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bezwaar xia aiksla jarea bovondlaa steric zal voa*iiiiaereii, woinit g^eeod,
dat dit voor d© bepaliag van hat aoutbeawaar ap £.eii te voiKea Briolscli©
Haa3booz®i verdar buiten beschoiming icaa blijvea. Voor de bepaliag

vm

h©t zoutbea&^Qar op den Oude JJaasboeaera, kaa fie diffusia in den bodm
van bet gedeelt© ran d© Oude Haas bQned®i SpijkenlBsa, wordoa vorwaarloosd.
Hot zoutbeawaar, als gavolg van bet biimenkmea van lefcsater aan
spilaluizea

m

achutsluizen kcsst uitaraard alleon voor in de brabwatw-

z6n© en is afbankelljb van de optredande varaobillen in d© vmterstanda»
aan de slnizen ©a d© doorsaedoa van d© lakopani^en. In verbaad met d©
gakozen boezaispellsn. ziil alleen lekwater ti jdena vloed Jomnen wordaa
ver.iacbt. In bet bijzonder in bet bralcjiatergebied, zal er bij de coastmetie van douren ©a sobtiiven op aooton word®! gelefc, dat bot biimenkonen vrin lekwater zooveel iRogelijk sordt baperkt; dit geldt ©veneens
voor afsluitingsmlddolan, die tijdslijk ter vorr#inginc dionet doon,
tijdens onderboads- of karst®liiagB-«erksaa^©doa» of tijdons inspoctia.
Hot wil voorkomaa^ dat bat tecbniscb laogolijk la o® bet binn«akc^oa van
lekimtei* awn d© kuastwerken zoodanig t® boperkoa, dat bet daarult
voortvloelend© eiiloorbezivaar kan worden varwaarloosd.
Met betrekking tot d© kwei naar den boez©:ii» la allesn cbloorbozwaar
t© verwacbtea ana doa ontworpen afsluitdijk, aaa den boaadenmnd van d©
Brlelscb© IZaas, wasr over ©en lengt© van ongeveer 1530 si uan d© buitsnaijd© bet zoute zs^sater tegen den dijk zal st«an an aan do binnenzijde
hat zosto boesesn??at©r. In vorband met don gekozen boezenstaad, znl do
kwol onder den dijk tijdens eb naar buitea - on tijdens vlood naar bian@E zijn gericbt. Luatstbedoeld© kwol zal overbeersobm, aaxigczion do
voor^satalde boezeeistand lager ligt dan de gemiddeid© stand van bet wa»
ter buitea den dijk» die ligt op ongeveer

Biijkeas door den Algo-

noeaon Dlenat van den Hljkssaterotaat verstrekt© gegeveas, kan de ge«
Eiddeld© stand voor Ifoek vssi Holland wordea aangonoEen op 0,06 m - os
voor Hellevoefcsluis op 0,01

m

Voor de bspallng van d© kwel is hot

ffiaatgevende vsrval dus oagevoer 20 cna»
Da ontWOTpotn afsluitdijk in den Brielscbo Maassond vertoont veel
overe©nst®a£5.ing net den afsluitdijk van bet IJaseliieer, waaipvoor Dr*
Kazur© d® kwal heeft berekead in zijn maargeao®ado studi© (lit.21)«
Ter toeliobtlE^, is van beide dijke» e«a profiol aaiigegoven op d@ task®nlng 2>* D© factoren, die van invlood zijn voor do bepaling van bet
cbloorbezwaar, zijn voor b©id@ dljken la v@le opzicbtaa galijk, Sr b@»
staat overeenatmaing in bet maatgevand verval ea in bet cbloorgabalteversobil. Sr is alleon verscbil in de seaeasteiliag van don ondergrond*
Onder don afsluitdijk van bet Ijsselmeer bevindt zicb op 7
voormaligen zeebodesi, waarop do dijk rust, eon 5

n

onder dsn

dildcs koileealaag*

Onder de zate voor dan goprojectoordcaa afsluitdijk in dsn mond van de
•Brielscbo-

Brielac&o Kaas worsen In don uit sand
ondorgrond, banadan
diept® ran ongaTQor 12 m afwisasload sand- an kleUagen aangatroffan.
Kadat de afsluitdljk in den Srielscha Maassaond zal aija roltooid,
aal aan d®i buitsatasn spoodlg ®en bataekmonde sansanding kunnen
varwacht, di® op dan dnar tot dulavoisiing aanlaiding stal gaven, zoodat
da kwsr.teg in dan loop dear jar®i langor zal vjorden.
Oaaeend wordt, dat geen groote font wordt gfsmakt. x^anaeor aan bet
cbloorbezwaar teng^olgo van de kwel. per een^ioid van lengt®, voor bside
dijken dezalfdo ^aerde ^.ordt toegokend. Volgons do berekantag van Dr.
Manure, bodraagt dit bezwaar voor dan >0 Im langea Bfsluitdi^k van bet
IJsaelmeer >5 x 10^ kg chloor per jaer, zoedet het jaarlijkeck® ehloorbez-.mar ean den t^ aaken afaluitdijk in den Brlelsche Manaaond, wear de
Jewel slachts over een lengte van 1500 m kan optreden. zou kunaan cordon
geeteld op 1,75
^0 kg obloor.
Aangeziea ook deza uitkomst wSjst op een klein chloorbezwaar en dife
bezwaar a>ab da duinvoi^ine steeds minder zal wordan, «ordt g^amd, dat
dit voor da bepallng van hot zoutbezwnar op den Brielccho Maasboaz^
verdar buiten baschouwing kan blijvaa.
Van de Invlo^cn, die mdaalig werkan op Let eiiloorgehalte, kunnan
die genootid onder a, b an c due vender bul&en basoho’j^?ing blijv®i. Over
do invloeden genoowd onder d on a, waarvan da gavclgen van vard^
atrekkendon aard zijn, worden in het volgende raededeellngoa gedaan.
65.

Het chloorber>vaar ten gevoLge van Sc^el natu^dgj£Oziagsgebi^m«

Ota hot chloorbezwaar t© kunnon be.alen, dat yptrosdt ©is gavolg
van do ir^fel naar de poldorgsbiedoa, die hm water looaca op hot boezaawater, is het in d® eerste plaata noodlg to woten hoe groot d® tool
naar doze gobioden is. 3mi method®, die daarbij kon worden gevol^d, is
oia uit te gaan van de kwel, die voor een zeksre
^
dijklangte kan wordon aangenomon, voor een bepaald verval. Teelnl

sx&mt men hiarroor aan, esn fcwel van 25 1 P®r sec per »* dljk, voor
een verval van 1,00 m*
Voigt nan doze method®, dan doat zioh d© vraag voor, wolk® ^i^kea
als In^ellende dijken »o@t«m worden aans«erkt. Voor het bspalea van h»t
waterbezwaar op den boez« toch zal men kunnen volstaeia met de ben&ealag van d© kwal door den dijk, die het loozingsgebled omgeeft, eang®zian d© kwel van den boezea naar den polder daarop nlet van invlood la.
Voor de bspaliag van het chloorbezwaar als gevolg van de kw©l naar d«
poldorgobieden daarentogen, dient te .^ox-den overseen, dat da hoevaelhold chloor die in het polderjmter fcont, afhankelijk is van het
chloorgohalto van hot opkwellend© grondwater an dat het er in eerste
instantie nlet toe doot of doze kwel haar oorsprong vlndt binnm of
buiten den dijk, die het loozingsgebied orageofb, j^nvankelljk is het
-hIus-*
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du3 niet van inviood of d© kwol haar bogf.npunt heaft tn hat aouto viator
buitea don dijk of in hot zoote water van den bo©".5<va binnea don diJIX*
Soo noet hot voor jaogolijk worden geboudm, dot bralcviator oen kwol van
zoat water - an oraig^eord, dat noet water eon kwol van brakwater voroorzaakt.
Over dit onderserp zijn belangwokkondo mododoelingen i^Caaa door
Br.Mazuro in de studio insako: Kwol on ohloorbozwaar in do Wi^ringoxaoar,
die als bijlago 10 ia govoogd bi^ de in l?j>6 vorschoaon rapporton ©n
msdedealingea botreffond© do Zuiderzeowerkea Ho. 5 getiteld ; Ooo-Hydrologiscbo Geatoldhaid van do Wieringormeor,
Dr*liaauro wijet in:* op, dat da etroombanesa min. of neor vertlcaal
sijn, vmar bat water nit de g©bioden waar do kwei bear nltgangspuat
vindt in den bodtm infiltreortj dat zij zieh onbuigen es over grooto
afstondsn borizontaal loopesn om tonslotto wear over t© gaan in son ver¬
tical© rlcbting ter plaatso van de kwol. Hot inaijgondo water zal daarbij hot zicb in don stroomlngswog bevlndendo grondwator voor zich nit
driagen, Wordt dua eon souta kwelbron ontsilt, dan sal eorst ol Hot zicb
in don strooniingsweg beviiuSends brakko water moeten oikwollon, alvorena
hot zoete water langs den kwoiWQg in het poldsrwater ken kcanen. Wordt
Soso godachto toegepaot op de onderliavigo plannon, don sal non zich rokea
schap KOQten goven van bet volgond©,
Sodert do inpoldering van d© op de bold© boozms loozsndo gebiodes,
hoeft zich mar dos© pjMers ©an kwol oatwikkeM,. mngezien do pold^^poilan knnstsiatig lagar warden gebracht, data de gtsilddelde stand on van
het onringendo water, Van dezo standen, die all© lager liggoa dan de
halftijstandan, txadat de sb langer aanhoudt dar* de vlosd, zijn do oad^*staanda bepaald door dan ^Ugsaoonon Dieast van deji Rijkswatorstaat J
Waarnam.inssstatioas
G^aiudeldo stand
Willoastad
Dordraclit

0,12 m *
0,>0 b\ *►

Rottoruf®
Ylaardingen
Maasslula

0»1> 2a
0,15 ro
0,02 w ♦

Hook van Holland
C,06 B Hellevootalnis
0,C1 Bi
.
Hit deso gegovens kan do gevolgtrokking woraan g<SiKaakt, dat de goRiddeldo stand rondora het gebiod behcorendo tot don Briolsche Maasboezsa
kan wordon aangsne^en op ongovesr 0,02 m
©a dat da g^iddelde stand
roiidowt het gebied behooreade tot dan Oude KaasboezeR kan word on aangonmoa op 0,14 M +* Overweegt aan hierbij, dat d© gomiddeldo stand van
do polderpoilen van oorstgenoecid gebiod ligt op Ottgoveer 1,47 bi - on van
laatstgenoond gebiod op ougeveor 1,5^ ^ •» ^an varkrijgt mon ©ea beeld
van do verandering in het geciiddolda potentlaalvarschil van d© kwelbanea,
-dio—
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die huQ oorsproag hebbea ia de toekoaetige boezma* Om dit beeld te
Torduidelljken ziin de betreJ^elijke gegevens ala volgt sasnengebracht :
'.JUS*' .'.SiW’l'

.:t

geei, polder- geKa.staa< boessm-* beataaat toekcaa- aljzipoilan
den
peri lea gmidstlg
gifig in
dald - gSTtldpoteatidfld.
,
aairerVS.i'Sciii)
)s>o+e.hi^iMl
* y^rScUi I schil
^olen'l iad 1

BEPiolacbs Maas-j
boezem
Oude Maasbo

l,^.^ m -

0,02 a

0,20 a

1,45 B

1,27 ffi

- 12^

1,56 a -

0,14 a

0,50 ffi-i

1,?0 Q

2,06 a

+ 20^

xt—pefeeablaal'yeraehll

Aangezlen de wijziging^ ia de potxitiaalYarscbillaa ima de kwelbanea, di® bun uifcgaagspuat bebbm in d# toekCKStig© beezwaa, nlot smgroot zljn ea de Jewel uit de (sverige orarlngesde wafceraa naar do poldergsbieden ongewijzlgd blijft bestaan, zal d© hoeveelbeid water, die door
Jewel op dess gebiedea komt, nlet ingrljpend Yorandersn, Mat eebtor wal
zal rereaderaa, is het cliloorgehalte ran het uit d® boeaeas inzljgsnde
water, dat zija weg naar d® lager© polders langs stmtijds zeer uitgeBtrekte kwelbanea aanraagt. toarbij
eebter bet zicb in dsn bode® berindende brakk® water langs d© fee volgen kwolwegen m>3rdea voorulfegeafeuwd,
zoodafe bet cbloorbezwoar als gerolg ran do toel eersfe mwkbaar zal rernindoren, waaneer la de batreffende sferooaban^a water opkwelfe, dafe in den
rerzoofcea boozeei ia gaiafiltreerd* Hear da seaning van Dr.Mazur® zal de
voor hafc berelkaa van dazen eindtoesfeaad banoodigde feijd, eveni*edlg zijn
net bet kwadraafe van de laagfee van dan kwelwe^ an zal er dus oen groot
onderscheid bestaaa feussobea de fcorte kwolbaaaa, waar langa betrakkolijk
spoedig bat varzoeta boezecBsator zal opkwellai an de lange kwalbanen,
w-aarlangs tot in leagta van dagan bet aaavaidcelijk in den grond aanwsaigo
water aal blijvon opkwellea, Ctet een uitspraak fee doaa aat betr^cklng tot
dan tijdoduur, dicsn met bet biorbadoolde ontziltlngsprocos van bet bodaawafeer zal ziJn gsKoeld, wordfe aan atudie vorsischt ?.aa de band van gagavans, cssjtrent de gao-bydrologiscb© gasteldbeid van de boti^kken gebieden,
die nist tor bascblkklag staan. Slacbt© zij @r op gawezaa, dat de lavloed
op bet cbloorbezwaar, ale gevolg van da kwel, door de veirzoetlng van bet
boez^aimter groot zal zijn, in bet bijzoador voor bet looziaesgebied van
d«i arielsobe Kaasboezm, aaageziea de geogrsphiaobe ligging van dit g€K
bisd doet ver^vaebten, dtet do daarin optrsdeada Jewel grootendeels afkaastlg ia van do wateren, die tot dozen boezm zuUan bebooron.
(ka bet cbloorbozwaar tongevolge van de kwel naar de loozingsgebledwi
te bepalen, zal in verband met de onzdfeerbeid entreat dmi tljdaduur,
waarna dit ala gevolg van de verzoating van de boezems een merkbare rermindering zal rertoonen, aoznlen uitgegaan vaa den bestaanden toeatand*
■Voor-
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Voor 36258 bepaling Is toodig, aan aannaaie toot de lc.?el en eaa aanaa»8
nopena het chloorg^mlte van het groadisater,
Voor hot aamiOTien vaa do kwol aaar do te beaohouwen poldergebisdoa
is xxitgQ^pBn van berekeniagan, die Dr.Mazure heeft veirloht voor de tot
de Zuiderzeesverken beboorende iapolderlngsn. In laatatgenoeEide 3tudi«
(lit,>7) T/^ordt d©

naar de 20 000 ha groote Wieringerraeer op groad

van besohlkbare gegsvens ontrent rogen, sohut-rfater, Ingelatea water, bemaling, verdaaping m. berging, bij ©€m maatgevend potontiaalverscshil van
de kwelbanen van 4 e, becijferd op 1,2 isaa per etmaal.
In de reeds genomd© bij lag a IX, behoorende bij het i^pport Driakwatsrvooraiening Westea dss Lands (lit.2?}, geeft Dr.Mazure ©en berekening voor de k®el van den Koordoostpolder, waarvan hat oppervlak ongeyear 45 000 ha bedraagt. Mngesien daarbij niet word boschikt over waarnseilngsn, isoest d@ sehattiag worden gebaaeeM op sen berekening, welke
onaekera ©l^aentsa bevatte. Volgeas de becijfering wordt de kwel gemoiad
op 2 ma per ©tesaal, bij &m gmidd®ld maatgevend potentisialverschil van
de kwelbanen van >,25 ®*
Voor de bepallag van het water- en chloorbezvjaar, wordt gaseend,
dat een lagare kv>'®l kan wordan aaagenomen, dan het door Dr.Massur© ber®»
kende voor d® Zuiderseepoldera. D® omstandighadsn voor de onderaerpelljke poldergebieden zijn issmera aamerkelijk gunattger, ©arstena, cssdat
d® boogtevsrschillsn tnsschen de poldeTOaterstanden an de standan van het
osH'ingQnde water niet zoo groot zijn. Het ciag voorts als eon bekend ver—
achljnsol worden veroadersteld, dat de kwel tuaachon tiuee aangraazoad®
gebiedea hot sterket optreedt in d® sersta jaron, nadat van 4da dozer
gebiaden op kunstsrmtig® wtjs® hat grondv atorpeil is verlaagd* la d®a
loop der jaron kan d@za k*.*®! eveawal stork venaindoren, als gevolg van
d® dichtalibbing van dmx bodoa. Kaar oude polders zal de kwel dus in hot
alganeen minder aterk zijn, dan naar jonge polders. Aangozien do onderworpalijke loozingsgebietisa reeds eeuwon gelodea zijn ingedijkt, haoft
het proces van diohtslibblng van den bodm zlch geheel kunnon voltrekfcen
on nag oen als gevolg daarven varminderd® kwol wordon aengencenen.
Na overw^ing van hot bovensteande, wordt do kwel naar hot loozingsgobiod van don Eapiolscha teaasboezem, dat eon opporvlakt® heoft van
14 200 ha, aangenoaesi op 0,8

par otaaaal on naar hot loozingsgobiod

van don Oude Maasbooz^m, dat oea opporvlakt® hooft van >2 800 ha, op
1 cim por etffiaal*
Indian au do chloorgohalten b^ond zijn van hot bodscwotor. Is het
iBogolijk

031

hot ehloorbezy^aar als gevolg van do toiol to bopelaa. On

tot een juist iasicht to komen van dit bezwaar, is hat noodig do ohloorg«^ltoa to kenaon vaa het grondwator op verschllleado hoogten van do
-wntervooreado-
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wat®rvo8r®ii<i0 lasig»

4020 Inag zloh k0& uit3ti*0&K6a tot ®!i&sl0

lionderdea aeters oz^sr ket maivoM, sscudea dus gegorena nopens het
chlooreekalts van het bo4e®mter tot gpoota diopten beackikbaar mostea
zijn. D0ZS zlja e^anwol niet tor beschikklng. Voor do bepaling van bet
cbloorgebalt© noet ^ord&n volstaaa aet gegeveas, die oatleend zija aan
bet arcbief van k&t Bijksinatituut voor Drinteiaterrooraienlag, inzake
chloorgehaltebopalingen van bet bodssasfmter op de aiid-IIollaadsobe eilaaden.
Onder deza gegevens bevindea zicb ^6 wasrn^iagea in bet afwaterings**
gebied Van den Brielsch® Maasboezea op bet eiland Voomo en Puttea, De
moaatsra, die %aren geaoaea op een diopte van ongevesr 25 a tot 55 ®» bevattea grondwator met een obloorgebalta, dat uitoenliep van 255 ss/i bot
1558 mg/1. Hot gmiddoMo van do waargonomen cbloorgebalten bedxaagt
900 mg/1. Neesat men deze concoatratie aaoi ala uitgangspant voor do bepaling van bet cbloorbez^mar op dKi Brielscb© Haasboez®, dan kcmit man tot
een jaarlljksQb bezwaar van
565 X 14 200 X 10 000 X

^ 0,9 kg * 57 »4 x 10^ kg cbloor.

Voor bet grootero afwaterisgsgebiad van den Onde Kaasboeseia staan
gegeveas ter beschlkking, verkregea uit borlngen voornamelijk op IJssslmonde en ook onkelo op de Eoekscbe laard. Do gehaltea voor bet gebied
van laatstganoeasd elland langs bet Haringvliet, waar bet meeste zout la
hat JDiolvmter to verwecbton la, zijn nlet in cijfers nitgodrukt, daeb aangeduid a Is : veal, zeor veel
te veal. Lsiatstbedoeld gebiod ligt even-*
wel buiten bet te beschouwon afwataringsgebied, De ovwigo aaarnffiaingiKi
gevmi eaa gmlddolde voor bet ebloorgehalte van bet grondsater, dat
150 mg/1 niet te boven gaat. Deze uitkomst ?fekt do verfeacbtlng, dat bet
chloorbez-.mar, als gevolg van de kwal naar bet afwaterlngsgobied van den
Oudo Kaasboezem, niet van een nadeeUge® invloed zal zijn op bet cbioorgahalts van bet boezoisitater.
Xeoron wij tsrug tot den Brielscbe Maasboezes, dan is bet voor de beoordeoling van de gevolgen van de zoutisaterkwel in de daarop loozende
gebieden, bet volgeade de overweglag waard.
Het waterbez^mar kaa in bet algameen worden aangeaomea op de som
van de tosol, de boeveelbeid «ater. die in den loop van bet jaar sordt ingelaten ©n den necrslag, vermindard met de verdamping. Om een denkbeeid
to vorkrljBM van de boeveelbeid isater, die wordt ingelaten, kan blijkens
de nota betrsffende de afdaimalng van den Hollandscbe IJssel, ^ 5 (lit.26j
aan de gegevens betreffende do xaterbuisbouding van bet Itoogbeemraadsobap
van Rijnland, bet volgende worden ontleend. De gamiddelde noerslag gedureade bet zomerbalfjaar van April tot on met September bedraagt 588 eei,
betgeen voor bet afwateringsgefaied van genaemd waterschap, dat een opper-vlak-
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▼lak heeft rm road 97 000

wereeakmt m®t sea lioaveelheid vaa

4

4.78 K 10 «3 water, Het verlies roornameli^k door rerdampiogj godureMa
da ses sj^QiiM-aadeii, tedraagt 450 x 10^ a5 water, zoodat er *s zos^era
eea tbaoratlssii oversehot asa seeralagtiater is Tan 28 x 10^ mi* Doordat '
da aeeralag alet regaliaatig ralt, la het am. eageweaacfete boeaa^taaden ta
Tooriomsa aoodlg, dat *3 zoaers eea gmlddelde boereelbeid vaa 8> x Ju

&

®

aoiBalea a<^*er is er dus ©ea tekort rm

water wordt geloosd. GMureade

55 X 10^ mi water, dat op dea ho&zm moot wordm iagelatea, Past mea deze
hoeveelbedos toe op hot af^mteriagagebied rm d««. Brlalsebe Maasboas®,
waarraa ket oppervlak road 14 200 ka. badraagt, daa Icaa, aacasEead# dat ia
de wiatemaaadea geea water wordt ijigslata®t, do JaorliJks ia to latea
hoevQOlheid water iroor soa aomaal jaar wordea gesteld op road 8 x 10

4

Toor de bepalljftg vaa hot chloorgehalte van dit water, diea® dat blijkeas
]k*ielsoke llaas, § 5 (lit,!?), ia d© tljdperkisi vaa

ket rapport

1 Moi tot 1 October raa do Jarea 1955 ea 1954 d© gmiddalde okloorg^ltei
ts Nieawealals b®iroegea ; 13CX3 mg/1 op da© bode® ea 1200 mg/1 aaa d#
opperrlakte. Op grand run das© gogarfflas lijkt bet aann«eiljk, oa ket
ckloorg«^alt© wmtk ket mtsr, dat 'roor k«t op poll koadm iraa dea bo@z®s®
wordt Ingeiat^tt aaa t® koaden op I250 ag/l*
Met betrokklng tot den aeerslag @a do reidsaaplag, diene, dat de
Cultuurtockniscke Dieast voor bat versckil tnsackea b©i4e reelal ®aan@e»t
eon Img van >00 mi tot >50 *». Mmmt isea Mmrtm bet g«idd@ld«, dan
koffit mm tot ket rolg«d# water- ea okloorbeawaar roor de op dea Betel*
scke l!aaaboez« loozm&m gebiedea.
Jaarlijksck
waterbez?mar

ekloorgekalte
Sa »g/l

ia 10^ a>

JaerliJksek
ekloorbeawaar
la 10® kg

kwel s
>65x14 200x10 000 X

41,5

8

Inlaten :

900

51.^

1250

10

aeeaslag-Terdasaping s

14 200x10 OOOx-j^totaal :

44
95,5

500

47,4

ITit de aa2g^«eb koeveelkedaa, di® als globele boaaderende cljfers
mooton Worden besckoiwd, volgt, dat ket gmlddelde ekloorgokalte

rm

ket

water, dat oader de ksildlge oaatfiadigkedea worst geloosd, rond 5^ ag/l

bedraagt*

T&v

eontrSle van dit bsrekende ekloorg^alte

rm

ket imter, dat ait d

polxiers wordt eelooad, ateaa zoatg^mltebepaliagea ter besckikkia® waar-

omtreat imaweg® ket Setersckap de K'oordsluie gegermis zija rerstrakt. B®z«
-gegeveas-

-
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geg&vem, di® betrekkiag hebben op hot ^ator dab word uitg^ialoa aaa b«fc
gasaal blj Briello, aijn als irolgb :
m-

Jaar

19>9

IMttm

6 NoT®ibsr

1070

10 NOTfflSbOT

990

20 Kovajjiber

1940

1941

W.!' I

Soutgehalt®
In Bg/l

6J0

Bemericiiigen

mar 9 regenral

28 Kova^bar

460

6 DecQEaber
1} Dec6Kiber

840

860

9 October

1520

4 Eovmber

1020

11 Hovtsaber

840

12 Hovomber

700

2? Rovosber

4J0

2 Dscesaber

910

U Decataber

860

19 Deceeiber

810

)0 DecffiTiber

560

Teel water gerall^i

2 Januari

950

ijs in den polder

14 Jantiarl

9J0

ijs in den pold^

26 Jeaiaarl

880

ijs in den polder

JO Jamari

700

ijs in den polder

10 Februari

550

Teel water geTallen

19 Februari

720

28 Februari

910

zware regenral

De getfiiddeido waarde toot bet aoutgehalte, die ult deza gegareas
Tolgt is 8j0 mg zout per liter of road 500 as cbloor per liter. Deae
overoensteaanlng tuasohen hst borefe^id© an h.©t gesetea chloorgt^bnlte van
het uitgsalagea water, geeft ateua aan betgeen voor do Jewel en voor bet
chloorgehalte van bet grondwater is aaageaoiaKti.
In do aota II bebooreade bij bet rapport inzake de afsluiting van
de Brielsche Maas en de Botlak {lit.17), wordt ©r op gewesen, dat in dm
zomer op het eiland Voome bet cbloorgebalte in d® slootec stijgt tot
boven I80O iag/1 en dat bet in Juai 19>8 zelfa Toorgekmea is, dat ©en
cbloorijebalte van 5000 ng/l ward oversebredm. Daze boogo cbloorgebalten
zijn niefc in tef^easpraak met bet bovenstaando. In do maandm Mei, luai
an Jbli toeb, kan bet voorJeomen, dat de verdffl&ping aanzieslijk booger is
dan de neersiag ♦ de kvisl, zoodat dan water moot wordon ingslaten oa d©
polderpellm te bandbavm.
In d@ note IF, bmooreade bij laatstgeno^ rapport {lit.l7ii
-worden-

wordan geganrcois verstrakH, waaruit volgt, dat/d® raaaad Jf^inl d® Ti«damping road 40 m jsimr is dan de noorslag. Da Inrloed hisrvaa op d® iio®Taeliield chloor in bet poldonvator is als volgt :
watorbf^-

zaraar in
Juai

clilooreQhalta in
Kg/1

chlnorbazmnr in J^mi
in 10® kg

k^el:
>0 X 14 200 X 10 000 X
0,8

fOO

>.05

1250

2,90

Icuo
inlaten :

verdamginqneerilaq
i td i

heeigalfi^-yardamplac i

40
14 200 X 10 000 X 1000

5,7
r.R i'

totaal :

^ a »«i < 'ju>u’ .k

5,95

Iliaruit blijkt das, dat in een nomal® naaad Juai de hoerealheld
chloor in de slootoa ran hot gebied groot 14 200 ha, kaa toanera^ met
road 6 milliosa kg chloor, Voor een nomale maand Juli is deze toenam®
bijaa 5 nlllioen kg chloor. Bedenkt men, dat deae hoeToelhedoa nog b®langrijk kunaea toaaemen In droge zomers, dan is hiemod© verklaard, ho®
de hooge ohloorgehalten in de slootea op het oilaad Voome kunaen ontstaan.
Wnnaeer men zlch nu afvraagt, «elke de voordeeloa zlja van een irerzoetiag van den Brlelsch® K&asboesani, dan zij er in de aandecht op gevestlgfi, dat het water fiat voortaan wordt ingelaten, een concontratie
krijgt run 200 mg/l inplaats ran 1250 mg/1 net het gerolg, dat het g®niddolde chloorgehalte van het polder/zater dealt van 500 ng/1, tot cageveer 410 mg/1 on dat de tooname van do hooveslheden chloor in de pold^slootea In de manndon Juai ©n Juli ongeveer tot op de hslft vermlndert.
Door bamallsg gepaard met eon vorgrooting van de hooveelhaid in te lat®a
water, ktuuien doze toenanen nog aoer vjorden beperkt. Hadat d® Brtelsch®
Maaa sal zija afgodamd en do zoatwatorboozesi zai sijn vertoeg^, sullen
wellicht nog onkele jaren voorbijgaan alvorans de ontsiltlng van het
grondwater zich sal manifsateoren door een vemiaderlng van het chloorge*
halt® van het in da polders opkwelload© water. Borst dan kaa wordes ve3>*
wacht, dat de tuinbuuw des zomers geen scimdolijke gevolgea van een ta
hoog chloorgehalte in hot alootwater meer zal onderviaden.
ket de vemindoring van het chloorgehalte in het opkwellende groadvfater, zal het chloorbeswaar op don boozm eveaeeas terugloopea, Aangenoaen mag worden, dat dlt in de toekomst niot mesr zal bsdjpBgen dan rond
20 millioen kg *s jaars.
No kennisneming van het bovensteando zal het duidelljk zijn, dat do
bestrijding-

- in beatrijiiiiig van hat. ehloorbozwaar in d® jKjMergeblodea tea gevolg® van
d® kwel, ffl©0a sordt gMieM met

hoog baezaapeil* daa met een laag

boeaerapeil, Dit is niet alleen het geval, ©ssdat met ®®a hoogsafea boesamstaad e®a hooger potentlaalTsrscliil in d® kwelbaaen woa*clt verkregesa*
zoodat de vardringing van tot zonte e^Mn&tns- saeller verloopt, doch
©ok, oeidat ds znidell^k van d® Brieisch© Maas m d® Oudm Mm&s galegoa
gebledan hun kwelmter krijgea van twee kaataaj zij krijgea ®®a zeetmtertesl nit ds boez^ia ^ e«i zonteaterkwel uit h@t Harlngvliet, Eo®
hooger d« boKsmstaadM feej^en, he® mmr saet water sal wards© ee»
infiltreord ea hoe guastiger d© veihondiag sordt van d® aoetwaterksel,
tm opzlchte van d® zoutwaterfcwal, Omeead wordt, dot d« voox^osfcelde
boe2«a3p0il0n zoovsel mogelijk aaa dese belangea zija aaagopast*
§

Het ohloorbegwaar aaa de sdhntslaigea.

Eet chloorbezwaar, dat aaa de sehutsluizes 'ma optreden,. is rechtstreaks afhankelijk van het ohloorgehalt® van hot water bnitea de sluts.
Op grond van hetgtsea over net ciiloorgehalte van hot rivier^sater bekand
is, bAoePt voorsiiands geea vress t@ bastaaa voor het binaenkoBis© van
zout aan da siuizsn bij Dos’droeht, aaagaziea de zoutgreazen ver van deze
plants veraijdard liggea m het aiet «an te aoaaa. is, dat het sout® wa¬
ter uit zee tot Dordreeht kaa doordringoa.
Do alulzen, die geprojeotawi zijn aaa den bmedenaoad van da
Dordtsche JCil iiggea, ofsehoon gunstig, toeh aiet zoo, dat het tdiloorbezwaar dear ultgeslaten is. H©t KoHaadsoli Diep is tor plsats® wel zoot,
dooh w.aan3®r do casatandishodsa zoer onguastig zljn, kaa hot voorkomea,
dat 4® zoutwatergreas llili«isdorp bereikt* Bij Z0@r lag© rivloi^firosr®©
zljn daar ehloorgehaltoa waargencaaea van 4Q0 i3g/i. Be omstaMighMai zijs
dan aohtsr zoo on^uistig,, dat het aiat sogalijk zai zija o« op den 'Oude
Maasboezan om. ehlooreohalto van 150 r^l ta han^aven «a dit .goA-urende
deze soar os^mstlga periods zal stijgen tot 200/tot 250 ^/l. Be conee®tratieversehiHea wordsa daarbij aaa d@ siutaen zoo kleln, dat het optredend® ohloorbezwaar kaa warden varwi»arlosad.
Do aluis, di© gaprojectdord is aaa den bsaedeasoad van hot Spul. ea
d® sluis te Hellovoetsluis, liggsn beide aaa hot Harisgvliet. Op p:tsad
rm.
waai^atrent gsguvaaa zija varstrekt in hat rapport,
nopaas d® afsluiting van dm Srleische Eaas Cilt.r/J, kaa Mordm. ®asg«30sen, dat hot chloorgesialt© op het liaringviiet ongevesr 6000 ag/l bedrasgt. BIJ lag© opperaaterafvoeraa kaa dit gohalt® atijgen tot 10 QOO

fflg/l.
Toor do borekmijag van het ahloorbezwaar aaat de sluia aaa den b'MOdeamoad vsa de Oud© Maas, sKirdt aangoasmaa, dat het chloorg^alt® op hot
Schmr, eveaals mm. d® sluis te Nimiwesluis, 12CX> mg/i bedraagt. Dife ®e-halte-
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halt© kan blj eon lag^ opperwaterafvoer oveneena toeneaion. Op grond
Tan ter beachlkklng staaade gegovens omtrent chloorwaaraoEiingen, kan
dit worden aangojMffien op eon geoiddolde van rond 2000 ag/1 blj den
O.I.*H*-efToap.
Toorzlchtige aaimaae van do chloorgeiialten van d© Moai»e Kaas
tegenover do goprojoctoard© ultMonding van hst Koodoodkanaal gooft ©on
gamlddeld gohalta van 600 mg/X bij don noimalsgi oppagreatarafvoor, dat
kan toenesrion tot o«i geeiiddolde vnn 1000 rag/1 bij den 0,L,R.-afvo«r,
Voor de bor<^efllng van ket chloorbezwaar aan do aluizon, is van
invloed op vfolke boogt® da buitendrerapal ligt tea opzichte van den rivierbodffia. Voor dezo bereksalng sal voor da groot® sluia aan d«a banedenmond van da Oud© Maas, waarvaa da buitoMreapel ia geprojectsard
op 10,^ m
moaten wordiKi uitgegaan van hat gwiddalda ohloorgehalte
in do rivier. Voor de barakeaing van het chloorbazMaar aan de fclaino
aluls aan den benedeiaaoad van d® Oud® Mtiss an aan da aluls aan da ultmondlng in het Koadoodkanaal, waarvan de buitoadr«pel3 llggen op
5plQ m «, kan het gesiddalda ehloorgahalt© vmi het rivier«ater aat 10^
worden vemindord. Voor daze barekening kuimen dus de volgand© waarden
voor het g^iddelde ehloorgehalte worden aangmioaen.
bij d-3n nortiiaIon afvoijr
Aik ■\mhm iT'.ewW' uw w '-wn >»■»>»■.jiv.'j

Sluis te HeUevoetaluis
Sluis aan bonedensioad Spui
Groote aluis aua bonedonaond
Ouda Maas
Klaine sluis aan benederaond
Oude Maas
Sluis aan tiitmondii^ van het
Koedoodkanaal

bij den 0«L,H,
afvoer

J'.-l.T'HVtt'l.l'..

6 000 Eig/1

10 000 mg/1
10 000 flig/1

1 200 Eig/i

2 000 rag/1

1 080 ag/l

1 800 ag/1

>♦0 mg/X

900 mg/1

6 000 illg/l

Over d®a invloed van schuttingea op de verzoutlng van het binnenwater, la eon publicati© verschencaa in de Ingenieur van 8 JTunl 19>4,
van de hand van Dr .Mazur® (lit. >8), In dit artikel vaorden waametaingen
beschrevon botreffende d© bij het schutten optredend® verachijnselen
aan de Noordorsluis te IJnuidsn en aan de klelne sluis to Kornwerderzand.
In het artikel komt tot uitdrxdcklng, dot hot ontstasn van het ohloorbe*
Ewaar aan oen schutsluia, die ligt op de ssheidlng van zoet binneawater
&a zout bultonwater, bij klelne slulsvsrvallon ten opzichte van do
sluiadiepten, voornaiselijk moot worden gezocht in hat tralgende verschijnsol.
Het chloorgehalte van het water in de sluiakolk bwoegt zich fcua»
schen de gohalten onaiddellijk buiteaa m oimiddellijk binnen de sltals.
Tegen ©en gosloten aluisdeur, hetzij de binnendeur of do buitendmr.
etaat-
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staat dus als regel water Tan Tersclilllend chloorgehalte an dus Tan
Torschllland soortelijk gewicht, Wordt een ^Mitendaur geopand, dan ontstaat als gorolg Tan dsze Terschillen sen onderatrooa naar de sluiakoXk
an aan boTonstrom naar buiten. Sordt een binnendetir gaopend, dan ontstaat aan boreastroom naar de kolk on oen onderstrooja ruiar bet zoetera
boazemwater. Eat gSTolg blenran is, dat bij elke scbutting zoet water
naar buiten an zowt water naar binnen korat. Afbankalijk Tan hat gabrnlk
V£.m de sluis treedt dna aan hot buitonboofd Terzoetlng an aan bat binnaahoofd TQrzouting op*
De boeraelbeid zout, die blj ©Ike scbutting naar binnen komt, houdt
verband net 4© nate van Terzoeting buiten - an Torzouting binnen de
sluis, Zlj is niet afbankelijk ran bet noraale chloorgebaltevarschil
tusscben bet zoot© blnnaaweter en hat zout© buitenwater, docb Tan bet
Teracbll in da concantmtles van bet water onmiddellijk buitau an on*
middallijk binnen da sluis. Tan hat matgevande cbloorgebalterorsobll
dus, Hoo kleinar dit verscbil is, hoe aindar zout bij elke scbutting op
den boozam kcmt, Hat aoat due worden baschouwd als sen gelukkige mstan*
digbeid, wannear hat vorzoete buiteni»?ater zich niet onmiddellijk versiengt mat hat buitenwater Tan bet noimale cbloorgehalte an wannear bat
Terzoute binnenwatar zieb niet onralddellljfc Termengt met bet boaz^iwatar*
Barindt zicb dus blnnaa aan aluis ©an smal kanaal an er buiten een lange saalla voorhaTan, dan zal hat maatgevand© chloorgehalterorschil
maar Tan hat normal© Tersohll afwijken, dan wannear zlcb onmiddellijk
binnen da sluis ©cMa breed water of ©an kora van ©enigan omyeng barindt.

Ora dezalfda raden zal bij ©an vaalTuldlg gebruik van da sluis, waarbij
bet maatgevanda varschil klainer wordt, par scbutting minder cbloor naar
binnen koraetn, dan blj am spaarzaara gebruik, Ook de inhoud van de sluis
is van invloed op hat saetsevenda cbloorgehaltevsrschil. BiJ een groote
sluiskolkinhoud ten opsichta van hat proflel van net aanslulteada kanaal,
zullen da concantratievarschillen onralddallijk blnnsn an buiten de sluis
worden verklelnd. Ora em indruk te gevan van da mate, waarln de raaatgavand© verscbill^o van da normala kunnen afwijkea, dieas, dat blijkens
de oadei'zoekingen van Kr.Kazui^, aan de Koordersluis te IJrauidan bet
jsaatgcvonda versehil
mx aan de klaina sluis t® Kornserderzand $0^
ran bet nomale varschil tusscheu bet binnen- en buitanwater badroeg,
Rekening bond ends mat de bovanoreschreven faotorea zijn voor bet
bepalen ran bet cbloorbez'ssar aan de ontworpan sluizea, voor bet maatgevendo chloorgebaltevsrsebil da volgande percentages aaxigehoudea ran
de EOXfr'ala verschillen s

“JO ^ voor bet goprojecteerde sluizonconplex aan den benedennond van de
oude Eaasi
80 ^ voor de geproJesteerda sluis aan don benedsnmond van bet Spul j
-60^U
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60 $ voor de beatasiad© schutsluis te Hellavoatslulsj
50

i* rooT

dQ geprojoot^erde sluia aa^i do uitfioMlug Tan hot KoodooditaaMJ.

Do porcentages aijn Toorzlchtig goraasid, BiJ do bopallng Tan hot
laatate porcoatago is orerisogen, dat do fcolkinhoud Tan d® slula aan da
uitffiondlag van hot Eostoodkanaal groot is, dat do slxils veeltruXdig zal
de cie projecteferd*

wordon gobraikt, dat »aa hot biimonhoofd aansluit hot-^eao&lo Soodoodkabmncnliavtn

_

,

aa aaa hat bait«^oofd da

.

^

.

geprojaetoarda haT^, waarvan hat watar.

als goTolg vaa hot ragolaatig schutten, aterk zal wortlen, Tei'zoet*
In zija Eioorgonosada nota (lit«27)» gaeft Dr.Maauro In § 8 oonigo
cijfers orer ds hoaroalhgdon chloor, die als garolg van hat gobraik van
scheopTaartaluizoa te dsn Oevar ea t@ S^mwerdersiand op hot Usaolaoor
^opdoa gebracht. In daa© nota tiordt aac|r;otoond, dat aen bolangrijice voriGinderias Tan hot ghloorbezivaar kan ^fordoa TorkroG®n, door 4© slulzen
aan bold© hoofdon als rogel goslotan to houdon ea do deuroa, waaaser dose
wordon goopoad voor hot doorlatm Tan eon of i&@©r schepaa, oaiaiddollijk
na hot alt- ©a IriTaroa ifoder te slttlton, Aaa do hand vaa verricht© waai>
aemingsn, «orden la de aota gegoveas verstr^t over de chloomitwlas®ling van de alula op het binnensater tijdeas hot schutten met kortea
oponingsdutir. Per alnuat, dat do biaaendoariMi open zija ga^eost, bedroeg
dea© ultwissallag geslddeld >400 kg ehloor eaa de .groots slals to
Eoratterdorsand, die @en longto heoft van 1»,>0 m, ©to diepte van 4,55 »
on eon kolfctnhoud vaa 9800 seij, Ann do kleino sluls te Kortrs’erdersand,
bodroeg ds uitwiasollng per nlnaut, dat do blnnendeuraa open wsren, goisiddeld

1500 kg ehloor j deze aluis hoeft eon lengte van 75,50 m,

diepto van 4,55 w ®n

0m

&m kolkinhoud van >100 m>*

Om to kuanen komon tot eea benadering van de chloorultwisseling aaa
d© schuteluizeu, die voor do ultvoering van het TiJfeilandsaplan sullen
Koetoa ^rdea gsbous«di, is steunende op de door Ih^.llazur© verkregea uitkomstea oen formulo OM^stald, waarmade doze uitwlssellag voor eea sluis
van willQkeurigo afmetlagsn kan ??or4©a bepaald, mits het maatgeveade
chloorgehalteverschil bekead is. Do formule stelt in stoat oa to bepalen,
»elk perc^tage vaa het mastgeveade chloorgehalteverschil d© chloorcoaceatrati® in de kolk dealt, als d@ biaaeadoursa gedurend©
wordea

iSn alnuut

gmpmd, Dq daliag van het chloorgehalte venaeaigvuldigd net dsn

kolkinhoud, is diis de hasveolheid ehloor, die in ®ca minuut blj geopeaden stand vaa de binnenclouxen, op den bocsem komt, De formule is als
volgt j
p -

,

1,8 ^ - f . 40 wmarin :

p is do daXlng van het chloorgehalte van het water in do sehutkolk, uit—
gedrukt in proc«atoa van het naatgevead chloorgohaltoTsrsehil, per
minuut, dot de binaoadeuron geopond zija;
d isif^ gealddelde dlopte van de sluis bovea den binneaslulsdrarapel, blj
-goop^den-

- ii5
geopendoa stand van de binneadaruren;
1 Is do feerlelde laagte van de sluis, die wordt verjcregen door den koUcinhoud to deelen door het natto proflei van de doorvaartopealng in het
binnenhoofd.
In de forr»ul9 Icoat tot ultdnikking, dat de dallng van het chloorgohalta van het water in de kolk bij gaopenden stand van do hinneadeuren
sneller gaat, naawaate de binnendrssapel lager ligt en zich langaaraer

vol-

trekt, naamate de sluls langer la,
De aliitslenirto la herleid tot hat quotient van den kolkinhoud

m het

natte profiel van de doorvaartopening in bet binnenhoofd* c®s tot uitdruk"*
king te brengoa* dat de waarde p kleinor wordt, w.nn8er do sluisbodm
lager ligt dan do binnendrespel of wanneer de kolk wilder is dan de
doorvaartopening in bet binnenhoofd.
Past

mm de f ormni© toe voor de aluizem te Komwerderzand, waar het

anatgevendo chloorgehaltaverschll volgsns Dr.Mazure op ongeveer 12 000
Big/1 kan worden gesteld, dan goeft dit de volgsndo resultaten t
• 4-0 ♦ 1,8 ^ » 5 ^ ;

Oroote sluls ; p »

ventindoring cliloorgohalt© per laiauut ^

van 12 GOO itg/l * ^60 Big/l ,

chiooruitwiescline per ainuut : 9300 x 0,^6 kg » 3500

kg;

bij de waarnaisingen isord gevonden gartiddeid 3^00 kg,
Kleine sluls s p •»

* 40 ♦ 1,8

% » 4,2

vermindering chloorgehalte per minuut
chlnoruitwlsseling per minuut: 3100

4,2 % van 12 000 mg/1 « 5*^ mg/lj

x 0,500 kg « 1550 kgj

blj de «aarnesining©n ward gevonden graaiddeld 1500 kg,
Torloots zlj opgrmerkt, dat IS'.Mazure voor het maatgevend© chloorgehalteverschil tenrainste ?0^ asnneant van het noraal® verachil, ©«J
w«arde die dus hooger Ugh, dan in het bovenstaando voor de kleine sluis
to Komwerdcrznnd word genoemd. Dit hoogere percentage behoeft Imaiddela
geen verriondering te trs^ea, wanneer

men b^eiikt, dat aan belde hoofden

van de aluizen do aitu'^tie er zich toe leent om hot uit de kolk afkoBstl*
ge water spoedig met het oatgevende water te vermeagen.
Past men do forssmlo t^aslotte toe voor de T?oordersluis te IJsuiden,

di® sen lenste heeft van >75 s, ^ diepto van 1$ m mi em. kolkinhoud
van 290 000 m3, dan geoft dit het volgand© rasultaat
p »

* 40 + 1,8

t

f» «> 3,4

venaittdering chloorgehalte per minuut 3,4 ^ van 5000 mg/1 “ 17® mg/lj
chlooruitwlsseling per minuut: 250 000

x

0,1? kg « 50 000 kg.

In het srttkel van Dr*kazure (lit,>8) wordt or op gewezen, dat de
uitwisseilngsstroom nan deze groote sluis reeds binaen ehkele minuten na
hot opeaen van de deuron zija raaxiEram bereikt

on ongevaor 20 ainutan on»

verar.derd aanhotidt, Uit do snelle vexmirUierins van den stroom, 22 simit«i
-aa-

116
na hot oponan van da binnendeuron, is naar de aieenlng van Br,Kazur® ts
conoludeerea, dat hat chloorbezwaar per binnenwaartsche sohntting wel
steeds minstcaas 1 millloen kg zal bedragen. Eieiailt aoge blljk«a, dat de
chloorultwisseliE^ aan dez© aluis van. 50 000 kg per miauut de werkelijkheid nabij sdiijut te koaen en de toepaaslng van d© fonaxil® voor d©
chlooiruitwisselingf ook aan deze groote alula een bevredigeade ultkofBSt
geeft. Opsoserkt zij, dat hat in de berekaaing aang©n:?m8n matgevende
chloorgebalteveraobil, dat naar de aeening van Dr.Musure voor d© Noor¬
der slui a niet E@er dan 5000 mg/l behooft to dragon, ongeveor 40^ is van
bet aoroale veracb.il.
Hu d© chlooruite?ias@ling per minuut, dat da bianendeuran geopaad
zijn, kan warden bepaald, Is iiet voor de bepaling van bet cbloorbaawaar,
dat door een bInfleavarsad schip wordt vsroorzaakt, van bolaag t© ^etea,
ho© '?nn£ de binacndeiirea geopond isoetea zijn aia het scMp door te latan.
Voor het v®rkrijg®a mia @«£a overzicht is op de tesfes-aing 24 de varhoudlr*g aangegevan van den opeiiingsduur van d© sluisdeuron in hat binnen-

hoofd en den g«rrilddslaan iahoud van door t© sehuttea sehepen, Bijj de
saraenstalllng 'van dsae verhuudljag is er van uitge^an, dat do daurm
oBBiiddellljk aa hat doorraran iseer wordea gealotea; voorts, dat het
schip zich bij hot in- ©a uitvurea vorp-laatat met ©en gmiddeld© snelheid
van 1 js per sec, 2© tijd, die voor het doorvuroa van oea ochlp is ultgatrokkea, is dus aenmnai den tijd, die noodig is os d© douren te opanasi of
to sluiten, v©rso©rderd ia©t den tijd voor do verplaatsiag van het schip,
Voor ©en schip net ©on inhoud van >000 B.a.?. is do opsaingsduur geraand
op 7 5/4 alauten, hotgeen dus geggm wii, dat indlea do tiJd van openea
of sluiten van d© dsuraa viordt goateld op 1 >/4 min,, de tijd von in- of
uitvaren is gesteid op 6 miauten, iwanrin het sculp, dat ©en lengt© heeft
van rend lOO a, de gelegealield heeft on zich over ©on afstand van 560 a te
verplaatsen,
Voor biim©avaartsch@pen is d® openiagaduur gestold op s
2 ainutsn voor schepon mot ©®u maximum laadvermogen van 85 t}
2| alnuten voor schepon met ©©a maximim laadvermogen van 120 tj
5 alnuten voor schopea mat ©en maximuia laadveraiogen van ^OQ t,
Voor het blnnenvaron of uitvarea van ©on sleep bsstaande uit 5 schopen, met een gealddeld laadveraogen vim ZOO ton, is d© openingsduur dua
gesteld op 15 rainuten.
Met d© bascMkbar© gegevoaa is voor da schutsluiz^Q het chloorbezwaar
voor de to0kcan.st barekand, D© barekeningan, dia voor elk© aluis afzoad<H*lljk
zijn vorricht, zijn sEaaengevoegd in da bij dez© nota belioorondo bljlag© V,
Bij doz© barokenlngen is afzondorlijlc bepifiald het chloorbaz^aor ten gevolgo van de ohlooruitwissellng en het chloorbezwaar teag«r9Folge van het
sohutwater. Soratgeao^id bezwaar bleak het grootst te zijn. Set ehloorbo-zwaor-

SEwaar tengeTolgo van. sclxutwater, gaf zalfs sakela aegatieve uitkaastoa.
Bi4 fia barekeaiagea ward aangenoaen, dat list scileapvaarbvericoer op
het KoedoodJcanaal slob sal oatwlkkelen* volgens de vorwacbtlagea, dis in
het bovenstaando zija weergogeven, met disa verstaado, dat is toegsvoogd
oea zsker aaatal sebspon, dia sicb sullea b^^ogaa tuascbaa de bianeabavea
ea de buitenbaveaa, Yoor bet verkeer aan de aluis t© Hellovostaluis werd
uitgegaaa van het verkser oadar nomalo osistaadigbadoa ^ ia niet aaageaoEea, dat dit sal toeacBi^. Yoor bet acheepvaartverkoer aan do sluizoa
aaa dsn beaedeamand van de Oude Maas, is aangeaoaen, dat bet verke^ zlch
zoodaaig zol ontwikkeion, dat de kleine aluis op vollo capaciteit z&l «ord©a gebruikt. Yoor da groote sluis is daarbij gerekead op eon evenredigo
toeaame, Tsnslotbe ia aangaaciaea, dat de sluis aan den beaodemoad vaa
bet Spui op voile capaciteit sal wordea gebruikt*
Do rosultutea vaa d® berekeniagaa zija ala volgt :
obloor'oe®k’aar blj
den nomalea afvoer /=■«>'• j*®*'
Sluis to Hellevoetslula
Sluizm aan d««i benedomond
Oude l&aa
Sluis aan de uitsoadiag vaa
het Koedoodkanaal
Sluis aan den baaedemoad Spui

16 X 10
2> X 10

kg
kg

cbloorbeswaar blj
dea O.L.H.-afvoer
cr Jfaar
per

28 X 10 kg
>9 X 10^ kg

2> X lO'^ kg

41 X 10

44

74 X 10® kg

X

10

kg

kg

§

Het chloorgebalte van hat rivlarwater,
Aansezian het ia de bedoeliag ligt om dea YijfQllandoaboez^ t© voeden net het zoeto opparvirater, dat door den Eija tot afvoar wordt gebraoht*
is bet van bslaag to sotesn walk cbloorguaultu in dit water woi^t aangetroffen, la doze ctudie van Dr.liasure (lit,27) wordt eon beacbouwlag gogevea over de botrekking tuaseb^t d© opperwaterafvosren van dm Ksd«r~
Rija on Vi’^ den IJssol sa de daarin aaavjozifie booreelbedea ebloor* Deze
botrskkiag is uit een rooks vaa ■waarnaalngea bopaald ea weergegevm ia ®ea
eeuvoudlge forniulo, dia voor dea IJssel is als velgt i
c “ 11 kg/oeo + 0,014 w kg;
en voor doa Neder-Rija :
c « 17 kg/aoc + 0,014 w kg,
waarin c voorstolt den cbloorufvoer ia kg ea w don opperuaterafvom ia bi>,
Hat boeld, dat zlch naar de neening vaa Dr.Ks2ura uit dezo fojvmil®
opdringt is, dot hot don Rijn voedoade molt-, grond- en regeawster oon
geifiiddeld cbloorgiabalte heeft van 14 ng/1, oa dat daaraaast oaafbaakelijk
van dea vmtarai.“voQr ooastaab© hooveelhedoa oblcor op de rivier wordea gobraebt.
In bet reeda gaaoaande Rapport 1940 van Ir.C.Bimoad (lit,^), wordt
—dose—

- 118 deao gedachta O’rergmcaaaa «n sordt er op gowosswi, dat list
vemsndering b^oeft ts tiakkea, dat d® boeveolhodea chloor, dia op de rivler
®ordmi gsbraoht, door eaa coastaato maardo irordsa
csBidat
soowsl d® SHiasoheliJk® als do iadustriool® afralproduotle, traarvea hot
chloor afkocujtig la, sen wolxilg rorandorlljk karaktor drag®!, Slaohts
de afvoer ran hot ssout, afkmstlg ran do kaliiaijnon ia do Slaaa aou
nlot constant behooven to aijn, aangezioa dosa sjordt toogalaten op grond
TOE 8«n oottcoasi®, dio oader mesr bopaalt, dat nlot mmr dan 2<X) g opgolost® etof per s> Hijnsjafeer mag wordsa gsloosd, Voorlooplg schijnt doz®
bron eehtar aveaoons r^olnatig to rloeiea, rsraoodeiijk, MiiJat d® pakel
kuns'toatig op d®i Rlja wordt gabracht (si® lit, >0, % 155) •
In d@ bij laatotgonoamd rapport goroogdo bljlage 9, haadelenid orer
hot chloorgehalt® mm &m Elja, wordt opgesasrkt, dat mat batrekklng tst
de aaor^aische rerontrelnlgiag TOa hot Rijasrator, ran gi^jote bete^oaia
is hot afralwater ran hot Rijalandach-SostfiKilscho isdustrlegebied, dat
roor eon gissot godoalte bestitat uit aijnwator on di®itongsrolg# oen zeer
hoog zoutgehalte hooft. Hot wordt roomaimalijk door do Sfascher op dea
Rijn gobracht, doch ook door do Lippo, Bold® zijririoroa rorhoogsn hot
chloorgohalto ran do ririer aan do roohtorzljde aamsrkelljk, Strossaaf-*
waarts hseft reraonging plants, doch niottamin is waar do Rijn ons land
blnaenkcnt, hot rerschil in chloorgohalto ran hot water aan don rechteroa aan don linkorooror nog duldolijk aan to toon®i. Hot daar boataando
rorachil sanisfostoort zloh tot roorbij do splltslngoa bij Phnn®rd®i on
Wostorroort, zoodat de Ussol ®®i lets hooger chloorgohalto haeft dan
dsn Hod«r-»Rija on do ?taal hot minat rsrontreiaigdo water afroeart, Dozo
rsrsohillon zijn ran ©on zoodardgo bateeJconis, dat hot geiaiddold® chloorg^ialte ran don Bormi-Rijn aaxBserkelijk lager is, dan dat ran den H^lorRijn. Volgoas do inzichtea van Ir,Bi®aond is dit r®rsehil ?f»; mar zija
meaning wordt goon grooto fotd* gamaakt door don chloorafvoer ran dm
Boren-Rijs to stollen op 0,9 van do hosreolhoid, die nit don afvoor van
dm Kadsr-Rijn on do Ussol wordt borokond m kan do constsnto chloorafvoer van den Boven-Rija word on gestold op 88 kg/soc.
Do door Ir*BiQmond bmekeado chloorafvosr van don Bovm*Hl jn borast op waarnaalngen, die in do jaron 1927-1952 zija verricht on goldt
duo voor doa toestand in hot jaar 1950. Bij vorgelijkiag van de uitkomston van chlooraffeotingea van dan N©d®vRlja on do I^k, die zija vorricht to ^orongon over do x>©rioda van 1 April I898 tot 5I Maart 1899
©a to Vrooswljk over do period© van 1 Kovesabsr 1957 tot 51 October 1958,
blljkt do chloorafvom eon gestaligo toenemlng to vertcoaea, Uit do
chloorarvoeren voor dm Hedor«Rl ja barokaat Ir.Bimond do afvoeroa voor
den Bov®a-HiJn m ge^t teveas om oadorstelling over hotgem ia do
tookoaat kan wordan vomaoht. Do aldus vorkrogon afvooren zija s
•jaar-

Jaar

I898

ohloorafToar Heder-Hija
<ailoorafToar Bcnran-Rlja

19>8

19>0

toskoast

8,1 kg

I7 kg

21 kg

>6 Sg

kg

88 kg

I06 kg

I80 kg

42

Do YiJfollaMeabo©z6Bi z&l

gerood mot hot %mtor ult do Waal*

Voor do booordooling wmx do kwallteit vm. hot water, dat Mj Dordrecht
op doa hoQzm. %ordt gshracht, is dus la hot bljzoador van bolaag do^
chloorafvoOT raa do Waal. Ofschooa hot aster vaa dose ririer sslador zout
is dan hot ^tor van dax Kadop-Bljn on don IJasol, ko©t hot gasonacht
vo(XF 0® voor do baoordaellng van hot voodlnsawater, bat chloorgehalte
van hot Waalwator gelijk to stalls aaa dat van hat sater van d«i BoveaRljn* In bet bijsondor bij lags afvccren toch, waarbij hat doorstrooraings*
profiol klein is, sullen do vorsehillen in do chloorgahalton aaa d© bold®
oovers van d^ Bovaa«Rijn niot groot sijn, D& rod ©non cai mot dese ver»
schlUen rekenlng to houd®i, zijn in het betaog van Ir.Biamond, «aar hot
«r 013 glng m. da fcsaliteit van het IJsseliseamator nlet to optiaisttsch
to bozion, bovendien klsssaender, dsm in hot oMorhavige, sraarln aoat
wordan gwaakt voor 0^ optlaistische besf^using van d® kwaliteit van
hot Waalwater*
Aan do hand van do bosohikbare gogovojis, kimnen voor hot chloorg©halte viua dm aovm-Eijs do volgondo s^sardon worden bapaald t

1898

1958

1950

tookomt

constante chloorafvoor

42 kg

88 kg

initiaalwaardo voor hot ^
chloorgohalt© —

11 ibsA

14 mg/l

14 EJg/1

14 mg/l

chloorgehalt® bij normlen afvoor {f>50 a>/soc.)

-jso mg/1

55 lagA

61 m/1

93s«/l

chloorgehalt© bij O.L.B***
nfvoar (1D66 m^/sec.)"

50 ffig/l

9? m/1

11^1

aB5 mg/1

chloorgehalte bij fclolnsten afvoer (7J50 B>/sec.J^

67 ag/1

in m/1

i55®g/l

254 Bg/l

106 kg

180 kg

Do initiaalaaardm voor het chloorgehalt© van hat water van dm Rijn
aljn ontl®®^ aan hot rapport van Ir.Blmond.
Dit het bovonstaaado kaa dus da govolgtrekking worden gemaakt, dat
hot water, waaraedo den to voxram boozm bij Itordrocht moot v^ordm go»
vo^, aanvankolijk om ehloorgehalte hooft van 61 jsg/i bij normalm opporwaterafvoop, tomoamd© tot II5 mg/1 bij den O.L*a*-afvoor on zolfs tot
155 m/1

dm kloinatm riviorafvoor, yoorts, dat bij eon door Ir*

Bimond voroiaierstolde toeaeramdo industrialiaatie van het Roergebled

hot chloorgehalt® von hot VD®lingawatar in do toekorast zal bodragm
95 m/1
254 m/1

nomalm afvoer, I85 m/1

dm O.L*l,-afvoor m ^Ifs

j don kleinstea afvoer*

«§ 68 -

i^y •
I 68, De beatrljiilag: von het ehIoorbQ2?mmy,

Da bastrijdlBg vaai hat chloorbezwaar beruat op doorapuilng* Itoor blj
Dordrocbt water in ta latan met eon laag chloorgehalte ^ op ander#
ploatsem water to spuiaa mot eon hoogor chloorgahalt®, kan eon erenwichto-

toestand in hot chloorgebalto van bet boozemwatw? word® verlcrog®. Onder
nomale cmiatandighodea aal hot in te let® water e® chlooi^^alte hebb®
Tan road 60 mg/l. Door &m m} zoet rivi©r«’at©r Tan gtsiomdo conceatrati©
op dm bomm. te hreagoa ® din ia> water t© spui®, waarvaa de conc®tratie 2CK) Kg/1 bedr-iegt* wordt dus da total© hoerselhoid chloor in d®
boozaci, 'srermiaderd set 0»140 Jcg*
Bij d© schutaluia® krijgt het boeserwatar e® hoogar ehk>org^alte
dnn hot te onderhoudea gelialt®, Bij d© sluis ta Hellevoetsluls loopt dit

m/i- Wordt dear gaspnid, dan zal het gehalt© Tan
hot gaspulda water zich bswegea tnssch® 2225 mg/l m 250 mg/1* zoodat

blj 0,I.,R, op tot 2225

net hot spuien van 1 ®5 wsiter de hoevaelhsid cshloor in d® boozam gesiid**
deld met 1,2>8 kg wordt Tanainderd,
Do hooToeHield door te spui® mter, die noodig is on hat in d®
boezem aatiwealse ohloor met

sen bopaalds iKseroslhsid t© vemiadar®* is

rechtstreaka afhankolijk Tan het ehloorgebalta Tan hat opperwatar. Bli|«
kens het in da vorige § laedogsdeeld©, wordt dit gelialte iprooter bij lag©
afvoeron en zal dit gshalt© in d© toakcaust bovendi® e® to®®Qnd® tan*
dona kunn® Tortoonen* Doze toeaaia® zijn zoo groot, dat hat niet mog®»
lijk zal zljn oa bij d® O.I«a.*afinoar e® gohalt© t® 150 ng/1 op
Oude

dm

MaB3ho<3z&at ©a e® g^ialto van 200 i^/l op don Brielscha Kaasboeze®

to h®dhav®. Do t® onderhoud® conc®tratiea zull® bij 0,L,S, aoet®

m 250 ag/1* In d© toak®st zal hot
to handhovea chl®rg^*alte op d® Oud© ^aabooz® blj 0,L,S, mm&ma
stijg® tot rosp®ti®T@lijk 200 ag/1

Koetoa stijg® tot 250 Kg/l. Ket do in hot boTenat?i®do TOxkrog® gogoT®s als uitgangspunt* zijn da haeToslhed® opporwater berokond, dto
gmiddeld p® soconda sKtoton wordoa doorgospuid,

<m het chl®rbezwaar to

b®trijd®. D®a hooTOolhMen zijn la onderstawd® at.at samongebracht.

In de tobkamst

Aaarankolijk

aorsaal© opper- 0,L,a,afvo<3r
Chloorgohal®t©rafT®r}
chl®rgohalt0 te 115 ®s/l
6 / Kg/1

nomale op-

par?mtararvoerj
cJhloorg©halt©

TO®;
ohloorgo*
halt©
185

mgA

fb e^A
BRI£L>CH3 i^AASSOSZaM. inhoud

5I i ib» k5;
to handhavea chl^rgoMlto Tan het ^
boaz«mwit®--^
chloorb®waar door kwel
doorspui® per seconds

200 Eg/l
57,4 X 20

8,50 a>

kg

250 ms/1
57,4 X 10** kg

8*70 ®5

250 Kg/1

200 ®g/l
20 X 10

kg 20 X lO^Isg

5,90 m5

9,50

•

121
Aanvaialcelijk

lorraale op)orwat©rafrosri
shloorgehalto
mg/1
chloorbezwaar sluis te Halleroefesluis

16x10^ kg

3,L,fi,-afvo©r
sliloorgehalte
ll> ag/1

28x10® kg

In d@ toekomst
aorsaale opperwaterafToer;
chloorge-*
iialto
9?) ag/1
16x10

3
H*
roer;
shloorga*
lalte
l8> mg/l

kg

28x10® kg
0,90^
10,40 1#

doorspulen per second©

0,85 a®

0,85

0,90 j#

totaal doorspulen per second©
▼oor dffii bo ©sera

9.39 a*

9,55 a®

6,80

150 Hg/l

200 mg/l

150 mg/l

OODl M/^BOaSM.lohoud 109x10^ m®}

i© ixandhaven cHlooi^elialt® Tan het
boezomwater
chloorbezwaar sluizen aan beaedsnmoM Oude Maas
doorspulen per seconde
ohloorbezwaar sluis ultmoading
Ko edoodkanaal
doorspulen per seconde
obloorbeznaar sluis aan benedenmond £>pii
doorspulen per seconde
totaal doorspulen per seconde Toor
dm boezem

4,40 1#
23x10^ kg
5,20 m®

44x10^ kg
3,75
13,35 w*

6

J9xl0^ kg

23x10

5,70 #
HxlO^ kg

5,50 E»
23x10^ kg

kg

250 mg/l
59x10

6 kg

7,20 m®
41x10^ kg

?4xl0^ kg

6,80 m®
44x10^ kg

4,10 m?

4,00 E?

17,30 ffi®

16,30 #

21,60 m®

126x10® kg

202x10® kg

7,50 H®

VIJFEILAHpS?TH)gZ BM. Inhoud 140x10^
a?* ; totaal chloorbezMaar
145.4x10^kg il9,4xl0®kg
totaal doorspulen per seconde
22,70
26,85 B®
TOor belde boezems

23,10 m®

10,00 ffi®

74x10^ kg
4,40

32,00

Zooals een groot boezemopperrlakte gunstlg Is Toor de regeling Tan bet
te onderhouden boszempiell, la een groote boezaainhoud gunstlg TOor d©
regeling Tan het te bandhaTen ehloorgebalte* la het bljzonder Is dit
Tan belang In tljden Tan zeer lage oppeirwaterafTOoren, waarbij op de
TOor de doorspuiing benoodlgde hoeTealheid nlet ten ToUe kan w>rden gerekend, Ktrnit de doorspuiing geheel stll to llggen, bljroorbeold doordat
blj zeer lage afvoeren geen water kan worden gemist Tan hetgeen noodig
is TOor hat tegenhouden Tan de zoutgrens op de Nieuwo Maad, dan treedt
dua eon Terzoutlng Tan den Vljfeilandenboezem op, die blj 0*L,R. kan
worden gesteld op rond 200 x 10^ kg chloor’s Jaars of rond
0,550 X 10^ kg ohloor per dag* In den sta^tt zljn da inhouden Tan de
boezms veraald, D© inhoud Tan dsn Briolsch© Maasboezam is rond 51
milliosn # I d© Inhoud Tan den Oude Maasboezora is rond 109 milliosn m*,
D@ inhoud Tan beide boezems tezaraan is rond 140 mlllioen ®?* Oesteld
dat hot binnongSkomea zout zioh OT©r den boazc® zou Terdeelan, dan bett
-kent-

kent dlt 0^ toeeeEiiag Tan het ohloorgehalt® Ton ongarear 4- iag/1 par dag,
Hieruit blijkfedis, dat wanneer man gedurende 12 dagen nlat doorspuit,
of gadureMe 24 dagen slechts de holft, of gednread®
dagea 2/> van da
banaodlgda hoarealheid doorspuit, het g®niddoldo ehloorgaaalta van hat
boozamater zal stijgea met road 50 i^l» Beza overv/eglng wettigt de trarwachting, dat hat ook bij lag© riTita^afTosren riogelijk zal zijn, oa de
Toor de boas^^aterea mngenoaen chloorgehalton te onderhoudmi..
Tonslotte zij opgsraorkt, dat het chloorbezsaar nlet allaan dioat to
worden bsstredea door het blimengskcHaeai zout uit de boszesis to Ter^^ljderon
doch evensena door het bliuionkoBaaa ran het zout zoo veel Bogeli^k te b&letten. Daartoo is het noodzakolijk, dat do deuren in do beide hoofdea
van do in het brakwatergebied liggando schutslutzen als regal goaloteox
blijTon ea alleoa voor hot doorlaten van schepon zoo kort aogelijk s*orden geopand, Bij hot bepalea van het chloorbezwaar aan de schutsluizen
is sr in het bovenstaande van uitge^an, dat dezs gedragsllja zal wordsa
gevolgd aan de sluizen, wear hat binaankoaaa van zout op de boezems is
te venrachten.
§ 65 • 75« Be lOQZin^p on do waterialaticg van den Yijfellandenboezeta,
§ 69, Het afwatgrlngsgebled,
nooals in de inleiding word sedegodeeld wordt mot hot ViJfeHaadeaplan beoogd ciaa de eilanden Rozenburg, UsselmoM©, Toorne-Putten, do
sche i?aa3Pd ©n het Eiland van Dordrecht met eea ringdijk te oj^oven en aldua tot een waterstaatkumUgo eenheid t© vereenigon. Binaen d® daartoo te
naken afdammingen wordt een boezea verkregan, d® zoogeaaamde Vijfellandenboozam, die vordeeld is in two© gedeeltes, den Brielsohe Maasboezaaa on dea
Oude Maasboozm.
De Briolschs l?aasboezen ®ordt gevorad door s
do Briolsoh© Maas
do- Botlek
opp, t
het VoQTOSche kanaal
hat open te makm Hartelacha Gat
het kanaal door Rozenburg

opp* t
opp, j
opp, :

totaal oppervlsk
’

:

840 ha
40 ha
20 ha
8 ha
908 ha.

Be Oude Maasboezem wordt gevormd door t

de Oude Maas

opp, s

1055 ha

het 3pui
d© Bordtsche Kil
4e Noord (gedoeltelijkj

opp, j
opp, t
opp, t

265 lie
215 ha
66 ha

de Benedwa-Marwede {gedeeltelijk)
het Wantij

opp, s
opp, i

76 ha
97 ha

het geprojecteoida SoMoodkanaal

opp, s

142 ha

totaal oppervlak J

1916 ha
-Vbop-

12>
Voor do loozingsbarokeniiigon is hot opperrlak van don l^iolscho
Haaaboezam afsooroad op 900 ha on is hot opporvlak van don Otid® Maasboo-

%m afgerond op 1900 ha.
Do poldars an bfuitengrondon, die in do tookoniat jsull«a loozon op
den Tijfeilmxdoiiboez®!, zljn aang^evaa op ds toekming 25. Do oj^ervlakto van deze gabieden zijn als volgfc s
Brielsche Maasboezoa :
polfiors, die kunstaafcig loosen, aangoduid met
bruin© fclour

157

polders, die nabuurlijk loosen ©a buitwigrondea,
aangeduid met gele kleur
totaal

1 052
14 209

ha
ha .

Pud© Maasboezea :
polders, die kuastmatig loozmi, aangeduld met
rood© kleur

51 045 ha

polders, die natuurlijk loosen ea buiteagronden,
aangeduld mot groeae kleur
totaal

1 655 ha
.-.....
52 696 ha,

Het gosataealijk oppervlak vaa de polders en buitengroadea, die op
dm Vljfollmdmhoezm zullea looaea, bedraagt due road 47 000 ha.
Do oppervlaktevorhoudiagen tusschea de boeseas ©a de armtariagsgebiedsa zija seer gmstig, Dos© sijn voor s
den Briolsche Maasboezem

It 15»8 j

d®a Oude Maasboeaea

1 ; 17,5 i

dm TijfoilandenbQezm

1 i 16,8 •

Ter bestrijdiag van het chloorbeswaer zal het aaabeveling Tordieaea, csa de gobiedea waarin eon blliveade aoutwaterkwel te rarxachtm is,
sooveel aogelijk te dom arwaterea buiten dan boesas. Dit is aogelijk
goblekea voor de Hoeksche '.faaid, doch aiet voor Toorae ea Putten, 7oor
Voorn© most do redsn hiervaa voornamelljk hierla worden goaoeht, dat
hot eilaad aaa de ^©stsljde met @m hoogea duiaraad is eleven m. In
oostolijks riohting afwatert. Van de laags het Harlagvliet liggead®
polders, die hua ovsrtolllg water uitslaaa op het Voornsehe kaaaa.1, be¬
hoof t ga«Q aomimswaardlg ehloorbsswaar te wordea verwacht, aaageaiea
door het kaaaal steeds in de richtiag van Hallevoatsluis zal wordea gesptiid,
BiJ de beoordeeliag, waar voor elkea poldta* het punt van loosing
zal wordea gekoaen, is bovendisn van invloed, dat het loosen op oen boezem mat sen bepaald pell in dea rsgel te verkiesoa is bovea het loozea
op een rlvler, waarvaa de stand oadojrtievig is aaa de getijbewsslag. Ih
het bijzonder geldt dit voor de polders behooreati© tot hot gebied vaa
dea Brielsche Saasboezm, traarvaa het pell kesat te liggea beaedea dsa
gomiddeldea ataad van de oagoveade waterea. Op grond hiervaa is voor de
-gobiedea-
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g^ieaaa op hot ellaxid Eozenburg aangenoaoji, dat do polders zMlloaa
wordoa voorzioa van gaaaloa, die xiitslaan op d«i booaen.
§

Hefc waterbeawaar#
Hot waterbezs^faar oatstaat door naorslag, ksiol ®a sciiut-

m

lekoator.

Hot waterbessjaar, dat op doa booze® optroMt* als gerolg van noorslag. Is afhankoii^k van d© wijzo, waarop hot in d©a polder govalleai
regett?fater op den boezaa Kordt gabraoht, Geschiadt dit ovori^sgond laags
nfituurlijken weg, dan zal bet »taterbazisaar op dan boezam, feengeTolge van
iregon, grooter zijn dan blj overwegend kunstaatig© loozing, zooals blj do
afpiateringsgebieden van dtsi Vijfeilandenboezaci, Bvanals is gaschiad voor
do bapallag van bet wtarbezwaar op den t® vorEMn IJsselbooze® bij do
voorgenoiaen aPdarming van den Hollandsob© IJssel |llt»26}, wordt voor
dan VijfeilandenboezQia bet waterbos^aar tengsvelg© van dan neerslag aangenomen op 1,2 m>/soc per 1000 ha, hstgeen ovor©®akomt neb ©ea rnttlgea
neerslag (neei'slag - verdanping) van 10,4 Em/stmaal. ?oor bet watorbezwaar
tengevolge van rogon, die rocbtstreeks valt in den boesen, wordt aangenonen 2 j5J>/soc per 1000 ba, betgeoa overcaukont net eon nnttigon neerslag
van 17,> m/etmaal, Hli^kona de figuur aangegavea op de tookaalag 26,
waartoQ de gsgsjvens aija ontleend aan da tabol >5 van de varbandeling:
Ket Klinaat van Nederland, door Dr.C,Break (lit.J?), kont laatst£©no«ad© neoi'slsg voor, laet ©on frotiuentlo van 4 dagen per jaar«
Voor de bepaliag van bet i-jatorboswaar op d®a booze© teagevolg© van
kwei, dient d© to«©l anders to wordan boscbotnid dan bij de bepallng van
bet cbloorbsiiwaar. BiJ da bepallng van laatstbodoold bezwaar ging bet
aanvankolljk c© do kwel over de g^selo oppervlakto van hot loozingag©bied, onvorschillig mar da kwelbanen bun beginpunt badden, Voor d@ bepaling van hot waterbaasssfaar daarentogen, vforSt de kwal ult den booze©
zelf nlet mat^erokend en is alleen van belong d© kwel, die baar ©or*
sprong beeft uit d© watoren, die den ringdijk on de vijf oilandi©! oagevea. Aeuigosdlen de gmlddelde boogtellgging van de beide afwateringsgebleden ton opzicbte van d© g^aiddelde standen van deze watesren niot veel
versobillen, wordt voor beide gebieden eenzolfd© kwol aanganonen ©s wordt
deze bepaald op 1 m per eteaal, Aangonomen wordt, dat d© bfuitan dan
ringdljk liggond© wateren k«el veroorzaken in de belft van bet afwateringsgebied van den Brieische Maasboezeci on in ©en derde van hot afwatorlngsgebled van den Glide Maasboezan,
Het waterbezwaar tengevolge van sobut-

m.

lekwater is voor d«a

Briolscbe ^asboeza© positief on voor den Oud® Haasboezasi nagattof* Bold®
waardec. zijn kleln en wordon voor do bwekening van bet waterbozwaar op
de boezeesia vorwaarloosd.
Op grand van bet bovenataande leidt do berokoning van bet watmrbo*
zwaar op de beide boez^as tot d© volgende uitkc^.stoa.

^axi©ua»

. 125 ■

17,0* ai/sec
1,80 ai5/sec

*

0,82 ib5/s«j

totaal : 15,86 a5/s9e
ket watarbeawaar la dua road 20 s5/s©o of road 9OO 000 aj per getlj.
Maxisuffi watorbeaKaar Otuie Maasboesao i

kwel

; 1/5 * 52 700 *

a5/sQC

-

1,50 ©5/300

totaal : 44,46 ©5/000 ;
bet watarbezwaar is dus road 45 ©5/300 of road 2 000 000 ©5
gotij.
§ 71* Bo looztng vm. don Brlolacho Maasboezm,
Zooals roods la bet boveoataaad© werd ©edegsdseld, ligt bet la do
bodo©llag can dm Brielscb© Maaaboaaan to vosd«a laags bet Kartalscb© Oat,
Do loosing, die alleea gsscbiodt Imiga aatuarlijikaa weg, is gedacbt
plaats to hobben door bet kaaaal door Hozeabarg on door hot Toorascbo
kanaal.
Door laatstgoaomd kaaaal
^rdmi goloosd ©at gebruil»akiag van
do in totaal 16 rinkettan in do buitaasbdeur^a van do ecbutsluis to Hollevoetsluis. Door bet oponan van doze rickotten, die in gsopsadoa stand
oik een openli^ bobb«t van 1,50 x 0,655 k2, ®ordt eon spui-opeaing v©r«
krogon van 15,24 ©2* Bii hot aaagfsnoKOo boosc^peil van 0,20 ©
kan bij
oon aoi^aal gatij, waarblj bet laagwater to Hellsvootsltils ligt op
0,82 ©
aan deae sluis oen boevoeibeid van 750 000 ©5 water woxrdm go¬
loosd.
Voor do loosing door bet kanaal door Hosonburg, die moot w or dan besohouwd als de belangrljfcste loozing^ogelijkbeid van dan Brielscbo Mansboesem, is in dit kanaal eon spuisluis gedaoht ©et drle opmingen naast
elkaar, elk 4 © breed, vmarvan de draapols kc^en to liggmi 5 © -• BiJ hot
te onderbouden boozesnpoll kan bij ©on nonaaal getij, waarbljj bet laagwator in bat Schour ter plaats® ligt op 0,6? ©
aan do to bouvian sputsluis oen boevoelhoid van 1 800 000 ©5 water wordsn geloosd.
De gozaiaenlijke looalngsaapacitoit van do baido sluis®a, bij een
normaal gotlj, is dns 2 550 000 ©5 of ongoveer hot 2,7-voudig0 van bet
ffiaxl©u© watsrboswaar, dot voor d^i boose© is gomajcd op 900 000 ©5*
On eon indmk te gavea van de loosingscapaciteit van de sluisen, is
dose als verhouding tot de laa^aterstandan, op de teeskeaiag 2^ aangageven
-ultgodnikt-
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uitgddrukt in n^/sec, gemlddsld over oaa gebe®!
Wordan bij e®Q normal gatij alia rlnkattan in d® bnltaneMauran
▼an de schutsluis to Hellevoetsluls g€^e®l geopand* dan zal in bat
Voomscbe

©an ©axisaffii stroossnolbeid optraden van oagoTser

0,25 ffi/aeo; daarbij ml op het kanaal @®n verval oatstaan ran ? cm. Blj

em lager gstij kunnen da stroomnalbaid ea bet verral nog toaaaaiea. In
verbaad met d® orersaat aan gpulcapaclteit, zal bat ecbter niet noodig
zijn Oil all© rlnketten tijdens den laagsten ©bstend geheel gaopaid te
houdea, zoodat de exootste stroomsaolbeid In bet kanaal niet seer zal
badiragen dan 0,17 s/sec; daarbij zal op bet kanaal ©on rerral ontatmn
ran >,4 cm.
fforden blj eea normal getlj all® openingen in do te bouwen spuislnis in bat kanaal door Hozenburg gebeol
kanaal

opm gezet, dan aal in bet

maxlmtffi strooatsnolbold optradan ran ongereer 0,65 m/aoc,

daarbij zal op het kanaal o©n rerral ontataaa ran 11 an. HlorbiJ is er
ran uit gegaan, dat bet kanaal, dat onder de bestaand® oastandigbedoa
seer stork is blootgesteld aan dlcbtallbblng, «ordt ultgediept tot
5,50 m - en ®®n brsedt© rerkrijgt ran >0 m op den

hoam. on 50 s op bet

boezsRpeil. BIJ ©en lagar gotij ktmnen 00k bier d® stro<^3aQlbeld m
het rerr-al nog toenemen. In rerband net de orsrmaat aan spulcapaciteit,
zal bet niet noodig zljn om tijden© den laagatoa obstand da scbnlr» to
houdon In den g^eal geopenden stand, zoodat de mxianm stroomsnelbeid
zal kunnan wordoa beperkt an dezo niet maer b^oasft to bedragen dan
0,45 m/sec, waerbij een rerral in bet kanaal zal optroden ran 6 cmSen bfflrokening ran de looziag bij maximum waterbez^mar beeft uitgewazen, dat bet boezmpeil ran 0,20 n - kan '.cordon gebandhaafd bij gotijden, iifaarbij de laa^. at erst and ligt op 0,56 m - bij Helleroetsliiis
an op 0,40 a - ©an do uitmonding ran het kanaal door Roz^burg, op bet
Schair. Blijkens d@ fieaxtr op de toekening 2B, aangorendo de trmmm*
ties rsm laagwaterstanden op d© bensdenrirlerem, word^ deze stands
Jaarlijka geaiddoM 80 keen ororaeliroden, Bij getijden, waarbij de laagwaterstand ligt op 0,55 » - 61J EoUeroatsiuis en op 0,20 m - aan de
uitmonding op bet scheur ran bet kanaal door Hozonburg, walk© atanden
JaarliJks gosiddeld >0 keer worden overscbredea, kan bet boezefapeil
worden onderhauden op N.A.P. Komen de laagwaterstanden mig booger en
bouden deze esnigo dagen achtor elfcander aan, dan zal bet boezaapoil
stijgen boren N,A.P.

boogste stand, die daarbij kan worden rerwacbt,

kan ala volgt worden bonaderd.
De ongunstigste period© ran hooge leagwaterstanden, die sedert 192®

ia roorgekomon, is die ran 1 tot ©n met 5 Jamiarl 1922. De laagwaterata^
den waren toen nls rolgt :

-Hellerootsluis-

HeXXdtrooto 1,10-

0,25-

0,24-

0,71^

0,12+

0,55^

0,28+

0,54+

0,66-

sluls
Hoeic van
Holland

1,07-

0 22

, -

0,l8—

0,58*

0,25-

0,10+

0,05+

0,50+

0,68—

Itaaasluis

0,87-

0,19-

0,09-
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, +

0,16+

0,42-*-

0,42+

0,52+

C,45-

BOQZfJEl-

0,20-

0,20-

0,10-

N.A.P. 0 10

, +

0,20+

0,50+

0,40+

0,50+

Stand
.......

^

Onder da laagwaterstamd^ is toot elk getij aangegevGH ds boezeastand
aan het begin van de loozing.

DoorAat in dese ongunstige periods g^urenda

7 ac]it®ps<nivolg0ada iRagssaterstnnden, weinig cf geen loozing SKjgelijk
zou zijn geweest ®n bat boezsmpeil bij maximua watarbesiafasr

m. geatjrttada

loozing per getij 10 csi stijgt, zou het boezenpoil dus sljn gostogen tot

0,50 m ♦. Oaat em aoortgelijke strcssnlng in de loozing gopaard met eon
sterken wind uit ^ostelijka richtlng, waarbij sea opsaaiir.g kan vforden
▼oiwacht van ongovoar 2 cm per km boezmlesgte, dan kan een bosz^aataad
voorkomon van ongeveer 0,50

n + aan de spuisluizen on ongevaer 0,70 m ♦

aan d© Inlaatoluis in h.@t Hartelscha Gat, Deze standen kunnoa als d©
hoogst© op den boezem te venfacbten watsrstanden \«Jrdon besciiowd.
§ ?2» Do loQZlxig van den Oude Kaasboogem.
Zooals reeds in het voorgaanda word nedogedeeld, ligt het in de bedoeling oa d®a Oudo

Uuanho&zm te voedon met •mit&r uit da Bonedea-Merwede

door eon bij Donirocht to plaatson inlaatsluis, Voorts is gableken, dat
voor d® bestrijding vsn het chloorbezwaar moot kxmnoa worden doorgespuld,
waartoo galagonhodaa tot hat loozen van boozacKvatar laootaa bastaan aan
don baixodeniaond van hat Spui, aan dean b^^sdonmond van de Oudo Maas ©a aan
de uitmonding vim het Koadoodkanaal, Doze loozingamogQlijkheden kvmnan
uiteraajrd worden gebruikt ter bestrijding van hot waterbezwaar op den
boezan. Het schijnt ©chtar, dat voor de loozing blj maxlara waterbazwaar,
de spulgelogenheid in het Koedoodkanaal voorshands bulten besehouwing
moot blijvon, en wol oadat de aanlog van dlt kanaal afhankolijk van do
havoimltbrelding van Rotterdam, garuiaen tijd op zlch zou kunn€«i laten
vmchton, zoodat hot voor mogaiijk eoet ^orden gfidiouden, dat de Oude Maasboezesi door het raaken van afdammingen zal zijn varkregen, v<5<5r do voltooiing van hot Koedoodkanaal, Behalva de roads gonoa^den, zal bovmdien een gelogenhaid tot hat loozon van boozoravKator word«n ingericht aian
den benadomond van de Dordtach© Kil, Voor da berekoniag van da boezamstanden gedurond© loozing bij maxinm waterboas^aar, die alleen plaats
heeft langs natu\irlijk®i weg, komon dus in aanmerking de goprojecteerde
spuisluis aan den benedemond van hat Spui, do geprojectearde spuisluls
aan den benedonmond van do Oudo Maas en de goprojecteerde spuisluis bij
Sillmsdorp,
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Voor fis beoordQQling van de loozingaaaogelijkhedsa voor den Oud®
kaasboeam, waarvea h©t to onderhoudea boezesapoil llgt op 0,50 a ♦, dioa«, dat bij eon aoxmaal getij da L,lf. ataadao, doala door Interpolati®
vorkregeai ala g«aiddoldan oirer do periods I95I - 194^0, zijn ais rolgt t
Banodenmoad Spui

0,82 a «;

BeaadenaoM Oudo Maas

0,62 m <•;

Will®asdorp

0,76 a « .

BiJ boscbouwiag van dezo laagvsfatarstandoa aoge blijicaa, dat de
looziagsGSogslljlchedoa voor dea osdor^erpolijkoa boaz«, mode in verband
net dea voorgonoiEen fcoezenatand, zoar gunstlg aija. Bit komt tot uitdrukkiag in do op de teekening 29 aaagsgovan flipiur, waarln voor dSB
boesara

benaderlng is aensogoven voor de betrekking, die bestaat

tusaohen do hoogto H, vmarop da boszeiastand kan wordea oaderbondan boven bet gegaiddelda vsio ds laagwaterstandoa &an da drie spulsluizoa
en de goza'rjonlijke ©ffectieve sluladoorsneden. Onder offectiove aluisdoorsnado wordt vorstaaa de braedte van do spuiopeningon, vejvaeaiigvuldlgd met de hoogte van laagwater boven don sluisdroaipal en met doi
contractiocobfficient,
Uit da flguur blijkt, dat bij gezaaenlijk® effoctisvo aluladoorsnoden van 50 ®2, d® iioogto H » 0,52 «i, betgeaa er dua op wijst, dat bij
die doorsneden hot boozomijoil kan vforden onderhouden, blj eon geiniddold
laag»^atQr aan de drie loozingspunten vac 0,01 m •• Oezo gsalddoldo laagwaterstaad kcaat ovoreen met eea otiind van 0,08 a - aan den b^edenmond
van het Spui, eon stand van 0,10 je ♦ aan den bonodonmond van do Ouda
Maas en sen stand van 0,02

m - bij Willoeisdorp. Be genoaTMie standea

wordon jaarlijks goraiddeld 10 keen overschrodea,
Uit de

fitsmtr blijkt voorta, dat do hoogto H

»

0,41

n overeensteBt

mot gozamenlijke effectieve aluisdoorsnedon van 64 m2j bij genoemdiu
doorsnedoB kan hot boezsapell worden onderhouden bij eoa stand van
0,02 m ♦ in da Baningan, eon stand van 0,20 m ♦ in de featgeul on ean
stand Van 0,08 la + bij WlHecisdorp, Deza standen isordoa jaarlijks ganiddold 7 koor overschredan.
Op grond van do graven beschouwing zijn de alulsafbietingan bopasld
als volgt ;
Spuisluia aan ben^enmond Spui; dri© opaningon van 2 n braedta en
drwipala op 5,70 a, da contrastiaeobfficibnt wordt aaagenoam op 1,
zoodat :
bij L,I,, da ai'feetieva spuidoorsnodo is 17,2 a2;
bij 0,02 a ♦, de effoctievo spuidoorsaade is 22,5 m2.

Spuisluia

-

129

-

Spulalula oan beaedeamoixd Ouda Maaat drl9 oponlngOB ran 2,50 a
breodte, rai^enda ran 5 m - bot 9 s
4« contraotitcolfficilnt «ordt
aaneenoraon op 1,25; 4« effecfeiave apuidooraaede is bij alle buitaaaKatarstand®a geiiJJc on baiiraagt 57*5 si2,
Spulsluls blJ Wlll^sdogp; tw3» ox>«iliigoa ran 2 a braedte
drsnpola op 5,70 -a; d® contracbiecoSfficibnt E^ordfe

op 1,

soodut ;
biJ L*S,, da offactiora spuldoorsaad® is 11,8 a2;
blJ 0,08 a ♦, da effactisr® spuidooranada is 15,1 a2.
Bij alle apuisluism zija de drmpals geprojacteerd op desalfdo
hoosten als de bism^Qdrmpels van, da sohutaluizan* la hat bij^ador
haeft deae lage liggiag van do spuislnisdrompols botook^iis, waar d©
sluizon tovena dieast doea voor hot spulsa vaa verzout boazeEmator,
Do sluis aaa den bonodeaaond van do Ouda ilaaa is oatmsrpon als
am duikaraluis.Door aaa da spuikokers eon daartoo gebigonden vom te
geven, kaa aaa dozo sluis aon contraotiocobfflcibat van 1,25 woidaa
vorkrogKv, Yoor d@ boide andsro spulsluism, dio van bovm open alja
gedaoht, is do contractloc'dfficibnt aaagonoaea op 1. Indlen de vom
aan hot booogda do»l isordt aangepast, kunnmi aan doze sluizon hoogera
wasrden dan 1 wordon vort^acsht on nol <m da volgonde rodaa. lea eeavoudige be3*oic©aLinfi leort, dat h®t doblat van eon spulsluls hot hoogst is,
wanaear tijdeaa de looking, do hoogto bovoa d@a dreapel van hot ultstnoOBondo water in d@ sluis 2/5 b^raagt vaa do hoogto bovan don drasipel vaa het blnneiwater. Hot mag vsorts als ©en bek^d verschijnsel
wQTi&u vorondorsteld, dat d© oppervlakt® van het uitatrowsendo wsatey
in eon open sluis tljdsns de loosing dealt benodon den coizialen stand
van het water buitoa de sluis, Heeft doze dallag teagevolge, dat de
watorstand in de sluis dichter kwat nabij het niveau, watDr-blj het debiet optimaal is, dan kan de contraatieeolfficlbat grootor wordoa dan.
1, isits do vona v^sn de sluis er op is gerioht <na de in het uitstroosiwi—
de water opgesekte levende kmoht te bedioudm, lea groot© contamctiecoSffleiMat is dus in het alg^etm te verwachtt^n, waar het normale verschil tusschea den binnea- m den buiteamt erst and alndor is dan de
heirt van d®t norsialen buitenwaterstand bov®i den drscipel, Men kan deze
gunstlge vei^oudittg v®rkrijgea door den droE^el laag ts legg^a, Bij de
voorgestelde hoogteligglng van de dre«pela van de beide op«i slulzaa,
is mat het bov^iataande rekeaing gshouden en kan @«a eontractiecoSfficittnt worden verwacht, waarvaa de waarde grootor la dan 1, De effoetieve siHildoorsnedea zijn dus voorziehtlg berefcend,
BIJ eea zuirmal getij Is do hoevoelhoid watOT, die per getij kan
worden geloosd :
-aan-

1}0

aan do sliiis aaa dan banodenrtond van ket Spui
nan da alula aan den l>e&QdeQffloiul van do
Oudo l^as
aan do alula blj Wlll^sadorp
totaal t

2 250 000 815
4 550 000 ©5
17%

1 550 000 ©5

loot

7 950 000 ©5

Hat naxinuai waterbeswaar van den ondars^^pelijkeai boaae© bedraagt
2 ©illicMin ©5 per g@tlj. Do loozlngacap^cltelt bsdraagt dtia blj eon nor©aal gefcij ongeveor hot vlervoudlgo.

Ook voor de oad@ra8ri>elijk® sluizon Is do looaingaoapaeltolt ala
vorhoudlog tot do laagsatoratnadon, op do tos^ealng 27 aangagwon, uiV
godnikt In Ei5/soo, gasaiddald oven eon gohoal getij,
Uit do in hot boveastaando voratrekte g^^evona inzako de voorgosteldo slulsafMoting^ blljkt, dat de goaaasaalijko effoctievo spuidooranodeti sen oppsrvlak hsbb^ van rond 75 a2, bij laag’.iatsrstaadan, die
Jaarlijks slschta gmlddeld 7 koer sordsa ororschreden
die liggeai op
0,02 © ♦ aan dai bonedomond van hot Spui, op 0,20 ra ♦ aan den benalenrmiid van da Oud# Maas m op 0,o8 m ♦ biJ Wlllmsdorp, Hot goBlddelde van
doze standan la 0,10 © ♦» Blijk®is do flgutu* aangogevon op do taekenlng
29, bohoort bij Xaatstgonoarad opporvlak voor de apuidoorsaodaa eon waaiv
do voor H ■> 0,55 cm, aoodat hot bij de evongeiKs^ada hoogo laagstaterstandon zelfs mc^eli jfc zal zijn oa den boess© to ondezkouden op eon stand van
a
Bij nog hoogere laagf/aterstaadon zal ®r echter ©on toeatand
optreden, waarbij ook feet boszeapeH van 0,50 a ♦ nlet moor kan i»ordon
gofeandhaafd. Do hoogate boesaaatand, die daarbij kan word®n rentacfet,
kan wedarm aot gebruHtmkias van de feaoge laagsaterstanden in de ongunstige periods van 1 tot 5 Januari 1922 ala volgt worden benaderd.
0,45

•

IM"

BenedonmoM 1,07- 0,25- 0,19Spul
Benedennosd 0,78- 0,11Oud© ilaas
Wlllerasdoip 0,85- 0,12- o,o84-

.’Mini'

0.»+

0,82+ 0,24*

0,47> 0,55*

0,85* 0,21*
I'U

BoezenstaM

0,50+

0,50+

0,504

0,5©s

0.7>* 0,15*

0,55* 0,650,65>

0,57-

0,40+

0,45* 0,61+

0,54-

0,57-*'

0,62+

0,77+

W'.K.

0,50^ 0,61^

0,67*

Onder d© laag»at€n>atanden is voor elk getij aangegeven de boez«nstan«
aan hot begin van d© Inozlng* Oi^urende hot vierde getij is d© loozing
volko©^ geatrerad iki stijgt de boezm ©at 10,5 <m* Aaixgeziaa bij hot nogend© getij weer voiop kan isordea gespuid, is feet p@il van 0,77 ® ♦ dua
d© hoogst© bOQzecistond, die aan de sluizen kan worden vervmcht* In verbanl
©et opHsaiing, di«at net sen hoogsten stand van 0,90 a + op de Oude Iktas
te ^orden rekening gehouden*
In hot bovenstaand® is de capmciteit ven de spuisluizen bij eon
-normaal'

norcaal getlj aangegsven, alaook hat porcantago vaa hat geaaaanlljka de->

sluis kaa efroaran* In vsrband net do gxtjote capacitelt
van do loozlngaaiddolea teganovar hot t« ver-sachtea watorbazwaar, zullaa

biat* dat alfca

da voor eon noraaal gotij barekende aaxinun afyoeroa niet voorkonsa. Bi4
hooge tHiitom^Qterstaaden daarantog^m, sal do loozinescapaditalt van d©
aluizen ©chtor

wel tea voile iworden benutj bij de laatatgenowMie iaag-

waterstandea, waarbij do boeaeiastand aog kaa «fordon gehandkaefd on dte
lige«2 op 0,02

m

♦ aaa daa baaedminoad van het Spui, op 0,2C m ♦ aaa d«i

benad^asioad van do Oudo Maaa ea op 0,08 a ♦

bij Willemadorp, sullen de

volgando afvooroa daadwerkelljk voorkcsi^ t
aaa do alula beaedamond Spui
d@ alula beaodeaaond Oude Maas
aan de alula bij Willmadorp

>8,42

i.

560 670 a5

44,25

%

1 106 470 a>

i7,» i

4>2 860 ia>

i

2 500 000 m>

100,00

totnal

?oor do beoordeellag of de oaderlixig© voadioudlng in d@ apuicapacitolt bij naxinusi looziag Julst is, diene bet volgimdo, Veroaderatald
wordt, dat bij Wllle^dorp wordt geloosd hot satar afko®atlg uit de gobieden die afwateren op do Hoord, da Beaedaa-Mer'iiod©, bet Waatij, de

Oordtsche Kil ea bet gedeelto van da O^e Maas bovaa bet Mall^at# Yoorts
dat aan. d© sluis aan d«i beaedeanond van de Cud® Maas wordt galoosd bet
water uit de gabled^ laags de Oude Eaas beneden hot Spui. faaslotte,
dat aan d© eluis aan dsn beaodeamoad vaa bet Spui ssordt gelooad bet wa¬
ter uit de gebittdon, die sfwaterea op hot Spui. Vervolgens is aangenomwi
dat bet ’^ator, dat geloosd ivordt uit de polders langs da Oude Maas
tusscbea bet Eallegat ea bet Spui, zleh verdeelt over d© beida laatstgonoande loozingsgelegeisbeaen. I>o varboudiag waarin deze verdeeling plaafcs
vindt, is berekend ala volgt,
Aangonooen wordt, dat de boezeaataadea aaa de slulzea aan dea beaedemoM van bet Spui aa aan den benedenaoad van de Oude Maas gelijk
zija, aioodiit vaa bet splitsiagspunt aaa bet ooatalijke uiteiade van de
Berenplaat tot da spulslulzen bat verval gelijk is. Voor belde takkea
wordt veroadersteld, dat de afvoer geaebiedt net eea e®j|terig® bewegtag,
zoodat voor de atrocaasnelheid ea voor

afvoer de volg^de fomules

kunaea wordea gabruikt,
De stroOTisnelbeid v » 0
De afvoer

• v.b.b » C b

R I “ 0 If
?'

b y .
Y

*

In do laatstgsaomde waarde voor ^ is voor beide takken bet verval
z ^lijk. Wordt d© waarde van dea co^Tfici'dat C voor beid® rivierarmen
eveneens gelijk aangeac«iffii, dan ssullen de afvoeraa zicb dus verboudoa
volgwis de waarde

b

• 1>2

Offl hieruit de trorhouding la ds afvoaren te bspalen, diaaon d© Tolgeod#
gegOTeas s
IttXgtS 1

Spul
Oud© Maas -ran 3pul tofe bsaedemoBd

broodt© b

diept© h

170 B
10>75 la

215 a

5.70 n
7,§0 B

arangt naa deae afwetingon ia d@ ^aarde, die da Terboudii® tuascbea
da afvoearsa uitdrukt, daa biijkt de afvoer langa het Spul zlch te vat^oudaQ tot die laugs de Oud© Maas, ais ^ s 70*
Op groud van bst bo'yeastaacd© wordt aaageaoaioa, dat aaa d© sluizaa
afwaterea, de volgeMe gabladen :
Sluls aan dea benai^gtoad van bet Spul t
polders langs hat Spul
>0^ Van de polders laags de Oud© Maas tussch^
het Mallegat ea het Spul
totaed :
Sluls aaa dea b^edergaond van de Crude Maas :
polders laags do Oudo Maas, b®Bed©a hot Spul
70^ van d® polders laags d® Oudo Maas tusschea
het Mallegat ©a het Spul
totciol i

Sluls blj WillaBisdorp t
polders laags da Koord, de Baaoden-Merwede, het
Wantij ea de Oud© Maas boven het Mallegat
polders laags de Dordts^e Kil
totaal :

8040 ha
4170 ha
12210 ha *
52>0 ha
9700 ha
149>0 ha.
»50 ha
2^10 ha
$i»6o ha •

Do slulzen loozon dua het ^t^ afkmstig uit gobied®a van de
volgeade oppervlalctffla.
Sluls beaedsnaond Spul
Sluls bisiedarEiond Oudo Maas

^^•52 >

Sluls bij Wlllansdorp

17,25 7*

12 210 ha
14 9>0 ha
5 660 ha

100,00 >

>2 800 ha

totaal :

De verhoudlni; tuaschen de oi^rvlaktaa van de gebiedea, die voor d©
loozlng op ©He van de slulzen zlja aang«sez«i, biijkt veol overeenstearaing te vsrtoonen met d© eerder aangegsven verhouding tussohen de spuicapaclteltea bij hooge laagsiaterstanden, waarblj de sltiiz^i soader emigt
beperkii^ zullea loosen. Ret is injalddels geenszias zeker, dat de loozlni
van d© verschlUende polders te alien tljd© de Ksgen zal volg®ii, die la
het boveastaande zljs verondersteld. Verschilleade oorzaksa, ssooala
ongslijteatige bosallng van de polders, hot phasevorschtl In d® getijdeo
-aan»

- m
aaa 4® loozlugaptmtiKa ^ 4® iiiYlosd van dan wind, lamim tot £Wolg
liabtan, dat da sluis^en gahoal aaders isordsa belaat. B© vaitoeg^ over«sastaBffijlng in de verhoudlngsa is achter esa ^aarborg, 4at da slutsafteatlngen zich onderliag zoo goad jaogalijlc vorhoudan,
Bij da boocsta laag^atarsfeariden, mmrhl$ hat boaz«psH nog jfejm
wordaa gahandJmafd an
aaa d» sluizsa ast volls oa|>aelteit sal
wordm gaapuid, smlXaa de volgw^e aaxlmia strocsmaihadm word«i opga*
i
rmx, stvoimsuttlhsld

siax«d®bi®t
aluis baaademond

6|,5 a>/s©c

op hat Spul

:

0,065 m/am

84

a^/seo

op da Chid® Maas

:

0,05 n/am

m}/sec

op da Itordtsche Ktl:

0,05 &/am

spui
sluts baasd^iimoad
Oudo Maas
sluis bii WiUeas-

Do ala gavolg van da loosing te varwachtea stroemaelhadea zija blijkans hot bovaastfjanda soo goring, dat do tnvlosdan van usaratand ^ v®r»
saslling kuasea wordon vorrfasxloosd* haa d® looziagsbarokoaiiigos, waarblj
de boesass is bsschoxn-jd ala &©a bakkmi, kaa dus sen voldoond® grand van
nauwkourtghaid wordoa toagaschrevsa.
§ '7^*' Waterbalioafto to doorspuiiag*
On do vosrdsolea vaa den zoetwaterboos^, soovaoi mgoliik tot him
recht to doon kocion, zal
naar JBosten wordoa gestroofd om. d® gobledan,
di® s®t water uit dan boaa«i kunn«a wordea gevood, zoom&l sogeli^k t®
vergJKJotaa. Ifoor da booardaaliag in hoevorre dlt uitvo^rbiitar is, sij vertt@zm naar d® slttxatie swsgegevoa op d® toekeniag >0, waarop hot binnsn
d^ rlnsdiih gallon polderlaM is aangegevan, dat not watar uit den
oiiandoaboeseB! kaa ssordoa g0VO6»d» E«t oppervlak van dit g®bi®l is als
VOigt*
Brielscho Maasboea^a t
polders, waarop thans «ator kan sordon lng©iat«a uit
do tookoastlga bo0S®f3S'mtaraa, aar^aduid net brain® kl*^
poldara, waarop in do to®k<M3iat bovsadien water kan word«i
lagelatai uit den boosea, aaagoduid net gel® kl®ur
totasl t

14 3I>0 ha
55^ ha
14 654 ha .

Pud® Kaasboozoa s
polders, waarop thane ^fataar lean wordoa ingelatea
uit d® toekoffistiga boesaHwatersa, aangoduid met rood® kl^or

>2 050 ha

polders ,waarop in d» toekoMt bovondioa water kan woraen
ingelatcm uit den boosaa, aangeduid met gjposh® klaur

15 2^4 ha

totaal £

45 5^ ha .
-Slot’
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Het fttstsacmlljJe oi»pervlak

da peldar^, dia in da toaicomst net

mten ttit dan Tijfailandmboas^ kunnan worden
^ 000 ha, Z>a totals opparrlakts rsn hat bimsa
poldsrlaad Is
aangawozan op
nm nlat voor
on opgohoogda

is das road
riagdijic galagm laag

65 000 ha, Hisrvaa ia 46^00 ha toot hat batrakk^ ran «at«»r
da oraria^aade watarai.^in 500 ha opgahoogda terralnao ko*
hot iniatoa vaa wator in aamarhing. l^atstbadoelda loldars
tarrolnan zija op da ta«i£«3ing niat ingoklcmrd,

Zn § XI Tan da note botrarfmda da afdaming run dan Ifollandscha
IJsaal (lit,26), ^urdt een tosehouviing gagaren over do %«eterbQhoeft© van
het gabied, dat Toor het ontlaenan Tan watar is aaageaeasa op dan HoX»
landschs XJssal, Yoo/p da harekenlng van de eapicitelt run do sluts tot hat
Inlatwi van water bij Krliapd®, is daarbij uitgj^aaa van aea mxiisam waterbeboofte Tan 0,246 la^/seo par 1000 ha, Toor hat op pail houden ran dan
hoesaet in droge pariodaa an ran 0,100 a5/s«« per 1000 ha, Toor da door*
spuiini! van da boezms van Hijnland an tfoerdan,
Hat sehijnt gawenscht
bij da be]|^ling von de oapaoitelt Tan da
inlostsluizen van d^ Vijfeila&denboezara, behalva mat da grootsta l^a*
Tealhaden watar, di@ voor da bostrljding van het ehloorbeziiaar soodig nijn,
r^salng ta houdm mat een wsterb^oefte van 0,250 at>/a«e par 1000 ha
. boezetn. De. maximum hoeveeiiieicl in te Uteti water bedraaqt dan,

Toor het op pail houdan van dan'^TOor da inlaaialuis in het Hartelscha Oat i
op pail houd^m 14 655 ha 0,250 m^/lOOQ ha
5,?0 m5/sae
bestrijding chloorb^waar In da toal&omst bij O.XmR.
10,40 m^/am
totaal {

14,10

n5/sao

;

Toor da inlaatsluis blj Oordraehb :
op pall houden 60 (X>0 ha 0,250 ia5/lO0O ha
boatrijding chloorb«sv«aar in d@ toakcxast bij 0,L.R«

15*00 ai/sae
>2,00 ]m>/ade

toteal t

47,00 a>/3ae

•

SIJ hat bapalaa Tan de afeetii^ea van da Inlaatsluls ia het Hartalscha Oat Is nlet maatgevend da eapaeitait Tan deze aluls na Toltooling Tan
het Vijfeilaadenplan. vara dlt hat geral, dan zoa do alula slecshts moetan
Toldoen aan dm aiseii, dot bij hat tuasonen de hoazms bostaesda Tarral
Tan 0,?0 m sen haeToelheld water Tan rond 15 m>/sec, zoa mootea kunseQ
worden ixigaiatea, Er diaat ©ohter rehsning eiodo ts wordm gehoudaa, dat da
afdammlng Tan de Brielache Maas an daarmade het ontstaan Tan den Brielscha
Maa8booz€m,TOoraPgaat mn de OTorlge werkan m dat het niet otmogeliji:
is, dat daze boeaoa fssruliiiaa tijd
worden gev^ed sat water uit de Ouda
Maas, terwijl deze riTler nog niet is afgedsmd. Do cs^eitelt Tan de sluts
moot dus worden aangapast aes de getijbewoging op de Oude Maas bij
Spljkenlsss.
Tmeinde daarblj water te kunnan inlaten Tan eon 2»o Img mogelijk
noutgohelte, is da sluia met dm bodem zoo hoog sogelijk geppojecteerd.
•iiaar—
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Baar lining is gsdaokt saast wi san dis aaiidsijldo Taxi 4e sdxaepTssxwiaia
la het liarfeelsohe Oat« Bet icuoatwerlc eal beataaa uit dirle opesilxig«m, el!e
Xi«t eon breeate van 1,?5 m. 0@ boda® van de opealagea is gedaeht op
2,50 a -•

De eluia, waarrea do effoctievo dooraaedle kaa ^mr4«a gaateld ©p
rood 12 m2, heeft bl3 &m aoK®Mtl getl^, waarblj do hoogsst^rstaod bij
3pijkooiseo kao woirdoo easgt^oudeo op 0,5S m *»,
iolaateapaoiteit tso
rood 3. aiUloon mj per getlj, hotgoofi ovorooaateRti met e®a eopaoiteii
in l->et kana.al
▼ao Ti30& 25 aj/sac. Do raaxtmm strota^oliieid, die daarbij'optreedt, is
O,*0 m. Bij eao laag gotij met oea hoogwator op 0,70 a
bedis^agt ds
Inlaateapacitoit nog road 750 000 m> po? getij of gmiddald 1?
2;«a d0reell5k hoogwator heaft esa onderBOhrijdiagafraqasatia raa oageroear
12^ ia da zom^cmuaadea ea Icaa als gealddolde wordea bescboi^d rea de
aesat oaguastige period© van echterecaxTolgaade lage boogeaterstaad^ oTaa*
bet lO-Jarig tijdvak 1751-194-0, Oe lalaatcapaoiteit ran da alula ia bet
Hartolacbe Sat ia daa rulmscboots voldoaade.
Oe Inlaiitsluia blJ Oordreobt ia gedaoht aXa em sluts met Tier
openiagaa aaaat eikaador, elk ran > n breedte, aoodat da feo'^nle door*
strooolziga'breedte ran de alula bedraagt 12 m« Oe sluiabixi^ is godacbt
op 4 m *, xoodat bet oppanrlak ran de dooratrocsaiagaopeniag bij bet boeaempoii ran 0,50 n ♦, 5't b2 bodrsagt. Bij eea aorsaal gstij, wasrblj de
hoog*otor8taJ»a tor plaatae ran de geprojectaarde alula kaa «ord®a ^nge*
aomea op 1,55 a ♦, ie de ialaotcapaeiteit oageraer 5 miilioeti ®5 pea?
gotij, betgaea Jon sordan gelijic geateld met
ragelmtigaa toeroer ran
oagor^ar 67 s5/s«c.
Voor da booordeeiiag in boererre bet ffiogeiijk ia oa bet boe^mpell
ran 0,50 ® ♦ oadat* onijuastiso fflastandi^edea te oadarboudea, is bet r©r*
loop ran dm boezoEistand berekeniJ roor eoa periods ran lege Jmo^atorstandea« De meeat oagonatige porioda orer hot 10»jnrig ti jdralc ran If^J' tot
m met 1540, ble^ te zijn bet tijdralc ran 5 tot m met 10 Juli 155^,
ttmTiu achtereenvol^ijms 20 boogmterstandea zijn roorgbki^m bmedea
1,00 m
Hat reaultaat ran dfr^e bereJceniag wasrblj de Oude laasbosae®
la beschou^«*d als em badclcm, le oang^erm op de teekaaiag >1* Sebli^ea
ia, dat do laagst roorgakoman boazeraatand slmhts 6 ©a sou hebbm gelt^m
onder bet te onderboudea bomospell ran 0,50 m ♦. Bij doze bm^enli^
ie or ermwal ran uitgagaan, dat aaa den Oude Maasboetm 40 «5
seeoMs
wordt onttrokkm roor bet op psil houden on roor bet doorspuim. Citgaaa*
de ran eon wexir.ua waterBehoefte ran 15 m5/s®c roor bet op pell bmdm,
is due aangenoraen, dat gedurando deze lege hoog'jaterstandm roor bet doojp*
siailen ter bestrijding ran bet chloorbeswaar 25 m5/s®d 1® gebJRiikt,
betgem roldoende Is bij norstalen opporrreiterafroer*
l.aatstEmoamde hoereelbeld ia echter minder dan bet marlRaffli, dat
oQOOdls*

-
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noodtf; is Toor doorspuilag blj dsn 0#l.,a#-afTOer, In hst voox^ande
word &r rends op gewezm, dat bij desen afvoar ai®t bon voile over d«
voor don boezaBi benoodigde boeveelUodeffl aal kmum sordea bssclilkt m
dus eeaign baperklag van d© doorsiailliig tijdens perloden van lage oppffl>watorafvoeron sal Icuaaea blijkea noodlg te aljn# Dib bohoefb evc^vel
nog geen aanlaiding te aljn bob een oaruatbareifel© voraoubtag van bet boeaeea^aber*
Aangezlen In biid ran lagen opp^matarafvoer slacbts do lioeveelheid
kan word«a ineelstoa, die la overcansteEsslag kaa

gaseht met d@

voor one land neesb ge^eascbte weterhul^audiag, waarbo©
van hoogariiand sullen aoeten v^ordan gogevon, sal hot boesea’adieer
in hei
algesuisn op moobea zijn gorlobb, oen blj nomalo an booger® opperwabfflfafToepen don boezaci soovoel laogalljk door be spuien. Bil ©on noxsiaal geblj
Is do ialaatcapeclbolt van d® aluis reads zoo groot, dab do Vijfetlandsfflbo9Z€Si la don bljd van 24 dagea gebeel kan wordea cioorgespuld. Do daarbij biajim de alula opbredei^e sbi*oo©anolbedan nija aear goring on !»boeves «oor eesn krachbleo doorspnling geea b^ebael be zi ja» lie miximm
©brooiaanolbeid, dlo bij ©on aonaaaX gebij bijdens do watertalabing in
do uaborsn van den boezsn van de Oude ^aas opbrs^b* bedmagt nieb aeer
don 0»12 n/eac,
Blljkena bob aiodogodooldo in § 68, kaa do hoeveolbeid ^bw, dlo
voor doorapuling noodlg la coi b^ cbloorbezsraar b© bosbrijdoa, aan do
eluls in bob ivoedoodlcanaal, in do tookcmsb boenonan bob 10 a5/sac. Toor~
gesteld sordb os daarboo iajjgs de scbubsluls riolsn te isaken, waanmn do
gozaffisnlilko doorsaod© e<m opporvlak vortoljgt van 10 b2« Do ioozingsoepaoiteit, di® danrned© woi'dt varkrogon. Is evsneans ala verboudlng tot
dou laegwatorstund in de flguur op d& beokening 27 aangegw^*
Cm eon indruk bo gevs® van da »|suleapaolt;elb ana do scbeepvaarbslulson, iiKijar obloorbosi^aar kan worden. ver«aobb» zi^n ds gs;t>obabe hoeveolbedon iraber die b®p ba3trljdlr.g van dlt boziiaar «o©b» worden gespnid
in on<iersbi‘;aadon staat voccsoia, ulsook da aan do t5sekenlag«i 27 «» 20
ontlooado laagssfabei'sbandon mob bun jaarfrequimfclss, waarblj bob
van deao boevoolbodea nog aogolljk is. Bij bosehonwli^ blorvan blijkb*
dab slecbts godureado onkolo d&^m, in bob jasr de voor do doos^puting
vsrolsobto grootsto horraelboaon nlet kuanen wortien golooad.
-max.-

• w -

spui^ hoo\ $91held
Sluts
Slxits
Sluts
Sluts
naal

ta Eellevoatslulo
bacedtomoud Sput
besmsdoanond 0«de Mass
uitetoadiug Koadoc^Usai-

laag^atftpataad

J8tarfr©a«««*
tts OTarsehrijdiag

0,90 n}/tsm

0,2J » -

1?

4,40 a>/gecf

0,40 n ♦
0,42 a ♦

2

7,20 J5jsA®«
10,00

H.A,P.

>
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Zoosls in aan volgaad hoofdstui: nafiar sordt aadsgedaeld, llgt hst
in hat voGm*»ioa or da Otter'sluls door mn ciausa scbutaluts, %«k b«te>ova Tan. da plsafesaltj^o ^lart te v®rTan»san« TaneiMa bat WantlJ te kunnan
4ooTOpui«i caar 4® Kieusa Mameds, su-llsn laags deas sohutsiuta ©Tsfia^wis
riolen dleasa ts worden aangelagd.
0i& bat gsdealta tian da Saurd fc« kTina®x doorsi-iuion, dat «ondt «aag®duid als da Palssrt m dat gedeeltelijk blanen dsn rlngdijis. Tan d@ Vijf«iland@n kOTt t® Itggaa an gedeeltelljic als ToarbaTen ifordt tagarlebt,
aal 0m 3pulg«leg»bsid i^rdsa goaaakt aan do nldaar te bouwsn sehutslulsen.
Tenslotte zal eea spulsluis van beeeaaidTO sfmetlMen isord^i gobouwd in don da®, waaraM® de Etottman ifordt afgosloten, e® dtt water
te kumiaai daorox^uian.

