de commissie
tot haar genoegen heeft vernomen, zijn wettelijke regelingen in deze zin in voorbereiding.
Het is eveneens van veel belang, dat bij dreigend gevaar tijdig wordt gewaarschuwd. Dit zal de
bevolking behoeden voor een rampzalige paniek bij een onverwachte ramp en de autoriteiten de gelegenheid geven tijdig de hulpdiensten paraat te doen zijn en voorlopige maatregelen voor beveiliging
van de bevolking te treffen, in het bijzonder door deze zoveel mogehjk naar veilige verblijfplaatsen
over te brengen.

9.2

