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De verbetering van deze scheepvaartwegen heeft in den laatsten tyd
geen goede pens. /
Werd voor korten tyd door de couranten het succea der door de Regeerlng voorgenomen verbetering van den Rotterdamschen Waterweg betwyfeld,thans raoet de Dcrdtsche Waterweg het ontgelden.
V/ocrden van waardeering,welke deze Regeering ten voile toekoraenvoor
■)

het aanhanglg maken van dergeiyke groote koatbare werken,die van .zulk een groot belang zijn voor handel ,scheepvaart en Industrie van ons land
in het algemeen,en van RotterdaTn in het byzonder,werden niet uitgesproken; ii^tegendeel,geen gelegenheid werd ongebruikt gelaten om die plan¬
ner ai?' te breken. Daar het lezend publiek biykbaar niet op de hoogte
is Van het vele goede,dat voor handel en scheepvaart zal worden verrioht
,3chynt,het niet ondienstig.daarvan allereerst een kort overzicht te
geven.
In het Staatsblad No.5 van 2 Januari 1917 is opgenomen de wet tot
verbetering van den Rotterdamschen Waterweg,waardoor het niet alleen
mogeiyk wordt.dat binnen enkele jaren schepen met een diepgang van 11 M.
Rotterdam zullen kunnen aandoen.maar tevens,dat binnen afzienbaren tyd
nog veel grootere sohepen.nl. met een diepgang van 12 M.(40 voet) naar
Rotterdam zullen kunnen opstoomen.
Die wet werd kor-t daarop gevolgd door de wet tot verklaring van hot
algemeen nut der onteigenlng van oeverstrooken langs don Rotterdamschen
Waterweg,voor de berging van de specie,welke by de verdieplng van den
Rotterdamschen Waterweg zal worden opgebaggerd. Na ophooging vswi die
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gullon-ajg- beschikbaar kunnen worden gesteld voor het op-

'

vrichten van Industrienn en ondernemingen op scheepvaartgebied.

X
Vervolgens is in het Staatsblad versohenen (niet meer aanhangig,zooals
abuaievelijk in het hoofdartikel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 28 April jl. wordt medegedeeld) de wet tot verbreeding van de Noord,
welke rivier niet meer beantwoordt aan de eischen van het huidige Rynvaartverkeer. Wanneer blj intredenden vloed de vele sleeptrelnen^van
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Rotterdam komende,in lange rijen de Noord intrekken en door de talrijke
op Rotterdam varende beurtbooten worden voorbljgevaren of gekruiat ,heeft
de binnenvaart in het algemeen groote mo0lt6,zioh op deze rivler een weg
te banen. De stoomvaart wordt bemoellijkt,d0 zeilvaart la in de drukate
uren zelfs in het geheel nlet meer mo^relljk en de vlotvaart kan slechts
uiterst bezwaarlljk plaats hebben. Om aan dlen onhoudbaren toeatand een
einde te maken,zal de Noord,die thans 100 M.breed la,tot <300 M.verbreed
worden. Dat deze belangryke verbreeding een groote verbetering voor de
Rijn- en binnenvaart op Rotterdam zal zijnjis duideiyk voor een leder,die
eenigszina net de ter?enwoordige toeatanden op de Noord bekend la.
In de vorlge week werd door de le Kamer aangenoraen de Staatabegreeting
1917 van de afdeeling Waterstaat,waarin gelden zijn uitgetrokken voor
het vervangen van de spoorwegdraaibrug over de Koningshaven te Rotter¬
dam,door een hefbrug,welke een doorvaartwijdte van 50 M. en In geheel
geopenden stand een doorvaarthoogte van 45 H. zal bieden. Cverlgena zal
deze brug zoodanlg worden gemaakt,dat de vele bezwaren,die de/WcHeepvaart daarvan gedurende de laatste tlentallen van jaren in toenemende
mate ondervindt,nagenoeg geheel zullen worden opgeheven.
Enkele weken geleden la ingediend een wetsontwerp tot verbetering van
den Waterweg van Dordrecht naar Zoe,waardoor schepen met een diepgang
van 8 M.uit zee,lang3 Hoek van Holland,door den Rotterdamschen V/aterv/eg
en de Oude Maas naar Dordrecht zullen kunnen opvaren. Deze nieuwe acheepvaartweg zal niet uitslultend aan Dordrecht ten goede koinen,doch zal gelegenheid scheppen om deVlanga de Oude lilaa3\zoo gunstigi gelegen streek
ala industriegebied te ontwikkelen en wel tegen matigen priJs,omdat nagenoeg a]le lange de Oude Maaa gelegen terreinstrooken,en ook die welke
zullen worden aangeplempt bij de normaliaeering en daarmede gepaard gaande versmalling der rivier, Rijkaeigendom zijn.
Ook voor Rotterdam kan deze nieuwe Waterweg van groot nut worden,om—
dat hy de gelegenheld zal acheppen aan ds zuidzijde van het elland Uaaelmonde nieuwe Rotterdamache havens aan te leggen.die wel nlet de allergrootate zeeaohepen zullen kunnen toelaten,maar wegena hxan korteren afstand tot de gemeente-kom zeer zeker nlet minder gunatig voor Rotterdam
zullen llggen,dan de havens teolgens het groote havenplan langs den lin-
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ker Maaaoever.

Het groote publiek,zelfa vale direct belanghebbenden by dez© verbeterirgen,schljnen niet t© beaeffenjdat door le uitvoerlng van al deze werken,
soheepvaart ,handel en Industrie van Hotterdara en oinstreken in hoog© mat©
gebaat zullen worden. Zou dat wellicht koinen,omdat blj die werken d©
Noordgeul,h©t vaarwater tuaschen d© ellanden Rozenburg ©n Usselmonde,
betrokken is?

wy weten het niet,raaar hadden w©l verwacht dat de couran-

t©n>die in den laatsten tijd zoo weinig goeds over de oralegging van die
rlvier en haar ontwerpera ten beste hebben. gogeveni - onbewezen bezv/aren,
die door onbevoegden zijn opgesteld,doch niettemin het lezend publiek verontrust hebben - thana aan de Regeering den lof niet zouden hebben onthouden,vfelk© haar alleazina toekomt voor het vele,dat door haar in het
belang van d© v/elvaart van ons vaderland tot stand zal worden gebracht.
By de behandeling van het wetsontwerp tot verbetering van den Rotterdamschen 7/aterweg is zocwel door den iilinister van Waterstaat ale door de
deskundig© leden der Kamers aangetoond,dat de groote ©isch©n,welke in de
toekomst aan de instandhouding van de groote diepte in dien scheepvaartweg zullen worden gesteld.het noodig raaken alle natuurljjke hulpmlddelen
te benutten en dat een dier hulpmiddelen is.het meer doelmatig leiden
van d© Oud© Maas in he^ Scheur ,door aominigeryiet oraleggen van de Roordgeul genoend. Tech Jtijn ar nog velen^cM.*© niet overtuigd •^^in van het nut
van deze rivleromlegging ©n daarx^an sleoht© gevolgen'^reezen. Sommigen
zijn bang dat die nieuwe doorsteek te veel vloedwater aan den Rotterdain—
schen Waterweg zal onttrekken en dat daardoor geen voldoende hoeveelheid
water langs Rotterdam zal stroomen.waardoor de Nieuwe Maaa zal kunnen
verzanden,and0ren daarentegen vreezen voor overstrooralngen blj atormvloeden,dus voor te veel water.
De vraag of de stormvlooden na de verdleping van den Rotterdamschen
Waterweg hooger zullen worden,is ia studi© blj een ter zake ingesteld©
otaatscommissie,terwijl -ter geruststelling van hen,die bevreesd zyn voor
te weinig water,het volgend© kan worden medegodeeld.
De Invloed van de Noordgeul op den Rotterdamschen Waterweg is in het
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algeraeen minder /riroot dan velen denken. Thans atroomt het tlende deel
van het door het Scheur binnentrekkende vloedwater door de Noordgeul•
Na de totstandkoraing van de nleuwen doorateek zal die hoeveelheld vermeerderen,maar het verliea aan den leven verwekkenden 3troora,welke dientengevolge door aoramigen voor de Nieuwe Maas gevreead wordt,zal in geen
geval kunnen opwegen tegen de winst,die het gevolg ia van de andere,in
den aanhef van dit opatel genoemde werken,zooala hieronder zal biyken.
De Noordgeul onttrekt thana per getijde rond 4 nillioen kubieke meter
vloedwater aan den Hotterdamsohen Waterweg. Na de totstandkoraing van den
nieuwen doorateek,zal door dezen eveneena vloedwater van den KotterdamSQhen iVaterweg naar de Uude Maas atrooraen--,
UHet ia echter mogelijk,dien nieuwen doorateek geschikt te maken voor de
zeevaart haar Dordrecht met een natte dooranede,die ongeveer gelijk is aandie van de tegemvoordige Noordgeul. Zelfa bestaat de raogelijkheid door
kunstmatige opzinkingen langs de oevers het profiel nog veel kleiner te
maken dan dat der tegenwoordige Noordgeul,die thans reeda een diepte
heeft van 79 dM.bij hoogwater,du3 nagenoeg evenveel ala vereiacht wordt
voor den nieuwen doorateek.
aannemende,dat die doorateek geraaakt zal worden op de afmetingen,zoo¬
ala door het wetaontwerp van den Dordtachen Waterweg wordt beoogd,dan
mag ^H-geeH-)- met grond verwacht worden,dat in geen geval meer dan 5 millioen kubieke meter vloedwater per getijde door dien nieuwen doorateek
zal trekken. BiJ behoud van de tegenwoordige Noordgeul zal dan in geen
geval meer dan 9 raillioen kubieke meter vloedwater per getijde aan don
Rotterdaraschen Waterweg worden onttrokken of 5 raillioen kubieke meter
meer dan thans; bij dichting van de tegenwoordige Noordgeul echter even¬
veel ala nu. Hieruit blijkt dua duidelijk,dat het zeer wel mogel^k la de
werken bij de ooatpunt van Rozenburg ..tastenderwjjs” ,dus de Noordgeul „als
een kraan” in de hand te houden,deze ruiraer open te zetten of nauwer te
sluiten,al naar gelang zulka voor de atroomverdeeling wenschelijk raocht
blljken en, laat not least,zonder bezwaar voor de zeewegen naar Hotterdain
efl Dordrecht.

Wat zal echter de Noord doen na haar verbreeding van 100 tot 200 M ?

Deze rivier wordt tijdens vloed aan beide zijden^bij Dordrecht en by
Krimpen^ gavuld,doch de ontlediging van die vloedkom geschiedt nagenoeg
uitsluitend naar de zijde van de Nieuwe Maas.
Volgens de laatst verschenen uitkomsten der afvoer!netlngen,3troomt
ruim 3 millioen kubieke meter vloedwater uit de Nleuwe Maas naar de
Noord en ruim 8 millioen kubieke neter ebwater van de Noord naar de
Nieuwe Maas.

In die waterverdeeling zal na de uitvoering der voorgenomen verbeterlr^
werken geen verandering komen ten gunate van den nieuwen Dordtschen zeeweg,omdat de breedte vaai die rivier bij de splitsing van Oude Maas en
Mallegat in belangrijke mate zal worden versmald.
Na de verruiming van de Noord tot de dubbele breedte,zal ook de bergruimte voor vloedwater dubbel zoo groot worden,zoodat alsdan ruim 18
millioen kubieke meter/water uit de Noord op de Nieuwe Maas zal v/orden
afgevoerd.
Ook is het te voorzien dat de ebstanden te Krimpen na de verdieping
van den Rotterdamschen Waterweg zullen verlagen,terwijl die te Dordrecht
nagenoeg niet zullen veranderen,omdat de waterstanden te Dordrecht gegeel beheerscht worden door de waterstanden van het raachtige Hollandsch
Dlep,dat het land tot op zeer korten afstand van Dordrecht blnnendringt.
Het gevolg van een en ander zal ongetwijfeld zyn,dat de waterverdeeling
te Dordrecht zich ten gunste van de Noord zal wijzigen en er dus meer
opperwater dan thans door de Noord naar de Nieuwe Maas zal afatroomen.
Het zou ona te ver voeren.dit alles nader in dlt dagblad te ontwikkel0n,doch het is zeker niet voor tegenspraak vatbaar,dat de Noord na hare
verbreeding ruim 8 millioen kubieke meter ebwater meer dan thans op de
Nieuwe Maas zal brengen.
Zooals reeds hierboven werd aangetoond,zal de nieuwe doorateek door
Rozenburg in geen geval meer dan 5 millioen kubieke meter

water aan de

Nieuwe Maas onttrekken dan thans,en kan deze meerdere hoeveelhoid zelfs
tot nul worden teruggebracht,indlen de bostaande Noordgeul gedicht en
het proflal van den nieuwen doorsteek zoo klein mogeiyk gemaakt wordt.
Na de uitvoering van alle werken zal tenslotte in het ongunstigste geval
de hoeveelheld vloedwater,die op de Nieuwe Maas gebracht zal worden^

3 millloan kubieke meter meer dan thana b0dragen,indl©n de Noordgeul
nlet wordt afgesloten en 8 millioen kubieke meter Taeer,indien deze rivleiNtak wel wordt afgesloten,m.a.w. de door aommige geuite me©ning,dat
—*

de „volle levenwefekende dieptebrengenden 3troom,met uitschurendeyf werkina
op den bodem” zich van do noord- naar de zuldzijde van het eiland IJsselmonde zal verplaatsen,is geheel en al onjuiat.

Rotterdam, 2 Mei

1917.

