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1.1. Inleiding

Xn 1969 kwam de aanleg van het Hartelkanaal, dat het overslag- en industriegebied van Europoort verbindt met de Oude Maas bij
Spijkenisse gereed. In dat jaar werd tevens de zgn. Grote Hartelsluis (281 x 24 m) in bedrijf genomen. Daarnaast werd beschikt over
de in 1950 gereed gekomen Kleine Hartelsluis (120 x 12 m).
Als gevolg van de toegenomen activiteiten in het Europoorten nadien ontstane Maasvlaktegebied is het verkeer op het kanaal de
laatste jaren zeer sterk gestegen. Uitgaande van de te verwaclten
verdere groei zal binnen enkele jaren de capaciteit van de beide
schutsluizen onvoluoende zijn. Het gevolg zal zijn dat de scheepvaart te kampen krijgt met aanmerkelijke vertraging.
Het dit vooruitzicht werd in studie genomen hoe de capaciteit
vnn de toegang tot het Hartelkanaal zou kunnen worden vergroot.
Bij de opzet van de werken in het begin der zestiger jaren werd reeds
ruimte gereserveerd om het aantal schutsluizen te kunnen vergroten.
Zonder ingrijpende voorzieningen is het dan ook mogelijk naast de
bestaande grote Hartelsluis nog twee sluizen te bouwen van dezelfde
afmetingen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van schutsluizen af te
zien en het Hartelkanaal in open verbinding te brengen met de Oude
Maas. Binnen de begrenzing van de gereserveerde terreinen is zulks
eveneens uitvoerbaar.
In het begin der zestiger jaren is een dergelijke oplossing
wel bestudeerd. Overwegingen vnn waterloopkundige en waterhuishoudk~ndige

aard, gebaseerd op de toen bestaande kennis, leidden even-

wel tot het afwijzen van een open verbinding. Hiermede rekening
houdende werd voor de thans noodzakelijk geachte capaciteitsvergroting
een oplossing met twee nieuwe schutsluizen uitgewerkt. Gezien het in
de laatste tien jaar sterk vergrote inzicht in vraagstukken op het
gebied van de waterhuishouding en met name de zoutdoordringing, werd
echter tegelijkertijd een open verbinding opnieuw in studie genomen.
Bij deze bestudering kwam naar voren dat door het maken van een
open verbinding eerder enige verbetering dan verslechtering in de
waterhuishouding van het noordelijke deltabekken is te voorzien.

-2Voorts wordt het bouwen van een stormvloedkering in een dergelijk
open Hartelkanaal niet

~odig

geacht, daar de hoogwaterkering, op

een klein onderdeel na, reeds voldoende hoogte en sterkte bezit.
Aangezien de scheepvaart bij een open verbinding wegens het wegvallen van de schuttingen groot voordeel heeft, wordt dit open
Hartelkanaal voor uitvoering voorgesteld. De oplossing met twee
nieuwe schutsluizen is bijgevoegd ter vergelijking. Als alternatief
wordt zij niet aanbevolen.

1.2. Samenvatting nota.
1. net Hartelkanaal is van de Oude Maas gescheiden door twee schutsluizen, n.l. de Kleine Hartelsluis (120 x 12 m) en de Grote
Hartelsluis (281 x 24 m).
2. Het verkeer is de laatste jaren, o.a. door de concentratie van de
ertsoverslag op Europoort en Maasvlakte, sterk toegenomen.
Cijfers: 1970
1973

19430 schepen met 12.758.000 ton laadvermogen
(voorlopige gegevens)

51370 schepen met 76.580.000 ton laadvermogen.
3. Bij een gemiddelde scheepsgrootte van 1400 ton wordt de schutcapaciteit van de twee sluizan gesteld op 88 mln ton laadvc:rmogen
per jaar.
ll.

De prognose veronderstelt een jaarlijks te passeren laadvermogen in
1980 van 1/15 mln ton
1990 van 195 mln ton

5. Vergelijking van de cijfers onder 2, 3 en 4 laat zien dat er op
korte termijn een ernstig tekort aan schutcapaciteit zal optreden,
waaruit aanmerkelijke vertragingen voor de scheepvaart zullen
voortvloeien.

6. Vergroting van de capaciteit is binnen de grenzen van de gereserveerde terreinen mogelijk door

~.

naast de Grote Hartelsluizen

'';I'Iee sluizen te bouwen met afmetingen van 280 x 24 m (drempel-

-3diepte NAP - 5,50 m),

~.

het Hartelkanaal in open verbinding te

brengen met de Oude Maas. De breedte van deze open verbinding
bedraagt in het smalste gedeelte bij een diepte van NAP -

7 m.

ca. 95 m.
7. Deze twee schutsluizen hebben samen met de Grote en de Kleine
Hartelsluis rekening houdende met enige groei in de gemiddelde
scheepsgrootte in 1980 een capaciteit van 212 mln ton laadvermogen per jaar en in 1990 van 227 mln ton. Deze oplossing is dus
toereikend tot na het jaar 1990.

8. De bouw van de schutsluizen levert op nautisch en waterhuishoudkundig gebied geen bijzondere problefflen. Toenemend

erkecr zal

wel leiden tot verdere begeleiding en regeling daarvan.
9. De capaciteit van een open verbinding is vele malen groter dan
een oplossing met schutsluizen. Bovendien behoeft dan niet meer te
worden geschut.
10. Door het openen van het Hartelkanaal zullen daar wisselende waterstanden optreden. De stroomsnelheden op de Oude Maas tussen HarteIkanaaI en Nieuwe Maas zullen toenemen. Deze wijzigingen zijn uit
nautisch en waterloopkundig oogpunt aanvaardbaar.
11. Uit waterhuishoudkundig oogpunt zijn de wijzigingen in de getijbeweging in het algemeen zowel op de Oude Maas als op de Nieuwe
Maas in geringe mate gunstig of geven niet aantoonbare verschillen.
Gedurende de tijd dat het Bernisseplen

n~g

niet is uitgevoerd moet

wel vaker dan thans het water door pompen op het Brielse Meer.
worden gebracht. Deze conclusies gelden alleen bij een bodemligging van de Rotterdamsche l'Iaterweg volgens de zogenaamde "definitieve trapjeslijn" en bij handhaving van het bestaande gemiddelde
bodemprofiel van de benedenloop van de Oude Maas, hetgeen om
waterhuishoudkundige redenen toch al nodig was geoordeeld.
12. Tot het maken van een open verbinding valt ook te rekenen
- het aanbrengen van een bodembescherming op de Oude Maas
- idem in het oostelijke deel van het Hartelkanaal
het enigszins verhogen

an enkele bruggen

- het aanpassen van de glooiingen op het Hartelkanaal
- een aantal kleinere voorzieningen langs het kanaal.

-413. De investeringskosten van de bouw van twee sluizen bedragen

±

f 125 miljoen, die van een open oplossing f

hebben dus dezelfde orde

va~

120 miljoen en

grootte. De onderhouds- en ex-

ploitatiekosten van een uitbreiding met twee schutsluizen
zijn evenwel beduidend hoger.
14. De bouwtijd van twee sluizen (ruim 4 jaar) is aanmerkelijk
langer dan die van het maken van een open oplossing (2 jaar).
15. De economische beschouwing wijst uit, dat ten opzichte van het
handhaven van de bestaande situatie, de nationaal-economische
rentabiliteit, uitgedrukt als batenlkostenverhouding (n/c ratio)
4,7 à 5,7 bedraagt voor de bouw van sluizen en 7,0 à 8,0 voor
de open verbinding.
16. Vooruitlopend op het uiteindelijk te voeren overleg en de hoorzittingen van de Raad van de Waterstaat zijn met een aantal
belanghebbenden bevredigende

voorbesprekingen gehouden.

Pi'!J t
Vermeld zij dat de gemeente Rotterdam op het stand/s"aat
dat

een open verbinding nodig en mogelijk is. Bij de bouw van
schutsluizen dient de drempel naar haar mening te worden gelegd op NAP - 6,50. Het waterschap de Brielse Dijkring heeft
gesteld, dat mogelijke problemen met betrekking tot de inlaatmogelijkheid voor het Brielse Meer en voor de afwateringsmogelijkheid van Voorne-Putten, die voortkomen uit de plannen,
van rijkswege moeten worden opgelost.
17. De

Rijksw~terstaat

stelt voor de capaciteitsvergroting te

realiseren door het maken van een open verbinding.

-52.

HUIDIGE TOESTAND

2.1. AlGemene beschri;ivin~
De verbinding voor de binnenvaart van het zeehaven- en
industrie gebied Europoort loopt via het HartelkanE. al en het Hartelsluizencomplex naar de Oude Maas, waarover de binnenvaart zijn
weg vervolgt naar andere

binn~nlandse

en buitenlandse havens.

Ben overzichtssituatie van het gehele Rotterdamse havencebied
geeft bijlaGe I .
Het Hartelkanaal heeft een lengte van ca. 23
minimum bodembreedte op NAP

km~

een

5,50 m van 101 m, een minimum bru;dte

op de waterlijn van ca. 143 m en taluds van 1:~, welke verdediEd
zijn van NAP - 2,50 m tot NAP + 1,00 à 1,25 m. Het kanaalpeil op
het Hartelkamw.1 vurieert tussen NAP -

0,20

0

en - 0,50 m.

Noroaal bedraagt de waterstand NAP - 0,30 m.
De Kleine Hartelsluis, opengesteld in 1950, heeft een
kolkbreedte van 12 m en een nuttige kolklengte van 120 ma
Aan het

wo~telijke

hoofd over de sluis is een ophaalbrug aanwezig.

In opcehaalde ct~nd is de nuttige kolklen~te 127,66 m.

])e GY'ote jInrtelsl uis, openGesteld in 1 CJG7,
kolk net een kolJ:brccdte van 2!t

r:i

[lC

aft f::érJ.

en een nuttil~e l-:oll:lcnctc van

2(,1 r.1, \Jclke door o':n tUG:,enhoofd l:an \'lorden onderverdeeld in tHee
kolken met ecn nuttige kolklencte van rcspectievelijl: 160 m en
10'1

lIl o

De

w~terstand

op de Oude

~aaG

is

~fhankelijk

van het

gct~

en (le 0I)PC1'viD.tera.fvocl'. Volcenc '\~ cctijtD.fel voor 1971~ beclra·':;t het
Glotcemiddelde 1961 0 0 ,voor het hooG\-!ater te Spijkenisse HAP + 0,88 r.1;

Het gemiè/elde hooG'.:atcr Gedurende de laatste jaren na afsluiting
van het Harinevliet bcc;l'aact te Spijkenisé';e NAp + 0,9 1+ m en het
gemiddelde laR[cwater NAP - 0,48 m.
Het grcns]'eil -

de

VJrl. terstD.nd,

welke cen maal per 2 jnar Horc't 0'101'-

,ochreden - ligt voor Spijkenisse op NAP + 2,10 m.

De laagwaterstand, die gemiddeld 1 maal per 2 jaar wordt onderschreden
ligt voor Spijkenisse op NAP -

1,40 0; de laagst bekende waterstand

bedraagt volgens het tienjarig overzicl1t van de waterstanden 1961.0

NAP - 2,25 m. Het Deltapeil, de waterstand met een oversch1'ijdinGsfrcquen~i
van 1 maal per 10.000 jaar bedrn ct voor SpUkenisse NAP + 3,90 m.
Over het Hartelkanaal, Je mond van de Dintelhaven en de Oude
MRas liggen een aantal bruggen, waarvan de voornaamste kenmerken in tahel
2.1~ op blz.

7

zijn opgenomen u

-6Tabel 2.1. Overzicht voornaamste kenmerken van brugr;en over het Hartelkanaal, de mond van de
Dintelhaven en over de Oude Eaus (bij

Naam

I

Plaats

Hartel~ond)

~----

Vaste overspanning
'
h oo~~e
l__. n m
~T'p
t • 0 • V • 1,.;
~

d-

t

_~o~va~r 1T
'lJ-JU
,.,.,
': ~
..... c . 1.n
... ·4~~

3ewe~gb0re overspan~ing

1
1~oo_
- C t "h?Oc~e.ceopenuel
, I ~~u~e
.. "
~_~C.g0S~O en
r'-',,,"u"
,
c-~nu~
1.'" Dl~
II 'n m
~
~
...:>
l".. u..
.t • 0 • v
1'; .,,".?
t • 0 v. I\L\.P
I
d

L,

......

..:..

. : . . -.

..l-ol

J..i,.

••

v

0

I

Hartelbrug

Harmsenbrug

westelijk v&n
Hartelsluizen

+ 10,40 m over 95 m
+ 12,00 m ovcr Go m
+ 13,22 m maximaal

1)

halverwe~e

+ 10,55 tot 10,86 m

104 m

+ 11,10 tot 11,3C m

90 m

!

Hartelkanaal
Suurhoffbrug
(spoor- en verkeersbrue;)

~abij.de Briclse
haacaam

Dintelhavenbrug

mond Dintelhaven

Botlekbrug

+ 10,80 m over 18 m
+ 10,98 m over 12 m

I

I
1+

+ 10,48 m

IO~de

,
I
Ibcs noorde

llJk van mond
Hartelkanac:ü

I

1

i

'10,35 tot 10,47

f:1

I (2

~O'?~
m
~O,

bu m
openint-;en)

I

+ 7.25 m '

Z5 m
)0 m
(2 openinGen)

n.v.t.1

I

I

!

I

I

I

+ 8,00 m

I-

I

O~de Eai"'.s zuide+ 10,15 m 11 , cq • .-2?,,~_
lJ,Jk van mond
()(:Vé!.(,rOct,~r
Hartelkanc-;:ü!

I
1 20,00

n.v.t.

I

I!

n.'l.t.

mI

I

24,00

n.v.t.

I

+ "5,00 m

I 53,

DG

I

I

"

+ 10,52

24,00

n.v.t.

i

I

Spijkenisserbrug

I
I

!

I

I

I

11,06 tot 11,14 mi

_ !

I

n.vot.

i

+ 43,50 m

1) De vaste overspanning kreeg reeds een lenzte van 114 m met het oog op de eventuele toekomstige
uitbreiding van het Hartelsluiscomplexo

I 53,50
I
I

-72.1.1. Beschikbare

vaél.rdien~en

------~-----------------------

Minimaal is de bodem van het Hartelkanaal gelegen op een

5,50 m, zodat bij een waterstand van NAP - 0,20 m
tot NAP - 0,50 m minstens een vaardiepte van 5 m aanwezig is. De

diepte van NAP -

drempels in de Rozenburgsesluis zijn aangelegd op NAP - 6,50 m.
De Rozenburcsesluis is dieper aangelegd dan het HartelkanaaI, teneinde de Seinehaven bereikbaar te maken voor coasters. De drempel
van de Grote Hartelsluis is gelegen op NAP -

5,50 m; die van de

Kleine Hartelsluis op NAP - 4,10 m.
Door de Grote Hartclsluis mogen schepen passeren met een
diepgang tot

4

m. Afhankelijk van de mantgevende waterstand ter

plaatse van de sluis kan de sluismeester toestaan, dnt schepen
met een grotere diepganG dan

4

m, doch maximaal 4,60 m de sluis

passeren. Van het totale scheepsaanbod bij de Hartelsluis zijn de

8,20 m verplicht te schutten

schepen met een breedte van minder dan

door de Kleine IIartelsluis om een optimale afwikkeling van het doorschutten te bevorderen.
Het gedeelte van het ilartelkanaal tussen het

sluiscom~lex

en de Oude ~aa6 is gelecen op NAP - 6,50 ~ 6,75 m. In de Oude MauB
voor de mond van het Hartelkana,:--1 liGt de bodem op ca. nAP - 10 m.

2.1.2.

Doorvaarthoo~te

-------------------~--

De

doorvaarthoo~te

onder de

bruG~en

ten opzichte van NAP

is aangegeven in de tabel.-> 2.1. Uitgaande van een veelvoorkomend
kanaalpeil van NAP - 0,30 m bedraagt de doorvaarthoogte onder de
vaste overspanning bij de:
Suurhoffbrug

11,40 - 11,60 m

Hnrm<3cnbrug

10,85 - 11,16

m

Hartelbrug

11,10 - 11,28

m (gesloten brug)

Dintelhavenbrug

10,65 - 10,77 m.

Deze doorvaarthooc;ten le:gLen Geen belemmerinGen op él:l.n hot

binn~:1-

scheepvaartverkeer.
Uitgaande Van een Gemiddelde HW en LW stand, gemeten sedert
de afsluiting van het Haringvliet, voor de mond van het Hartelkanaal
van NAP + 0,94 m, respectievelijk NAP -

0,48

m, is de doorvaarthooEte

in gesloten en in s-hnvcn stand van de twee nabij gelegen bruggen
over de Oude Maas als aangegeven in tabel 2.?

-8Tabel

2.2.

Doorvaarthoogte twee bruggen over de Oude ?1aas
geheven
beweegbaar ieel

gesloten
Naam brug

HW

LW

HW

LW

Botlekbrug

7,06 m .
9,58 m

8,48 m
11,00 m

44,06 m
42,56 m

45,48 m
43,98 m

SpDkenisserbrug

2.1.3. Waterhuishoudkundige toestand
------------------------------------

Het chloridegehalte van het Calandkanaal is belangrijk hoger

dan dat van het Hartelkanaal. Al§ gevolg van het bij iedere schutting van de Rozenburgsesluis optredende uitwisselingsdebiet wordt
het Hartelkanaal belast met zout water. Door deze verziltende invloed
van de

Rozenburg~esluis

op het Hartelkananl kan bij het schutten

van de Hartelsluizen tijdens een bepaalde fase van het getij door de
uitwisselingsdebieten een verhoging ven het chloridegehalte bovenstrooms van de Ilartelmond worden veroorzaakt. Het inlaatpunt te
Spijkenisse worèt hierdoor heinvloed. Via dit i~la~t;~unt wordt,
indien de

w~tcrkwaliteit

of

~'aterstQnd

hiertoe aanleiding geeft,

het Brielse Meer gevoed.
Zowel het Hartelsluizencomplex als de Rozenburgsesluis
zijn voorzien van luchtbellenschermen om de genoemde zoutpenetratie
bij deze sluizen respectievelijk naar de Oude llaas

e~

het Hartel-

kanaal te verminderen. Tevens wordt om de verziltende invloed
van de Rozenburgsesluis op het llartelkanaal tegen te gaan 's .nachts
gedurende een gedeelte van h9t Getij water ingelaten door de Grote
Hartelsluis en gespuid door de Rozenburgsesluis. De voor de doorspoeling ber.odigde hoeveelheid water

bedraa~t

8 m3/sec. gemiddeld

over het getij.
Tijdens de 3 uur durende dagelijkse periode van inlaten bij
de Grote Hartelsluis en tijdens de

1t

uur durende dagelijkse periode

van spuien bij de Hozenburgsesluis zijn deze sluizen voor de
scheepvaart gesloten. Voorzover de scheepsafmetingen dit toelaten
worden de schepen tijdens het doorspoelen van het Hartelkanaal door
de Kleine Hartelsluis geschut.
De spuisluis in de Brielse 11ansdam, welke enkele jaren
geleden op het

Beerkanaa~

loosde, staat thans door de doortrekking

....9-van het Hartelkanaal in verbinding met dit kanaal o Via deze spuisluis wordt het water in het Brielse Meer geloosd op het Hartelkanaal. In normale omstandigheden wordt deze hoeveelheid water via
de Rozenburgsesluis op het buitenwater geloosd.

Na zware regenval

wordt veel polderwater op het Brielse Meer uitgeslagen. In dit
geval wordt het op de scheidingsdan tussen Hartelkanaal en Beerkanaal gelegen Beergemaal in werking gesteld o
De waterstand op het Hartelkanaal is normaal 20 cm lager
dan op het Brielsc Meer. Kwel vanuit het Hartelkanaal naar het
Brielse Meer kan hierdoor niet optreden.

Omvan~

van h8t huidiBe scheepvaartverkeer

2.2.1. Ovprzicht
Bijlage 11 geeft een overzicht van het laadvermogen van
de per maand gesc1lUtte schepen vanaf het mOr.1ent van in;:;ebruikname
van de Grote Hartelsluis tot en met december 1973. Het aandeel,
dat de dU\l'lCl.art in het tota21 heeft, is <'-part ':leerceGeven. De sterke
stijging

i~

het geschutte laadvermogen in 1971 werd grotendeels

veroorzaakt door de toename van het duwvaartverkeer o Na het ingebruiknemen van de Hozenburgscsluis en het afsluiten van de tijdelijke toegang van

Buro~oo~t

voor de binnenvaart wordt de aan- en

afvoer van crondGtoffen en produktcn van dq1.angs het Calandkana2l
gelegen bedrijven via het Hartelkanaal naar het achterland geleid.
In 1970 zijn diverse beJrijven in
begonnen. De

b8langrij~ste

~uropoort

hun werkzaamheden

hiervan, voor wat betreft de invloed op

het vervoer met binnenschepen, is het ertsoverslagbedrijf Europoort

G.V.,

~arvan

eind 1970 de beide transportbanden in bedrijf zijn

gesteld. Sindsdien is het aandeel van de duwvaart in het totaal
geschutte

la~dvermoGen

gestaaG toeGenomen.

Op bijJ.ace 11 zijn tevens de perioden met laee rivierafvoeren aanceeeven. Door deze laGe afvoeren wordt de beladinesgraad van de duwvaart, welke de aangevoerde ertsen naar het Ruhrgebied afvoert, in belangrijke mate beInvloed. Tabel 2.3. geeft
voor een duwbak van 2370 ton met afmetingen van 11,40 x 76,50 m
en een diepgang van 3,40 m de beladingsgra~d bij verschillende
Bovenrijnafvoeren.
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Tabel 2.3. Beladingsgraad duwbak van 2370 ton en 3,40 m diepgang
bij verschillende Rijnafvoeren
Rijnafvoer te Lobith
gemiddeld aantal daGen
per jaar met lagere
afvoer
beladinGsgraad duwbak
2370 t o

984 m3/sec. 1500 m3/sec. 2000 m3/sec.
18,4

507~

1)

100

81%

192

1007&

Door de toename van de scheepvaart door de Grote Hartelsluis, welke nog werd versterkt door de lage Rijnafvoeren, ontstonden in oktober 1971 dikwijls wachttijden van ettelijke uren.
Van diverse bedrijven werden klachten ontvangen Over deze situatie.
Op 8 november 1971 werd daarom de in 1950 gebouwde Kleine
Hartelsluis gedurende de werkdagen van 6 tot 22 uur weer in bedrijf
genomen. Tot die datum werd de Kleine Hartelsluis alleen gebruikt
gedurende de uren, dat door de Grote Hartelsluis zoet water van de
Oude r:aas wC"'d incel1l.ten om de zoutl;elasting van de HozenburGset:;l'.1Ïs toeen te Gaan. Het efi'ect vnn (1eze heropening Has tHeeledic:
1. De schutcapaciteit van het Hartelsluizencomplcx werd vergroot.
2. Door de senoemde openstelling ontstond bij de Grote Hartelsluis
een scheepsaanbod van

all~en

grotere schepen, waardoor de schut-

cyclus werd verkleind en de capaciteit eveneens werd verGroot o
Door de GenOlaen ma,·,trege1
meer VOy~.

kor~en

de 12n3e wachttijden thans niet

:T,_ +; liGt in het voornemen de Y.:leine Hartelsluis continu

in be~rijf te nemen, zodra de grootte van het scheepsaanbod dit
gewenst maakt. Het door de Kleine H~rtelslui3 per maan~ Geschutte
laadvermogen ia vanaf juni 1971 tot en Met decernbe~ 1973 eveneens
op bijlage 11

a~n5eseven.

De binnenvaartschepen, welke Goederen of produkten van
Europoort naar het achterland vervoeren passeren het Hartelsluizencomplex op de teruGweg vrijwel altijd ongeladen. In omGekeerde
richting worden ook goederen naar Europoort gebracht. Dit betreft
voornamelijk bouwmaterialen, zoals zand, grind, staalconstructies
en grondstoffen voor fabrieken, onder andere slakkenzand ten behoeve
van de cementindustrie.

1) volgens het 10-jariG overzicht der waterhoogten en afvoeren:
1951-1960

-11Ook de bunkervaart, welke de zeeschepen in Europoort
bevoorraadt, is in dit verband van belang. Van het totale laad- .
vermogen, dat door het Hartelsluizencomplex wordt geschut blijkt
ca. de helft benut te worden voor het vervoer van lading.
In tabel 2.4. is vermeld, het aantal duwstellen en
overige schepen, welke zijn ingericht voor goederenvervoer, die
het Hartelsluizencomplex passeren, het totale laadvermogen van
deze schepen en het voor vervoer gebruikte laadvermogen van de
schepen, gesplitst naar vaarrichting.

Tabel 2.4. Jaartotalen verkeer door Hartelsluizencomplex (alleen
goederenschepen)
1)
aantal
schepen

2)
totaal
laadvermogen
in 103 ton

oost
west
oost
west

9.640
9.790
16.853
16.958

6.389

20.257
20.360

oost
west
oost
west

22.903
23.096
25.749
25.821

32.136
32.447
38.218 ...
38.362 ...

jaar vaarrichting
1970
1971
1972
1973

6.~69

voor vervoer gebruikt
laadvermogen in
103 ton
3.017
3.361
16.401
3.943
26.821
5.570
32.506 ...
5.742 ...

De niet voor goederenvervoer ingerichte schepen, zoals
dienstvaartuigen, bakken,' sleepboten, duwboten, pleziervaartuigen,
baggermolens e.d. zijn noch in het aantal, noch in het laadvermogen
begrepeno
In tnbal 2.50 is het maximaal geschutte laadvermogen per
maand, voor de jaren 1967 tiro 1973 gegeven en het totaal geschutte
laadvermogen in die jaren, gesplitst over Grote en Kleine Hartelsluis, uitgedrukt in miljoenen ton.

*) voorlopige gegevens

1) gegevens R.W.S.
2) gegevens C.B.S.

-12Tabel 2.5.

Hetgepassee~de

laadvermogen in miljoenen ton bij de

Hartelsluizen
r.1axi m.<'tOll
geschutte laadvermor;en
per maand, per jaar

geschutte laadvermogen
per jaar
grote sluis ;:leine totaal
sluis beide
sluizen

jaar grote sluis kleine sluis

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

2.2.2.

1)
1)
1)
1)
0,51 2 )
0,79 2 )

0,83
1,30
1,50
1,54
5,12 2 )
6,222)
7,10

4,5
11 ,4
12,5
'12,8
39,8
57,5
69,7

0,80

het s')li t

V'~arrichtin;'(;n 0'0

3,9
1)
1)
1)
0,8
7,1
6,9

.':;ini~s::iUnt

~;artell:an';al

Geven van

6e

8,4
11 ,1112,5
12,8
40,6
64,6
76,6

- Oude Lens

----------~-------~----~------;.------~-----------------------------

O:n ·:,en

~a~~

is in de

indruk

te

onder3t~ande

verc',eJ.inr; van clC .schepen

tabel weerceGeven de telling, die

gcLou(len is van 1 tot en ::iet 8 juni 1973.

Tabel 2.6. Verdeling verkeer op het spli tsinGf5punt lIartelkanaal Oude t:aG-s in de Heek van 1 t/rl 8 juni 1973
.,.--"

Type schip

Duwstellen
';otorsehe~len

p~_eepsehcpen

Botlek -

-

Hartelkanc~·'.l
Harte :~D.nn."l
.;;;;.:.;..-:-;;...=-.==::..:;...:.::;..-+~=-=-:~
. ..;;;.;.~~::.----

è3 ot 1 ekbrug;
:~ i)j.4l·:e n.i t3E~ er brug

heen

heen

15
279
1_ 18

terug

7
259
14

Spjjkeni<:fierbrur;

--r-

heen

-- _._----

terug

terug

'--

29
116
10

1) verwaarloosbao.r
2) befnvloed door laGe rivierafvoeren

52
147
15

45
31 1+
14 ft

35
266
142

-

961

Totaal nasseerden in deze ;leek
.l

.

motor- en sleepschepen en duw-

stellen de Hartelsluizen; inclusief
Over geheel

1973

zeeGchepen~was

dit

963.

bedroegen deze aantallen respectievelijk

51.49j en 51.570, vla t overeenkomt met 1107 en 1109 voor een
gemiddelde week (modus is
Op grond v&n het

2,15%

bovenGt~nnde

per week van het jaartotaal).

en gegevens van andere referentie-

punten kan worden gesteld, dat de gegeven telling een redelijke
indicatie geeft over de huidige verdeling van de schepen naar
vaarrichting.

2.3. Scheepsp,rootte
De gemiddelde scheepscrootte Van de schepen, die het
Hartelsluizencomplex van

1971

1973

tot

zijn gepasseerd, uitgedrukt

in tonnen laadvermogen, vertoont een grote stijging, hetgeen in
hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de zeer sterke toename
van de

duvva~_rt.

In

1971

v.:lri eercle het anndeel van de dU\.'vacrt

in het totani gescLut:e laadvermor:en per rr.a:md tusc;cn
in

1972

bedroeg het aandeel

45

tot

61%9

1)73 47

en in

35
tot

48;;;
54%.

en

De gemiddelde scheepsgrootte is berekend uit het geschutte laadver~o~en

en de aantallen nctor- en tnn;:schepen, sleepschepen en

duwstellen. In januari

1971

laadver20cen van het totale
complex
het

946

bedroeg het aldus bepaalde
schecpsa~nbod

ton en in deceM~er

Gcri~~elrte la~dvcr~o0en

1971 1270

per

1646

?4.

ton met als gemiddelde

1484

voor het Hartclsluizen-

ton. In

1265

1972

varieerde

1539 ton
1973 rcspectieveli jJ: 1335 en

~aand tusse~

met als gemiddelde 11f;~1 ton, en in

genid~elde

en

ton.

Toelaatbare belasting van fte bestaande sluizen
De capaci tei t van een slais Ü3 het aantal schepen of tonnen
laadvermOGen, dat per tijdseenheid kan worden geschut, indien het
Bchutbedrijf ccntinu volbelast werkt. Deze capaciteit wordt onder
meer bepaald door de eigenschappen van de sluis en de aard en grootte
van de te schutten schepen. Het scheepsaanbod veràeeld over de tijd
vatieert. Dit heeft ten gevolge, dat de sluis onderbelast of overbelast kan zijno De passeertijd, ~at is de tijd, die verstrijkt
tussen het tijdstip van aankomst bij de sluis en het tijdstip, waarop

-1lrde achtersteven van het schip de uitvaardeuren passeert na de schutting, zal bij toenenende belasting toenemén. Indien de sluis overbelast is zullen enige schepen blijven overliggen, wanrdoor de
gemiddelde passeertijd verder toeneemt.
De belastinGsgraad wordt gedefinieerd als het aonbod
gedeeld door de capaciteit (B=

I/c).

De passeertijd is een functie

van de belastingsgraad. Gebruikelijk is, dat hierbij wordt gewerkt
met aanbod, capaciteit en gemiddelde passeertijd per week. Teneinde
de gemiddelde passeertijden binnen aanvaardbare grenzen te houden,
waarvoor een r:laximum van 2 uur is aan,:;enonen, wordt cerekend met

0,65.

een belastingsgraad van

In 1972 bedroeg voor de Kleine Hartelsluis de gemiddelde
scheepsE~rootte ca. 400 ton; voor de Grote IIartelsluis ca. 2000 ton

en voor het totale scheepsaanbod bij het Hartelsluiscomplex ca.

1400 ton.
Met de capaciteitsberekeningen, uitca&nde van basiscecev?r.s, verkrecen bij r:letincen van een zeüti-:ntal Over het land
verspreide

sluize~

en fe

boven~enoende

gemiddelde

scheepG=rootten~

kunnen de in tabel 2.7. opcecevcri waarden worden berekend.

Tabel 2.7. Schutcap~citeit bestaande sluizen bij een belastinGsGNtod vcm (), 65 en een ger:'i è' elde 8cheepr;croot te vC.n

1400 ton.

alleen grote
sluis ir_
bedri jf

.

cr'ote en kleine
sluis in bedrijf

cemidd elde pac;see:ctijd in uren

2,0

1

toeI?,1 tb{ll"C belctst:i nlj in
miljoe~nen ton lélélJ:lverrlO:jcn
oer ja '~r

58

88

----

...

-

,9

-

Bij deze, berekening van de toelaatbare jaarbelasting
is een reductie toegepast van 10%, in verband met niet optinale
bediening, het schutten van sleepschepen en het schutten van niet
voor goederenvervoer ingerichte schepen, zoals duwboten, sleepboten, bokken, dienstvaartuigen e.d.

Uit de berekening blijkt, dat de toelaatbare jaarbelasting,
zoals gedefinieerd, van de Grote en Kleine Hartelsluis tezamen
bij een belastingsgra~d van
wachttijden optreden, ca.

88

0,65,

waarbij geen aanmerkelijke

miljoen ton bedraagt.
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3.
ONT\HKY~ELING VAN DB SCHE;c~PV:\ART
3.1. Pr'?,Gnose van hét Boederenvervoer
Zoals in paragraaf 2.2. ie vermeld is het scheepvaartverl:eer door het Hartelsluizencomplex na 1970 zeer sterk toegenomen.
Voor een raming van het vervoer, dat zich in de toekomst via
de Hartelsluizen zal afwikkelen, biedt het hui dige vervoer \'!einig
houvast. Het betreft hier immers vervoer bestemd voor of afkomstig
uit het Europoort-Mansvlaktegebied, terwijl zich op de Maasvlakte
slechts enkele bedrijven hebben kunnen vestigen en de industriële
produktie en de overslagcapaciteit in het Europoortgebied nog
in belangrijke nate vergroot kunnen worden.
De voor de jaren 1980, 1990 en 2000 opgestelde vervoersraming is

de~ls

gebaseerd op een extrapolatie van het vervoer van

en naar het schele Rijnmondcebied in het verleden en deels op
Ge~evens

capaci~eit

over de huidige en toekomstige

becJrijven en de ge(Jachte tijdstippen van het in
van nieuwe bedrijven.

Viln bestaande

bcd::'~

jf fjtellen

Zr is voorts uitgegaan van de huidige, in
de vervoersraming voor

het jaar 2000 clacllts alG een indicatie te worden opcevat. De
totale procrlOse van het [~oellerenvervoer via de Hartelsluizen is

Tabel 3.1. Prognose goederenvervoer

--

vi~

rle Hartclsluizen

-_._------ --------------------+

Vervoerrichtin~-- -Jaar
in.1:'liljo,c;n..en t~nnen lét~

1980

1990

2000

granen (en -derivaten)

6,0

7,0

start1 en bijprodulden

5,5

6,5
8,5

11,0

30,5

1~0,5

1~9,0

1 ,0

1,0

1,0

10,0
__10,0

10 t O

10,0

Oosteli,tke richting:

ertsen
kolen
ruwe olie en olieprodukten
diverse bedrijven
.subtot<1iJl

bouwmateri"len en grondstoffen
Totaal

63,0

19 ,0_f-......1d-.t.2....
85,5

__?-,~_ ~,_2J.?

70,0

95,5

103,0
10,

°

113,0

\-.----------~-_._---~--------_-..!"_._----_._._._------~_._._---'

-17Een geargumenteerde opbouw van de onderdelen van de prognose
is vermeld in appendix A.
Opgemerkt wordt, dat er nOG een aantal onzekerheden
besta~n,

waarvan èe gevolgen voor de medio

1973 opgestelde

prognose nog niet bel:end zijn o Deze onzekerheden betreffen de
mogelijke gehele of gedeeltelijke substitutie van een goed door
een ander (bijv. vervanging van olie door kolen, staal door erts),
een andere terreinoccupatie dan waarvan is uitgegaan (staalbedrijf
containerbedrijf), de Rijn-Donauverbinding en het mogelijke
vervoer van zeezand ter dekking van de behoefte op de

zand~arkt.

Benadrukt moge worden, dat bij de QPstelling van de
prognose geen rekening is gehouden met een mogelijke toekomstige
verschuivinG van het "inlan<3. transport" ten Gunste va:1 de binnenvaart, i!1Clien besparing op het enerGieverbruik noodza:-:elijl: zou
worden.

Voer de

0..'vocr

V,ln

[;oederen ui t het Europoürt-lia,.svlû.kte-

cebied narT ::ct aC:lterl,dld \·:crden een drietal typen èm/bal:l:en cebr~ikt

rcsp3ctievelijk ~et eerl laadverDagen van OQtrcnt 1650 ton,

2350 ton en 2700 ton. De verwachting is, dat het kleine type
duwbak in de toeJ:omst geleidelijk vervancen zal worde:1 door de
crotere

t~rpen.

2700 ton heeft een diepcanc van 3,90 rn o
Ook bij een afvoer van de Rijn van 2000 m3/sec. - die gemiddeld
192 da~en pcr jaar wordt onderschreden - kan dit vaartuig slechts
voor 92% beladen worden. Om deze reden wordt dit type duwbak verder
Een duwbak van

bui ten beschou\Iin r:; gelnten.
Dij de bepaling van de beladingsgraad in de toekomst moet
rel:cnL1C; vrorden [çehouden met rivierve:':Jet'3ringG\lcrken, ,·wlka over
een aantal jaren uitgevoerd zouden kunnen zijn. Zowel op het
Nederlandse als op het Duitse deel van (e vaarweg Buropoort-Ruhrgebied zal dan naar verwachting een

25 cm grotere vaardiepte

aanwezig zijno Gemiddeld over de jaren zal de beladingsgraad van
2350 tons bakken in de situatie met een verbeterde vaarweg respectievelijk

92% tegenover thans 88% bedrasen.

-1~-

Voor de prognose vun het laadvermogen, dat het Hartelsluizencomplex in de toekomst zal passeren is voor de duwvaart
uitce;aan van een beladincsgraad van 92~. Voor de overige typen
binnenschepen is een beladinGsgraad van 100% aangehouden, omdat
deze schepen veelal hun bestemmingsplaats kunnen bereiken via
VflnTVlet;en, VlaRrop de diepGang niet afhankelijk is van de rivierafvoereno
Een Rijnafvoer van 98~ m3/sec. of minder kwam in het
tijdvak 1950-'60 geniddeld 18,4 dacen per jaar voor. Een aaneengesloten periode van 4 weken met een Rijnafvoer bij Lobith van
984 m3/sec. of minder komt ongeveer eens per .7 jaar voor. Bij de
overeengekomen lage rivierafvoer van 984 m3/sec. bedraagt de
bel~dingsgraad

in de situatie met een verbeterde vaarweg voor het

bCf;choU'ddc type dU\.1bak 53;~.
Zoals reeds in
b('L~den üC:WiJcn On[;8VCC~r

pa~aGraaf

:lnt totaul ;;eschutte
(li t
lccadverrJOf:en llito lIet is niet te vel'l:achten, dDt/lil de toekomst

v

3.30

~voeren

de helft

2.2.1. vermeld, maken de

V'::U1

Cl'~ed

goederen uit een eeheel ander

Pr-9~~;:m !let..1n.'1.dvcrmoj:en

Van de te vervoeren

komen dan waar de

in (le mond van het 1-brtelkananl
~ocderen

zal de categorie erts en

kolen r.et clm'lstel1en "lorden vc:rschec:pt. Va' r

oe

bercl~enine;

is er-

van uitgegaan, dat alle overice goederen per conventioneel binnenschip worden aan- of afeevoerd, alhoewel in de toekor.ct mogelijk
ook ruwe olie en olieprodukten per duwbak worden
UitC3nn~e

van de in

para~raaf

vervoerd~

3.2. cedane aannamen

kan de prognose van het Goederenvervoer worden omgeworkt in een
P;"ocnose

v,~.n

het la''.c1vermoc;en, dat de r,ond van het Hartelkanaal

passeert, wolke in tabel 3.2. is vermeld. Hieruit blijkt, dat het
laadver[;jocen, dat de r:Jond van het lIartelkanaal }JoJ3,;oert in 1980,
1990 en 2000 bi j gemiddeld ri vierafvoeren respectievelijk 1 Lf5, 6,
196,2 en 254,6 miljoen ton bedro.cen. Het ook in dez.e to.bel
geGeven laadvermocen per week is Gebaseerd op 2,15% van het
coederenvprvoer per jaar,

het~een

is de modus van de verdeling

van het goederenvervoer per week.
Het laadvermogen per week bed~aagt voor 1980, 1990 en 2000 respectievelijk 3,14, 4,22 en 5,06 miljoen ton.
Met een \~eekaanbod van 2,15% van het jaaraanbod ie rekening gehouden met enige fluctuatie van het scheepsaanbod over het jaar.
Bij lanGdurige lage rivierafvoeren kan het per week te schutten
laadvermogen belangrijk hocer zijn.

Tabel 3.2. Prognose goederenvervoer en

-~ovin Ge rtorte:nluizen in miljoenen tonnen

la~dvernocen

----_.
J a

él.

1980

r

Gocc.eren- LaéJ.dverl:10r;en
1

Omschrijving

vervol~r

per jaar

per jan.!

2000

19 C1 O

pcr

\'!eel~

Goederen Laadvr~rmocen
Goederen- Laadvermogen
vervoer
vervoc;r
pcr jn.:>.r per jan per Heek per jD.[',r per jao.r per
\'leek

-

Vervoerswijze

Goederenvervoer
oostelijke richting
- Granen en derivaten;
I
"- 1 en b"
' k ten
!
- G~aa
~proau
- ertsen

6,0
5,5

- kolen

3°95
1,0

- ruwe olie en olieprodukten

10,0

- Goederen van dîverse bedrijven

I

6,0
5,5
33,2
1 ,1
10,0

Totaal
Totaal in te zetten
scheepvaart tonnage

6,5
8,5
40,5

)

)
)
)
)

,
I

,

1,57

10,0

10,0

7,0
70,0

-

7,0

I

/

)
)
)
)
)
)

6,5
8,5
41+,0

1,0

1 ,1

10,0

1°9°

)

Goederenvervoer
westelUke richting
- bouwmaterialen en
grondstoffen

)
)

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)

2,11

7,0
11,0
49,0
1,0

7,0
11,0
53,2
1 ,1

)

binnenschip

)
)

binnenschip

)
)
)
)

duwvaart

10,0

10,0

2,53

tanker

25,0

)
)
)
)
)
)
)
)

19,0

)

25,0

9,0

9,0

)
)
)
)
)

10,0

10,0

08
... 1

2,11

113,0

117,3

2,53

196,2

4,22

-

234,6

5,06

72,8

1,57

94,5

145,6

3,14

-

,

duwvaart

diversen

diversen
-_.,
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4.

PLAN VOOR CAPACITEITSVERGROTHJG VAn DE HOND VAn HET HARTELKANAAL
DOOH DE BOU\'! VAN EXTRA SLUIZ}:;N

4.1.

Alge~ene

beschrijving
De

dre~peldiepte

van eventueel nieuw te bouwen sluizen is

gelijk gekozen aan die van de bestaande Grote Hartelsluis nl. NAP

- 5,50

m. Zoals in paragraaf

2~1.1.

vermeld kunnen bij deze drernpel-

diepte schepen met 4 m diepgang over het gehele getij worden
doorgeschut. Ook de sporadisch voorkomende schepen, zeer grote
tankers en enkele zandschepen met diepgangen van

4

m tot maximaal

4,60 m kunnen gewoonlijk zonder moeilijkheden passeren, d.w.z. bij

de normaal op het kanaal voorkomende waterstanden bij standen vanaf
gemiddeld LW op de Oude Maas.
Een aanmerkelijke uitbreiding van het aantal schepen
met

genoem~e

grote diepgang mag, ondanks de in het totaal van de

binnenscheepvaart optredende schaalvergroting, niet worden verwacht.
De vaart daarmee kan in hoofdzaak slechts rendabel zijn in het gebied
van de deltabekkens,

d~ar

immers in oostelijke richting gedurende

een groot deel van het jaar niet voldoende vaardiepte aanwezig is,
terwijl aan de zuidelijke rand niet meer mOGelijkheden worden geboden
dan thans bij de Hartelsluis.
Een diepere (rempelligging van nieuwe Hartelsluizen, b.v.
gelijk aan die van de Rozenburgcesluis op NAP -

6,50

m, uitsluitend

ten behoeve van onbeperkte doorvaartmocelijkheid voor een gering aantal
schepen in een cespecialiscerde tak van de binnenscheepvaart, wordt
niet nodig en niet verantwoord geacht. Bij dit soort gefsoleerde ontwikkelingen dient rekening gehouden te worden met de geboden mogelijkJleden,
mede teneinde het ontstaan Van een vicieuze cirkel te voorkomen.
Door de be~erkte ruimte met aan de zuidzijde een waterkerende
dijk, aan de noordzijde de bestaande Grote Hartelsluis en do grootte
van de overspanning in de Hartelbrug zijn de volgende combinaties van
slui/-en technisch te realiseren:
1. twee sluizen van 24 x 280 m,

2. twee sluizen van 24 x 400 m.
Uit berekeningen blijkt, dat het verschil in capaciteit
tussen 1+00 m en 280 m lange sluizen gering is, terwijl de passeer-

-22tijden bij een 400 m lange sluis groot zijn en de bouwkosten uiteraard
beduidend hoger zijn. Bovendien blijkt uit de prognose van de hoeveelheid goederen, die vervoerd zal worden met duwstellen niet, dat
er behoefte bestaat aan een paGsagemocelijkheid door middel van
400 m lange sluizen. ~en en ander rechtvaardigt de bouw van dergelijke

sluizen niet en zij zijn bij bet verdere ontwerp buiten beschouwing
o~

gelaten. De situatie volgens het onderhaviGe plan is weergeceven
bij lage IlI.

In 1972 bedroeg de fjemiddelde scheepGgroottc van de schepen
welke het HartelsluizencoMplex passeren ca. 1400 t. Aangezien de
verhouding tussen de hoeveelheden goederen, welke met duwstellen
en die welke met de ovorige binnenschepen moeten worden vervoerd
volccn[3 de proGnose in de toel-:or::3t nau1:!elijJ:s zal af1,ájken van de huidige verhouding, Mag worden verwacht, dat het relatieve aandeel van
de duwvaart in het totale scheepsaanbod niet

wijzi~t.

Door de sclw.é,lver;::roting in de binncnvaétrt sti,jct het
gemiddeld landvermogen. Voor het geMiddeld

la~dvcrDoGen

van het

CChe8pSé1.éUlbod bij het :Inrtelcl ui:-:e:lcor:1]Jlc'y. is 200;::) ton voor het
2000 nnncenoGcn, overec:lkomend Met een stijgine van
wa;-;ri;e:lor~Gn

Het

wc(;k[unbod

Vé1.'1

11~

jan~

per jaar.

Gchenen bij de sluizen wordt

chd delij;: bCJ:nvloed door de lv,":enfur..ctic vo.n het cOL1y-;lex.

De doorGaande vaart, volke bij andere sluizen het weekaanbod wat cehet scheepsaanbod over de week heeft toL GnvolC, dat, met het oae op
é1.:l.?,v:u~.rdbé,re

iVUóS2crtijden 0'., ecn lar;e toela:lt;)arc bclastinr,s;.
.",·ra:l.d
L,
J.

'-

~'

. 1 . . .

moet worden gerekend.
Voor de bcrel:ening van de toelaatbare jaarbelasting is
uitGegaan van een maatGevend weekannbod van

2,15~

van het jaar-

aanbod. Dit betekent, dat in ecn periode n2t lace l)ovcnrijnafvoeren,
wanneer het scheepsarnbod belangrijk groter is tijdelijk lanGe
vlRchttijden l:unnen optreden. Voor incidentele g3vallen wordt dit
acceptabel Geacht. Als toelaatbare verhouding tussen het jaaraanbod aan

laadvermo~en

en de capaciteit, wanruit de gemiddelde

overligtijd kan worden bepaald is 0,65 aangenomen o

-25-

In figuur 4.1. is de toelaatbare jaarbelasting
van de verschillende sluiscombinaties uitgezet tegen de
gemiddelde scheepscrootte, die het sluizencomplex passeerto
Uitgaande van de bovengenoemde toename van het
gemiddelde laadvermogen van het scheepsaanbod als gevolg
van de schaalvergroting in de binnenvaart is in figuur 4.2.
de toelaatbare jaarbelasting van de verschillende sluiscombinaties uitgezet teGen de tijd, terwijl tevens de prognose
van het laadvermogen in de grafiek is getekend.
Uit deze grafiek blijkt, dat V8cr een

ver~roting

van de capaciteit van de Hartelmond door de bouw van extra
sluizen gekozen moet worden voor een plan, dat voorziet
in de aanleg van twee sluizen van 24 x 280 m.
In figuur
de

sche~en

4.3.

is de gemiddelde passeertijd van

bij een scheepsaanbod gelijk aan de opgestelde

prognose uitsezet teeen de tijd. Hieruit blijkt, dat door de
aanleg van twee sluizen van 24 x 280 m fe wachttijden acceptabel
zullen blijven, ook in de verrB toekomst.
De
o~

de

slui~en

zullen in verbund met de beperkte ruimte

bouwpln~ts tec~lijk

Gcbcuwd moeten werden. Br is overwoGen

of het financieel voordeel biedt

~~n

der sluizen voorlopig

alleen in ruwbouw aQn te leseen en op een later tijdstip als
het schec}),so.::mbod dit r;c\Tenst r.laakt deze 5111i5 te voorzien van
deuren, beHegingsHer::en e.d. Uit de in f:ir;uur ll-.2. HecrGcgeven
berekenincsresul bl.ten blijkt, dat vrij'!f'l direct na het in beririjf
stellen van de eerste sluis, in de loop van 1980, de prognose
van het scheepsaanbod de toelaatbare belc:u3ting van het dan in Gebruik
zijnde Hartels1uizencomplex heeft bereikt.
Voorts blijkt uit berekeningen, dat de schade voor de totale
scheepvaart enkele jaren na het in bedr~f stellen van de eerste
sluis reed3 hoger is dan de rente van de bespaRrde investering.
Ook zal, indien slechts één sluif) wordt afgebom';à, de hinder voor de
scheepvaart bij het buiten bedr~f stellen in verband met herstelwerkzaarlheden zeer groeit zijn. Hot is dan ook raadzaam beide sluizen
terstond geheel af te bouwen o
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Gevolgen op nautisch gebied
Bij een capaciteitsvergroting van de Hartelmond wordt
geen wijziging gebracht in de waterbeweging op de aansluiting
Hartelkanaal-Oude Maas. De gevolgen op nautinch gebied worden
dan ook beperkt door de gewijzigde situatie. Doordat de voorhaven
aan de Oude Maaszijde over een grotere breedte bevaarbaar wordt
gemaakt zal de aansluiting aan de Oude Maas moeten worden verbeterd
om een veilig scheepvaartverkeer op dit punt mogelijk te maken.
Door een goede beseining van het sluiscomplex en de juiste
communicatiemiddelen zullen de schepen naar de eerst voor schutting
beschikbare sluis moeten worden geleid, waardoor een efficiënt
schutbedrijf wordt verkregen.
Als naast de bouw van de sluizen tegelijkertijd werken
ten behoeve van de Botlektunnel en werken nabij de Spijkenisserbrug
in uitvoering zijn, zal een tijdelijke scheepvaartregelpost ingericht
moeten worden om de vaart van werkschepen en vrachtschepen te regeleno
Deze tij(1 e lijke

scheepva~rtreGelpost zal,

als dit nodig blijkt te zijn

in verband mot het toenemende scheepvaartverkeer, in (e toekomst uitGebouwd kunnen worden tot een definitieve scheepvanrtrccelpost.
Bij oen
t-1a3.szijde l:Jeperkte

slui30plo~Ging

r1]~r.te

voor

blijft in de voorhaven ann de Oude

vmchtvoorzienin~en.

Deze voorzieningen

zullen tot 1Si<)O ; 2000 voldoende zijn o De tijdelijke voo:::zienincen
01)

de Oude

1+.3. Gevol~en

1:<1:·'.0

0':)

zullen

P-éJ

deze tijd

\!ccr

van nut kunnen zijn.

'.!::1.tç~rhèlishoudknndig cebied

Vordt het acntal sluizen in de mond van het Hartelka~aal
uitcebreid, dan verandert er niets in de algemene verziltingstoestand
op het Noordelijk Deltabekke~. Uiteraard zal wel de zoutbelasting
uit het Hartelkanaal op de Oude Maas toenemen. Deze zoutbelasting,
die het inlaatpu~t te Spijkenisse kan befnvloeden, zal door toepassing van luchtbcllenscher~en en het onderhouden van een terugspoelstroom van de Oude Maas naar het Hartelkanaal aanzienlijk worden
gereduceerd. Bij een eventuele toekomstige uitbreiding van het aantal
sluizen gaat dit echter wel ten koste van relatief grote hoeveelheden

doorspoelwater en hoge exploitatiekosten van de continu in bedrijf
zijnde luchtbellenschermen en doorlaatmiddelen. Daarbij komt, dat
dit zoutbostrijdingssystecm uit een oogpunt van waterkwaliteitsbeheersing niet optimaal is. Immers gedurende alle fasen van het
getij wordt de Oude haas belast met het reatzoutbezwaar van deze,
slechts voor een beperkte zoutbestrijding uitgeruste, sluizen.
~en

groot deel van deze zoutbelasting zal weliswaar met de ebstroom

de mond van de Oude Maas verlaten, de rest zal echter direct na de
L.W.-stroornkentering de Spijkenisser Inlaatsluis passeren, waardoor·
de inlaat mogelijkheden ter plaatse worden bernvloed.
Volgens

berel:enin[~en

zal de door de I.Iartelmonc1. in te laten

hoeveelheid water bij het in bedrijf stellen van de beide nieuwe
sluizen moeten worden verhoogd tot 14 m3/sec.

Om hinder voor de

scheepvaart te voorkomen zal voor het inlaten van deze hoeveelheid
':!ator een aparte inlaatduiker moeten '.'lorden Cebou\!d. Zolang de scheepV~~'H·t

ten opzici,te vaa

(1.8

(1

aa V81'crote f3chutcapaci tei t

ecrin; iG,

zal, ever:.alG thans, dCJOr (:,e k01ker.. Hater incclJ.ten kunnen "lOrden.
Ook bij

~e

Rozenbur[~esluis

zal ale het

~cheepG~anbod

een du.iker voor ;1.et

Cl "
,~

De

situé1.t~.e

dCH)r de bcu\J vc;"11 de

voor ds 81mir>1uiG in de l.3ricl,;e r:aG.s0arn wijzic:t

11~._C:"'('(J8

Gluizerl ni.-:t.

Jij clit plan zal evel1als in de bcst[lClnde toestand ceen kwel
vanaf het Hartclkanaul na2r het 3riclse Meer optredeno

5.

RLAH voeR

C1\I'AGIT:SI~SVE~:cm()TIHG

VAN DB HonD VAN HET

HAl~rl'ELKANAAL

DOOR m~T HAKEN VAN BEN OPEN VBHBINDING

5.1. Al&enleen
In 1970 is een oriënterend onderzoek verricht naar de
mogelijkheid of een of meer van de

besta~nde

en ontworpen schut-

sluizen zouden kunnen vervallen en worden vervangen door een open
verbinding, eventueel voorzien van een stormvloedkering. Uit dit
onderzoek bleek, dat met het oog op verzilting alleen tussen het
Hartelkanaal en de Oude Maas een open verbinding tot de mogelijkheden
behoorde. Daarom werd alleen deze open verbinding voor verder onderzoek
in aanmerking gebracht o
Bij de beantwoording van de vraag of een dergelijke open
verbinding in waterloopkundig en waterhuishoudkundie opzicht verantwoord is, dient ervan te worden uitgegaan, dat hierdoor het Deltagebied in de waterstaatkundige toestand na 1978 (Deltaplan, stadium 11),
noch onder normale omstandigheden, noch bij stormen, in ongunstige zin
mag worden beinvloed. Deltaplan, stadium 11 houdt onder meer in:
bodem van de Rotterdamsche Waterweg

vol~ens

de

zo~ena~mde

trapjesltn,

verbe':erc1.e Dord:.sc Kil en een eventueel Zeem":s !leer. Het bovenr;enoC'r.1de
ui tcan;;spunt is overeenkomstiG het &dvies van de Haad van de \laterGtacct
nn~r

aanleiding van de nota

be~rcffende

de verbetering van de Ilordtse

Kil.
Vanuit dit uitgangspunt zal rle toestand, die wordt
door het openen van het Hartelkanaal moeten voldoen aan

ec~

geAchap~n

aantal

eisen, die vanwege de waterhuishoudinG en de waterbewccing in het
Deltagebied moeten worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking op:

a. de veiligheid teeen overstroming als gevolg van stormvloeden
en eventuele morfologische ontwikkelingen, zoals uitschuringen,
waardoor de oevers kunnen worden anncetast,

b. de waterhuishouding, waarbij de bestrijding van de zoutpenetratie
uit zee ter beveiliging van het Noordelijk Deltabekken tecen
achterwaartse verzilting en ter beveiliging van de inlaatpunten
ten behoeve van de

verschille~0e

rivierwateronttrekkingen een

belan;;rijke rol speelt,

c. de scheepvaartb0.1angen, waarbij strominGstoestanden, stroomsnelheden
en waterdiepten op de diverse riviertakken en splitsinespunten van
belang zijn o

-3-0Ten

beho~ve

van de studie naar de gevolgen van een open

Hartelkanaal is rebruik gemankt van modelonderzoek in het electrisch
analogon "Deltar" en in het getijmodel H 900 van het i,1aterloopkundig
Laboratorium. Voor nadere Gegevens wordt verVlezen naar paragraaf

5.2.

De open verbinding zal moeten worden gerealiseerd op het
terrein ten zuiden van de bestaande Grote Hartelsluis. De situatie
met een open vprbinding is weergegeven op bijlage IV. In de Hartelbrug is ten behoeve Van de voorziene capaciteitsvergroting een brugdeel met een overspanning van hart op hart 114 m gebouwd. Rekening
houdend met de constructie van de pijlers en de bij een open verbinding aan te brengen remmingwerken is een doorvaartbreecttevan

95

C&q

m te realiseren. De bodemdiepte in de open verbinding moet zodanig

worden gekozen, dat deze overeenkomt met de evenwichtsdiepte dan wel
op een geringere diepte, waarbij de aansluitende bodem van een deel
van het Hartelkanaal moet worden vastgeleGd.

Voer h2t onderzoek nn<:.r de moc;elijkheden van een open verbinding tussen de Gnde Maas en het Hartelkananl is cebruik gemaakt
van diverse model:rroeven i1': (le Deltar en ;wt '\laterloopl:undie; Laboratorium, te weten:
mo~elproeven

1. van alle

van het

System~tisch

Onderzoek in de Deltar,

zowel voor Deltaplan, st~diurn I als 11 (v66r en na 1978). In dit
onderzoek is bij gemiddeld getij op Zee de Rijn- en
gevarieerd evenals de opening van de

KaRsaf~oer

Ha~inBvlietsluizen,

de

zijrlelingse rivier~ateronttrekkingenen de voeding van het Zuidelljke Deltahekken. Voorts i.

hij de proeven uitgegaan van de bodern-

ligging van de Rotterdamsche Waterweg volgens de "definitieve
trapjeslijn" en de vastgestelde verruiming var 0.8 Dordtse Kil,

2. van het onderzoek naar afwijkende cetijen de proef met een
Rijnafvoer van 1000 m3/seco en een geschematiseerde opwaaiing
van het

ge~iddeld

zeeniveau van

2,5

m, die in 18 uur ontstond.

De maximale opwaaiing viel samen met het HW van het gemiddelde
e;etij. De Haringvlietsluizen waren voor, tijdens en na de storm
geGloten,
3. van een speciale Deltarproef voor het verkrijgen van nadere
gegevens over de

verG0l~ng

r

van de opperwaterafvoer langs de

-31'Oude en de Nieuwe Maas en bij de in de natuur gemeten getijbeweging op
14 en 15 juni 1966. De resultaten van deze proef moesten worden gebruikt
als randvoorwaarden bij de hydraulische modelproeven in M 900. De
debietverdeling lanGs de Oude en de Nieuwe I-laas was echter zodanig,
dat de verziltende invloed vanuit zee tot voorbij de in H 900 aanwezige rivierregelranden reikte. De debietverdeling langs de Oude en
Nieuwe Haas is daarom verhoogd tot 850 respectievelijk 650 m3/Gec.,
welke in Deltaplan, stadium I optreedt bij een Rijnafvoer van 2000 m3/
sec. De resultaten van dit onderzoek zijn o.a. gebruikt voor paragraaf
5.4.,
4. van een speciale Deltarproef, welke de stormvloedênperiode van november
1971 simuleerdeo

5.3.

Gevolgen op waterloopkundig gebied
Nadere gegevens over de in paragraaf 5.2.

genoem~e

model-

onderzoeken en verder uitgevoerde berekeningen zijn vermeld in appendix B.
Uit de studie naar de gevolgen van een open Hartelkanaal iG het volgende
gebleken o
1. Het openen van het Hartelkanarl heeft enige verzwakking van het verticale getij tot gevolg, resulterend in een geringe verlaging van de
H.W.-standen. Bij Spijkenisse is deze invloed het sterkst en beèraagt
bij gemiddelde getij-omstandigheden ca.

5 cm. Elders in het Beneden-

rivierengebied is de invloed dus nog geringer. De L.W.-standen veranderen nauwelijks. Ook de .,.S.V.-standen ondergaan een geringe verlaóing
indien het Hartelkanaal niet voorzien wordt van een stormvloedkering.
2. De bestaande hoogwaterkering langs de zuidoever van het

Hartelkana~l

is in het geval van "open" verbinding hoog Genoeg voor het keren· van
de bij die situatie behorende maatgevende S.V.-standen.
Behoudens een geèeelte ter lengte van ca. 200 m voldoet de waterkering qua sterkte aan de eisen. Het betreffende te zwak geachte
deel is opgebouwd uit te slibhoudende specie en behoeft ook in de
huidige toestand verbetering o
3. De invloed op de horizontale getijbeweging resulteert in een - overigens
zeer geringe- afname van de maximale stroomsnelheden op het Spui en
de Dordtse Kil. Op de Oude Haas bovenstrooms van de mond van het "open"
Hartelkanaal nemen de maximale vloedsnelheden met 8

à

10% af. Benrlen-

strooms van dit punt nenen tot het splitsingspunt Oudqf'laas -

Nieu~':e

Haas

-32de maximale snelheden belangrijk toe, waarbij deze snelheden onder
gemiddelde getij-omstandigheden niet hoger oplopen dan tot ca.

1,1 m/sec. gemiddeld over het profiel.
Uit het voorlopige onderzoek in M 900 blijkt, dat hierdoor het
stroombeeld rond het splitsingspunt Oude Maas - Nieuwe Maas niet
wezenlijk verslechtert.

4.

De getijvolumina nemen door het openen van het HartelkanRal toe
op het traject Nieuwe Waterweg - Oude Maas tot de mond van het
Hartelkanaal. Onder gemiddelde omstandisheden van getij en afvoer
is deze toenar1e in de eigenlijke mond van de rJieu\'le Vlaten/eg ruim

6;6, even benedenstrooms van het splitsingspunt Oude Maas - Niemle
Maas

8%

en op g~noemd traject van de Oude Maas

15 A 20%.

Op de

Nieuwe Waterweg zal dit niet tot profielvergroting aanleiding geven,
danr het evenwichtsprofiel kleiner is dan het profiel, dat in
stand wordt gehoudeno.Slechts valt een tendens tot

ver~ndering

van deaanzandins (en dus ook van riet onderhoudsbaggerwerk) te
verwachten. Op de Oude Maas is echter een belangrijke profielver~roting,
,

I

,.

uiteindelijk ca. 20%, waarschijnlijk. Op de wellicht

'k"e b 0 0. em b esc~errnlnG
; -.

nooa2a~e~lJ

5.

In de tc

na~en

open

v~rbinding

-'1+

wor~y

•
ln
paraGraa f

5 • 7 ~ 5 • lngcgaan.
.

treden zodanige snelheden op, dat

de bodem wordt uitgeschuurd, zodat een bodembescherming noodzakelijk
is. (zie verder paragraaf

6.

5.7.5.).

Op de overige wateren van het Noordelijk Deltabekken ondergaan
de getijvolumina nauwelijks enige verandering. Als gevolg hiervan
zal de opperwaterverdeling door het openen van de verbinding Hartel-

.-

kanaal - Oude Maas nauwelijks worden befnvloed.

5.4.

Gevol~~autisch gebied

Door het openen van het Hartelkanaal wordt de .../aterbeweginr;
op het splitsingspunt

H~rtelkanaal

- Oude Maas en in de omGeving

hiervan gewijzigd. Dit heeft gevolgen op nautisch gebied. In deze
paragraaf zal nader worden ingegaan op de volgende aspecten o
a. Wanneer het Hartelkanaal wordt geopend moet de scheepvaart behalve
met de stromingstoestand op de Oude Maas ook rekening houden met
de vul- en ledigingsstromen van het Hartelkanaal o Aan het splitsingspunt moet een zodanige vorm worden gegeven, dat het scheepvaartverkeer zich veilig

;(c~n

af\o;ikkelen o

-33b. De stroming in het nauwste gedeelte van het Hartelkanaal mag niet
te sterk zijn.
c. Elders in het Noordelijk Deltabekken mogen geen ontoelaatbare
stromingstoestanden ontstaan. Met name dient hierbij aandacht
te worden besteed aan de situatie bij de Spijkenisserbrug, de Botlekbrug en het spI i tsings~unt Oude Haas - Nieuv/e Haaso
Teneinde globaal na te kunnen gaan of het scheepvaartverkeer
zich op de bovengenoemde plaatsen veilig kan afwikkelen en welke
voorzieningen daarvoor eventueel zouden moeten worden getroffen is
in het hydraulisch model M 900 een ori~nterend onderzoek verricht.
Een detailonderzoek naar de gunstigste vormecv.ingvan de mond van het
Hartelkanaal en de daarop aansluitende riviergedeelten van de Oude
Maas is nagenoeg afgerond o
Uit het bnderzoek kan reeds nu worden geconcludeerd, dat een
zodanige vormgeving van de mond van het Hartelkanaal mogelijk is, dat
het scheepvav.rtverkeer zich veilig kan afwikkelen. Vcrruir.:ing van è.e
huidige mond door afronding van de zuidelijke oever en in mindere
mate ook van de noordelij:e oever is noodzakelijk o De stromirGstoestand in de voorhaven zal, wanLeer de mond verruimd is, voor de
schecpvaurt alleszins acceptabel zijn.
Bij hot onderzoek is uitgegaan van een te

m~:en

open

verbinding met een breedte van 100 m en een bodem van NAP - 6,50 m.
Bij normale getij-omstandigheden bedraagt het maximale vloeddebiet
in de mond van het Hartelkanaal ca. 850 m3/sec. en het ebdebiet
800 m3/sec. ~it leidt in áe te maken opening tot maximale stroomsnelheden van ca. 1,2 m/sec. (gemiddeld over het profiel).
Door een goede hydraulische vormgeving zal in de nauwe
opening tei hoogte VaJl de Hartelbrug een gelijkmatige snelheidsverdeling worden verkreGen.
Bij de in de Deltar uitgevoerde proef met een Geschematiseerde
storm (zie paracraaf 5.2.)

be~roegen

de maximale debieten in het

Hartelkanaal zowel bij vloed als eb 1100 m3/sec. In de te maken opening
leidt dit tot maximale stroomsnelheden van 1,3 respectievelijk 1,4

mi

sec. (gemiddeld ovor het profiel). De maximale getijrijzing bedroeg
bij de proef 0,5 - 0,6 m/uur. Onder bijz.ondere omstandigheden, zoals
die b.v. optraden op 21 november 1971, kan een zeer sterke getijrijzing van 1 m/uur voorkomen. De stroomsnelheden zouden dan kunnen

-3~oplopen tot ca.

1,5 r.l/sec. (gemiddeld over het profiel). !lede gezien

het incidentele karakter ervan is een dergelijke stroomsnelheid aanvaardbaar, zeker wanneer in de toekoMst een verkeersregeling wordt
ingesteld, waarbij vonr dergelijke extreme omstandigheden kan worden
ce'!él.arschuwd.
De stromingstoestand bij de Spijkenisserbrug is zodanig, dat
een plaatselijke verruiming van het profiel hier uitermate urgent
moet worden geacht. Naar verwachting zal nog in 1974 met deze lokale
riviürverbetering een aanvang kunnen worden gemaakt. Deze rivierverbetering past zowel in de situatie waarin wordt gekozen voor een
open Hartelkanaal, als in die waarin worèt gekozen voor de bom., van
nieuwe sluizen. Overigens heeft het openen van het Hartelkanaal tot
gevolg, dat de maximale strooDsnelheden bij de Spijkenisserbrug
zul10~

enicszins

afnemen.

Door het openen van het liartelkanaal zullen de maximale
stroomsnelheden in de mond van de Oude
modelonderzoek is gebleken, dat de

~aas

toeneMen. Uit het

stromin~stoestand

op het split-

sincs-;:Junt Oude 1:a::'6 - Nieu'.le 1;élas hierdoor niet wezenlijk zal worden
belnvloed.
Bij de Botlekbrug zt<llen de cetijvolumina door het openen
van het Hartelkanaal toenerlen eet 15 à 20% .. Indien ce en compenserende.
maatregelen zouden worden getroffen, zouden de stroomsnelheden in de
beweegbare opening gedurende enice keren per jaar plaatselijl: oplopen
tot ca. 1,6 m/sec. (gemiddeld over de verticaal). !':Iede gezien de relatief nauwe doorvaartopeniggen van de brug, moet deze snelheid te hoog
worden geé:l.cht om het scheepvaé:l.rtverkeer dan voldoende veilig te kunnen
afwikkelen. Door de bodem ter plaatse van de brug enigszins te verdiepen, kunnen in de doorvaart openingen aanvaardbare stroomsnelheden
worden verkregen. Om de stabiliteit van de brugpijlers bij een verdiepte bodemligging te verzekeren, zal rondom enige pijlers een stalen
damwandkuip en een bestorting moeten worden aangebracht.
Indien de gemiddelde thans bestaande bodemligging van de
Oude Haas benedenstroor::c van de Hartelmond wordt gehandhaafd, kan een
plaatselijke verdieping bij de Botlekbrug tot stand gebracht worden,
zonder dat hierdoor nadelige gevolgen voor de verziltingstoestand ontstaan.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor een open
verbinding tussen het Hartelkanaal cn de Oude Maas zal een tijdelijke

-35scheepvaartregelpost moeten worden ingericht om de scheepvaart te
regelen. In de toekomst moet, afhankelijk van de toename van het
aantalscheepsbewegingen en de stromingstoestnnd aan een permanente
scheepvaartregelpost worden gedacht. In principe vergt een open
verbinding tussen het Hartelkanaal en de O"..lde Haas dezelfde voorzieningen ten aanzien van de regeling van het scheepvaartverkeer als een
verbinding met schutsluizen.

5.5.

GevolGen op

waterhuishoudkundi~ gebied

~!~~!~_!~!~~~~~~
Deze gevolgen hangen in zeer sterke mate af van de wijze,
waarop de verziltingstoestand op het Noordelijk Deltabekken wordt
befnvloed. Daar hierin door het vaststellen van de bodemligging
van de Rotterdamsche Haten/eg volgens de "definitieve trapjeslijn"
een geheel nieuwe situatie is ontstaan, zullen - voor een goed
begrip - hicrann eerst een paar korte beschouwingen worden gewijd.
]Je zoutpenetratie uit zee op het i:oordelijk Del tabakken
wordt in hoofdzaak bepaald door:
• het vloedvolume op de Nieuwe Jaterweg en zijn verrleling over de
Oude en Nieuwe Maas,
• de opperwaterafvoer langs de Nieuwe Waterweg en de wijze, waarop
zij via de Oude en Nieuwe Mans tot stand komt,
• het verloop van het natte dwarsprofiel op de genoemde benedenrivieren, in het bijzonder het verloop van de bodemdiepte.
Het in open verbinding brengen van het Hartelkanaal met
de Oude Maas ter plaatse van kmr. 1003,7 betekent in waterloopkundig
opzicht het aantakken van een relatief erote komberging aan het
benedenrivierenstelsel, met als gevolg:
a. een toeneming van

d~

eb- en vloedvolumina op de Nieuwe Waterweg

en Oude Maas benedenstrooms vankmr. 1003,7,
b. een kleine afneming van de eb-en vloedvolumina op de Oude Maas,
bovenstrooms kmr. 1003,7 1 de Nieuwe Maas, de Noord, de Dordtse Kil
en het Spui, terwijl
c. de opperwaterverdeling over de Oude en Nieuwe Maas en derhalve ook
verder op het Noordelijk Deltabekken geen of nagenoeg geen verandering ondeq;aé",.t.

-36De bodem van de Nieuwe Waterweg wordt gehandhaafd op de

volgens de "d.efinitieve trapjeslijn" bepaalde diepte. Door tevens
het gemiddelde profiel op de Oude tI9.ac (benedenstrooms kmr. 1003,7)
te handh9.ven, wordt ingegrepen in het natuurlijke proces, dat zou
leiden tot een niem;e evenwichtstoeste,nd tusnen het volGens sub a
vergrote getijvc~lliogen en d~lrsprofiel (rivierdiepte). Dit proces
zou doorcann tot de aanvankelijke toegenomen eb- en vloedsnelheden
weer tot normale waarden zouden zijn afgenomen. Het eindresultaat
zou zijn, dat door de grotere waterdiepte het chloridegehalte in de
mond zou zijn toegenomen en het teruGdringincseffect

V9.4

de

op~erwatcr

afvoer zou zijn afGenomen o D.w.z., dat bij eenzelfde opperv:aterafvoer
langs de Nieuwe Waterweg flauwere gradiënten in het chloridegehalte
zouden zijn ontstaan als gevolg van een nagenoeg gelijk gebleven
menging in conbinhtie met een verminderd advectief zouttransport
door de opperwaterafvoer. Beide effecten - emhoger gehalte in de
mond en een flauwere cri\di~nt - zouden tenslotte resulteren in een
zekere stijging van het chloridegehalte op het splitsingspunt
Oude J:aiÁs

- nieUl!8 1'1a"s en dOilrdoor 001: op de Uude en Nieu;·:e Haas

of - wat het~elfde is - een grotere zoutpenetratie op het Noordelijk
Del tabel:ken o

Nu de bodemligging van de Rotterdamsche \/aterweg gehandhaafd
blijft op de "definitieve.trap,ieslijn" en tevens het Gemiddelde
profiel van de Oude Maas (benedenstrooms kmr. 1003,7) gehandhaafd
wordt, is er met betrekking tot de verziltingstoestand op het
Noordelijk Deltnbekken - zoals gezegd - een geheel nieuwe situatie
ontstaan, vlaarbij door het "openen" van het Hartelkanaal zelfs
tecengestelde effecten ontstaan, t.w.:
1. Enerzijds zal het gemiddelde chloridegehalte in de mond van de

Nieuwe Waterweg door het toegenomen vloedvolume iets stijgen;
anderzijds zal echter ook het terugdringingseffect van de opperwaterafvoer relatief toenemen. D.w.z., dat bij eenzelfde afVoer
langs de Nieuwe Waterweg nu een steilere gradiënt in het chloridegehalte zal ontstaan als gevolg Van een - door de toegenomen
getijstromen - versterkte menging in combinatie met een gelijk-

-31gebleven advectief zcuttransport van de opperwaterafvoer. Aangezien
'het laatste effect zich oVer een relatief grote lengte voordoet,
zullen de gemiddelde chloridecehalten ter plaatse van het splitsingspunt Oude Haas - Nieutle r:aas lager zijn en dientengevolge ook
op alle bovenstrooms van dit punt gelegen benedenrivieren o
2. De door het handhaven van de bodemligging toegenomen eb- en vloedsnelheden op de Nieuwe Waterweg en Oude Haas (benedenstrooms kmr.
1003,7) leiden tot grotere eb- en vloedwegen.

Da~r

de chloride-

gehalten tijdens de L.iJ.- en H.\J.-stroomkentering in sterke mate
afhankelijk zijn van de optredende eb- en
de

vloedwe~en

zullen de cemidd

chloridece~alten,

• tijdens de L.W.-stroomkentering op het gehele Noordelijke Deltabekken lager zijn en
• tijdens de

H.i~.-stro.omkentering langs

de Nieuvre 1,1aterHeg en de

Oude tiaas tot ne mond van het "open" Hartelkanaal hoger, maar
verder bovenstrooms op de Oude Maas en ook op de Nieuwe Maas
lager zijn dan bij een "gesloten" Hartelkanaal o
De uitgevoerde berekenineen bevestigen de hiervoor met
betrei:king tot de zoUtbC'.'ICCing uitcesproken vorv:achtincen. Het punt
\'/&<",1"

tij6ens è e a.'.I.-strooml:en tering het

chloridef,~halte

Gelijk bli j ft

(or:1slagI1unt), von:;chuift op de Hiem,e tIaits van l:mr. 1011 bij een
opperwaterafvoer langs de Nieuwe Waterweg, groot 400 m3/~ec., naar
kmr. 1013 (splitsingspunt Oude Maas - Nieuwe Haas) bij cen afvoer
van 1400 rn3/sec. De verlaging van de chloridegehnlten blijkt op de
Nieuwe Maas tussen beide afvoeren op te lopen van rond 250 tot rond
500 mg/l. In dit opzicht is er ""einig verschil tussen de H. vJ.- en
L.W.-stroomkentering en het

ge~iddelde

over het getij. Het overeen-

komstige punt op de Oude Maas verschuift van kmr. 1000,5 naar kor.
1002,5 of van rond 3,5 tot rond 1,5 k::] bovenstroor."'i3 va.n de "open"
Hartalmond. Op de Oude Maas blijkt de verlaging van de chloridegehalten tijdens de L.W.- en H.W.-stroomkentering en ook cemiddeld
over het getij in eenzelfde orde van grootte als op de Nieuwe Maas
te liggen.
Uit de berekeningen kan verder worden afgeleid, dat in de toestand: Deltaplan, stadium 11 (na 1978) ter plaatse van de mond van
de Hollandsche IJssel (kmr. 994) de zee-invloed tijdens de L.W.stroomkentering bij een llopen ll Hartel~anaal bij afvoeren lanes de
Nieu~e Waterweg van 585 m3/scc.

en meer niet meer merkbaar is. In de

-38bestaél.~de toestand (Deltaplan,
bedra~gt deze afvoer

625

stadium I, met "gesloten" Hartelkanaal)

m3/sec. en meer. Hierbij behoort thans een

Rijnafvoer te Lobith van rond 800 m3/sec. Zie ook tûbel
De bij het tweede Geval

(4

5.1.

-11, H.K.-O) hehorende Rijnafvoer hangt

in sterke mate af van de na 1978 optredende riviervateronttrekkingen
en eventuele verdere ingrepen in de natte infrastructuur van het
Noordelijk Deltabekken. Gesteld kan worden, dat bij een "open"
Hartelkanaal de Hollandsche IJssel langer tegen verzilting kan
worden gevrijwaard c.q. de mogelijkheden voor wateronttrekking aan'
het Harincvlietbekken c.a. worden vercrooto

Tabel

5.1.

Afvoer Nieuwe Waterweg bij verzilting mond Hollandsche
IJcsel (kmro

994)

Delta-

Hartel-

Afvoer lane s de IheU':e '\/aterueg, wa:·rbij

plan,

kano.'!.l ,

tijdens de L.W.-stroomkentering de zee-invloed

t

,.

niet ncer mel'kban.r is op èe NieU\le !·Iaas t.p.v.

~aC',}.l\m

1/11

D

/

0

kr.1r.

994 = mond

va11 de Eollandsche IJsr;el

à- I

H.K.-D

625

m3/.'3ec. (800)

[}.-II

I{. K.-O

585

m3/E;ec. (

_.

-

- _. )

-

rrussen haD.kj cs is voor de bestaande toeGtand (== 13.'1'.) de bjjbe!lOrende Hjjnafvoer vermeld. H.K.-D/O - Hartelkanaal "gesloten" resp.
"open".
,

Op grond van het

voren3ta~nde

en de in appendix B weerge-

geven onderzoekingen en berekeningen kunnen de volgende conclusies
1t!orden Getrokken:
1. Het openen van het Hartclkana,tl heeft geen ongunstiGe invloed op

de algemene
Tijdens

v~rziltingstoestand van

norm~le

bij een "open

l

!

het Noordelijk Deltabekken.

getij-OMstandigheden zullen de chloridecehalten

HartelktUla'ü, voorzover beinvloed door de zee,

- ten tijde van de LevJ.-st'roomkentering op
Deltabekken iets lager zijn en

h(~t

p;ehele Noordelijke

ten tijde van de H.W.-stroomkenterine langs de Nieuwe

Water~eg

en de Oude NaE',S tot even bovenstrooms van het "open ll Hartelkanaal
iets hoger, manr verder de Oude Maas op en ook op de Nieuwe
Haas ",eer iets lacer zijn dan bij een
opwaaiin~en

Tijdens sterke

lI

ges l o ten" Hartelkanaalo

van het gemiddelde zeeniveau, zelfs

als daaraan afwaai ineen zijn voorafcegaan, zal het eevaar van een
achterwaartse verzilting van het Noordelijke

Deltabe~(en

door

het openen van het Hartelkanaal eerder iets af- dan toenemen,
in het bijzonder langs het traject Nieuwe Maas-Noord-Dordtse Kil.
Deze conclusies celden alleen voor het geval het bestaande gemiddelde
bodemprofiel van de benedenloop van de Oude Haas tot
~s

,hlijft gehandhaafd. Daarvoor

~:rlr.

10D3

naar verwachting vastlecging van

de rivierbodem met stroombestendig materiaal noodzakelijk.
2. Op grond van het voorga,mc1e zal het openen van het Hartelkanaal

in ieder geval geen nadeliGe invloed hebben op de inlaatmogelijkheden van de pri.::;e cl I eau aan de Oude Haas ter plaatse 'lande Bcrcnplaat. Ook de Hollandsche IJssel zal hierdoor als
zoet water voor het

~id:en-westen

onder de

~anvoerweg

van

Genoe~de omGtandiGhed~n

niet nadelig worden bernvloed.

3. ].Jit ton niet "!Orden gezeGd

V':-U':

nisse-Inlnatsll:is aan de Oude

de inlaatr:.oc;elijkhe6en vnn de Spij1':e1'1D..J.[3

(kt"]r. 10(3), direct bo.. . . enstrooms

van het Hartelkananl (\.cmr. 1003,7). De hi er bij lage ri vierafvoeren
reeds

besta~nde

openen van het

marginale inlaatmoGclijkhedón zullen door het

~artelkanaal

iets

Gevoelig~r

worden voor lage

Rijnafvceren en gctij-~fwijkinGen. In het plan voor de ruilverkaveling Voorne-Putten is het verplaatsen van de hoofdinlaat van
de BrieL:;e f':nasboczem nae-.r het S"pui ter pla,üse van de nond van de
Bernisse opgenomen. Het ruilvorkavelingsplan is inmiddels in stoGmin~
ce tracht en aancenOI'ien.

Hel~eninG

houdend met de verc1.er'c voo}:'bereicling

van het Bernisaeplan kan de nieuwe inlaatmogclijkheid begin 1979 in
gebruik worden genomen, waardoor de inlaatmocelijkheden van het
Brielse Heer zijn veiliggesteld.
Indien het I3ernü,,;eplccll later e;ereed is dan de ~IElrtell:~naalwerken kan door moer C0bruik te maken van de bij de inlaatsluis
Spijkenisse cernstalleerde pompen het nadeel worden ondervangen.

-404. Ook bij een " open lt Hartelkana.al dient bijzondere aandacht te Vlorden
besteed aan de zoutbestrijding bij de Rozenburgsesluis door middel
van luchtbellenscherMen en een voldoend grote

spuistroo~.

De beno-

diGde doorspoeling bedraagt 22 m3/sec. Thans vindt het doorspoelen
pla.?ts door de schai ven vnn de cl uis. Bij de bovene;enoemde grotere
hoeveelheid, 22 m3/scc. t.o.v. thans

8

m3/[;cc., is dit niet meer

mocelijk, zonder de ook nog toenemende scheepvaart te hinderen o
Ten behoeve van het doorspoelen zal dan een doorspoelduiker
moeten worden aanGelegd.
Bij een "open" Hartelkanaal is de situatie met betrel:king
tot de zoutbelasting vanuit

~et

Hartelkana~l

op de Oude Mans

.. ~'gunstiger" dan bij een gesloten Hartelkanaal , zelfs als dit
kanaal geheel zou zijn verzilt.

Im~ers

gedurende de laatste 2 uur

van de ebf;tse op de Oude tiaêcs staat het IIartell:ananl op "instroming", zodat dan het lanBsstromende rivierwater niet vanuit het
Hartelkanaal

rne~

~out

kan worden belast. Hierdoor zal het dircct

na de L.W.-stroornkentering langs de
"tCl'U[;3tror.lende ll

oppf~r1.!2..t~r

Spijkeni8~er

Inlaatsluis

zijn oorspronl:elijke chloriclecehal te

behouc1en.

50 Eet Enrtell:él.nr,:Ü zal btj laGe Rijnafvoeren
de

:bllandsc~le

lange kanaal

ecrl~er

verzilten do.n

1J8,'·el. Het vcrziltin[':sproccs zal op dit ca. 25 lu::

echtc~

in een veel lanczaMer tempo verlopen, dan op dc

Hollsndsche IJssel, w~~r dit ca. 4 i

5

daGen duurt o Daarbij kan dG

zoetwaterbuffer van het Hartolkanaal, groot ca. 3/4 van de kanaalinhoud bij H.W.-stroornkcntering (ca. 3/4 van de kananllenzte),
een chloridecehalte vCl'krij[;en, dat ten

hoo~8te

gelijk is

a~n

het

chloridegchalte vnn de Oude Maas, even bovenstrooms van de !Iartelmond, ten tijde van de L.W.-stroomkentcring. Stijgen daarna de
afvoeren van Rijn en

Na~G

weer tot hun normale waarden, dan zal het

Hal'telkanGal door diïfu:3ü, in een even lancz,,{am tempo Horden ontzilt. Deze ontzilting kan \"lorden \,'crsneld door het "open" Hartclkanaal op het einde van de ebfase van het Getij vanuit de Oude
Na;'.,; door te spoelen via de

HozenburGL)(~-sluiso

-412~2~~~_~E~~ë~~~~-~~~~~~~-~~:~~~~
De spuisluis in de Brielse Maasdam is ontworpen voor lozing
op het Beerkanaal. Bij de aanleg van de Maasvlakte is het Hartelkanaal
doorgetrokken tot de zeezijde van de Maasvlakte. De spuisluis loost
thans op het Hartelkanaal, waardoor in verband

~et

het constante

lagere kanaalpeil in principe continu kan \'1orden gespuid. De capaci tei t
van de spuisluis is in de huidige toestand dan ook belangrijk hoger
dan de ontwerp-capaciteit.
Uit berekenineen blijkt, dat bij gemiddelde

o~standigheden

op het open Hartelkanaal en bij een waterstand op het Brielse Meer
Gelijk aan NAP de oorsprónkelijke

c~paciteit

van de spuisluis met ca.

15% afneemt. Bij een "'Jaterstand op het Brielse

~1.eer

van NAP 0,20 m

bedraagt de afne~ing ca. 50%0
Hiertegenover staat dat na uitvoering van de ruilverkaveling
Voorne-Putten en het gereedkomen van de

rioblwaterzuiveringsins~allatie

op westelijk Voorne met kleinere spoelstromen en dus met een kleinere
capaciteit van de spuisluis kan worden volstaan.
Voorts kan door het aanbrengen van een bodemverdediging in het binnenspuikanaal het maximuM spuidebiet worden verhOOGd. Op

de~e

wijze zal

ook bij een open Hartelkanaal het Brielee }Ieer voldoende afwatering
kunnen hebben o

Door det relatief nauwe
plaatse van de Hartelbrug

v~ndt

~ond

een

van het Hartelkanaal ter

~rote

menging

het water, dat bij ieder getij het Hartelkanaal

pl~ats

van

instroo~t.

Als gevolg hiervan treedt geen zouttong op, die het kanaal lRncs
de bodem binnendringt. Onder normale omstandigheden wordt bij
vloed ca. ~ van de lengte van het kanaal (ca.

6

km) gevuld met

water, dat het Hartelkanaal binnenstroomt vanaf de Oude Maas.
Bij L.vl.-stroomkentering is het

chloridq~dléJ.lte

hiervan gelijk

aan dat van het door de Oude Maas afgevoerde bovenrivierwater (gemiddeld
chloridegehu.lte ca. 250 mg/l); bij H.1d.-stroomkentering varieert
het gehalte tussen dat van de bovenrivieren en het maximum chloridegehalte bij de mond van het Hartelkanaal.
Het resterende deel van het Hartelkanaal blijft gevuld met door de
Oude Haas afgevoerd bovenri vier~·later.

De boc',,;mcesteldheid in de oostelijle 6 km van het kanaal
is nogal wisselvallig. Uit de ter beschikking staande gegevens kan
globaal de conclusie worden getrokken, dat de bovenste

6 km uit klei

of veen bestaat, daaronder een ca. 15 m dikke laaG fijn slibhoudend
zand, welke weer door een nagenoeg ondoorlatende laag wordt begrensd.
In verband met de wisselende waterstand wijzigt de grondwaterstroom door de slibhoudende zandlaag van richting. Slechts een
deel van het in de grond gedrongen water zal na verloop van tijd
het VoedingskAnaal bereiken o De hoeveelheid kwelwater zal groter
zijn en ook een hoger chloridegehalte hebben, nRarr.late de waterstand
op het Voedingskanaal lager is.
Onder aannane van een waterdoorlatendheid~co;ffici~ntvan
de slibhoudendc zandlaag van K= 10- 5 m/s r;evon de" uitr;evoerde berekeninGen
voor de oostelijke 6 km van het kanaal het volgende resultaot.
Tabel

5.2. Kwelhoeveelheden Hartelkanaal - Voedingskanaal

1:/3. te?' stand

Brielse neer

-

hrel
'~3/ "--'
c'

5.10-

NlU'

m3/jailr

J.;

4

_J~

N;,P-O,10

12.10

N!,P-O,20

-4
19,30 1 0
26,4.10- 4

_........

NAP-O,30

-

'

chlorièc[':cha lte
in r.:g CI/I VCa.n
het 1:1.:~?1':!;-~ t.(\ . .

15.800

LI60

38.100

835

60.500

1260

83.000

Gedurende het 10 halfjaar van 1972 werd

.

1475

-

62,7 miljoen

~3

water bij Spijkenisse ingelaten; in het 2e halfjaar 30,6 miljoen m3.
Als gevolg van de kwel zou het chloridegehalte van het in het 2e
halfjaar ingelaten water (aanr;enomen op 250 me Cl/I) bij ccn waterstand
van NAP op het Brielse Heer verhoogd worden met 0,05 I'1g Cl/I en bij een
vater-stand V3.n NAP - 0,30

m

met 1,65

mg

Cl/l o Dez.e gerinGe verhoging

van het chloridegehalte van het water van het Brielse Meer is te
verwaarlozeneten opzichte van het gehalte van het water van de bovenrivieren, dat via het Voedinr;skanaal wordt aangevoerd.

l_>_re.:;.1;.;;.1. :;.t, 1l_..:.8.;. l-:;8--:b.. ;:o-,'J. ;. '"_'_v.:.a n. !.:!!~n_. _k_c~:
Zoal~

in parar;raaf

5.3 reeds is vermeld, is uit getijberekeningen

gebleken, dat de bestaande hoogwaterkering langs de zuidoever van
het Hartelkanaal in het geval van een epen verbinding hoog genoeg en
behalve over een zeer kort gedeelte voldoende sterk is om de bij deze

-43situatie behorende maatgevende stormvloedstanden te keren. Uit dien
hoofde is een keersluis dan ook niet nodig.
Onderzocht werd of nog andere aspecten voor ne bouw van een
keersluis pleiten.
De kosten van de

aanpassingswerk~n op

het Hartelkanaal zullen

geringer zijn als door een keersluis wordt voorkomen,dat extreme
waterstanden op het kanaal kunnen optreden. De vermindering van de
kosten van de aanpassingswerken is echter gering ten opzichte van
de bouwkosten van een
In paragraaf

ke~rsluis.

5.5

is verneld, dat door het openen van het

Hartelkanaal de achterwaartse verzilting op het Noordelijke Deltabekken
ook tijdens sterke opwaaiingen eerder gunstiger dan onr-;unstiEcr wordt.
Alleen de inlaatmogelijkheden van de inlaatsluis bij Spijkenisse zullen
iets gevoeliger worden voor lage rijnafvoeren en getij-afwijkingen dan
thans hét geval
par.

5.3.2.

is~

Dit nadeel kan echter worden opgeheven, zoals in

is vermeld. Ook uit dezen hoofde laat de bouw van een keer-

sluis zich dus niet rechtvaardigen.
Wel wordt nog onderzocht of luchtbellenschernen, die als verticale
diffusoren werken in de mond van het kanaal en loodrecht op de as
daarvan, nog wenselijk kunnen zijn. Voor een nadere uiteenzetting hierover
wordt verwezen naar appendix B.

Aannassinr:en van en wijziRinr-;en in de bestaande sitUatie

Aan het Hartelkanaal liggen een aantal kunstwerken, welke
"

bij een open verbinding zullen moeten worden aangepast of waaraan
extra voorzieningen moeten worden getroffen. De Kleine Hartelsluis
heeft bij deze oplossing geen functie meer en kan vervallen. Het
verbindingskanaal tussen de Kleine Hartelsluis en het Hartelkanaal
kan, voorzover er geen passende bestemming aan kan worden gegeven,
worden gedempt.
Hoge transporten zullen het beweegbare deel van de Hartelbrug
moeten passeren. Dit deel ligt over de Grote Hartelsluis, zodat deze
transporten door de sluiskolk moeten varen.
Bij grotere stroomsnelheden zal gezien het beperkte profiel de doorvaart
bij een openstaande,sluis niet voldoende veilig kunnen gebeuren o In die
omstandigheden zullen deze transporten worden geschut.

-44De Grote Hartelsluis wordt om deze redenen gehandhaafd.
Het alternatief is een zeer dure opruiming van een vrij nieuwe sluis
met aanvullende werken.
Het schutpeil in de Grote Hartelsluis en de Rozenburgsesluis
mag de stand van NAP + 2,80 m niet overschrijden, omdat de kolkwanden
hierop berekend zijn. Bij hogere waterstanden moeten de buitenste
deuren in het binnen- en buitenhoofd keren. De waterstand in de kolk
zal bij lekkage van de deuren door pompen op peil moeten worden gehouden.
Via het naar de Kleine Hartelsluis lopende verbindingskanaal
kan bij een hoge buitenwaterstand de grondwaterstand achter de kolkwanden aan de noordwestzijde van de Grote Hartelsluis stij-gen o Door
de~ping

van een deel van het verbindingskanaal is dit te voorkomeno

Evel\tueel zijn voorzieningen mogelijk.
De geleidewerken aan de Hartelkanaalzijde van de Grote
Hartelsluis kunnen gedeeltelijk vervallen. Het deel, dat blijft gehandhaafd zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.
De geleidewerken aan de Oude Maqszijde kunnen worden gebruikt als
wachtplaats bij extreme waterstanden of ongunstige weersomstandigheden
en tevens als wachtplaats voor hoge transporten.
De zuidelijke eindmoot van de Rozenburgsesluis zal in
verband met de belasting bij extreem lage waterstanden (laagst
bekende waterstand NAP - 2,25 m) moeten worden voorzien van ontlastvloeren achter de wanden van de eindmooto
Evenals bij de Hartelsluis zullen aan de geleidewerken aan
de Hartelkanaalzijde van de Rozenburgsesluis ecn aantal voorzieningen
moeten worden getroffen om hen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Voorts zullen aan de"zuidelijke vleugelwandenvan de Rozenburgsesluis en de openingen voor het doorlaten van de hoofdliggers in de voorwand van de brugkelder bij deze sluis voorzieningen moeten worden getroffe
Uit onderzoek is gebleken, dat de technische voorzieningen,
welke getroffen moeten worden om de Grote Hartelsluis en de Rozenburgsesluis aan de gewijzigde omstandigh~den aan te passen, uitvoerbaar zijn.
Een bijkomend voordeel van de open Hartelverbinding is, dat
de ruimte, welke vrijkomt, doordat de Kleine Hartelsluis kan vervallen,
gebruikt kan worden voor het leggen van kabels en leidingen o

5.7.2. Doorvaarthoogte bruggen
------------------------------Doordat in plaats van een nagenoeg vast kanaalpeil eb en
vloed op het kanaal zullen optreden veranderen de doorvaart mogelijkheden
van de bruggen o In tabel

5.3.

zijn aangegeven de hoogteliggingen van

de bruggen en de beschikbare doorvaarthoogten bij een aantal waterstanden.

-45Tabel

5.3.

Doorvaarthoof,ten brugf,en Hartelkanaal
Becchikbare doorvaarthoogte
lHoogte
in m
onderkant
t".o.v.
in
m
t.o.v.
t.o.v.
!brug
NAP
<:"'rensDeil
G.1. v!.
G. H. VI.
t.o.v.

Brug

11,50

Hartelbrug
Harmsenhrug
Dintelhavenhrug
Suurhoffbrug

10,55
10,35
11,10

In deze tabel

9,45

11,93

10,62

8,41
8,15
8,87

10,98
10,78
11,53

9,59
9,34
10,07

m)

75

(over

5.3.

is

uitgega~n

van een grenspeil, het peil

dat één maal per tWAe jaar ..., ordt overschr0den, te SpijkeniGse Van
NAP +

2,03

m met een opslingering van het getij ~nn het westelijk

eind van het HarteJkanaal van

0,25

m.

0,44 m,
hierbij 0,01 m,

G.L.W. respectievelijk G.H.W. te Spijkenisse zijn NAP respectievelijk NAP +
respectievelijk

0,19

0,87

m. De opslingering is

m.

Het Amsterdam-RijnkQnaal en de Schelde-Rijnverbinding hebben
een doorvaarthoogte van

9,10

hOOGte bij het erenspeil niet
Harmsenhrug met
met

0,95

0,69

5.3.

m. Uit tabel
aa~we~ig

is.

o~

blijkt, dat deze doorvaartdit te bereiken zal de

m moeten worden verhoo~d, en de Dintelhavenhrug

m. Bij de Suurhoffbrue is de doorvaarthoogte in het midden

van de overspanning groter, zodat een verhosing van deze brug achterwege
kan blijven.

De bodem van het Hartelkanaal had bij de aanleg een ontwerpdiepte
van NAP -

5,50

m. Plhatselijk ligt de bodem op een grotere dieptc o Bij de

laagste stand van het kanaalpeil van NAP -

0,50

m is ten minste

5

m water-

diepte aanwc2ig. Als het Hartelkanaal in open verbinding is gebracht
met de Oude Maas zullen de dan optredende laagwaterstanden over het gehele
kanaal nagenoeg gelijk zijn.
De

laagwaters~and,

welke met een frequentie van 1 maal per 2 jaqr op het

Hartelkanaal zal optreden bedraagt NAP Een bodemdiepte van NAP -

6,00

1,40

m.

m Hordt bij deze weinig freqyent voorkome~-

de standen voldoende geoordeeld.

-46In het deel van het Hartelkanaal ten oosten van de Rozenburgsesluis is ook de stroomsnelheid van belang voor de dieptebepaling o
Uit modelonderzoek is gebleken, dat bij een bodemdiepte van NAP - 6,50

1 - 7,00 m een

aan~aardbare

situatie kan worden verkregen.

5.7.4. Ond~rhoudsbagGerwerk
--------------------------Getracht is de orde van grootte van de jaarlDks te baggeren
hoeveelheid bezonken zand en slib te bepalen. Hierbij is gebruik gemaakt
van een beperkt aantal metingen van het gehalte aan sediment in het
water van de Oude Maas
zou worden

gedu~ende

de perioden, dat het Hartelkanaal gevuld

als een open verbinding zou worden gerealiseerd. Het

gemi~delde

totale sedimentgehalte van deze metingen bedroeg 52 mg/l,

waarvan gemiddeld 22 mgll bestond uit deeltjes kleiner dan 50 micron.
In de voorhaven wordt momenteel 65.000 m3/jaar gebaggerd;
gezien de veel grotere oppervlakte en aanwezige neren wordt dit voor de
toekomst geraamd op 150.000 m3/jaar. In het voorste ruime gedeelte van
het Hartelkanaal zal verder naar verwachting 50.000 m3/jaar gebaggerd
moeten \;orden. In het hierop volgende traject tot de Seinehaven zal,
gezien de hoge snelheden, geen sedinentatie plaatsvinden.
De resterende aanslibbing zal zich
nabij de Seinehaven,

wa~r

conccntre~en

in het gebied

de stroomsnelheden mede als gevolg van de

grotere breedte belangrijk zijn afgenomen. Uitgaande van een uitstromend

sediMent van 25 mell kan hier 140.000 m3 basger\-lerk per janr verwacht worr..1

Bij een open Hartelkanaal zal de getijbeweging op het kanaal
doordringen. De oeververdediging zal aan dio omstandigheden moeten worden
~áhgepast.

Voor de bepaling van de hoogte is ervan uitgegann,

dat het

drijvende vuil bij een waterstand, welke eens per jaar optreedt op het
verdedigde deel van de oever moet komen om schade aan de grasmat te
voorkomen.
De waterstand, welke met een frequentie van eenmaal per jaar
in Spijkenisse wordt overschreden bedraagt NAP + 1,96 m. Rekening houdend
met de opwaaiing c.q. afwaaiing op het kanaal en de golfoploop veroorzaakt door windgolven of scheepsgolven zal de oeververdediging moeten
worden verlengd tot een hoogte van ca. NAP + 3,50 mo

-47Langs de onderzijde van het talud treden als gevolg van de
getijstromen en de krachtige retourstromen, veroorzaakt door geladen
schepen bij lage waterstanden, zodanige stroomsnelheden op, dat bij
lage waterstanden en dus geringe vaardiepten aantasting van de talud3
kan optreden.
De oeververdediging moet om deze reden op het Hartelkanaal
van de mond tot de Seinehaven worden doorgetrokken tot de bodem van het
Hartelkanaal. Voor het r~cterende deel is een oeververdediging vooralsnog
voorzien tot NAP -

5.7.6.

4 m.

Bodemvastlescing gedeelten Oude Maas en Hartelkanaal

---------------------------------------------------------~-

Op het cedeel te van de Oude ~:aas benecJ.enstrooms van het Hartelkana~l zullen na het openen van de Hartelmond de maximale stroomsnelheden

gemindeld over het ~rofiel toene~en met 15 à 20%, waarbij zij onder ge~iddel
de getij-o~standigheden en rivierafvoeren oplopen tot rond 1,1 Ij/sec.
Door deze grotere s~roonsnelheden is een belangrijke profielvercrotine wa:-;.rschijnlijk. Aangezien dit voornamelijk een verdiepine zal
betekenen, hetceen onsunstig is met het oog op de zoutindringine vanuit
zee op ~c Oude Mnas, zullen maatregelen nodig zijn om h0t bestaande ge8iddel.
de bodeMprofiel te handhaven Over dit benedenstrooms van de Hartelmond
cele~en

sedeclte van de Oude Maas.
In de relatief nauwe mond van het Hartelkanaal t.p.v. de

Hartelbrug zullen bij cemiddeld r;etij, rJ<:l.xir:w.al ger.1.iddeld over het profiel,
snelheden 0r,trer.en van ca. 1,2 r~/Gec. In de voorhaven en he1;tkRnaal zelf
zullen als gevolg van het crotere doorstroomprofiel lagere maximum snelheden voorkomen, terwijl naar het westen toe de stroomsnelheden eeleidelijk
aan afneren, doordat de kornbergingsdebieten verminderen.
De stroomsnelheden in het oostelUk gedeelte van het Hartelk<:l.naal
tussen Hartelsluis en Seinehaven zullen 0,7 à 1,0 m/:3ec. bedra[;en.
Nabij de Seinehaven en de Rozenburgsesluis is het Hartelkanaal zeer breed,
terwtll westelijker de komberginesstroor.1. verder is afgenomen.
Over het oostelijk gedeelte van het Hartelkanaal bestaat kans op
aantastine van de bodem, zodat waarschUnlijk bodembescherming nodig zal zijn.

5.7.7. Recreatieterrein
----------------------Aan de zuidoever van het Hartelkanaal ten noorden van Brielle
ter hoogte van de doorgraving Kleihurg - een bij de aanleg van het Hartelkanaal verlegd gedeelte van het Brielse Meer - ligt buitendijks een recreatie
terrein, dat 55n geheel uitmaakt met het recreatiegebied langs het Brielse
Meer. Om dit recreatieterrein, dat door de wisselende waterstanden op het
Hartelkanaal verloren zal gaan, te kunnen behouden,zal een kade rond dit
gebied moeten worden gelegd o

-48Het grootste deel
van het recreatieterrein zal binnen de nieu\Je kade komen te liggen,
alsmede een wateropnervlak, dat thans tot het Hartelkanaal behoort
en dat recreQtief kan worden inserictt.

5.7.8.

Ov~rige aanpR88in~en
------------------~--------

Door het Hartelkananl zijn een aantal kabels en leidingen
gelegd. Doordat de oeververdedigingen langs de hoogl'Rterkerende dijk
verlengd zullen moeten worden en de bodemligging door

bodem~escherming

en onderhoudsbazserwerk kan vari~ren, kan het nOdiz blijken de hoogteligiing van enkele ko.bels en leidinGen te \-Iijzigen o
Op enkele punten wordt aan het Hartelkanaal door de industrie water onttrokken voor gebruik

~ls

...

koelwater. Deze inlaten zullen

n:-m de \·liscelende vlo.tcrst'md moeten\'lo:-àen a~,ngep[u>t.

001:

e~ü:ele

l"Rr1.en, loc\:o.llen en particuliere steic;ers van

lanes het Eartelkanaal cn a9nliGgende havens gelecen bedrijven
zullen 130vJi j zigd moeten 'dorden, in verband met de wisselende wa te:::-stc..nbij (la Dintelhn.v2nbruc en de Harmsenbrug

aan~epast

worden.

Op de uit nautiGch oogpunt

noodza~clijke

aanpassinGen van de

vormgeving van het splitsingspunt Oude Maas - Hartelkanaal is reeds
gewezen in paragraaf

5.4. In parasraaf 5.5. zijn de maatregelen

Genoe~1,

die uit een ocgpunt van vlaterhuishouding mogelijk dienen te \lOrden
getroffen.

6.
TIJDSCHl;HA' S
6.1. Tijdschema's

EH AANL~~GKOS'I'BN

Tot het moment, dat 56n van de mogelijke oplossingen wordt
gekozen zijn de tijdschema's voor de realisering van beide ontwerpen gelijk. Aangezien thans reeds voorzover mogelijk de definitieve
ontwerpen van beide oplossingen worden gemaakt, kan de tijd, benodigd
voor het ontwerpen en bestek maken, worden bekort. Nadat de beslissing,
welk plan ffioet worden uitgevoerd voor de capaciteitsvergroting van
de Hartelmond is genomen, zal het ontwerp nader uitgewerkt en bestekskIaar gemankt moeten worden. In het definitieve
resultaten van het thans lopende onderzoek
,

ont~erp

wo~den

moeten de

verwerkt.

Het bouwen van de sluizen, het aanleggen van de wachtgelegen-

heden ter weerszijd2n van de sluis en het aanpassen van de aansluiting
van de mond van het Hartelkanaal aan de Oude Maas vereen ren bouwtijd
van ruim

4

He]~eninG

houdend met het b ::steksl~la[J.r maken

jaar, waarbij Geen rekening is gehouden met continu werk.
Vé.'..n

de 'olerken kunnen de

niemre sluizen in de loop van 1980 in Gebruik \lorden cenopen.
Voor het

l.'.é~~~en 'Jan

IIartcl1-~ana'll

van het

de open verbindinG z0.l de n,msluiting

o.2n de Oude Hac,s moeten zijn aancepast, zullen

de clooiingcn lanGS het HartelkanaóÜ 17lor;t8n zijn verlenGd en zal naC'.r
ver~achting

bodemverdedigins moeten zijn

van

(1:,

van

Harteli~anéJ.r'_l.

ann~8bracht

op gedeelten

Cude Eaas henec1enstroo.ls van het Hartelkanaal en op een deel
Voorts moeten' tec:lnische voorzieningen worden ge-

troffen aan kunstwerken, kaden, en enk81e zinkers, e.d. en zal de
strook land ten zuiden van de Grote Hartelsluis moeten worden doorgebagGerde
De uitvoering van deze werken zal na ca. 2

jaa~

zover gevor-

derd zijn, dat de open verbinding door de scheepvanrt in gebruik
genomen kan worden. RekeninG houdend met de voorbereidingstijd van de
werken kan de open verbinding in de loop van 1977 in gebruik zijn o
Bij beperkte financi~le middelen zal dit echter niet haalbaar zijno
Indien dezelfde middelen per jaar beschikbaar zijn als hij een gesloten
oplossing, dan kan de open verbinding eerst in de loop van 1979gereod
zijn.

-50.6.2.

Aanlegkosten

§~~~2~_~~~~~§~~~!~~_~~~~~~E~~~~~~§
De aanlegkosten voor de oplossing, waarbij ter vergroting
de capaci tei t

V'ln de Hó.rtelmond extra sluizen Horden geboU\'I'd, bestaan

uitgedrukt in miljoenen guldens uit:
a. bomicosten 2 sluizen 24 x

280

m en ce:::'eide vlerken

b. cronclHerk en aanleg glooiingen, als:nede het aan-

f.
f.

70,0
15,3

passen van de aansluiting van de mond van het
Hartelkanaal aan de Oude

Ma~s

c. aanpassen elooiingen !Iartelkanë"l.el

f.

è. bouw van doorspoelduikers respectievelijk bij

f.

" Hartelsluizen

2,9
8,8

en Rozcnhur:sesluis

e. onderzoek

f.

f. schecpvaetrtrcGeling

....

1,5
0,2

f.

98,7

omzetbcla~ting

Inclusief

-t'

f~~~§~

en onvoorzien

De ë"l.a.nlcgkosten voor de oploGsinG, w:'é1.rbij ter
vergrotil1g

vc~n

de capé1.ci tei t van de

Hartel~ond

een open verbinding

wordt gemaakt tUBoen het Hartelkanaal en de Oude Maas bestaan,
uitgedr~{t in miljoenen g~ldens uit:

f.2,4

a. aanpassen Grote Hartelsluis en buiten bedrijf
stellen Kleine Hartelsluis

f. 22,6

b. grondwerk en aanleg glooiingen, alsmede het
aanpassen van de aansluitinG van de mond van het
Hartelkarw.l ae.n de Oude HaiJ.s

f.

c. vastleBsen bodem Oude Haas
d. aanpassen Hartelkanaal en de daaraan geleGen
e. aanpassen van de aan het Hartelkanaal gelegen

wer~en

f.
f.

5,6
47,7
16,2

havens en de daaraan Belegen werken
f.

v~n

onderzoek

g. scheepvaart regeling

Inclusief omzetbelasting en onvoorzien

1,5
f. 0,2
f. 96,2
f. 120

f.

=====~=

N.B. de genoemde

bedrage~

zijn op prijsbasis 1972.

§~~~~~_QR~~~~!~0~~_~~~~~~~-~~-~~~~~~
a. Zoals reeds in paragraaf 1.1. is vermeld zal het noodzakelijk zijn

tijdelijke wuchtvoorzieninsen te

ma~en.

De kosten hiervoor zijn

niet in de bovenstaRnde opstelling opgenomen, omdat dit geen
kosten voor het project zijn, doch kosten voor de beheerder.
Bij de kosten/baten analyse zijn deze kosten wel opgevoerd.
b. Zoals in de paragrafen

4.2. en 5.4. is vermeldt zal ben tijdelijke

scheepvaartrecclpost moeten worden opgericht.
c. De totale kosten komen ten laste van de gemeehte Rotterdam en

het Rijk vol sens een nader te treffen regeling.
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ECONOHISCHE BESCHOUVIINGEN

7.1.

Alternatieve

beslissin~en

Ten aanzien van het al of niet vergroten van de capaciteit
van de scheepvaartverbinding Oude Maas - Hartelkanaal zijn

3 mogelijkheden

te onderscheiden:

o

het huidige sluizencomplex wordt niet verbeterd; er wordt volstaan
met de bestaande kleine en grote sluis,

1 de huidige gesloten verbinding wordt verbeterd; in de loop der
tijd worden een tweede en derde grote sluis aangelegd,
~

de verbinding wordt open gemaakt; zoals is aangetoond behoeft in
deze situatie geen keersluis te worden aangelegd.
In de voorgaande paragrafen is gebleken, dat deze mogelijk-

heden - mits enige investeringen worden verricht· (door spoelduikers
bijv.) - niet tot gevolg hebben, dat de waterhuishoudkundige situatie
in zijn totaliteit verslechtcrt o Bij de onderhavige kosten-batenanalyse zijn derhalve de waterhuishoudkundige aspecten buiten beschouwing
gebleven en wordt de aandncht beperkt tot de scheepvaart- en havenaspecten

7.2. Aspecten
Bij deze kosten-batenanalyse is rekening gehouden met:
a. inv~steringsuitgaven in het sluizencomplex of de open verbinding,
b. investeringen in wachtplaatsen,
c. onderhouds- en exploitatiekosten,
d. schade voor de Nederlandse economie als gevolg van het oponthoud
voor de binnenschepen bij de schutsluizen,
e. schade voor de Nederlands~ economie als gevolg van doorvoerverlies
in geval van prohibitief nponthoud bij de schutsluizen,
f. kapitaalverlies; schade voor de Nederlandse economie als gevolg
van onderbezetting van de bestaande supra- en infrastructuur in
het Rotterdamse havengebied,
g. veiligheidsaspect o

Algemeen
Bij de opstelling van een kosten-batenanalyse dient te worden onderzocht
of volstaan: kan worden met een ge1soleerde, projectmatige aanpak of dat
een analyse moet worden opgesteld voor een gehele route/vervoersrelatie o
Er kan nl. sprake zijn van baten, die alleen bij verbetering van een
hele route optreden en die piet goed aan afzonderlijke projecten kunnen

-53worden toegerekend o
In het onderhavige geval mag de analyse beperkt worden tot het Hartelsluizencomplex en behoeft niet de gehele (belangrijkste) route (Rotterdam-Duisburg) in de beschouwing te worden betrokken, omdat de hiervoor
genoemde baten, zoals hieronder wordt uiteengezet, zich niet voordoen.
De gehele route Rotterdam-Duisburg bevat verschillende knelpunten, waarvan het Hartelsluizencomplex de
Hartelsluizencomplex heeft -

belangr~~ste

is. Verbetering van het

zoals nog nader zal worden uiteengezet -

als belangrijkste baten: vermindering van oponthoud en het niet optreden van doorvoerverlies. Opheffing van de overige knelpunten leidt
tot (relatief gerincere) vermindering van oponthoud en verhoging vim de
veilicheid. Bij opheffing van elk afzonderlijk knelpunt treden deze twee
baten op en mogen dan ook aan elk afzonderlijk knelpunt worden toegerekend.Van het

voorl~omen

van doorvoerverlies is alleen sprake indien het

Hartelsluizencomplex wordt verbeterd; ook deze bate is dus alleen toerekenbaar aan het Hartelsluizencomplex.

In de situatie 0 (handhaving van de bestaande g~sloten verbinding) - en ook in de situatie
- :::al het

pa;3~;eren

van de

1

(uitbreiding Met 2 grote sluizen)

slui;~en

tijdverlies voor de binnenscheepvaart

opleveren.
In de situatie 0 is het niet uit Gesloten, dat dan zodanig
grote passeertijden voorkomen, dat het IIartelkanaal zijn functie van
achterwaartse verbinding in meer of mindere Mate verliest. De aanvoer
via

Rotterda~

zou dan

immer~

voor de goederenontvangers te

onbetr~uw

baar worden. Aan te nemen valt, dat die vervoersomvang via Rotterdam
blij ft lopen, "lanrbij nog juist "accepto.bel" oponthoud optreedt. Hierop
wordt bij punt

7.3.

noc nader ingegaan.

x) Dit geldt derhalve ook voor de vermindering van oponthoud als g~volg
van de verbetering van het Hartelsluizencomplex o

-~Het vervoer via de Hartelsluizen is te onderscheiden in

3 categorieën: 1. binnenlande vervoer
2. uitvoer (staal)

3. doorvoer (vnl. erts).
Uit 6;n globale analyse van het Geraamde vervoer blijkt, dat de huidiGe
capaciteit van het sluizencomplex voldoende groot is on de twee eerstgenoemd~ ve~vocrscateGorie~n in de beschouwde periode (t/m het jaar

2000) te verycrken.
In deze kosten-batenanalyse is verondersteld, dat, wanneer
de capaciteit van de

scheepva~rtverbinding niet

-

op de een of andere

wijze - wordt verGroot, de doorvoer uitwijkt naar andere zeehavens,
terwijl de binnenlandse vaart en de uitvoer via de Rotterdamse haven
blijft lopen, welke dan slechts Geconfronteerd wordt met "acceptabel"
oponthoud o Aan deze veronderstellinG liet de volgende gedachtengang
ten t;rondGlag.
De uitvoer is aan de Rotterdamse haven gebonden, omdat
immers uitgegaan is van een staalveredelingsbedrijf op de
Eet binnenlands vervoer

i~:;

voor het merendeel eveneens

.:l.c..U

Maasvl~~te.

de Rot terC-;.:lr1-

se haven gebonden. Het grootste deel van dit vervoer omvat de goederenafvoer van een aantal in

~et

Rotterdamse

haven~ebied

gevestigde be-

drijven, zoals Bs;:;o-cherüe, Roour, BPHH, Troost en Gemeentewerken
Rotterdam. Voor het overige, kwantitatief vrij gerinGe, deel van dit
vervoer (granen, ruwe olie en olieprodukten) bestaat eveneens een
zekere binding met Rotterdam, enerzijds vanwege de voor de aanvoer over
zee vereiste

scheepsgroott~,

anderzijds vanwege de uiteindelijke

bestemming, welke het meest efficiënt via de Rotterdamse haven be
bereiken iso
De doorvoer (voornamelijk erts naar het Ruhrcebied) kan
uitwijken naar andere Nederlandse zeehavens of uitwijken naar buitenlandse zeehavens o Voor wat betreft de andere Nederlandse zeehavens
zou slechts de Amsterdamse haven, n~ aanleg van de voorhaven bij
IJmuiden, in aanmerking kunnen komen.
Hierbij is als volgt Geredeneerd:
het overGrote deel van het bedoelde vervoer bestaat uit doorvoer van
ijzererts naar het Ruhreebied,
- in de toekomst zal de aanvoer tiervan over zee voor een groot deel
plaatsvinden met bulkcarriers tot

C~.

150.000 dwt,

-55- een scbroken

over~eese

aanvoer via b.v. Amsterdam, zonder voorhaven,

(met 150.000 tonners varen naar Europoort/Haasvlakte, aldaar afladen
tot 80.000 dwt, doorvaren naar de Amsterdamse haven), en vandaar pér
trein of duwvae.rt naar het Ruhrgebied levert geen aantoonbaar transportkostenvoordeel op vergeleken met een overzeese aanvoer met
150.000 tonners naar b.'!. \oJ.ilhelmshaven en vandaar per trein naar
het Ruhrgebied,.
daardoor zal in dat geval West-Duitsland waarschijnlijk overgaan tot
de aanvoer van (o.m.) ijzererts via een eigen, nationale diepzeehaven,
zoals b.v. llilhelmshnven.
Doch ook wanneer gebroken vervoer niet. noodzakelijk is,
doordat bij de Amsterdamse haven de voorhaven te IJmuiden wordt aangelegd, waarover nog ceen beslisdng is genomen, zal deze niet kunnen fungeren als overloop voor het vervoer, dat niet via RotterdaQ kan worden
afgewikkeld. Volgens de gemeente Amsterdam') zal de beperkte capaciteit
van de voorhaven (200 ha netto overslagterrein) im~ers op den duur
reeds nodig zijn om het vervoer af te wikkelen, dat Goraamd is bij
afwezigheid van

capaciteitsproble~en in

de verkeersinfrastructuur

in het Rotterdance havenGebied. Of de betreffende vervoersraming
reëel ceacht kan \iordcn, wordt onderzocht door de Commissie Zeeh~vcn
over~eg.

ZolanG dit onderzoek niet is afGesloten dient een uitspraak

op dit punt vanzelfsprekend wel met de nodige voorzichtigheid te
worden Gedaan o
Op grond van het voorgaande is uitGe~aan van de veronderstelling, dat het vervoer, dat voor Rotterdam verloren gaat, uitwijkt
naar de buitenlandse zeehavens. Dit verschijnsel moet worden opgevat
als een nationaal-economisch verlies.
Ad

~:

kanitaalver~ies

---~------------------

Wanneer doorvoerverlies optreedt, moet tevens rekening gehouden worden met de moceli jkheid van kapi taalverlies.
De werken, wa~rover investeringen reeds zijn verricht door de overheid
in het ge]lele Europoort/Naasvlaktegebied kunnen immers onbezet blijven
of op een andere niet-voorziene en daardoor wellicht niet-optimale
wijze worden aangewend. Hetzelfde geldt, wellicht in mindere mate,
in verband met de geringere ondeelbaarheid, voor de investeringen van
1) Zen economische beschouwing over de voorhaven te IJmuiden,
gemeenteblad 197', bijlage E.

-5'bhet bedrijfsleven.
In de kosten/batenanalyse is dit eventuele verlies als een
PM-post oPGevoerd.
Ad..,.: veiligheidsaspect
---~------------------Er mag worden uitgegaan van de veronderstelling, dat in de
si tuaties 1 en 2 het scheepvae,rtverkeer veiliger kan worden afgewikkeld
dan in de situatie 0 (handhaving huidige capaciteit).
Er is evenwel niet gepoogd deze hogere veiligheid te kwantificeren
en in

g~ld

uit te drukken. VolstaRn is met het opvoeren van een

PM-post.

De berekening van de schade voor de Nederlandse economie
als gevolg van tijd-(oponthoud) en doorvoerverlies is, globaal aanced~id,

als volgt oPGezet.
Door het gcprognotiseerde landverrnocenaRnbod, (d.w.z. da

prognose zànder capaciteitsproblemen), te vergelijken met de capaciteit van het sluizencoMplex is een overzicht verkregen van de
gemiddelde passeertijd per schip, dat is de schuttijd plus de
overligtijd (zie de figuren

7.1.

Zoals blijkt uit figuur

7.2.).
7.2., zouden

en

in de situatie

0

(geen uitbreiding van het sluizencomplex) enorme passeertijden
optreden (in 1978 b.v. gemiddeld ~ 15 uur pcr schip). In de situatie 1
(uitbreiding met 2 sluizen) zouden de passeertijden oplopen tot
gemiddeld ca.

1i

uur in 2000. Uiteraard kornen in de situatie 2

(open verbinding) in het geheel geen pa3~eertijdcn voor o
Het lijkt weinig realistisch te veron~erstellen, dat bij
passeertijden, zoals deze in de sitUatie 0 zouden optreden, het
vervoer toch via de Rotterdamse haven blijft lopen. Zoals onder punt

7.2.

werd uiteengezet, maG er van \'lorden uitgegaan, dat een deel

van het vervoer zal uitwijken naar andere buitenlandse zeehavens o
In welke mate dit ~ervoerverlies zal optreden hangt af van wat de
goeè.erenontvan,'jers nog juist als een "acceptabele tt passeertijd beschouwen. Het bepalen van deze passeertijd is een vrij arbitraire
zaal-ç.

