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net totele jaarlljkseiie ■biiineaviiSirtverfcoor- laugs So lloord is dus {
laadvQs^oges. ia
/lantal
sohepmi
miUioesi ton
Rijuvaart
latarnatlonale vaort op B®lgi8
mi FranicrljJc
BiasoxiT&sTfc op Brsitarst en Soolsaid
Kolsavaart Llmbtirg-Rctterd^.
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pXaotaea lacgs de tfcal,5lao.s ®a ner?fod©
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On iiet aldus Y€ErRrsgeii bseld van d® biJiaaBTa,ert, dat schetsEsatlg

op de teekeniag 5 is aaE^egeven, te voltooien, dlena dat bea«im Silkkervaar de Rijavaart, zooals reexls word opgeraentt, ?iordt vesmeerderd
not road 9000 sehepea not 0m Inadvomog^ van 5l mlllioea ton ea do
ovorlge blaaenvaart «ordt varsoardard mot hat vorhaor lEiags d# Lsk op
AmaterdoBf dat hlijkana do tislliagen te l^ooss/ljk en Flanea. fcaa «?ordmi
gesbeid op 14-^5 ailHom ton «a ®©t hot vorkoer laags doa Hollaji-!is.0he 1
IJsaol, dat grootoadools is gerlcht op Rotfcerdsa on kaa tfordoa gostold

;

op rond 7*5 mlUlooa ton. Hot la&dv&mogoa van hot laarlliksoh®
Bchoepvaart—vorfcsoi' dooi* do Klou’^e Mans bodrangt nidus beacon, Biikkor* *

TOOT rond lOO mlllioeR ton «n benedoa den IJssoteond rond 106 aillioan ?
ton pop jaar, Ilierbij komt dan nog hot re<»ds geechotste Riinseevmkeor.
Be gegevms cijfero over hot verkeer door de Eia.m0 Maas alia aaa f
dm. hoogmx kant, ocidat faitelijfc moot tiordon afeetrokksai hot vei^^r
i
van do Hoosd op do
m van do Moord op dan Holiandsoh© Xlssal*
gmiovor hot Koer groote verteoap door do Mma^kmnmi daz® aftakkingoa
praktisch ivorden varsaarloosd.
§ IS*

DG Ya^3,^"t door hat Guul*
la hat bovonafcaand® jsex'd or roods op gesiozou* d»t do votart door

Uet iipui. koa i^ardan geatsld op &m juarU jksdi vorkoor van road 6CKK)
sehapcsi# B'sot a«u laadva»;iogon, van 5®
ton, 3chepo*i t.ot sea laad»
vmniogaa van moer dsn ICOO toiiji jtjomon hi or als rcg@l niot voor* hlachts
15f* van hot total© laadvoKaogen v;ordt veria’ogen door echopea met &m
laadvarmogea van wear dan 500 ton* HetIsiadvemogen van do
schepen is 85 ton* B© slcopvaart is slechts van oonig bolnag in don
tijd van de auikerbieteitca&paene, zulks in verbaad met do aanwesighaid
auikorfabriekasi t® Gud-Beyerlaad ea luttorshos^.
Bo
het Simi gelegen havenplaiitsen zijn oud-BeyarlaM*
Beyerland, Piershll ea Goudswaard aan daa linkeroevor ea Zuldlaad aan
don rochteroover. Be sohoepvaart op doze havorxplaatoen is niet groot*
,
-Blechts-

>2
Sl<Kihts 0ud-Barerlan4 liseffe ala zoodanig eaoiga beteelcsals tijdaaa d«
campagawaarti# la l?41
da ampag^ieTaart raafe baatataiaia^
Beymrlaad 9>5 aciiapea. Vooir da beoordesling ran d« bQte«&:«aia Taa d«
havaaa^ zij reremm. aaar § f6«
§ i9* Be vaart door faafe fooraaolia kaBaal»
la hot bovonataand® word eo? Toorta op gOHOz^^ dat do vaart d<»r hot
Voomaoho koa^l kaa wordaa geateld op rand 5000 schepsa, mot e«i laadv«a>
nogoa Taa 400 0(X> ton par jaar* Otot da aftestlagen rm do aeh^^,
dla aw da bold® oiad^ vaa dlt kamal, to wotm to Hioimoaluia ea to
HolXerootsluis kmm®a word®! doorgoaehat, wsrdeo reeds mododesllagai
gedaaa la § 4, bij do baschrljTlag Taa do ontwlkkoling raa d®i
van
Rott®rd<^ mar zoo* Sadort hot kanaal ala zoodanig zijn bostcsralng ho^tt
v«rl©r«ii, is h®t nlteraard in bolangrlj&haid atark aehtoruit go^m*
Ofachoon hot Igmaal bovaarbaar is isot aloopschopen van mi® 2CX>0
ton, kocien aohepen met &m laadvextiogm van meor dan 1000 ton hior zoldon
voor* Hst gotalddaMo loadvomogon van do schepm, waansoda ht^t Toomsehe
kanaal wordt bevaren* is '?5 tot 80 ton,
ihronalB op hot Spul is de alaepvaa2*t vm oanig belong in den tijd
van de suUcerbietencampajpie,
Er aal rekening nee dlm«a ta woMm g^ioudao* dat hot kanaal botoekenis kan hsbb<Ki voor het dmrlntm van iaarinovaarttiig«»
§ 20*

vaart door de %'mt£m3U

Blijkens het nadegodealdo in § 8, ward t®a b^ioove van dm zeevaartwog van DordrOGht, d® oostpiint van hateilisnd HozmiRirg doorgegravan an
ontstond aldus de Westgeol, die dm de vesrhlndlng vormt van de BotXek
eaa de Oude Kaae set het tot dm EotteMmseho Uaterwog behooreada Soheor,
De Koordgeul, die vroegor deal heeft uitgasaidct van dm zeevaart^eg van
Eottordaa m rmrh&m de o«tige verblndiag vowade taaschen de Botlek ea
de Ottde Maas eenerzijds m het ^cheur m do Hienwe Maas anderzijds« is
sedert het ontstaan van de Wsstgeul ala vaarwag niet mem omexhouden ea
door de aoheepvsart aageao^ gehoel vaplatm,
De vaart door de ifestgeal omvat nageaoeg het g^toele vorkeer op de
Botlek m het beaedeadeel van de Owie Maas.
Het verkoar op de astl^ viMt zlja oststaaa hoofdzakali jk in do
vaart door hat Vooraacho kanaal, Daarblj kmt het verkeaar op Brlelle
dat emige beteel^s heaft an de vaart op ^^wartewaal^ die praktisch kan
wordm veansaarloosd, Tezason kaa dit scheepvaartverkeer door de ajtlak,
dat b^alve in dsn tljd van de suikarbletencaspagao overwegcBid gmlcht is
-op-

op de

Maas, wordaa gsstsld op rsmd $000 schspm, aot

laadves^

nt>sm ran 5CX> 000 toa. DaarbiJ Moaon aog «®1 eolcole tostTOarders, mriaaTaaxrtuigsn
plasi«riacbt®a«
Rot laadvffiPEossa
hat gpootsto hXmmmmntni.^, ijaaxmed® do BotleM
wtKTdt bovarmi, bodraagt ong&ro&r 2000 tan*
Do feiasenvaart op hat boaodmidoel van d© Oad® Mm& bmtamt voemmm-lijM uit ii«t Tsx^ear op hat Spal, dat nagonoes
oP Rottordaa is
gssricfet ©a ii,et vatha&e op d» aaa do Oad® Maas ©ala^a h.aT@apl^ts©a* B@halv© DortoocMt @a ZtsljadroeMt, sija dlt aaa d@a Tmhtam&fes Bowjaasd^i
Baroadrodit, Hhooa, Bsortagaal m Hoogrli®^
liaM^oev^
Patter£dMJ9&, Hoiaattoord, Goidschatsoord m. Spijkaaiss®* 0© vmrt ©P d^®
havens Is nlot vaa h«lasg,b«»halv» d® vaart op Pattorshook ia doa tljd
vaa d@ sulkarbiofconeaspa^e- Bllikeas gogevsas, varatvakt door hat Caatraal Buroau voor d© Statlstlak, h®dro^ ia 1941 do ©aapa^svaart op
Putteralio^ 19?4 sohepea, Yoor d» booosdaeling van d® bote^eais vaa d@
havoaa zlj vwcwaz&n aaar § 9$«
Hot biaaeavaartverkeor op d®a beasdoaloop vaa de Oad® Maas kaa word®i gestsld op ron 7500 sGhep«, met eoa leadvormogon van $00 000 toa.
Door hot verkoer op do Botl^ ©a de bimwiraart op dm bmedsaloop
vaa d® Ottde Maas blj elkaar t© vo^ea, vericrijgt laea esa b^d^iag voor
h®t biaa«v©artv0rke®r door d® l«stg«ai, dat kan wordea e®steld op road
IJ 500 soh®p@a mat ooa laadToraogea van l»i Elllioaa toa per jaar»
I 21, ID® plaataelljk® vaart door hot bovaatlesl vaa d© Pad® Maas*
Voor de bepaling ran dm biaaanschoopvaart laaga h®t hovendmal mn
de Oud® Mma diaae, dat behalv© d@ vaart vaa do ^aodoa-Mersod® ©a
do floord op do Dordbsoho Kil, nog ©on aiot oabotoskoaoad® biaaoavaart
bostaat op Dordrecht, Znijadrocht, Pattorshoek aa hot op do Itooksch®
Waard aaa de Xil golegen 's-Gravoadoel. Volgoas do jaarvorslagoa vaa d®
Kamar vaa Eoophandol van Dordrecht, bodroog do bimeavaart op Dordrecht
la 1957 road 52 000 schep«, mot oo^i laadveisogcs van 5 Billion toa.
Hot grootsts eodoelt® mn do vaart op de geaxomdo piaatsoa, is
gerlcht op do lloord @a do B^aaedm-Mawode. Dit vsrk®« tea word® gestold
op road 50 000 schopm, a@t am laadvormogen vaa 5 mtllio® toa per
jaar.
D® beaedenriyier©a«
§ 22*

opporwaterafvoor per 8eooad_a»
Do rivierea, dl® volg®3 do voorgoacaaon plaim® in aansorkiag kom®

m. to wordsa afgedaBd, hobb® all® e®n aaade®! in dm afvoor Van het
opporwatar, dat laags dm Hija naar z@a afvloeit.
-Do-

D« Rijn brongt blj Lobitb getalddeld 2>50 a> water per seconde over
OBze greas. Als gevolg van de rivierscnpken, die bij Pannorden in do l8o

eeuw warden uitgevo®rd» kreeg da laal 2/> a® do Kedor^ijn l/> van hot
Rljnwater toobedoeld, Van den H0de3^-Rijn takt bij Wostarvoort do Usael
af, ook bier mot eon vorbouding in verstogen van do beido takkon van
2 : 1, zoodat laags don IJssol 1/9 on langs dan Kedor-Rijn 2/9 van bet
Rljnwater naar zoo stroont* Doze fraotieo gevan niet geiiool juist do
vorhoudingon. woerj sij vorandoren trouwens mot do watorstanden. In
nonaalo oaatandighedan brongt do Waal

do Neder-Hijn 19^ on do

IJssol 11^ van bet Rijmiater tot aTvoor. IlooEit do waterafvoor sf, dan
krljgen do Kodar-Rljn ^ do Usael near vorbouding aiaderi nemt do
waterafvoor too, dan krijg^ doze rlvioron naar verkoudiag moor* Tor toolichting diene onderataando ataat.
Boven-Rijn Waal

2>50
100 j*
1066
100
750 a5

Momale afvoer per sec
in % van bet totaal
Afvoer blj O.UH. per sec
in

van bet totaal

Kloinste afvoer par sec

100

in % van bet totaal
Crootste afvoacr per sec

%

Noder-Rijn

1650 m?
70 %

781 m5

562

260 m5

19 %
187 m5

98 fi5

%

128 m5

9^
^ s5

17 %

75 i

♦ 15500 a5 ♦ 8500 ffi5

440 n5

18

7> i

IJssol

2800 «5

2200 »5

21^
100 ^ ♦ 6> ^
in ^ van bet totaal
Ho© do afiroer van bet opp^water zieb langs do rivieron verdeeltf
la schematiscb aangsgeven voor Am normalen opperwaterafvoer m. voor
den O.L.R.-afvoer op d@ tedseslng 4,
over de beteekeais van dm O.L.R.-afvo«r wordt in een volgende §
©an ko3rto toelichting gegevea*
§ 25.

Het begrlp fetijvermogen.
Do groote rlvieren in ons land wordm naar bun plaatsell jken aard

ondarschelden In bovenrivieros m bmedaarivieren. Sooala wordt medegedoeld in bet artikel van den toonmaligm Hoofdineeaieiir-Directeur van
den Rljkswatorstaat F.L,3ebllngemajmi De afstrooaing van bet water door
de Nederlaadacbe benedettalvleren, gepubliceerd in bet tijdsobrift van
bet Koninklijk Mederlandscb Aardrljkskundlg Genootscbap, 2e Serie deal
LVII, 1940, aflevering 6, is deze onderscbeiding esa andere, dan die
welke veelal tussoben daze begilppen wordt gmaakt. Aan de uiteenaetting van Ir.Scblingemann wordt het volgmde ontleend*
Waar wij spreken van benedenrivlerm, worden da gedoeltm van do
rivieren bedoeld, waar de strooming mede wordt bebeerscbt door de ge»
tljbeweging in zoo, Alles wat landwaai^s ligt van de ponten, waar doze
Invloed ophoudt waameanl^er te zijn, noemen wij bovearlvimen,

-Op^

55
Op do bovonriviaron stroojst hot water altijd la 64a richtlnij on do

watorstaad Is aaganoog alle«a,

van dea watertoevoiar van bov«Hi.

Op do benedeariviopon Is evmeeas wol ooi voortdurendo aanvoer van watar

aaa hot boveneinde, doch aaa hot bonodoaeind© volgt do watsrstand do gotijbesfoging la aeo, aot het gevolg, dat oonaaal p«r getij van 12 h 25 b
hot aoewator d^ rlviemoad bltmeastromt on het afstrooaonde opperwater
wordt opgestuwd, Tijd««s ab wordt het blnnaagestrocHado zmn&t&r mot hot
laalddele aaiigovoardo opper^ator afgevoerd. Op do b®iolenrivlaraa oatStaat dua ©aa gotljatroom, die g^urend© den vloed op het moeat zeowaarta
gelogen gedoelte vaa do rivisren aasr bovea is gmricht m op het laM~
waarts golagoa gedoelte den otrooa vertiraagt, Deze werhlng van hot got! j
doet aich bij nomalon afvoor op do
tot bij Calemborg m op do Seal
tot blJ St.Andrles gevoelon, door «a periodlake vorklelnlng ©a ver «
grootlng van do stroomanolheid. 7oor aoover zij ligg^ boaed^ Calaaborg
on St.Aadriea, vall®ti d© vortakklngen van dea Rijn dus onder hot begrip
benedenrivier^a. Op bold© geao^de anaon van don Rijn !c<aab bij aomal^
afvoer bij ©3^ getij eon monant van stilataad voor bij Sohooahovea
m bij Workendam,
Wordt het vermogen van de bov^mlvisr®! bepaald door dea normnlen
afvoer per sec, op do banedenrlvieron is dos© bopallai; niet voUodig,
D© hoeveolhoid water tocli, die door ©an bopmld profiel stiw^t, la
beJialvo van dffla oppoirwaterafvoea:*, tevms afhankelijk van d®a loop van
het getij* Cfei la het vemogea niet alleea d«i opparwatarafvosr t© b©trokken isaar sven^ns do hoeveelheid watOT, die bij ©Ik getij near binnon sti*o<»3t, maakt men gebrulk van het begrip gatljv©rmog®i, waarmsde
wordt bodoeld de hoeveelheld i?ater, die per getij door een bepaald profioJ
stromt* Het gotljversogen bestaat dus uit twoe groothedan, te wetm
do hoeveelheia water, die per getij bij vloed biiman3tro<^t, dan vloedaanvoar ©a do hooveelheld water, die per getij bij eb aaar zee afatroc®t,
dan ebafvoer* Het verschil tuaacliaa don vloedaaavoer on d«n ©bafvoor is,
behoudeas afwijkiagon bij vertakklngon, de opperwaterafvoar, Asngezl^
de vloadaanvoer van den rlvieraond aaar binaea voortduread fcloinor wordt,
vertoont het getijvermogea ovmeess em geleidelijke veranderlng «n is
dez© ala e®n coacret® aaardo aaa ©as bepaald profiol gebondon*
§ 24*

De oppgr/.’aterafvoer per eetij,
Zooals de watorverdeeling bij mrraalen opperwaterafvoer op do

teskening 4 la aangegerven In n5 pw sec, ia doze op do tokening 5 aaageduid in millioenan mj per getij. De op deze fteokoaiag aangsgev^
groothoden goven aan, dan toeatand in 1954, Slj zlja ontle^d aan het la
1955 vorachenen veralag van da door den Rijkswatorstnat verricht® af**
-voMRsetingoa-

TOeimetingan ia
baaed9HPiTl8r®a,
Oo^ la 19>? zljn door d«a
Rijkssatorstaat sbroosaaetiagcm verriciit. Da rosultataa Msrraa zijn op da
taekaaiag 5
rooda fclSRjr aaEgagevaa,
Blijkeas de ochmatischa aaxsiuidiag op gmoessde teakasaiag, vardaelt
da Qpperaatarafvoor vaa 7'^ million
op d© BoYoa-iferwad© zich ia «s©b
afvoer van 44 mllllO€Ki op de Kieuwa Kerwede en }0 milliooa op da BeaadaaMorwede, Do opperwatorafvoor van >0 aillloen !a> verdealt zich in eon
afvoer van 19 miUiooa langa de Oude Maas en 11 nililoen langs d© Noord*
Laatstgenoenide hosveellaeid veroenlgt zlch iu<*t den opporwaberafvoer van
20 millloen langa do Lefc tot mn afvoer van >1 aillioen langa de Jlieuwa
Maas, Hierbij voegt zieh 2 mlllioen door de Hoordgaul en 5*5 Eiillio^
door de Westgoul, zoodat door dm Satemjeg bij Hosk van Holland 5S*5
nilliom a5 water per getij of 41^ van bet van Lek en ?faal afkamstige
Rijnwnter tot afvosr kcsst.
Do Oude Maas staat 6 lalllloen af aaa de Kil, > Fiillioen aaa bet
Spui, 2 mlUiosn aaa da Hoordgeul en 5*5 sillioen aan de Wmtgeul^
zoodat door d® Brislscb® Maas slechts 2,5 allliom &} water per getij of
nog gean 5f. van bet van Lek on Waal afkorastige Hljawater naar zee strooaatt
De afvoer van d® Hleuw© M^.fede voreanigt zieb net die van dm
Aaer tot 59 alllioea m} langs bst Kollandscb Die? boven- en 65 milllom
ja5 benedea de Dordfrsebe Kll. toordat do vloedaanvoer door bet Yolkerak
1> lulllioen
grooter is dan de ebafVoer, voegt zicb bij bet door bet
Kollandscb Diep afstroonsnd® opperaater,ovengonoeaade boeveelbeid tot oen
totaal van 78 jsillioen s.} water, die zicb bij bet eilaad 1?ieng«aeton
splitst in 19 Eillliosn door bet Harlngvllot ea 59 aiilliosn door bat Vuilo
Cat, De boeveelbeid Rijnwatsr, die door bet ILaringvliet baneden bet Spai
naar zee wordt afgevoerd, is dus 55 iRillloen k5 of 56^ van bet van Lek
en Waal afkcBsstig© opperwatar,
Uit bet bovonstaands sioge blijken, dat bet Hsringvliot en bet Tuiio

Gat, die to besebauwen zljn als eon voortzebting van bet Hollaadscb Diep,
den aacbtigstan Eijacioad voisaea. Hot Volkerak, dat door dri© boofdgeulan,
bet Coat-, bet Midden- en bat West-Heilagat met bet HoUsadseb Diep in
verblndiag staat, voort oader aoi-mal© omstandlgaedsa geea riviewater naaj
zee, Bij eb dringt sol ©en g^eolte van bet rivioTii^ator daaria door, do<^
dlt wordt bij een volgonden vloed oa do oostpunt van Overflakkoe near bet
Haringvliot gevoerd, Alleen bij een laag getij on een boogaa stand op do
ifaal wordt do obafvoor door d®i vloedaanvoer overtroffea. Hot Tolkerak
ifMi dus bydrogz^pbisob niet worden boschouwd als eon Rijmond.
§

gotlJveimOEens,
Sr bestaat uiteraard v®rban3 tussoben den vloedaanvoer in een bepaalQ

profiel en de uitgestrektbeid van de hooger Uggende vloedkom, Wordt do
kombarglng grooter, dan zal de vloedstrocatt toeneEzm; mg^eerd zal doze
-afneanen-

- >7 afneaaea blj a«n veminderiog van
tusschen Itoaasdorp

m

kembargit^. Zoo is tn bet profiel

WlUmstad d® vloedaaairo®? groot, aaagezion dsze

dlsat voor do vuUisg van bet breed® Eoliaadsoh Diep ea fie fiaamode la
open verbinding staande Dordtsche KIX, Zuifi-Hollaadscbe Blesbosch* Slewwe
KansedSt Noord-Brabantsohe Biesboscb en Aroer*

Uit don vloefiaanvoer op de Hoord, die van baar bovecnoad aaar haar
benadamiond toeaeeat van 0,5 tot

}

niUioen

bli.ikt fiat fi© vailing vaa

dit ^at®r geschledt van de Hi^we Maas a.lt en dat dit vloedaator Iksrd—
recht nmnselijic berelkt, De gatijvermogeas ^n 12 siillioen aan don bovaawond e:i 1? lailllooa

m.}

aan dan bmedemoiid v^oorzakea door hot ruliao

prcfiol van doze rivier, sleobts betrskkelilk za'akk® stroostea.
Ket vemogea van do Benodon-MersBOdo nomt toe van JO nilliomi tot
59 s.lllioea nablj de uitraondlng van hat aan zija boveiaaond efgeslotan
Eantij* De hoaveaiheid water, die bij elk gatij desan fioodea rivierarra
in- an aitstroomt, voogt zioh hierbij, aoodat hot getijvenaogen van de
Boiiedan-Marwede bovan do splitsing in Noord mi Oude Mans is gest^mi tot
44 millioen ia>«
Ofsohoon do opp©rsatei?afvoer langs de Oude Maas beneden dmi Erabbo—
polder aanaianlljic grootor is don den afvoer door de Dordtsche Eil, zija
do getiiverBogena gelijk. Dit houdt verbaad net den tsmelijk grootea
vlosdaaavoer door laswStgmioQado rivier, die mei®* dan 2/5 levert voor
do kosivulling van hot hoogar llggende deal vaa d® Oude Mass, de BmiedenHorssede en het lantij.
Het gotijvemogea van de Oude Maas neast boven den Erabbepolder
strooiaafwaarts toe van 5> miilio®a tot 55 laillioen laj. Beneden den Krabbepolder neamt dit veraogen toe van 19 millioon tot 42 ailllom

n}

boven hot Spui en banmiea het Spui van 27 mlllloon tot 5® mlllioan m5
aabij do Noordgeul* Voor zoover do Oude Maas bohooirt tot dmi soovaartweg
van Dordrecht, heoft aen bi^ do bopaling van de normle oeverlijnoa aot
d© afEvetingen van do getiJvorBiogons op deze rivier reksning g^oudaa.
Booals werd iuodegofieold in fie voordracht van Ir«?.L*3chlliigotiann voor de
Afdeeling voor Bouw— on Waterbouwkunde van hot Koniidclijk Instituut van
Ingenleura op 10 Mei 1952* getiteld: De verbetering van den ;?aterw^
van Dordrecht naar zee, opgeacaama in den Ingenieur van 17 Junl 19J2, bodx^gt de noruale breedte aan het boveneinfie bij het Mallegat IJO la,
on toe te neaama tot 28o n bij den bovminond van het Spui; dear wordt zij
ten^gsbracht tot 200

m

neont naar het bsnedeneinde goleidolijk aaa

to®, tot 260 ffi* Tot de voming van die breedto zijn do noodige kribbmi m
strekdaammi gelegd, die net do kruin ongeveer lis6»a op

water,

Het Spui, dat half zooveel opperwator afvoort als de Kil, hesft

—ongovew—

-

^8

-

oncev©©r een ©vea ©nsot getijwrmogm. B«^alT© eigen kc^vnlliag, ds^agt
dit water weneens tlj tot de vullin^; van het hooger liggeade doel van de
Oude Maas*
Hot getl jv^CBtogen van do Kieuwe Maas bonoden do saiaenvooging van do
Hoord ©n de Lek, die boide van do Maaa ult wordea gevuld, bedraagt 49
nlllioen aj, Hlarbij voegt aich bet verKogan van don in open verbinding
net de rivler staandm Hollandsch© IJaael. Benson do uitmonding van dlt
wat«r is het getl^vaj^ogon van do Maas toegaaomea tot 66 nillloon m>* Do
toominio tot 108 raillioen nabij da Koordgoul ken voor

groot gedeelto

wordeai toegoacbreven aan do aanaonlghoid van de in open verbinding set
de rivier staando havens, vmarvan het oppervlak ongeveer 6>0 ha badraagt,
Bij hst Krulteiland voegon zich bij hat getljvermogen van do Siouvo
Maas do versogeas van do Hoordgeul on do Westgeul, Benedon laatstbedoeldon zijtnk bodroag hot getilvorsogen van den Water^iog in 19127
mlllioon aan het boveneinde ©a 147 nlllioan ffi> aaa don benedomioM; bij
do stroonspetlngen in 19^9 bleek dit vormogon t© aijn toegenosea tot 1J2
mlllloea aan hst boveneinde ea 152 sillioen ia> aan de uitnondiag in see.
Over deze gestadlE© toen®3lns van het vormogen van don Hotterdamcho
Waterseg, deelt Ir.Sehllngemann la het genootade artikel over de aPstrcsojnlng van het water door d© Medorlendsoho bsasdenrlvisron {lit.14J hot
volgeado mode.
In 1878 bedroeg het veKsogea boaedoa het splitsingspnnt bij
do oostpunt van Rossnburg ongaveer 50 nlllloen m> per gotij. In I896
was het gestagen tot 80 mlllioon. In I9I6 tot ruis 100 mlllioon on in
1954 tot 127 nillioen nj per getlj. Bij een opperwaterafvoer van >8,5
raillioea m? per getij beteekont dit, dat goduroade ©Iko vloedperlodo 44
millioan mi water de rlvier opatroosat on geduronda elke ebporioda 8>
miUioea n} de rivier afatroomt. Bij Hoftic van Holland is hob gatijvoimogen toegenomea van 14? millioon in 19>4 tot 152 alllioen «? in 1959* In
rondo cijfers kan de vloedtoevoer thaus worden gosteli op 60 mlllioon
on de abafvoer oj} 100 millioon a.} phr getij. Daiio atijgAng Is het aatunrlijke gevolg van de vorbateringon, die de Water^eg soderb 2ijn tot*
standkoHing in het belaag van de acheopvuart haeft ondergaan en waarblj
aoowel da geatadigs vergroating van do dlepto, wolko vemindordan weorstend voor het doorstrooaeado water veroor^iaakt, ala de uitbreiding van
da bargrutete voor vloedwater door hat aaken van groote havenkomaen,
van Invloed zijn gaweest. Ook do wijnigirgen in de riviuron boven
Hotterdasa, met name do varbreediag van de Koord an de ten b^ave van
zandw inning uifcgevoerda baggers erkoa op hat baaodeagedealte van da Lek,
hebbea tot da vergrootiag van hat vormogea van den usaten^eg krachtig
bijgodragea,
Al doa© oorzakea habben or toe gestrekt om den invloed van do zoo
hler vender landwaarta to breagen het llgt mar do mo^ag van Ir*
-Bohlingomann*
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Schlin^jmana in
natuxirlljke ontwUckaltag ora ta varwaohtea, dat d@se
nog niet aaa haar ©indp'uat is gskonm.,
Zooals in ssargeaoaad artlkal {lit. 14) is aaaigegeiraa. Is de vardeoling van het water over d© versciiilleiKie riviervortakkingan bij da
splitaiagspimtm nlefc zoo aeavoudig, ala bet hiervoor aiedegedesids laisachlen 2»u do^ vanaoadaa, Ii-. oclilingetwuia dealt bierover bet volgfflade
£ioda*
iriot alleoa &aa die vordeeling zich wijzigea bij afwi jkende tijvorschillajj on bij bljzoador grooto of kloiao riviarofvoeren, maar ook
goduroc.de don loo? van hat gstij blijft zij goeaszins doaolfde. Ifflaers
do tijdstippan van hoog- esa laagsator aijn op de verschilloade takkea
nlot dezolfde, Ds gotljgolf loopt la zoo vaix zuid naar noord on do
top berolkt dus hot oerst do zuidolijksto zsogatoa. Do voortplaating van
de golf op da riviarea solve is afliaakelijk van dmi weorstand, die daarin wordt ondoinrondan. Bij ooa splitsingspuat kan hot dus voork<®en, dat
op den eenen tak nog vloed gaat, tors-ijl op don andoron 4a ab roods is
ixigefcreden ea oiigekoord, Hieruit volgt, dat bij soffiaige splltsingspianton gedurends eon gedeolt© van hot tij rondstrooritng plaats hooft. Hot
verochil in sooi’telijk gowicht van hot instroononco zouto on hot uit»
stroosiondo soefco water, spoalt -vooj'ts oen rol on roopt zaifa op oea oavor*
deeldo rivtar hot verschijnsel in hot loves, dat in dt ondersto watorlagon nog iHEtrooKing plants hoeft, tar.-^ijl in da bo vans to hot zaato water
ovor het zouto hesn zoassaarts stroomt. ii'aar goes bijzondero oorzakea tot
de monging modewsrkec, blijvon do lagoa met versohillond zoutgohalto,
zoo'.tol in vorticalaa als in horizontalen zin, nog lang geschoidan,
§ 26.

.i?a_g^gl|;e.Tan, hot
toonegtondo petl,1ver?Rogen.

la blijksns hot bovenstaando do nomaalbroovlta van de Oude Maas
aangepast aan het getlivormogea op die rlviar, bij den Ratterdaiaseha
Watorweg is dit nlet het gsval, altbnus niot in hot benedondeol, Voor
de JJisuwe Haas van haar bovenaond tot haar bonedomaond aoemt de aoinaaalbraedte rogelnatig toe. 21 j bodraogt bij Sliidcox-voar 2}0 «, bij Brleaenoord >00 m, bij de I^rkhavon >So n on bij ?laardlngen 4S0 m, Ondor norasalbroedto xiordt dan verstaan do brsadta tusschen do bogrenzlngon
van het dooratrooniagsprofiel bij L.W,, da soogenaxcnde normaallijnen,
Voorbij de westgoul is do bros^ito van het doorstroomlngsprofiel bij
L.W, nogal wissolead on van eon toeaaao noai* don riviersioad, valt welnlg
te bemerkon. Tan sen norr.aalbrosdto lean hior foitalijk niet worden g®»
aprokon in vsrband mat do iiair.70ziglieid van d® kribbon, mot den aanlog,
waiirvan mon in I892 is bogonnen. Do bodooling hiervaa was om den strooa
in do vaargeul te concontrooroa, waardoor doao gmakkolljkor op diopt©
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Sis

«orden g^ouden. Da eerste lag® da»m^ werdan galagd aan d© auidalid©
het vaanvator ©a Uaddaa een hoogt© van >

m oadar UW, aan den oever

5 K ondcr L.W. aan da begronalng van d© vaargeul. Hadat gablskaa ^as,

dat de aadaeUga invloed, door da laga daman uitgeoefand. alachta zeer
gerins ?Jas, Is

non maar lag© daman gaan aaxaeggea ea ging man da krula

gaandewas Terhoogm. De daman cardan m ook aan den noordaUjkan cover
aangalsgd @n d© krxiiii ward gebraedt op 2 tot 4 n ond«r UI* Later is
sen, ora da vsrondieping van d© vnargeol nog raeor tegon te gaan en oldua
te beaninigen op hot bagger^erk. or toe ovei-ge^ian m da lege kribboa op
aomlge plaatsen

on op aiidere plaatson gedaeltalijk op te hoogan

tot bOTsn L.W,
I)e brood te van hot doors tromlngsprofiel bij L.W. bodraagt thans
ongeveer 4>o « biJ Massoluls, waar da lags kribben gedoeltelijk sijn verhooGd tot boven L.W.. ea slechta >50 sa biJ Foortershaven. Be zuldeUjko
norraaallijn Is hior stork near voroa gakoraen, ala gsvolg van verondiepingen tusschon do laga fcribb0ii aan den bollen oaver. Tar hoogte van het
Kan^l door Hczonburg Is do braedts van hot doors trooraingspr of lei bij
L.W, onsevoar 500 ra, ora near don raond bij Hook van HoUand i«e©r to versraallen tot >70 ra. Do laatstbedoeldo veraraalling raoet viorden toegeschreven
aen d© ophoogin<3 van d© lag© krlbl>®a tot bovea L.W.
Wanneer tot ultvoerlng koat hot plan tot voortzetcing van do verbeterlng van den Hotterdanache V>at©rweg, dat is

op de teek©-

ning 2 ©a dat ganoid is in ?■ 4, sullen breedton tusschen de kribben
cordon verkregen. die van >24 « bij de Westgeul geleidelijk aan toenmen
tot 505 a in de nitraondlng aan zea.
Do aanlog an de ophoogingen van de kribben moeton nlet zoo worden
oi^evat, dat zlj laiddea tot boperking van hot doorstroomingsprofial.
Sij glngoa toch gepaai-d raet aan stelselraatig© verdioping van d® vaargeul,
waardoor hat doorstrooralni-sproilel stoads grooter T«?0rd. De vergrootingea
van dit profisl, die door uitbaggerlng geloidelijk aan werd^ verkregen,
bielden echter geen gelijkon trod net do toonarae van hat getijverraogen.
net het govolg, dat de stroorasnolheaen op don Waterlog steeds groot^
serden.

h&z® snelheden, die naar den raond gaandt^jeg toenmen, zi jn

uitomard efhankelijk van den aard van hat getij en den opper^aterafvoer.
Bij eon nowonai getij ©a aorraalen opperwaterafvoer bedragen de stro<»snalheden, vnunioer da vloed- en ebstxoora het sterkst zija, bij Rotterdam
0,©5 EV'sec, onmiddellijk beaeden 4® sestgeul 1,2D m/see, bij Maassluls
1,20 El/sec, en bij Hoek van HoUand 1,40 m/sec. Heec^t de opperwatorafvoar toe, waardoor de vloedstrom wordt vearmakt

m do ebstroora vq3>

sterkt, dan kuanen de atrooraanelheden bij Ho^ van HoUand, «anneer de
ebstroora op zijn krachtigst is, eoo raaxtoum beroiken van > m/sec, in den
strooradraad.
-Tan-
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Van da groota sfcroa®saa31iodan, dio bij ^ op hot b®iedeaa4e®l van
den Watsrwi^ voorkosasa, woi*dt door do scheopvaart hinder ondervoaden*
Van do boY®ng®no®tde Torbotorin^swerkon soot eon vomindorlas la d®
naxiciua strocmsaolhedea 'wordm veri'facht.
I

27,

Da wlJsi^InK la de Ketijveraogaas van da Botlok ea hot Schour,
ton gOTolgo van dga aaal^ van doa Klouwo 'Watorweg,
Zooala ook Koge blijken alt d© in § 4 g^ovea bosehri jiring ^itreat

hot oatstaan van dea Eotterdasuscho latoriseg,

hot stravea er dQatijdo

op goricht oa do getijbe#«^ing zoovool laogQlijk aan te trokken. Do reden
hiervan ia gswoost, dat men hiervan eon guastlga teorkiag veri'^achtte op
het op diopto hoadea vaix d® vaargeul. Mot doa® gedachte voor oogen, had
do Ingeniour P.Caland de vsresalgln^ van de Oudo ©u de lileu^o Maas roeda
in sijn ooraproakelijk© piannon opgenonaa, IIIJ moonde, dat daarseda eea
verbetoring van d© watorbow^ing voor hot godaalto van d© rlvior bonedon
Vlaardingm, waar dese in de eorste plants ruxodig was, genakkelijk was
t© vorkrijgm. Volgons de planaen van dea in 1857 ingostelden Haad
van d^ Waterataat, was het dan ook de bedooling oa do Oudo Maas to
lelden in het Schaur. DaarBxede zou dan aan de Oude Knas can meer gunstig#
rich ting wordea gegovea ©n de ®bafvo©r door hot Seheur zou wordea vergroot.
Hit imrk was nog niot ultgovoerd, tocn de Dtaatscosirdssi© van I87?
de verbatering van dea Waters'/eg in studie na®, Ult strOiMnetiagan ble^,
dat de Oude Maas geen water verscbafto aan den Nieuwo latorweg «i dat het
vemogan van d© Botlek grooter was dan van hot Scheur, Do StaatsccsisBissi© achtte h©t daarcea wenschelljk or van d© ITlouwo Haas on het Sshour
doorgaande rlvier tot in zee te nnkcai not afslulting van all© zijdelingsch© toe- of afleldingen, ook dio van do Oude Maas on do Botl«^,
door het leggen vaa

e&n

watorvrijea da® tusscbon do oil&ndea Rozenburg ea

IJsselnonde, d\ia door afd^mlng van d@ Moordgoul.Voor don toogaag near de
Dotlak en het Voorasch© kaaaal, zou dan ©en schutsluls not voorhaveas
laooten worden gebouwd aan do oostpunt van Rozenburg. Do StaatscoraEOissie
d©0ld® due aiet het Inzlcht van Caland, dio van ©oa doolnatig© vereeniging van de held® rivierea verv^achtte, dat na voltooiiag van den Waterweg, de Oude Haas ovaaals voorheen sou optreden als vloedkoa vaa hot
Dcheur.
Nndat gobroken was met het stelsel van uitsohurea door dea strocsis
ea

nm

was overge^aan tot kunstmatige vomlng vaa eaa diepe vaargsul,

heeft d© toeataad zish oateikksld in ©on richting, waardoor da v©r.sachtlagen van den Ingenieur Oaland zijn uitgakomon. Het kunateiatig scheppen
van den nleuwen rivleanaond heeft op da waterbeweglng in don bestaand^
aond verlarmend goiverkt, zoodat in da verhoudingen van da gGtijvarmogens
van de Botlek en het Sohexir sedert da atrooEimetine©n van I878 een

• 42 snail® Tsraadering is ingetrsdwx. In ssnoemd Jaar iMaa liati aandeel, dat
de Botlek had in het gossasienlijice gefeijTenaogaa van Botlek an Schwir
55^, D® Hieuwo Maas trad daarhij op a Is vloedkcaa van de Botlak* BiJ de
▼oltooiing van don taterseg in 1896 was de toosfeand geheal v«pand®rd;
het aandoel van Botl^ in hat gazmonUiks gatijvemogen van da beid®
rivieron was gedaald tot ZZi on de Onda Maas was wadercMa vloedkota gawordtm van hot Scheur*
D® Koordgaul, waarvan do Ugging wel in overeanstecsaing was met don
toestand van I878, pastenist moar bij de mterboweglng van I896. Isi
laatstgeaotjssid jaar was do walerba^xoging in do iiooi’dgoui trouw^s niet
groot BiQor* 2»oodat de sdiaidinfj tiisschen boide riviorcjn foitelljlc was
voitroMcen, In grooto trcsl^en kon de Botlek toon word^i bsschouwd als do
vaortsQtting naar aeo
da Oudo Maas, on het .iciionr als 4® voortzottiBg
van 4© ITieuwe k'aas*
BooaXs sioi'dt nedagedeeid in hot in Jannari 19^0 versohenon z*apport
inzak© do arsluiting van de Brielacho Maas on de Botlek, waaj^aa het
vorenstaande gtwieeitelijJc is ontleoad, trad^ na I9M nieffi90 verandoringen in, als govolg van de voortgezette verbetering van den Bottsrdaiiiocl.e Waterivt^, de verbetei'ing van d© Oude Maas, de voming van do
We3tg©ui on de vordere beteugeling van de Koordgeul. Ket gezmealljke
vereogen van hot Bcheuz* Oii do Botlek steeg in do twintlg-jarigo porlodo
van i$14 tot 19M van oagevoer 128 jsiliioen tot oiigeveer 148 mlllioon laj*

In di®azelfden tijd daald® het getljverEiogen van do Botl^ van 26 aillioen
tot 21 /aillioen n> of van 20^ tot
van het gezaiaenlijke versogm. BiJ
do aetingea, die in 19>9 aaa do Botlek zijn vorricht, bleek het getijvoraogea seifs to sija tewiggoloop^i tot 16 millloea m> of ongeveer 11^ rm.
het geaamenlijko vemogMi, Deae achtemitgang van do waterbeweging op do
Botlek heeft sick voltrokken, niettegenstaande het veraogen van do Oudo
Maas ala govolg van daaraan aangsbraohte vsrbeterlngea tooam van
nillioen in 1914 tot >3 aillioen
in 19>4*
Do varaindaring van do waterbo^eging op do Botlok on do Brielseho
Maas sciirijdt thans rogeimtig voort, aoowel door 4© voortgaando voramlning van do/i Waterlog als door de proflelavarnanwlngon van de Botl^ on
de Brielsoho Maas self, alwaar het door den vloed uit z©« aaagevo^de
3(3ind zioh ganakkelijkor noersot, naamato de hoovoolhedea doorstrocaaend
water ea daarmode de strocsaanolheden minder wordea. De heteekenis van de
Botlek an do Brielsohe Maas voor den aanvoer van soewater bij vloed on
den afvoor van opporfiator bij eb naar on van het aanslultesade net van de
benodenrivlorea, is voortdnrend afnemendo. In 19>4 was ongevaor 42^ van
hot g^rtiijvermogen aan dsn Brielseho Maasmond voor do kCKivulling tot do
Westgsul* Tliaus kan hat godeolte van dlt vermogsn voor elgan korovulling
geaoht woi'dan sneer dan do helft te bedragen*
-?Iaar-

Kaar a© noenins vaa da Camisai© Sohlla^jaetaana, aaa vii@ d© aammistslling Tan laatstgenoetsd rapport Tsas opgodragen, kan wordsn verwaoiit,
ook

dat

asoader dat kunstraatlg wordt ingegrepan, d© hier gsschotste oatei^o-

]ing

zich sal voortzetten ©n ligt hat toop do hand aan t© narasn, dat do

rivler binnan zokaren

tijd Uaar Terbindiag a@t d® zeo zal v^rliazea.

Do

Roads thans Is foitelijk geea doorgaando 6®al naar zee saer aaawezig.
breadt© van den m&nd op laag^mter t^eaoTer OoatToorao, die
den 2 km bodpof^g, is tot $00 h.

80C

ernns golo-

a Terainderd on vrijssel overal is do

diept© daar Hinder dan 1 m becedea l^iagviater*
§ 28.

Do Topplaatsing van vast© stoffen ten garolge ran de watgrbogrogingA
la het rapport insak© d® afslniting Tan de Brielsch® Kaas an d©

Botlek (lit.17) Kordt Torr.old, dat da gostadig© achteniitgang vaa d©z©
rivloroa ala geTolg heeft, dat zioh groote hoavaolhoden zaad ©a slib

in

d© rivier afsottea. In hot tijdTak van 1?>4 tot 17j>7 hobbexa doze afsottingan ia d© Botlak ongeveer 1 millioen

m}

bedragen.

In verbaad met dez© waargonomen r^aJidnfsQttiagea zij or op ce^tozen*
dat sij slochts ia bopaald© gebiodca zijn te vep/iaciiteru D© ovopwegiagen
di© aan dez© gedacht© ten grondslag liggen ea die zijn oatleead aan de
in 19>2 van d© hand van den toenmallgen Ingerdour van dea Rijkawaterstaat
J.van Yeon verschmea aota, betreffende waarneraiHGea <»tr®at bet sacdti'aasport op de benedenrivierea, zijn als volgt.
Osstreaks h®t jaaP 1929 tferd blj de verbetoriag van de Oudo Maas
ten behoevs van d© ze®v©a-t op iwrdrocht de ©iri-ariag opgodaaa, dat hat
beaodengodeelte van dese rivler la atorko ^ate aanzundda. BiJ eon oadopzoek naar de herkomat van dit zaad %«Qrd la duartoo aaa 4ea pivisrbodeB
genomea satemonsters in den bovernnoad van do Botlejc ea ia de Westgeail
reel zand aangetpoffen. Do hoeveelhedoa zaad in iaoaaters, goaoaen la hot
middengsdeelto van ds Ondo Mass* ^Jaren van g©oa beteokenis. In h©t bovaagedeolto van do Oude Ifaas bleok wol voortdurcmd zazid ia boating t® zijn*
dock dit was andoro dan bet zand op het bouedeagedoolto van da pivior,
Bii vopder® Botlagen vorkrsog

®P

Iviouvi© Haas soortgelijko

pesultntsm.. Beaadsn Pernls *serd za-idverplaatsiag aangeti'oiPon on bovan
Bolnes evono^ia; daartesacben trof sea ivolixig saad aaxi ©a hot verschil
tnsschoa da sandsoorton, wevargononen op d© Cad© Maas, block eveaeoas
Toop d© Niouw© Kaaa te bestaan.. Hat aan don baaadeamoiid asagotroffca zand
was grija van kleur ©a fija van korrol ©a vertooan© overeaastamming net
het dainzaad. Hot nan dm bovenmond sQacstroi*r©a rxvicd’zaad daapentegea
was

iclenr en graver ran korrel.
Op gpond van vooi*tgezett0 meting an, iRinsi Ixigoaieur van Yosn tot

d© gwolgtrokking, dat met beferekking: tot de zaadvsrplaatsiag* de bsnoden
-pIvlQreaa-

rlvieran warsn ta vsjrdaslaa in dri® gabiaden, ta waten t
bet gabled ran hat duin- of zeeaond, gelegtm baneden do lijn WlllaRstad, GoiidsT-7aard, Spljlconlsee on Sciiiodsan;
hot gabled
bet rivlerzand, gelagm boven de lija Strijonsa®,
Puttersbaek en Solsea, ea
bet gebisd tusacboa beldo bogrenzingen, -iraar bet zandtitinport van
welnlg betoeJcecis Is en dat ban worden asagsduid ala bet zandarm® gebied*
Zooals Ir.Tan Veen dit heeft oiaschrevon in bet artikel In de Ing®nlour ran ? Jnli 195;, got It eld: Gndorzoeb mar bet zandtraasport van
rivler®!, moeton de gegeven begrenzingon, file op fie bierbij ala bljlage
6 geroegdo sltuatie op schaal 1 : 4-00 000 sljn aangegovea, ala zeer globaal worden beaebonsfi. Hat do verbooging van dan opperwaterafvo^, sailIon doze zich uiteraard in stroomafwaartscbe rlcbtiug verplaatson* BiJ
zeer groot© opperssaterafvooron zijn goon xaetingon vsri’icht. Ir» van Veen
aehtte d® bans dat bet riviersand fiearbij d® zee zal bereibea niet groot*
Hetgeen gelfit voor de rorplaatalng van zand, galdt nlet voor bet
Hoevoeren van bet voel fijnsr© slib, Bij fie beraedslagicg aan bet ©Infi®
van de voordracbt voor de Afdeeling voor Bouw- on aiaterbouwkund© van bet
Koninklijk Instituut van Ingenlaux's op > Jiini 1921, door den toomaligan
Hoofdingenietw van den PijbSTfateretaat J.J.Canter Creaera, gotiteM:
Eenlga beochou'^ingea over de ^vaterbowogiiiiS on do bewogicg van vost® atoffen in benadaaarivieren, getootst aan uitkcaaaten van waaraemingm
aan
de uitwerking van aitgovoarde vorbateringaserkoa in dan iaterweg van
Rotterdan naar zoo, word doox- den toonemilgea Eoofdiagoaieur-Dlrectour van
den Rijksi^faterstaat A.3.b:arinkolle, met iastaiiaing van don inleider, gowezen op do coagulaerond© worbixig van bet zuut© zes^atGr op bet fijno slib,
aet bet govolg, dat in do gobiedon,
bet zeewater zicb »®agt not bet
stark slibboudonde opperwater, fie sUodoeien tot zinkea worfien gebracbt,
zoodat bet fijne zicb laaga don bodean voortowegende zaM daardoor ain
of
wordt vastgoboudoa eu varoadiepiafton zal veroorzakm. Haar de
opvatting van doze desicuadigea, is de aearslag van bet fijn® zaezaad due
in hot bi;jaonfisr te vei’daohteri in bet geaied, waarin bet zoata oppervsater
en bet zee;atsr ©Ikander oataoetea, due ia de tarakwaterzone.
In do van zija band in 19}9 verscboaea iieacbrijving van den Rotterdmscb© iYater«'eg geeft Dr.van Yeen nog een andere vorklaring boo bet
ko»nt, dat bet zeezand achterbUjft, nadat bet door dea vloedstroo® is aangevoerd. Kaar zijn aGuaiag aoet dit bieraan wordoa toegesobravon, dat hot
terugvloelende aiader tout bevattsado en dua llebtore abwater over hot
aeor zout bevattenfia ©a daardoor zwafirdere vloedvmtar been stroomt ©a
zieb dus over.ijegsnd aan fie opparviakte beweegt, zoodat bet fius nindor vat
feeeft op hot zich aan den bodesa bevindaafie zanfi, fiat door den zlcb overwegend langs den bofiem bewegsndon vioedstrooia is aangevoerd.
-In-
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In de ganoomdo voordracht van Ir.Gaatar Cromers koat ereseans tot
ultdrokking, dot d© rloMstroom en do obstrocm g#i©8l ▼©rseblllond van
karaktor zl^a. In kot vs® sija hand varschoaen artikol la hot Polytoch*
nisoh Woi^blad vaa 16 HovaolMsr 1$25, gotltolds Do verbetorlag van den
Water^jog laaga Rotterdam mar zee, tsordt er op gs^ezoa, dat do ultschur«ade kraeht van den vloodstrotm hot grootst is op doa bode© dor diop® gofttlon an dat die vaa don ebstrom zich vooral doot geldMi ta dio godeoltea
van do rivieren, ®mr do diopte goring is.
Hat gs^olg is, dat in hot braJn/atorgobled eea voortduronde atrijdo®
do overhand ^ordt govoerd tuaschon vlood- on ©batrocKa.
Waar do vorm van do rivior 4© voralag
om gmil in do hand werkt,
naiaelijk langs do hollo oevers, is do lavloed van don vlood hot grootst j
In «oinig gebogm of rooht® vakkon on in stro^vorgangoa is do ov^wiaaan do eb, dl® stroeft naar da vorsiag van disarsprofiolan van rochthooklgo of trapozlxisvormlge godaanto, zondor goprononoeerdo geul. 2on
gcvolg van don strljd tusschaa ®b m. vlood, aldua Ir.Cantor Croaars is,
dat in hot brakwatorgobiod stoe^ groote hoevooihadon vasta stoffm in
basoglag cordon gehoudm. die door den vlood mar do oevers on door do
eb naar do dlepo geulen wordoa verplaatst.
I 25,

WaterataMan; beteakeais vm hot O.L,l.
Voor do beoordsaliag van dm bostaaadsn toestand, zija op do taako-

n^ng 1 do oatarstandoa aangagevm voor

H.W,, halftlj,

H,E,W,

on O.L.W,
DO standoa voor L.f., H.W. m halftij zija oatl®®nd aan hot 10jarig overzlcht van 1951-1940 vaa dm AlgaBomm Dionst van dm Ri^kswaterstaat.
Da standoa voor

on H.H.W. gavm aan, do laagst voorgokmea

on de hoogst voorgekOEiea «atorstandm. die bij da botrokkm waamemingspunten woidon gar<^istreard,
D® aanduidlng 0.1.1. is nog nlot zoo laag in gobruik. Over hat oatstaan kan hob volgmde wordm madeg^oold.
Yddr 195? wordaa voor hot bepalen ^mn do dioptm op do Sljntakkon
vier vorschillando vergalijkingsvlakkm gobrulkt, to ??etm: O.L.a., K.E.,
L.L.W.S. m op dm latmweg nog oea afsonderlijk L.l. Itoo*’
bestaan
van doze vorsehillond© vlakkon, ward eon good ovorzicht van dm diepte
toestand van da rivioron baciosiUjkt. Do dieptebopaling tm opzichto
K.E. voor do bmodmrivioron, kon oorzaak zijn van om to optimistl'
beocrdoollng van do aanjiazig© vaardiopbo, zoodat oen lager gologer
vergeUjklngsvlak, ©eer bapaaldelijk voor do Bmad0n.4i©r5tfod0 m
Roord, word iKJOdig goacht. Hot 1*1., dot gold voor dm latsrso/
do woinie van hot L,L.W.3, m kon daardoor oanloiding gevm t
ring.
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Do OTorigo TTergeli JlclngsTlakJcon.* hat
1<«L»W»S»
beide voor tooiasaiEg in aamsrkins* ®0t diea Toratand® evenw®!, dat zij
•vxKjr twesSrl©! do«l in hot leren isiaraa gsroepaa, bat oarat® als ▼ergelljkingavlnk voor d@ boT6iwivi©ran ®n bot iaatsta ala T®rg®lijkingOTlnl£ aan
do kust*
Voor h®t 0*L,R, h0«ft mm aar^eao^oa don waterstasd ts Ixsbitli bl'*
asn l&&m afroor, naiaaXijk ale, wolke in eon 25-Jarig tlidvak gsaid^d
op 20 ijsvrije dag«a poar jaar niet isrord bojreikt. Aangoslaa d« oppsswaterafroer ovorwsgond door aatuurlijko vorsohijnssloa wordt b«p^M» ir«rtoont do zoogaoaanda 0,L.R*~afTO®r van jaar tot Jaar ®el groot® sebo^aollngen, doeh d^e ssal mm taaelijk rogslisatifi baeld vertosniaa, wamoor
hot tijdvak, waarovor hlj als gamlddold® wordt bepaald, sieh ovor ®®ordoro Jaron aitstr^t. ^ tijdimk van 25 Jaar hooft
bliJSbaar voldooiaio
eeoordoold. Hot is niot mn to smea, dat d© govond^a O.I«B,-afvo«r, dio
haeft bopaald voor hot 25-jaris tijdvak 1906-1950, aijaiging van oenig bolaag aal vortoon^, tmanoer doa® poriodo wordt uitgebreid of vorschovan.
Hot poll, dat bij &m 0,L.R.-afvoer voorkomt m dat voor do vordor
beaedonwaarts galegiai psilaolialan is bopaald ult d® botrokkiag tnssch®i
do etandon te lobith m die oan de andore poilnchalon, is in stork® mat®
afhankolljk van da hoogteliggins on &m vom van hot rivlorbed, D® warken,
dio
da rivloran wrden varricht, kimnan dus ooraaak zijn, dat hat
0*L.B. sich talkaas wijslgt, Om daso voortdurando voraadoring in hot
O.L.R. to Icunnan volgaa, most dlt pail talkaas opnious «ordea vastgestold,
Voor do laatata isaal heeft laan dit gadaan ovar hat vijfjarig tijdvak
1926-1950* fo Keolon is da hoogte van dit vergaUJkingsvlak 0,61 o bovon
nul van do hoofdpoilschaal aldaar, «olke ligt op 55.94 m ♦ H.A*P.; to
Lobith is hat pail van dit vlak 9.10 m H.A*P*
Hot zal gean nadoro toolichtiag bohoavon, dab hat 0.L*H* &ll@®n
toopasaalijk is op d# riviarto, waar da watarstand uitsluitand wrdt bopaald door don afvoer. Soodra da getijb<»f(^ins haar iavlood dost galdm,
varllost hat 0*L.E* aiteraard zi^n bata^aaia*
Hot L,L.W.3« wordt bepaald uit da bald® laagvmtars, onaiddellijk
V(S(Sr an na alk hoogi^atarspringtlj. ¥oor alk® aaand mrdt hat laagsto
dior laagwators aangehoudan en daarvan wordt hat ganiddald® goncKiea over
aetn tijdvak van 1 of 5 Jaar, tar bopaling van hot L.UW.S*
la hot O.US. ntat bruikbaar voor da bonadoariviaraa, hot L*L*W.S*
is evamin bruikbaar, aoodra da opparvjatorafvoer van invlood wordt.
Geeft hot L,1..W*3. aan do kast tooh aon uitsoadarlljk las«a watorstand
aan, avonals hot 0.I..R. op d® bovoarivioroa, dit is xilot meer hot geval,
waar da getijbosir^ins rivioroF?osxt» mind®? wordt. Hot I..L.W.S. ligt
daar hoogor dan hot
on dlt versohU
nlat onbolangrijk, waar
•do—
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d© gQtijbewQging opfeoudt,
Het b«staan Taa ©ea O.L,R. ^chilct voor da boTessrlvier^ an aea
L,I«W,S., bruiKbaar aaa da taist, be^t da gadachte do^ oatus^aa

baid©

vergalljkiiigisTla^®!, die aa iatoxnatioaaal OT®plag zlja tot ©tand gakoaoa*
te verbindaa aet e<m ov©cgangavlak, dat ala vargaliJkings'S'lak kan dieam
VQor da baaadoarlviarea. Aldas is a®a g^kasan tot hat oatstaan vaa dan
zoogoaaaiadan OvaroangakcMaea ^ag ^atarstaad, aTgolcort 0,L*W»* dat ©an
raseinatig radactiOTlak Tormt tusschoa hot

dar bov«mriviaraii ea hot

L.L.W.S. ia aaa.
In dit ■rorband aogo er nog op warden gswasen, dat da ojid»schrijding
van het vargalljkingsvlak op da bovesrlviaran esa andore bataa&onis ha^t»
dan in aen zuivor gatijgobied* In hat gabled van d@ boveLrivie^oa blijft
da ondarsoiirijding aaa zakarm tijd acht©i*8en baatnan, in hat gatijgobiM
daarontegon talkans slaahts godaranda eon kort© period© van laagviat®?.
Sen hooger© ondarsahrijdlngsfraquoatio in het gotljgabiad sal dns gelijk-

waardig aijn net am lager© ondorschrijdingsfraqaonti® op do bovsBarivieiNKa*
Zoo bleak nit ©« globaal ond®rzoek, dat to Hoek van Holland ia h®t vljfjarig tijd'^ 192&-X930, gesaiddeld op 46 ijavrije dagan par Jaar het daglaag9jator kwaia banodan L,L*W.S. Da bepallng van het 0,X,.l* houdt ia, dat
©an gel^dalijka overgang w©rd varkregan van d© near freqnaate ondar-

schri jding aan do kust tot da minder freiiaante ondoraciirijdicg op do bovaarivler«a,
Bij d© vastatalling van hat O.L.I. 1© destijda baslotem, dat ©anaaal
per 10 jaar aen horzienlng sou plaats habban. D©z© hersisilng, dia dus na
intorrsatlosaal ovarleg had moatea plants habban in 1941, op grond van don
toestand van d© rivler ia h@t vijf jarlg tijdvak 19>6-1940, is als gevolg
van da bijsond^a tijdsoeistandl^adaii niet tot stand gokoaea. Do Directle
Algerjosne Dienst van den Eljksviatei^taat haaft eehtar voor zoovor hot
Nedorlandach© gedoslte van d®a Rijn betreft, da horzisaing van hat B,L.a,
t«p hi^rwi gaaos®j on in aansluitlng hleraaa an aan het voox* da vljf jarlg®
period© 1956-1940 ber^®ido L*L.W.S., hat 0,L.?f. hersiaa. D© daarbij v^
kregon waard<wi si jn op da teekaniag v®rm@ld.
§

watarstaatkundlga toestand van d© Yi jf Sjlaadaa,
Toor d© baoordasling van d®a tmtarsteatknadig^ toestand, zljn

op da als teakealng 7 ovorgol^d© situatia, op sohasl 1 : $0 000, aangagovaa do op da vijf eilandaa gelegaa polders m da tRiitangroaden langs
d© wataran, dia deal sullm ttitmaksn van dea to vorsaa boesas, Dos® wateran, die op da teak®tag mat hlavcsm klmxr sijn aangagov^a in taganstalling met da overlg© wataren, die met llchtbinnw© kleur sijn oangednid,
zljn hat Waatlj, hot bonedandael van da Boii®d«a-4lajw©d©, hot bovaadeol
van da Hoard an da Hietbaan, het Mallagat, da Dordtseha Kil, d© Oud© Maas,
—het—

« 48 het Spui, hat Berengat, h&% Hartolsch® Oat, d® Botl^, hot Yoomsoho
kmmal on do Briolseho Eaaa,

Naar den aard van Inm loozlng ktmaen do op geaoaade waters Joosead®
polders als volgt v/orden onderscheidoa s
a. d© polders met ultslultoad kunstraatigo looming, op do te^®alag aan-

gsgerea met rood® kleorj
h, d® poldors met zoo^ol Icunstaatigo als natuurlljfco looming, op d® to^ei
ning aangegeven met gel© kleur;
c. de polders met ultslnit^ natnnrlijke loosing, op d® teekming oangegeven met grooao klmr.
D® langs d© borengenoegad© riviaren gol®g®i buitongrondea zljn op de
sitnatieteekening ©Tenosns ingekleurd; zij sija met licbtgroea© klojr
aangegerm.
Bohalv® de boyenomschrev^ poldora, mija do orerigo op do rijf oilanden gelegon op de taokeaiing nlet ingeklourd® poMsrs, die dus ultslultend loosen op ander® dan d® hierboven voi^oldo watesren, raa eon
nimmior voorziesa. Van aHo g^iamerds poldors sija op da teokming ? de
aaman in staatvoKa vomeM. tetrbij aija all®^ d® kloine rdnder belaagrijk® bwitmpoldars niot met name goaoesd.
Aan d® v»P|nri van da op da tookening ? aangegorea mioaoring, is in da
bij dese nota, als bljlago II, geroisgd® bss?dxrijvlns ran dan waterstaatkundigen toestand, afdoeling I, elk® pold«f afsonderlijk cmschirev®!.

Do gogevons hierto© sija caitleend aan d@ vmterataatsfeaart.
Op de situatleto^ening zijn met sen ssfar® z»art@ 11 jn d® dijk®i
aangegoven, dl@ volgons de waterataat^art als hoogmtorkeQrend® dijken
moeten sordon bsscboxiwd.
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Hoofdstxtlc II.

Kadere oagolirlj-yiag; Taa de mottevePt die tot hQt
haYlF.e plaa

g jX ^ 58.

D®
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,

galeid.

zout^ehalt® van
51.
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beagdesrlvlgr^.

Do lanfeyaartsel^o verplaatatnc yan do ^ut^na op de HIooto
Op aoso r 1^1 or heaft de ontaoetiag plaata tassch^ 2i0t zoet© oppaar-

water, dat door do Lok oa de Hoord wordt afgovoord ®a hot zouto
dat bij ©Ucea vlood mm do zee saar binnaa wordt gebrasht. la hot bopfoastaaade viord roods g®.ezsn op d® oorzaken, die tot de geleiaellik© toeaeaiag van doa 7lo©dsfero<»s m daaraed® mm het getljveiraogen kuanraa cor¬
don aangfflaerfct on \selko or to© hebben gootrokt m. dea iarloed 7aa de
Z30 hier r&nlmr laadwaarte to teeagea. Met d® ▼erruifiilag ran dea
terdiffiische Watm^og ea d© uitbreidlBE ran da havens aaa de men®® Maas,
la hot bimondringOTt van het zout® water dan 00k voortduread groot®E^
afSaetingen gaan masxi^mm^ aot het gewolg, dat de zoutgrens zlch don
laatsten tljd sarkbaar landwaarts heeft verplaatat.
Hot la nlet raogolijk om de zoutgrans naus^eurig aan to gerea m. wel
Qd do Tolgende redonoa. Hot zoate zewmter is sa^raarder dan hot zo©t«
opperwater ©n boweogt aioh daarom Isngs don bodm van do rivier, met hot
gsvolg, dat de ovOTgang van zout naar zoet water is do dtep®?® lagea Tan
do rlvior verdar laMwaarts llgt, dan aan d® opporrlakte. Sr Torsaen
zich in het rivlersiater dus vlakkon van golijk zoutgolsalt©, die niet
Torticaal staaa, dooh dio liggsn onder &m zoor flauwe helling met dan
horizon. Tijd^js zwakko oKJersstatei-afroerfiBi vartoonea de Tlaicken van ge-

11 jk soutgehalt® de nelglng cm zloh r.©«r naar den horizon U>e t® besegen^
bij toeaeesing van den oppervmterafvoer daar®it^oa nasam doze Tlakkea
oea stand aan, waardoor de hoek net dea horlzcm wordt TO^root.
Als gevolg Tan do getljbmeging is daze zoog®ia«ado toUowatorzdao
boreadlea Toortdxirend in ba^eglag. 'Tijdene den vloodstroj® Torplaatst
zlj zlch landmarte en g®iur®Bd® den obstroon Terplaatst zij zich zeewaarts. Bij eas abaorsaal lagm opper.^atorafroer of bij eea krachtlgea
TloedstrMB, zooals Toorkoat waimoor deze voorafgaat aan ®en s-tormflood,
Torplaetst zij zich Torder landwaarts dan gewoonlijk; la tljdea Tan
abnomaal hoogan oj^orwaterafroer, waardoor do Tloedstroosi wordt Tarzeakt en de ebstrooa «ordt versterkt, Terplaatst zij zich Torder zeewaarts dan gewooalijk. Gaat oea storiaTloed smea net eea zwakkm opporwaterofvoer, dan zija de oastaaiisheden diis hot neoat boTorderlijk oa

hot zout® water lai^waarts te doea doordrlagea.
Yoor de bepallag van da zoutgroas zlJa in 19^5 door dea Hoofdiage*
van dea Rijkawatorataat Dr.J.van Yeea oi^arzoeklngaa Torrlcht* Vo®
do bopallag, waar hot water o;^ioudt zoet te zija ©a de bratawat«rsSne
-b<^int-
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boglnt, la hlerbij uitgogaaa van. eon concoatra'tie van 500 lag Cbloor p<^
liter watop, !!isrbij zlj opsomoi^t, dat het z&mater in dea Atlantlsobdn
Ocoaan rond 20 000 ag/1 chloor bevat ea dat het aewvater aan oaz® kust
la vorzoet tot ©an (Aloorgehalte van roM I7 000 xsg/l,
tJit d© studio van Ihr.van Veen, dia is aeergelegd in 0@a artlkal
gstiteld: Xi9 toasianing van het zoutgehalto op d® benodenriviorsa, dat
ward gejHiblicosxE^ in hot tijdschrift van hot Koninkiljk Kodorlandsch
Aardrijksicundig Genootschap, deel
1 • Jaauarl 1941, blijlct, dat
de southrons zich sodort d© in 1908 verricht© ’.smrnateisgen van den
maligon HoofdlngQnleOT-Cirooteur van don Waterstaat J*C,Ra(naor, aaazii^
lijk in stroonopwaartscho riehting heert varplaatst, la do tusschoa g»no®nde jarsa gallon period© van 50 jaar heoft dos© groar- zich vox^laatst
bij L,W. van km* IOI8 tot ongovaor 500 m benedoa kssr 1012, dus over Bm.
efstand van oagevoor 5»5
^ 8ij H,W, van tear 1006 tot oagevsor 5^ ®
bonedea kar 1002 dus over o©a afstand van ongeveer 5,5 km. Do gc®idd©ldo
verplaatsiag van do zoutgrons la d© genoocado period©, kan dtis ^ord@a g©«
schat op road 4,5 km, D© zoutgrenzoa voor I908 m I958 zljn aangegevoa
op d© situatlo op teskeaing 8,
Om zlch ©on dankbeeld to kunnea vomea van do belaagtm, die bij
voortgaand© vorzoutiag van de Hieujsf® Maas kunnea winion geschaad, diano
het volgende,
I 52, De blJ de verzouting van de Kimn?© Ifeas bodreigd® poldorbelaagea,
Langs den recshtaroevor van de Hieuwa Maas liggan d© gelagessheden
tot het inlatea van wa.%9r naar do noordelijk van dess rivier gel^en
poldargebieden. Doze ialaatslulzen, die zijn aa^^egevea op de els teeko>
nlng 2 ovorgelegde sltuatie, zijn :
de oagsveor 650 ® benedmi kjnr 1025 gelcgen Oraajebultensluis, wear
reads in I895 wegens hot hoogo ^utgstolt het inlatea van rlvierwatmr
soest wordm geataakt}
do ongeveor 780 n beaeden kmr IOI8 gelogen aluis te Maassluls, wear
sedert 1921 het inlatea van rlvimwater moest sordea g©3ta,?d£t;
de ongevoor 850 ben^^en ter 1010 golog^ sluls t© Tlaardingea;
do ongeveer 570 m beaedsa tor I009 geltsgea ViJfslulzTO^ waar sedert
1925 de hinderlijko gsvolgen van de vorssouting van de MiousfS Maas zioh
dodea geroelea, zoodra de Hljn te Keulen daaXde benedaa 1«50 »♦» 6^
stand, die bli4koa3 da teokeaing 22 jaarlijko gataiddeld I50 ko«r wordt
ondorsohreden sn waar •ttiaas reeds ©^ to hoog chloorgehelta in het llaas«
wat®r aanwozig is, wanneer de Rijn t© Koul^ dealt benedoa 2,50 »
stand, die Jaarlijks geeiiddold ongeveer 225 hear wordt oMorschrodea;
do ongeveer 500 m benedea kar 1002 gelegeai inXaatsluis aan d© Parfcr
haven, waar thaas ©en te hoog zoutg^alte in do rivier wordt aangetrof**
-fen-
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daaU benedaa em stand van 1,50 m ♦;

zooara de Hljn %&

da ondar hat Oostpleln galegan ialaatsluia aan hot Boarongat, dat
oamiddallljk banodea kstr 999 ia open verbladiag staat mot da Uiaiwe Maas.

Laatstganoomda sluis, die do eanigo inlaatslals is voor Sohlalands
Eottoboezesa, la thans tijdelijk button gabruik, zoodat Sehleland zlch via
hot Hoorderfcanaal tljdalijic b®ilont van da ialaatealegonheid aan do Pai*havea. Doze m alls ovorlge inlaatgolegonhoden staan t&x dieasto van
Delfland, Dlt hooghemraadschap beschikt nog ovsr e®a inlaatgolegonheld
to Sohlodas, doch dozo wordt tf^ans do plaatsolijko gtorko vsrvuillng ton
govolgo van do daar aanwoztgo liklustrioSn, nlot gobruikt.
Blljkoas do jaarvarslagon, word door hot hoogho^tras-dschap van
Delfland over do Jaroa 19>9 tot on mot 1942 van do totals hoevoolhoid op
den SoMoboezm lagelaten water,
iagelaton aan do sluts to Vlaardln^
gen, 41^ aan do Yijfalulzan on 52^ aan do Parkslxiio. Blijkonn hot Imtstvorschenea jaarverslag, word in 1945 van do totals hoevoslhsld van road
8o mlllloan m5 ingolaten rlviorwator, iagolatea aan d@ alula te Ylaasv
dingtan 1^, aan do Yijf sluiaen 15^ an aan do Parksluis 84^.
ZooqIs uit hot bovonstaand# blijkt, is Dalfland door da v^zouting
van hot Maaswatar godwansen, cm. hot voor hat op pell hoijd^ ®n voor hat
doorspoelen van zijn boozes bmioodlgd® water steeds hoogor op in t© laten.
D© hoogst geaogm alula van dlt hoogheomraadaohap, da sltils aan de Pai^havon, ligt volgoas do waara«anlne«» van I958 ongevecs* op da zoutgrana.
Blijkoas mededeelingen van don KoofdlE^,^isur van goiK>^ wataraohap,
Ir*A.C.Kolff, doan de bezwar«i van de vorzouting van hot rivlerwater zieh da laatsto jaren storScor govoelen dan voorhesm. Dlt kan trmiwens worden afgelold uit hot vorloop van hot chloorgohalta van hot rivler*
water, dat buitan da Parksluis blj vload word waarganosaen on dat voor do
jaren 1959 tot en set 1944 Is verzaiaold in ondorstaandoa staat. Vooral In
de jaren 1942 en 1945, blljkt do grens van 5^ itg/1 la aiet onbolangrijko
mato t© zljn ovorschr^en.
Chloorgehalto van hat water van de Kiouwo Maas aan d© Parkslulzsen,
blj vloed, ultgodrukt in mg per liter tester.
1959

1940

1941

1942

1945

1944

244

252

122

94

25>
95
70
174
155

87
91
116
167

104

100

Octobw
Kovember
Deember

97
126
108
115
155

252
165
515
541
565
252
292
470
842
1055
1255

191
174
562
166
551
257
255

108
155
215
70
61

170
148
161
512
174
225

Gcmiddeld per jaar :

122

15?

156

751
679
552
209
565
159
157
191
591
596
217
257
540

jraaimri
lebmarl
Maort
April
Mol
Jhni

150
108
91

104

JuU
Auguattis
Sopt amber

^"•^amiddelde over 8 madden.

100

541

418

515

257

-
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yioet het TOTdsr strocfflio;i^aeurts binsamdringffla van bat zout als oen
boogst ottgaweaschtea on z&eec nadoeligoa gang van sak®a wordea baaohou^d,
aangezian gohsel D®lf land on eon groot deal van Sohieland Merdoor van
2O0t water zondan verstolcan bUjv^, betgoen da ondei^ang son kuanen
bataakenen van nitgeatrskto tnlnbouwgebladaa, in niafc mindara mata son
het moeten wordan botrourd, ladioi da varzouting zou doordringea tot don
mond van den Hollandsche IJssal. Mot do varzouting van dit in open vorbinding set da Ni^wo Ifsaa staande water, waardoor geon zoat opparwatar
tot afvoor wordt gebracht an dat wordt gabruik voor da ¥iat^lnlating on
da loosing van oen deal van Schleland, van Bijnland, Woardaa, da Kriapo-

ne{rwaard an do Lopikarsaard, zou een hoogst belangrljk an dloht bevolkt
poldergabiad, dat zich nitstrekt ovor ©an opparvlak var* rond 14^ 000 ha,
wordon baroofd van haar eeaig© nogelijkheid tot het tnlaton van soot
rlviarwatar, tot hat op pail houdan an varvarschan van haar boescaaMataran*
In da bij dan Hijkswaterataat, dlractlo Bsciadaarivierm, in Junl
194> verschenm note, batraffoade do afdarning van dan Hoilandacho IJssal,

is aangogoven op welfca wijz® hlarin zou kunnaa wordon voorsion, iadlon da
daarbij voorgosteld© plannen tot nitvosring zoudan koassn, Baarblj ia voorgeatold m eon galogenhoid tot hot ialatan van water voor hat sferooagabled van dan Eollaadsch© IJssal te maken in dan bovenaoad van do Bakkarakll, ongavoor 200 m benodan kiar 989* Doze zxm dan tevaas dioastbaar kuanoi
wordan gmaakt aan da watarvoorzianing van d«i Rottoboez«Ba m. dmi Schiaboezm, doch da werkon hiertoe zoudan lacpfijpend an bovandien kostbaar
zija. tJit hoofdo hisrvaa moat de toorksur wordon gegeven aan o®a oplossing, waarbij het Maaswator do gaechikthaid b^udt als rachtstreakssho
voeding van de boezems van de noordalijk gslegan iifaterschappan*
HierbiJ kont bovandian, dat wanaear g©«i dtoeltroffanda pogingaa
In hot work word®a gostald « aan hat varzoutingsprocos rm. do Hieuwa
Mean paqT an paik te stellen, hat niat uitgealotea isioat warden geacht,
dat de ^utgrans op d^ duur zou doordrlngoa tot den mond van de Lcric.
Hi«M:bij zou nlet allaesi da geprojaetearde inlaatgaloganhaid in dcas bov«ilaond van da Bakkerakil in de bratofater^ne kcmaa te ligg®i, doch zoudan
tevans bolangen woi^en bedraigd, die rechtstre^a in varbaad staan net de
toakoeastige drinkwatarvoorzianlng van hot westea des lands. Met botr^king tot dit vraagatuk kan hat volgondo worden jnadegMaeM.
I

drinkwatervoorzlealRg von hat waetan
lands.
Over hot aan hot ainde van § >2 aaaBagevaa voor da volksgazoadh^d
zoo balangrijko onderiterp Is in 1940 can rapport varschoaen van do Cmlaissie Drinkwatarroorzi€*ning Westea das
in^^astald door de Caatralei
Comissla voor Driakwatarvoorsisning. ^nn da eonolusios, waartoe dit
rapport hooft geleid, kan het volgcmde wordea oatlasnsd.
-De-
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De toekomatlg© bevolking van Hoderlaad wordt voor ii«t jaar 2000 g®raamd op 12 nillioon zislac, waarvan de balft gavosti^ sal 2ija in het
W03ton daa lands, iselk gablsdl tsavat d® proviacie Hoord-HoUaad tot bet
Karsdiep, do jarovinci® Zuld^Holland tot hot Hollandsch Dlsp on hot Harii^vliet on de provincie Utirecht tot d© Een, Hot peroentage van de bsvolkias
van hot woatea dos lands, dat in hot Jaar 2000 in de dri© groote sted«a
Anstordam, Rotterdam on ^s-Graveahaeo woonachtlg aal sijn, is goraamd op
50, zoodat In dab jaar do bevolklng dszOT drie

st&dm 5 millioai alolwi

aal bodragon,
Ultgaando van do voronderstoiling, dat in hot jaar 2000 nagoao^ de
geheole bavoIking van hot viosten d®3 lands aan son central© drinfcsratorlei—
ding zal zijn aangesloton, zal hat total© vsrbruik voor hs'. beaohoaifds
jaar kunnen worden goraajad op 5^5 ffiillioen n5» Bozo hooveslhaid ^1 voor
hot jaar 19?0 ktumen wordon gostold op rond 272 nillioon m5»

In beglnsel kan voor d© drinkssatorvoorziffiiinG van het ’sestea des
lands grondwatsr cordon gewonasn in en bniten do duinon on oppervlakt©watar uit de grooto riviersn, het IJsselaesr en d@ in het Hoord-

m. 2uld-

Hollandsch® on Utrechtsch© polderland gelogea issran en plassea. Mavulling van d©n op Kederlaadsch gebied bosohikbaran grondwatervoorraad goschiedt
grenzen.

In hoofdzaek direct of indirect door don aeorslag blanon do landsHot voor de voorzionlng van het boschoimdo gebiod van balang

zijndo oppervlaktowator woi*dt nageaoeg ultsiuitaad door do groote rivio—
ron nit het buitmland aangevoerd,
Zondor al to grooto bozwaron zal aan terroinon buiton do dxiinim ©on
hoevaolheid groMwater van 105 aillioan is5 per jaar kunnan word^ onttrok-

kenj thans wordt in doze goblodon ongsveer 50 lalllioea n} per jaar gewonaen, Bij geblekon goodzaak zal do winnins von grondvmter bnltea do dutim

kunnen woi^on opgovoord tot 175 JsiHioon 05 P®^ jaar, doeh dan zuUea zioh
omstigo bazsiaren van velerlei aard voordoon,
De duinan van do Noord- en Suid-Hollandsoh® on Zoeuwaeho eilandea
hobban, ovenEsln als die voor Zeeuwsche-Vlaandaroa, b©t@ak®nis voor do
drinkwatervoorzienlng van hot vastoland van Hoord— on Zuid«Holland» Bij
rationoolo oxploltatle van all© daartoo in aamorking k«oad@ duin?terrolnen op hot ■mat© land dozer boid® provincies, zal blijvead «®a
hoovoolhoid water van ton hoogat©

^0 isiHlioen 05

jaar kunn®i wordes

gowonnou. D© gtmoomde hoovoelheid is vrijwel goli jk afm do huMlg© prodnoti® van d® duinsmtenainpUstHon op het vast© land dor b®ld@ provincies,
Zcudsr op al to groote bazTOren te stuiten, zal ten behoav© vaa hot
westen dos lands per jaar dus

155 Killio©a a5 grondwator knimea wordon ga-

woaaen. Bozo hoevoelheld kaa worden opgevoerd tot 225 sillioon

05* doch

dan zull«i mooilljkhedon van allorloi aard noetm \«orien ovorwonami.
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Citgaande vaa eon beachikbare lio0?oelhoid grondwator van I50
mlUioon mi p<ar Jaar, zal dua mootea wordm bescbikb over een hoevaeliisid
oppervlaktowator van 120 millicwsi
in hat jaar 1910 on 2>5 raillioaoi m>
In hot jaar 2000,
Da la da Moord- on Zuid-HollaiMische sei Utrochbonho aermi on plas3®a
aannezlgo hoaveelhedocn water zl jn op zichzalf van geen belang voor do
voorzienlng van hot weaten
lands. Hot is aaar do naenlag van da Co®Etlssio ochtar niet nitg^lotm dat hot bo@z«OTat®p op dan duur door
watoraanvoer van aiders geschikt 2;al kuanaa warden g2j3 groadstof voor
drinkwater, Daarbij zulXon evon«sl nog tal van vraagstukk^ Esoeton wordan
opgelost,
Hat water van hat IJssolEioer viordt door da CoEmissia bmtkbaar ga~
acht voor laldingj^ater* mits or tiot all© laogalljk© middelen naar woji^t
gestroefd oa hat ehloorgohalte 2»o laag nogalljk t@ houden. Kaar do
aemilag der Camissi© wettlg^a ultvooriga ©a zorgvuldiga barekeningan
da vorwaohting dat zalfs ondw ongunatig© oKstandl^odan hat chloorgohalt© aea radslijka groaa nlat zal ovarsehrljd^, Hiarblj la ©r van nitg«^aan, dat bij hat vaststallan van plannon tot kanalisati© van den Oolderscha IJssal an plannesi voor d® znldelijka iapolderingen, met da balangen van de drlnkwatarvoorziaaing
voll® relcening sal worden gahoudm.
Hat onttrekkan van aon hoovaalhald water van rond 200 nillloen mj per Jaal
aaa h^ Ijsselmeer ten bohoev© van d© drij£5]mat©irvoorsie®.ing, Tw>rdt In
verhonding tot da aadsro in hat apel zijnde factoren van weinig bata^enis gsacht, zoodat nit di®a hooMa t©g©n deze wat®roattrekking geen b®zwaar bestaat,
Voor h©t onttr«^£ksai van rlvierwater tan b#xo©v® van de drlnkwatoav
voorzienlag van hat westen des lands k<mt naar da maealng van de Gesaalssi© in da aarsta plants la aaamarklng do Lak ©n wal In hat bljzonder hat
gadealt® van Schooahovaa tot Srimpon a/d Lek, in 4® tweada plaata do
Ifeal tuasohoa SaltboaEiKial an Sliadrecht an in de derd© plaats do Maas,
Indian da kanaliaati© van den Geldersoho IJssal tot stand kost,
son
da Lak banodan Schoonhovon ©ea toevaalhald water van 1 million
mj par etmaal kmmm tsordon onttrokkan; dez© hoevaalhaid naost galaida11 Jk too tot > million
baaeden Krlmj>«a. Kmt do IJssalkanalisati#
nlet tot staiid, aldus da Cosmaiss^a,

vas^iaderen deae hoevaalhedan

tot r0Spootievoli4k 0,5 millioea ea 2,5 mlllioon
pw etmaaX,
Aan da V/aal beaedfloi St.iUadrias kaa ©en wateronttrakking van 0,5
nilliotm k5 par ettiaal toelcrntbanr «rord«a gaacht; daze hoeveelheld
neemt geleidelljk to© tot 1 aillioaa aj bmodea Goriachem an 5 millloan
mj boneden Sliedracht,
ft^n da Bargscha Mans kaa nabi j Saisersvaar ©^ hoevoelheid van ongsvaer 1 millioen a5 per etmaal iK>rdea onttrokkan.
•r4ang9zi©n~
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Aangozien oador ds ongunstige omstandlgheld, dat da kanallsati®
van dea Geldersche Usael

aiet tot stand kmt, aan de Lek blj Scliooidio~

Toa toch aog sen hooToelhsld viatar Taa l8o Killloen
pan Taa 90Q jjiillioen

bmied^ Krim-

m} par jaar kan iKordem onttrokken, is daze riviar

ruimsclioota la staat da vareisehte hooTraelhedoa oppervlaktes^ater, die
Toor da jaran 1970 an 2';X}0

respectiGvelijk op 120 laillioen en 2>5 mH-

lloaa la^ aija gsraamd, ta laveren. Tot oenaolfda conclasla koat da Cskaaissle voor hat goval hat water zou raootan ir.Tdoa onttrokkea aaa da
laal of am da Maas.
§ >4. Oe kanalisatle yaa dm Mader-»RlJa an da
Ten aanalen ran da hiarborsn weargegerea eonolnsies kan bet rolgend«
warden opgmsrkt. BIJ hat opsakaa ran hat rapport is ultgagaan ran d@ ga«
dachte, dat da Geldarsche IJssal zal wordea gekaaaliseaM. Daze is inniddels echter verlnton. D© redonen, die hisrto® kebbea genoopt, ®n die
rerband Louden met

&e waterhniehouding ran het Usselaeor, zl jn mitssog®>

zot in oan roordracht over vi'eterataatiamdige problmen, rerband houdenda
met da waterhuichouding is, Hedorland, gehouden door Dr.Ir.L.H.l'aatholt
roor den Raad van da WatOThuishonding op 2 Juli 1942. la des® voordraGhit
is or op gavsszen, dat de baraarbaarheld ran den Neder-Rlja on do Lefc met
de kanalisatl® ran den IJssel aleohts in geringa mate sou wordon gobaat.
Cm aen denkbeeld ta geron ran don toestand waarln deza rarkoart, diene,
dat blj den O.L.l.«-afro0r de raardlepte op de Vlaal 2,90 m, op den HedearRljn an d®

1,40 m en op den IJssel 1,60 m bedraagt ®a dat de gewea-

schts Yaardiept© ren 2,70

n op den Neder-Rijn gemiddeld 226 dag^ per

jaar an op den IJasel 190 dsgen per jaar niet roorkamt. Uit de bszwarea,
die aan do karialisatie van den IJssel aankleren en de gerlnge roordeelen,
die ©r laeda knnnen worden rerkregea, is de gadaehte ontstaan om ter will©
ran d© bsraerbaarheid ran den Neder-Rijn, daze rivior t© kaaaliseerea
®a dm IJosel als aan vrij naar het Ijsselmeer afstroomende rlrler te
latea voortbastaaa. De wijse, waarop daze gMachto sou ktuanm wordm
verwozonlijkt, is neergelegd in hot bij den Hijkswatorstaat, directie
Borenririoron, in Jmi 1941 verschenon rapport, betreffende een® kanall«>
satie van Noder-Rijn

m Lek.

Volgens dit plan sjorden de Kedm-Rijn en de Lsk in drie panda®
vardeeld, waartoe een stuw is geprojeoteerd blj Doorwerth,

00x1 stuw blj

Sck m Sflel en een stuw bij Hagesteia, ongorser 2,5 kn boron de roorhaven ran do aeatrlxalnisea. Het ligt in d® bedoeling oa den afroer zoo
to r^elen, dat d® boereolhoid water, die langs den IJssel tot afroer
wordt gobracht, gohoel

a&n do mterhuishouding ran het IJsaelmear wordt

aangopaat. Vtaaneer de afroer lengs het Bannerdensch kanaal blijft bene-

m de
Lek worden beperkt tot 30 m3/30C an het orerige zal langs doa Ussel
den ®m bepaalde hoereolkeid, sal de afroer langs don Keder-Rijn

-afstiDoaea-
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afBtroossax. Sorst »aEa®«p de afroer langs iiet Paanordaasc^ Icaaaal aaa
bepaalde gr<^ ovaraohrijdt, ssal iaeer watar laaga dea Hedar-Riia 'wordwi
toogolaten. Hat Ugt la da badoallag om dezo graas ta stellaa op 400
mj/ses, docti aa periodea vaa d3*oogta icaa deaa aaar bahoefta wo^ea rarboogd tot 450 mi of zalfa tot 500 b5 par sac.
Mat da ^oorgoacBsea Jcaaalisatie fcan fie gesfeascbt© Tsarfiiepta op dea
Ilodar-Hlja ea da Lek Tea 2,70 m wordaa ▼erkragea. Voor feat vak baned«a
do 3tvm bii Hagostaia, fiat vaa zulk eaa groot bolaag is voor da scheapvaart tasscb^j Assterfiam an Hotterdao, die zioh richt door hat Marsadakanaal, gaschiadt dit door da ririerbodm kxmstsiatig ta varlag^* Ifear
aaavaakalijk in hat wommen ligt, zal fie bofiem oaaiddalli jk boaedea do
stu« kmen to llggan op gasaififialfi 4,50 » —• Hat bofiesYaraaag battadea
dese stuw wordt dan tnKolljk goring.
Cfet te voorkossan, fiat da voorg^onan warkan tot varbataring vua
fie bevaerbaarhaid ven den HMsr-Ri^n on fie Lek schado zouden kunnen toebrengaa aan fia beraarbaarheid van 4© Waal, is ten aanziea van fie watervarfieolins tosschen Waal en Paanerfieasch Kanaal als ©arste elseh gostold, fiat doze fiezolffie zal blijven ala bij fien hntdigen toestanfi.
Uit het bovenataando blijkt, dat volgens het kanalisatieplan de
rivi©rafvo0r4n”lrogi"tijdexx »ordt teruggsbracht tot 50 n5/a0C, hetgeea
niet onbelangrijke bapericlng betsokent, ■waxxneer men badeakt, dat de
afvoer bij O.L.R. I87 m>/s®e m do kloinste afvoer 128 ffi>/s0o bedraagt.
Ir beataat sen mogelijkheid om hieria te voorzien, on wol door laaga het
Betnwepand van het AfaBtetrfiaa-Bovoarl jn kanaal water van do laal op fi©
te brengen. Bij het ojsaak®! van fie plannssi voor dit pand is reeds
r^ening g^ouden net esa eerste on eon twoode verruiniixg. In laatstgenoenfie nota {lit.29) wordt het voor mogelijk gshoudea om bij 0,L,R.
50 m5/sec van fie Waal naar de Lek over to brengea. DaarbiJ is dan uitg^aan van d® tweede verruialag van het Botnwepand on van stroansneiheden in het voile kamalprofisl van ongevaer 0,50 ©/seo. In zijn voordraoht wijst Dr.Wentholt er op, fiat do hosvaelheld lyings het pand to
voerea water, zonder aan fie soheapvaart al te groote bezwaren to berokkoaen, ware te stellm op 50 ffi5/seo. Near zijn
don vergroot door verrulming an hot kcxnaal

han deze wel worvan fie doorlaatgolegea-

hoden van water ter plaats© van de sluiz^x, fioch dose werkea zullm zeer
kostbaar zijn. Door fie aflntiag van fie hoevoelheifi water te Tiel, die
dus voorzlchtighsifishalvo ware te stallea op 50 ia.5/s©Of b<^oeft de b©»
scbiklxara vaardiopto op fie Waal niet ongunstig te worden boinvlood,
2ooals uit moorgonoTOifi rapport (lit.25) blijkt, zal de stroomvordoeling zoo worden.fiat bij e®n afvoer van 400 F.5/seo, door het Pannerdensch kanaal, 1155 »5/3®« zal worfien afgovoerfi longs fi® Waal. In het
gunstigste geval zullon de atuwen op fi«B Heder-Rija en do Lek dus wox>«
deia getrokkea bij e«i opperwatexrafvoor van 1555 ©>/s®c bij Lobith, mm
-afvoer-
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afvoer, die gtxniddsld

dagea per jaar wordt oadarschredea, la het

ongunstigsto gsral zal serst tot vorwijderiag van do stuw^ wordea

ovffip-

gegaan, waaaoor de Bovsn-Hija I960 m^/aeo afvoert; dezo afvoer wordt Jaar*
lijka getaiddold 166 dagea oaderachrodea. fliaruit volgfc dus, dat bet staw*
prograa'>» voor de kanalisatie vaa don Kedsr-Rija on de Lek iaboadt, dat d©
goiniddelde duur van den mxninujs ai'voer vaa deso rivier in bet gunatigste
geval zal bedragea 9> dagaa an in bet ongunstigata geval X66 dagan *s jaaara
aa toovoeging van don aanvoer door bet Betnwopand vaa bet iinatardan-Bovenrijnkanaal kan de mintens afvoer van dose rivler wordea geateld op 100 a>/
sac.

§

Oe bil do verzcnting van d® Kiouwo Maas badraigdo i-elangon van do
toekoaatige drlnkwatervoorziantng,
Hat hiorbovon gosrbetste plan voor do kanallsati© van den Hodor-Rija

en de L@k sou niet sondor gavolgen blijvan voor de aogelijkbeid tot het
ontlaenea van drinimater aan do groota riviereiu Toen aes ar over dacbt
om den Use el te kanalisaerea on men dus bet voorn®r.an iusd m don K©dea>*
Rljn en de Lek ala eon vrij stroauead© rlvier te laten voortbestaan, laoest
er bij de beoordealing in hoeverro hiervan

mittsr kon msrdea afgestsan,

rekenlng mode cordon gebouden, dat voldoeade ■water moost worden overgoboud«i om niet to kort te doea aaa de bevaarb&ajAeld, Ala gevolg vsm bet
kanalisatieplan voor laatstbedoelde rivler, is de toestand in dlen zin
vorandord, dat de bevaarbaarbeid minder govoelig wordt voor den opp03.*?/atarafvoer on hot voor de drlnkwatervoorziening benoodigde oppQrvlaktewat«3r
uit diea boofde dus zonder eanlg bezwaar aan de Lek zou kinmen wordJKi
ontleend,
Blijkens het nedegedeelde in §

Is de hoeveelbeid ©ppervlaktewat^,

waarovor in het jaar 2000 moet wordea bascbikt

255

millloan m} per jaar,

betgeen overeenstemt met een boevoelbeid van 7,5 ra5

Of het noo-

dig zal zijn dit kwantura In zija goheal aan de groote rivloron te onttrekken, is nog niet uitgcsaaakt, Kaar de laeening van de Comsissls Drlnkwatervoorzienlng ’iTesten dos lands kan op grond vaa uitvoorige en zorgvuldlge
berekeniagen iwrdea verwacht, dat hot cbloorgeimlte van hot IJsseliieer
©en redelijke grens niet sal overscbrijden, zoodat naast d© groote rivle*
ren, dit meer als zoetwaterbroa sou kvuiaen wjrden. gobrulkt. Ii', C.Blflsiond,
dirootour vaa de Gemeante-Waterleidtngen van ^sterdam heeft ten aanziea
van dit vraagstuk andere inzichtea en kost in zijn Rapport - 1940, de
Satorvoorziening van /testsrdaa, tot de ooaclusio, dat hot IJsseln-eer als
bron voor waterwiiming op grond imn het chloorgehalte moot -worden afgakeurd, Bij het ojKaken van laatstgenoassd. rapport is evaneens uitgegaori
vaa ds verondorstoiling, dat de Goldersch© IJssel zou wordm gekEiaali**
seerd, Nu het kanalisatieplan voor den IJssei is losgelaten, kuanen wellicht andera verwaolitingeBa wordea gesteld ten aanziea van de chloorg^alten, die la de toekomst op het Usaelmeer zullea optredea. Of dit meer.
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wat de hoedaaislieiil van zijn water betroft, voor d® arinksmt©rv€K)rzianing kan warden gebrulkt. Is opniouw In studi® genoeten, ditmaal door
eea door da Centralo Cwioissl® voor do Drinkwatervooraieaing in iiavemm
ber 1945 iagestold® o<HMi©slo, do ^og^iaa^o Sarara©^rcosaslssle» die tot
taak iioeft cm tcvons aa to gaan of hot blj da inpolderiag van da zuida*
lijke polders to verkrljg®i raadkasaal langs do Golaerscho kust, dat gavoed sordt door d@

en door do ondergiondscho afvloeiing van grond-

water uit do Velnw®, dianstbaar zou kimnoa worden gemaakt aan de drinkwatorvooraieaing.
Kaar da huldig© lazlchtoa laoet bet voor mogolijk wardaa gehoudsai,
dat hot onderaook voor beido imrmi oea guastig resaltaat oplovert, dooh
00k dan nog sullen do grooto rivier«i aiet a Is bron voor da driakwatarvoorzieniag kunaen wordoa goraiat* Tot dlt doel ia Vim do dria gi^ote
rivieron, die daartoe in aanmorking kosen, da liegia-;’ van de

hat

maest gimatig, or rs* in hot bijaoader hot gedeelta benaden Schooshovoa,
Do ontwlkkoling* die thaas in da plamien voor do drinki^^atarvoorsleniag
valt waar te nemon, duifit ar dus op, dat in de toekomst tot dlt doel
water aan do Lck zal worden cmtle®ad,
Aan don Hodar-Hijn on da Lok aal in droge tijdea tusschea AmhOEJ
0® Krimp^a a/d L©k ©chter evonoons water wordsn ostlaand voor h#t op
peil houden on doorapuien van boeasHs an kanalos, socdat do hoeveelheid,
die dan door dezo rivier wordt afgevoerd esn niet onbelangriJko roduatio zal ondorgaan* to ds g®iacht@ te b@p^»3®a

(s'oj^en aa^eno®^, dat

de afvoer aan den banedeniaond aiet seer zal bedragea dan roM 140 nj/oeo
an dat iadisn men er toe sou ovorgaan om deza rivisr te iomalisaeraa,
de afvoer zou kunaon afnasoa tot oageveer 55 r5/soc, ladicm blj da aldua
verkrogon altuatla de verzouting van hot rivierwater zou doordringen
tot hot punt, waar de Niouwe Maas an de Lak elkandor ontmootea, sou *0?
all® aanleidiag bostaaa voor da vr®os, dat hat sout sich toegang sou
vorschaffea tot laatstgenoofnd® rivier, zondor dat d® awakko strooet ia
ataat zou zijn dit te balstton, Uiteraard zoud^ do belangaa van de
drinkwatorvoorsleaing hierdoor in omstig® mate worden goaohaad.
§ 56#

De blj de varaoutlng van do bonedenrivieron badrolgde belaagaa
von do besfcaando driakvmtervoorsloning«
Niet alleea de toakomstige, doch 00k de bestaaEde belangon van d®

drlnkwatervoorsiening vforden in gevaar gobracht, wannoor hot verzout' nj;spa?ocsa van de benedenrivieren voortgarig heaft. In hot roads genotode rapport van de Commissi® Driakwatorvoorziening feweston des Lands (lit*
27), wordt gewszsn op den omvaag, die do rivi0r«abei*Kinaing reeds heaft

genomen in het in d© proviacie Suid-Hollaad golegan deita-gobiod van 4@
groote rivieran. Als oorzaak woivit hiorbij ganoomd, dat de goo-hydrologische geatoldhaid van den ondargrond sldaar, hot wianea van eonigazlns
•bolangrljk®-

bolangrijke hoorooliiaien Toor drlnkr/jater bruikbaar grojid«atar, nrijwol etaods omogelijk rmakfc. T^r inlichting is h&t gsbiod, waarran d®
bewoaers mn opperTlakteviateac* uife d® gnjofc® rivl^etn. taord^ Toorziea,
aaagqssBven op do sibuatlo op d® be^ssilng 9* •Sm: nad«»s to^iditing diono ondsrsteando staat, waarfcoo do g^&vona deols zija ontlotad aan hot
goaoeando rapport {lit.27) ea die betrokjclng hoeft op bat 4rtxKN»feta3?Tsa>.
brulk in bet jaar 19J8.
Watarloidingbodrijf

Rivi®?,»aaraaa hot
opporvlaktowater
wordt ontloond

booveolbotd afgeleverd water
in a> in 19^8

aaatal iiBSOnero in hot
voorzioaings*
gebiod op
Doc.19>8

Alblasasrdea
Dordracht
Dttbbaldisa
Eondrik-Ido-Mbacbt
ISIilwatarlaiding
Lek sa XJssal
^aaslult
Oud-Boc^arlaM

Rlddtsrkork
Rott<n’d£aa

Zwljndrocbt

d« Hooopd
bat Wantlj
d® l^X&xm Marwade
da Kc»rd
da Dordtacha Kil
do lek
bet Schaaor
bat Spui
bet Eoord
da ICieuwe Maas
da Oi^da Maas

870
> 145
154
125
752
755
228
550
501
55 756
791

600
200
000
1CX3
700
Soo
200
500
80 0
400
000

21
62
4
5
25
17
12
8
15
827
12

000
OCX)
900
100
000
500
900
400
800
200
700

totaal s
45 I87 100
1 012 500
Met''betreBcins tot bet in den aiaQT'eaaoS.irS^rlji? t® Ilkxrdreckt/'"''
alj Q-pQmmrktt dat mm aldaar bezlg is da oppartrlakte^atarsiiming te sijalg«i la grondwatecpsflaniiig.
Zooala uit dsn staat blijkt, la bet 2rink®at©rl©idiagbedrijf van
Rotterdaia bet grootst. Da in bet 5aar 195® afgelsvorda hoeraslbald water
waa- ruto 55 ml2JLio®i s5* ot wal near dan 80^ van da galsvard© boovaalbeld
van alia ganoaside bodrijv^ tasanm. Emr watarwark list aan dan raobtarom&t van da Kiauwa Maos tagenovar FsyaatKjrd, Da pris® d*ean ligt ong®vmr 550 m. baaedaa kar 997« Aanvankalijk ward bet rtvlffipwater bij vised
langa mtwarlljkaa wag in d® bazi.nkingsbaa8in® gelataa. Um oadervaM
daarblj

baasam' van hat st^elijk vuil, dat door riolan bteiMan

bet watarwerk op da rivior wrdt gabmcbt* <te dlt ta ont®^ baeft man
aan gsmaal gostlebt, waarsaado bet rivierwatar kunatmatig kaa wordaai ingeiatan. Deza wi^zlglag biadfe bet voordael^ dat bet water aan da rivier
kan wordan onttrokk®i tljdsns eto, zoodat bet cbloorgabalte dan ala regal
hot laegat Is. In do laatste jaran aijn aan bet watsnsark van bet drlnkwatarleidingbadrijf van Rottazdan bij harbaling belangriik© oversobrljdingm van bet toolaatbaro cbloorgabalte gaconstatascd, Dlt beboeft 00k
niet te vapwondarsQ, wanaaar lum bad^akt, dat da plaats, waar dit bedrl jf
hot ^ter aan d@ riviar onttr^A, slechta 5

booger ligt* dan da ssout-

grans bij vload* die op grand van do oMarzoakiagen mm Dr.van 7®m veor
hat jaar 1958 ward vastgesteld* Gaat bat varzoutingsproci® voort in bat-
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zolfdo torapo* ala in da d^tlgjarlge periods rdkSr I938 ia gacoastateerd,
dan sal ociatre^s^ het
ISIQ liQ't cliloorgehaits Tan ite^ rivisrwatar
aan hat irat0r>5©r^ oageTreer hetsslfda si^a, als thans aaa da Parkainis*
Dszo £png vaa ^kaa sou Rotterdam nopsa cga haar priae d’eau rddr dieaa
tijd near sea hoog«p inmt aan de rivier te vaarplaatsoa.
I >7* De veraouting ran de Srlelashe Maaa»
In § 27 ward aangetooad hoa als gavolg van den aanl^ van d«i llisuKS
Waterw^^ de getljvsraogens van het Schaur an da Botlc^ zion hebbei gswijzlgd an de beteekeals van laabstE<aK)aiM0 rivi^ ea de Brislscbe Maas
voor dan aaavoor van zeasat<a’ blj vload @a dm afroeat* van oppersmter btJ
eb, aaar on van bet aanslnitende net van de bm^earlvieren, voortdnrend
afneemt*
Deze galeidolijke veBsiinderiag van dm oppenmterafvo^ van de
Brielacha Maas is niet zoader gevolg gebleven tan aaazien van da varsouting van daze rivlsr* Bil^kans 4© situatia op de tacfcmlng 8, baaft in
da parlode tusscbm I908 ©n I738 da zoutg^ans blj UW, zicb verplaatst
van bet Kaaaaal dmr Rozmburg tot dan bovanmond van de BotXsk.
Do Brialscbe Maas @a de Botlefi: liggm dns zoowal bij vised als bij
eb|» geheel in de brakirmtar^ne*
In de gmoemdo period® heeft de zou^yana bij E,W,, die in I908
reikta tot dan tomadenmnd van de Sotl^ m do Moordgeul, zieb varplaatst
tot voorbij Spijkmisso on is dus over em afstand van roM, 6 km do
Oude Maas ingetrokken.
Welko belangen bi j bet hlerbovea oaeehrevm versoutla^proces warden
gescbaad, is ultaengeset in bet reeds genoende rapport, inmke da afsluiting van do Brielsobo Maas on de Botl^ (lit,!?)*
§35 Mfdetelen Pin de verzoutincj te^en h-yaan ■

Do alddelea, die er op zijn gericbt can de versouting tf^aa t® ^an,
zijn tweeledig, Slj knnnea bierin bestaan, dot am bapaalde rivim wordt
afgedamd, zoodat bet zemater geen toag^sg maer beeft m am boozm
wordt geschapan, die set zo@t tmtor worst gevoed, zooals is vooi^esteld
voor de arielscbe Maas an de Botlek {lit.171 •- Toor ^n open rivier kcram
zij in beginsol blerop near, dat de vloedstrocaa wordt verzisBakt an do
ebstrocffii wordt verate2±t. Met bet Vijfellandmplan wordt bacK>gd cci boido
nlddelen toe te passm*
Hot llgt daarbij toch in de bedoaling c»3 de Brielscbe laas, da
Botlok, de Onda Maas, hat Spui m d® tordtscbe Kil t® vereenigaa tot
een zoetwatcarboezea, die ken v^srden gevoed op am pleats, wear bat zeawstei* niet kan kcmon. Tot bet verkrijgm van dezm zoetwaterbomem moot an
afdaxmixigan warden verricbt, wmrdoor bet zomatev van bet zoeta boezoawater wordt gescbeidea,
Het naken van d® geprojaeteerda afdsEsiingea boudt toveas ia, bet
-verkleinm*

rerlcleiiieix rm. 49a -yloedstrooja ea het vepgrootea vaa den ^aftroer la
de Nieuwe Kaas. Voor de wljze* waarop dea© gedachte kan i»ord«a Terserkalijkb an voor de reeultatea, die daaraede kunaea wordea ▼eito’egQn, isoge
near de ’rolgeode koofds'bukken worden vsrweztsu
I >9 • 45*

hoogwatorkeorwde dijken laaga de beaMonrlTler^,
§ 59*

Instellii^ 3tornylo^3c<»iaiesla»
Tn 'rer'baad met dea toesteM, waarin da koo^paterke^eade dljkea
48 beaedsarlTrierm la oas land Tarkesnrea, Is blj b^cMkking Taa

den toomaligea KlaistCKr ran ^faterstaab van 28 Ajspll 1959*
Dlroetie rm dea 'iateaataat, msx cc^JLssl© iagesteld, aaa welke ondas*
£^eea wend o^gednag^i css van voocplicktflag be dlea®! aeb bebr^cklag bob
de V2^,9a: op walk® sb<^.vlo0dm la Iwb geblM Am* bea^enrlvl^en bhaas
soet OTPdea gerekead* la hornmncQ oader de begemoordi^ raastasdlgkedm
/van

la heb g^led dep beaedaarlvieren kan wopdea g^srokaa/Beb keb oog op de
veiligkeid oasoKmackbe boesbaadea en soo ja, iselko v©iligkeid;®aaatreg0»
lea dan noiMlg zijn.

Volgens heb vooploopig rapporb vam doze Cosmlssio intake de Sbossvloeden op de Bmedearivieraa, dab wend vasbeosbeid la kaar veigaderiag
van 1 AXigaabua 1940» toKon aob keb oog op de veilit^ioia oi^e»«isekbo
boesbaaden voor op ppaeblssk a3JLe plaabsea keaedsn d© llja SbPeofksnk"*
Ctorlnohen-Eeasdea. Haap kaar meealng zlJn de laags de benedenrivi^Erea
voorteisade diikaai aleb koog goaoeg bob bob keeren van de sboimvloedssbandea, die aeb eea redelljfc® kaa® kunaea wopdm verrookb. ITmr kaar
<«>rdeel ztilloa d© dijkea op vele plaatsaa aeer dan &m aeber moob^a
wordm voxkoogd*
§ 40,

Ite verwaoktea stomvloedastaadea*

De sboisivloedshoogbe wordb la keb algfinieea betioepsckb doop dale
factored* be webea :
a. ket astPoaoEiisch gebij, waaronder wordb vsrsbaan da voop em bepaaide
plaaba ©a eaa bepaald bijdsbip voorspelde waberstaadoa, op 0road vaa
voorafgeaade waarasmiagea;
b. de richtiag ©a de krackb van de windj
0* den opperwatspalvoep.
Hob astpoassttnlsch koogwater la nesstal van grooten iavloed op de
kosgt® van eon sbcmvloed. Do gevaarllikabe stoisvlooden zija daarm die,
welke opbpedon tijdeaa

apringvlosd. De hoogste voor Ho^ van Holland

borokeade sjaringtijhoogt© Is 1,>4 a ♦,
De koogsbe waberstandea bredea op de bmodenrivlGren op bl4 stem
uib heb aoordwestea* Bij do sbornvlooden van I894, I916 ©a 1928 zlja d©

maxiaale opwaaliagskoogbaa zear aanzlealijk gewoest* Blj dea eboravloed
van Januari 1916 bedrosg doze laaximale opwaaliagakoogb© voor Ho^ van
^Holland-
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Hollaad 2,82 a ea voor llHasstad >,30 a.
De oppmwatatafvoer Is aog van iKv2x>ed op plaatsen als SlUemstad,
Dordrecht en Botterdam, Eet ixm roorkomen, dat dmo Infloed godarond®
aoar dan 14 dag«i op do bmedenriTlQr«i Borfchaar is, ssodat em pwiodo
van hooger opparrotemfvoar dns lean sa@anvallen mot two® springtljdoa.
Do hoogst doakhare storavloed ontstaat, vmnaer do hierbov^ gmomde factoron in den aoest ongunstigon zia saffionserkon,
kans, dat dit
goschisdt, is ©chtor zoo uitemat® goring, dat B«a hot aandurft, os het
sraterkeorffiide vermogen van de dijken laags de benedenriviersn aaa eoaa
lagoron waterstaad aan to passeai. Hierbij is men gonoodzaakt o® tan aaazioa van don to vsrimehten hoogatan storrwloadsatand een z^fM-heid in te
vooren, die afhankelijk is gestald van ©on bt^aaMo tijdsdanr* Op grond
van do ^laarschijnlijkheidsleer, is de kana van hat sseeatroffen van do
hierboven gonoacido factoren grooter, naaiaate de bsschouwde tijdsdtsur
grootor is, E»n stomvloodsstand mot eon bepaald® froquentio per ®ou»,
zal dus hooger liggon, dsm &m storavloodsstand met oenzelfd® freqnmtlo
pear janr,
T®p toolichtlng diene de ais toeksning 10 aangeduido flguur, waarln
zijn aangegovoa do freadenti^cromea voor do hoo^te wsteratandon bij
Hook van Holland voor tijdvakken van 1, 10, 100 m 1000 jaar* De figunr
is ontleead aan hat ertikel van dm Ingmieur van den BiJkS8iat«?staQt
P*J‘»Ww.®lsfolder, getiteld : Wstiaati^fl^ea in het optrodon van stormvloedsn, gopubliceerd in den laganlour van 8 Maart 19>9* Zlj is darasagosteld
met gebruikmaking van d®a 50*Jerig®n registratietomija van 1888 tot m

met 19>7| in dozen termijn ziJn dus » 287 hoogwaters gereglstreapd*
BiJ beschowing van d® figuur blijkt, dat uitgaande vm dm ©vm»
geaomdm teimijn, da stand blj Hosk van Holland, waarvoor ®«n z^eziieid
van 50^ aanwezlg is, dat hij niot zal worden ovoracliredea :
voor den tijdsduur van
1 Jaar, llgt bij 2,>0 a +}
voor don tijdsduur van
ID Jaar, ligt biJ 2,9> ® ♦S
voor den tijdsduur vstn 100 Jaar, ligt bij >,» ®
voor dan tljdsduur van 1000 Jaar, ligt bij 4,l8 m ♦*
Te Hoak van Holland, wear do Invloed van den oppertmtaraTvoar niet
aerkbaar is, zou door superpositi© van da hoogst bereksnde springtijhoogto van 1,>4 a ♦ an de hoogst bekende opwi&ing^oagte van 2,82 n, e«a
waterstand wordm verkr€^en van 4,16 a
HitgaaMe van meergenoecidesa
temija van >0 Jaar, is de zefeorheid, dat d«sa stand niet ®ordt bsarolkt s
voor dm tijdsduur van

1 Jaar

100 %

voor dm tijdsduur van

10 Jaiar

99r

voor don tijdsduur ran 100 Jaar 9> %}
rmr dm tijdaduur van 1000 Jaar 46
Ket betJpekklng tot laatstgenorndm stand, zij ear op gmezen, dat do
•>3toz®vloedscommissle-

-

65

«

Stornyloddsci^amissie sicli er wel van bearust ia, dat voor alk gatl jstatioa
Qm hoogte zou fcuaaen wordan bepaald, waarbovoa do vlosd tot hob jaar 200C:
aaar alio waarschijnlljkhold wol nSsm&r sal rljzen, doch dab zulfc ©ea
stand to hoog la os ala ultgangaptmt to dioaea voor do bepaling van da©
hoosat®! stosmvloed. Voor prteairo dijkaa aeht do CoBalsslo hot voldoondo.
dat rekonlng wordt gohouden net hot kaoraa van standaa, zooals In hot
jaar 2000 kunaen wordm verwacht, Indian de Eotoorologiach© m astronoaisch© oastandlghodan sijn, zoonls bi^f den Etomvload van 1825 slja voorgekoci®!, 1>ozo kossen orer^m aat sitperpositia van ©en vrijwal nomaal
8^o:*ingtiJ^ e&a, kspachtigo sindstastlng on ©an aorHsaloa oppeiwatorafvoep.
Do StoTOvloodscoKBalssle hooft er vervolgona rakening mede gshoudm, dat
m bovondiea faetoron zl^n, dio tot vorhooging van do stonavlo^te
ziull«a loide©. In de ©erst© plaata kan in dit varband wordsn ganoead do
daling van d^ bodatn van ons land of d© rijzing van den zeespiegol* Vetpvolgena zullen van invloed zljn d© werkaa, dio tea bahoevo van de scheep-*
vaart aan den Hotterdmache Watemog sullen Gordon v^icht, on da inpoldorlngon tn hot g^lod van dmi Bpabantsehe Biesboseh en langs d«ai

/~awer

stuldelljkan/van de Beargscho Kaas m d«n ^or. Door laatstbodoeldo iapolderingm sullaa bixmensfaarta galogen bergkosjsen koaea ta verd-sijnoa, Dos©
b^gkoKnea bledea tijdeaa stoiravloeden eea verspreldingaaogelijkheid voor
hot ox^estuejd© water* D© met de inpold©ring<m voorgehcaea vopkleinlng
van da kombarging, sal tot plaatselijke vorhoogiagea van do stormvloeds—
standaa aaalaldlng gevea*
Do Comiasio heoft taaslott© r^renlng g^ouden met do oveadga w®o
kon, die in dit rapport worden voorgcjsteld ea tout dan, uitgassade vnis
hot Jaar 2000* tot d® voorloopig© hoogst® storavloedsataadea, die ©p d©
als teakoning 11 overgelegdo sltuatl© op echnal 1 s im 000, met rood®
klcur sijn aaagegevea* Dez© stand©© gijn bepaald volgens de aimavst© inzlcht®i« ZIJ wijken eoht^ slochts woinlg af van d© standan* di© zijn
vormeld in de in Augustusl^ko vastgestelde voorloopig® nota.
§

toestand van de hoo/p^terkeecrende dijken,

Nadat de StormvloedscoEmlssi© haar standpuat dsfinltief sal hebben
bepaald* aal eea grondslag aanweslg zlja, waarop d© dijkaverbetering in
het gebied der bmadeartvieren kan wordesi aangevat. Qa ©an indruk t©
gevoa van de dijkshoogtea* sijn op de teek^iing 11 taveas aangegevea* de
kimlnshoogten van de dijkaa* die moaten wordaa verbeterd. Bij v®^®lij«»
king van dese hoogtan ©a de te verwachtan hoogste stormvloodsstasdoa*
dimt oMerscheid ta mordm geanaakt tuasch^a do dijkon langs breM©
mterm, aooals het Harlagvliot* het HollnnSsch Diep* den ^ar* d@ Bergsch© iiaas
d© Hi®a.we Kerwed©* waar aich in varband mot do aaawealg©
strijklengt© ©an golfoploop van ©i^iig© bateekenis kan ontwikkelen ©a dl©
-langs-
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laiigs da noer boslotea watoroa, zooala doe Kl®ss»a lateiyweg, het Sohour,
do Hiauw® Masa, do Lj^ d© Koord on do 3oaodQfi-3Ser?iQde, wacir goeei golfoploop raa oaolgcr boteaksals is to TOMachtoa. BiJ do dijkoB laaga
©erstbedoolde watoreai dloat

syvarhoogto bovan. don atoaajvloodsatand

aaiiwealg to zija, di® msirborgt, dat bot wat«c aiet ovor dea dijk slant,
Ligt do dl;ik mot hot froat boveadiero. op do stoimstrocfe:, zooals do dijkea
langs doa ongafvoer saidoostoli jkon ooror
het Volkerak, bst Hello^tp
hot Hollondsch Biep, den Amor on da Mianwo^ das kas hot noodig 3l ja*
dab do dijkstoruia boJangriJk hoc^er ralkt dan dsi^ stonirsrlosdsstaM, Golfoploopm iraa 1,50 si tot 2ra bahoorffli aan dezo watorem gesnszias tot de
uitgwndoringm.
Blijkens do op laatotg^ioeiado aituatia Teisislde gogaveas, sija
op soimnigo plaotaan inaar toKiaiMfOmood ovophoogban aanseslg @a ligg«Q>
do kruinshoogtsn mearsadoois beaod€Bi den to yorsaehton stomTloedostnod.
Traodt &ez& op, dan zuHea bij don toestand, waarln do' di^k^ thaas
forkoaroa, OTorstroomingan plaats hebben, waarblj nl©t aHeen hot doltagebtad Tan do groota rlTienm, ji^r ook uitgestrekte g^iedsn Tan hot
Tastoland van do proriaeien 2aid-lh>lland @a Koord-a^abant onder *4at^
komon, Ite mooali:^ 'sna do Storsarloodseojanlasi© kan dan ook ton Toil® wsrden onderschroTon, waar dozo dan tooatand Tan de dljkm langs do benodearlvioroa mot hot oog op de Toiligheld ongasanseht aeht,
§ 42, D© Tarbeteriag Taa do hoogwaterkeagmxde dijk^,
Aangoziaa fie ta Tophoogeei riTiardijkOT zioli orer j^rooto afstaaden
uitstrokkon on de dijksTorbstoriag oveor het Hle^rioon seer koatbaro sqj?ken met zich moebrongt, zal alo ©OTsts aisch dianen to wordon gestelii,
dat do Imi^te -sraa. do dljkaa zooTool .roogolljk wordt ing^ort* Boox* do
ardamingea, dlo op grond Tan het Vijfoilandenplan la hot TCKjraemen
liggea, sal tot beperking van de total© leagt® Tan do to ■/orbotersa h®>a*
waterke^jrende dljken, in ruiaon zln wordea bijgodragen* On om doakbooM
to geven Taa dezo bepohfciag, diea®, dat door de ai'dwsjmiag Taa das
Holloadocho IJssoI, do -langs doze rlTtor gelogte, dljksn over oan langt®
Taa road 40 te. als hoog»aterkei3r®:wi®a dijk kceaoa t© vasralian* Toorto*
dat door de afdaBEsing vaa do Dordtsclio Kil, do Onde Maas, het Spul, do
Botlek aa d@ a^ielatsho llaas, d® laags doze rlTierea golagoa dijken ot®p
eon least© van road 140 km ala hoog:?«iberksareodaa dijk kcanen to Tormllos,
Bose bosjsirlne op do laagto van do dijkon, dl® not hot oog op de to
vejnmehten storsvloodsstandon dleaon to wordsn vorboterd, hoi^ nog em
andero zljde, Aangozlsa d© voorgimaciffii Toshooglng^i imers rqq al oaazles21 jk zljn, sullai mot do dijksvorbetoringsn grooto hoeveelhMea dijkspocio oa mtwiaal zljn gaaoold, D© vrmg* waaraaa do benoodl^o kloi on
hot sand sullen most^ Tjordea ontlaesd as hoe zal moetm cordon TOorziea
in do loveriiig Tan rl jshout, pain, perkompnlea, natiiuraboea ©a gobakkos-on-
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an nl0t gabaKSc®® kunststaen, vosnt sen problsaa^^ waarrm de oplossing
door ds bsoogds bsparklng la nlsfe onbslangyljka mafcs aal wordsa gsdiacid,
Er la nog saa osastandighsid, isaarssda bij hot oimakon Tan planaea
tot hot Tor-hoogsn van aijken eraatlg rskoning client is ’Kordaa gshoudsa*
De mesat© hoogwaterk:©«i*snd® di jkon langs de bensdonriTleran
Ingoricht tot

jn tevona

vei-jcoensvreg, waarlangs slch eon uitgebrolds liatbobotir*

■aing hoeft ontwiidcold* Daae is op vsl© plaatsea van dlen aaxd, dab het
alot laoeelijk Is

dan dijk t® vorhoogon* aoMer op groot© schaal orsr

to gaan tot hst Ter«ijderea van da aajasszlga bi^ouwing. Het zija alet
ell©^ woonhaiaan, die daarbi j aoatoa cordon gasloopt, aaar ia tsI©
gerallon ook eeboawen, dia d©»i uitiaafcsa van fabriakan ea badrijvaa.
Vselnl aal wordea getraciit cm door wijslging ia het tracd Taa dao dijk
do hiorbedoeldo iaooilijkheid te oatgaaa» Dlt aal ©chtsr niet oreral isogslijk zl5a, zoodat d@ diJksvarbeteriagon ia vslo govallen aullea aopea
tot het aaataatoa van belaixgen, waarbi;| groote aohadoTergoodiagcsi auHea
Eoetoa worden toogekond, Afgoaiea van de kosten* die hieraan anllsn sija
vsrbond©a» raoet het ia dQaea tijd van satariaalschaarschts tsordea b©sehonwd als sea arastig bezisaarj wannoer bobotiBriag »o©t wordaa v@rwijd®rd«
Ook In dlt verband aal daa d© voorkenr aoetsa sordea gegervea aan plaaaea
tot dljksvorboteriag, waarbij de loagt© van d© te verbetorsa djjkan
aooveel m>gelljk sordt bakort.
§ 4^* Do aietowatepvrljeHgging van Dordrecht*
Bii do plaanoa tot verhooglag van do dijken laags de baisdenrlvloren,
vormt do aiot-watenrrij© liggiag van Dcrdrocht eon pjrobleera op zlchself.
Oeze stad, waaj.’Vaa ©en situatie voorkomt op de teekeaiag 12, Is oat at aan
op do plants, waacr do Bonedoa-^erisodo, de IToord, do Oude Maas on hot
Wantij then-; tesaman kemen. Het oude godoelt© van do stad ligt oisaiddollljfc aan het water. Benoordon de spoorbaaa Rotterdm-Oorlnchesi, waar
het gedeolt© van floardrecht list, waarvaa do watervrijaakiag de aeosto
noellijkhedea oplevert, sliagert de hoogsatOTke^ende dljk zleh door do
stad volgeaa son traod, waarblj van west aaar oost wordea gevolgd* do
Lag® an do Hoogo Bakstraat, do Slulsweg, de Prlasenstraat, de Voorstraat,
do Rledijk, de Bli^on Hook, de Vest ea de Koordon Bijk,
2ooal» blijkt ult da op d© situstie aangegeven kralashoogton, ligt
do Voorstraat op >,42 m ♦, hetgem 1,09 ® lag«r is dsa den hoogstea atormvloedsstand, waaimede volgons de inzichton van de StorEivloedscosaaissl©
most wordcra rekeaing gehondoa ea die voor de Oude Maas aan haar bovemoad
ia bepaald op 4,51 a

Volgeas Dr.voa Veen, van wieas hand in Koveaber

19>8 oen note la verscheasa, getlteld; oMerzoek oratrent de wenscheliikheld on Kogelijkheid van hat watervrijHaaken rm Dordrecht, hseft hat
rlvierwatw bij dea stonavlood van lanuari 1916 ongoveer >5 cm hooger ge-

-staan’

