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1. INLSIDING.

In de bijdrage IV-4 behorende bij het rapport van de Deltacommissie
is een uitvoerige beschouwing gewijd aan de verziltingstoestand op de Nieuwe Maas voor en na de uitvoering van het Deltaplan.
Voor het beschrijven van de verziltingstoestand is ondermeer gebruik
gemaakt van het gekonstateerde gemiddelde verband tussen de afvoer van opperwater en het zoutgehalte uit zee bij de hoogwater- en laagwaterstroomkentering op een aantal plaatsen langs de rivier. Onder deze plaatsen nans
de Parkhaven te Rotterdam een belangrijke positie in, omdat zich bier de
meest oostelijk gelegen inlaatmogelijkheid van Delfland bevond, waardoor
dit gebied rechtstreeks van zoet water kon worden voorzien.
Uitgaande van de veronderstelling, dat vorenbedoeld verband, nadat
de invloed hierop van de deltawerken globaal in rekening was gebracht, in
de tijd niet beduidend zou veranderen, werd gekonkludeerd dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas in redelijke mate in de hand zou kunnen worden gehouden door regeling van de opperwaterverdeling over de benedenrivieren.
Het ontworpen systeem ging er dan ook van uit dat bij verminderende
Rijnafvoer, na sluiting van de Haringvlietsluizen, de voeding van het zuidelijke deltabekken via de Volkerakdam geleidelijk zou worden verminderd en
uiteindelijk geheel stopgezet ten bate van de verziltingsbestrijding op de
Nieuwe Maas. Het zuidelijke deltabekken zou vervolgens op zijn voorraad water moeten teren.
Door de afsluiting van de Oude Maas zou volgens de Deltacommissie het
effekt van de opperwaterafvoer op de digging van de zoutgrens nog worden
versterkt, ofwe1 in andere woorden, door deze maatregel zou de waterinlaat
van Delfland bij de Parksluizen gedurende een groter deel van het jaar zijn
veiliggesteld (zie bijlage 1'. De Deltacommissie meende dan ook tot de houw
van een afsluitingswerk in de Oude Maas te moeten adviseren. De regering
heeft tijdens de parlementaire behandeling van de Deltawet te kennen gegeven in beginsel met dit advies rekening te willen houden, doch nadere bestudering van de vele aspekten aan deze zaak verbonden nodig te achten.
De waterkwaliteit van de Hollandsehe IJssel, de voornaamste aanvoerweg
van zoet water naar midden-west Nederland, zou intussen bij het ontworpen
waterverdelingsprogramma zelfs bij de laagste Rijnafvoeren niet in gevaar
komen, noch bij open, noch bij gesloten Oude Maas.
De inlaatmogeiijkheden van de Brielsche Maas boezem te Spijkenisse aan
de Oude Maas zouden, ook indien de rivier open zou blijven, belangrijke beter zijn dan in de bestaande toestand. Na afsluiting van de Oude Maas aan
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de benedenmond zou de waterkwaliteit hier grotendeels overeenstemmen met de
kweliteit van het opperwater. Voor de bestrijding van het zoutbezwaar door
de voor de scheepvaart vereiste schutsluizen is daarbij rekening gehouden
met een doorspoelingsstroom op de Oude Maas van 50 m /sek.
2.

ENKSLE RECENTE ONTWIKKELINGEN, DIE VAN INVLOSD ZIJN OP PS VERZILTINGSTOESTAND OP DE NIEUWE WATERWEG, DE NIEUWE MAAS EN DE OUDE MAAS.
In het zuidwesten van ons land hebben zich sedert het einde van de
vijftiger jaren ontwikkeiingen voorgedaan die van grote invloed zijn op de
waterhuishoudkundige situatie. Dit betreft in de eerste plants de ontwikkeiingen, die verband houden met de sterke groei van de zeehavenfunktie van
Rotterdam. Het havenareaal langs de Rotterdamsche .Vaterweg is in deze periods uitgebreid (Europoort, Botlekhavens, Eemhaven) en de vaarweg naar deze
havens is in deze periode dieper geworden.
Een en ander houdt verband met de stormachtige ontwikkeling op het gebied van de zeescheepvaart. In deze ontwikkeling gaat de olietanker voorop
met zijn betrekkelijk eenvoudige ladingsbehandeling, die geheel is gemechaniseerd en zelfs voor een groot deel is geautomatiseerd. Het vergroten van
pomp,- transport- en opslagkapaciteit vormt geen rein op de ontwikkeling.
Het groeitempo van het schip wordt slechts beperkt door aarzelingen op het
gebied van investeringen, technische problemen op het gebied van konstruktie en voortstuwing en, althans voor .Vest Europa, mogelijk nog door de afmetingen van het Suezkanaal. De grootte van de grootste olietankers groeide dan ook snel van 50.000 ton dw. in 1957 naar 225*000 a 300.000 ton dw.
in 1967.
Deze ontwikkeling wordt, zij het enigszins vertraagd, gevolgd door
schepen voor droog massagoed, zoals ertsen en granen. Afmetingen van
225.000 ton dw. voor olietankers korresponderen momenteel met 80 a 100.000
ton dw. voor bulkcarriers. Thans begint zich ook op het gebied van het
stukgoed een dynamische ontwikkeling af te tekenen, waarbij het aantal specials

containerschepen snel groeit en deze stukgoedschepen ook groter wor-

den dan de traditionele stukgoedschepen.
De haven van Rotterdam heeft zich aan deze ontwikkeiingen moeten aanpassen. De aanpassing heeft ondermeer geresulteerd in een meer zeewaarts
gelegen uitbreiding van de haven nabij diep vaarwater. Daarnaast was het
nodig om de mogelijkheden van bepaalde bestaande bedrijven aan te passen,
eventueel om de overgang naar nieuwe vestigingen in het westelijke havengebied geleidelijk te doen veriopen.
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Een en ander heeft er toe geleid dat de Rotterdamsche Waterweg en de
toegangsgeul in zee zi.jn verdiept ora grotere schepen te kunnen ontvangen.
Zo was omstreeks het midden van de vijftiger jaren de toegang tot de Rieuwe
/Vaterweg bij halftij geschikt voor schepen met een diepgang van 37 a 38
voet en waren de Petroleumhavens en de »Vaaihaven bereikbaar voor schepen
met een diepgang van 37. resp.

voet. Het verbeteringsprogramma, dat

thans nagenoeg is voltooid, maakt de Botlekhavens toegankelijk voor schepen
met een diepgang van 43 voet (60 a 80.000 ton dw.),

de Petroleumhavens voor

39 voet (44 a 58.000 ton dw.) en de Waalhaven voor 38 voet (40 a 52.000 ton
dw.). Europoort, dat sinds eind 196? reeds toegankelijk was voor tankschepen met een diepgang van 52 a 53 voet, zal in 1970 toegankelijk zijn gemaakt over hoogwater voor tankers met een diepgang van 62 voet (200 a
225.000 ton dw.).
Door de aanleg of uitbreiding van een haven vermeerdert het getijvolume op het trajekt van de rivier tussen de mond en de betreffende haven.
De rivier past zich bij deze verandering aan door een profielsverruiraing,
die bij een vaste breedte neerkomt op een verdieping van het rivierbed. Na
de verdieping zijn de gemiddelde stroomsnelheden bij de nieuwe evenwichtssituatie dan weer ongeveer gelijk aan de oorspronkelijke waarden.
Naast de diepteverandering als gevolg van havenaanleg en kunstmatige
verbetering van de vaarweg heeft de kunstmatige verdieping voor en in de
mond van de Nieuwe .Vaterweg ten behoeve van de bereikbaarheid van Europoort
voor zeeschepen met grote diepgang een belangrijke invloed gehad. De verdieping voor en in de mond heeft een proces van terugschrijdende erosie tot
gevolg gehad, waardoor de rivier in betrekkelijk korte tijd over een aanzienlijke lengte landinwaarts is verdiept. Als gevolg van al deze invloeden
tesamen is de diepte van de Nieuwe Waterweg over het trajekt van Hoek van
Holland tot Maassluis in de periode van 1958 tot 1964 met gemiddeld 2 meter
toegenomen.
Gezien het vorenstaande behoeft het geen verwondering te wekken dat de
verzilting op de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas de laatste jaren sterk
is toegenomen. Het in het rapport van de Deltacommissie vermelde en op basis van de waterstaatkundige toestand in de vijftiger jaren voor diverse
plaatsen langs de benedenrivieren afgeleide gemiddelde verband tussen het
zoutgehalte uit zee bij de hoogwater- en de laagwaterstroomkentering en de
afvoer van opperwater geldt dan 00k bij lange na niet meer.

Ook de Oude Maas is verdiept, opdat schepen met een diepgang van 30
voet (16 a 21.000 ton dw.) over hoogwater Dordrecht zouden kunnen bereiken.

De mogelijkheden voor de ontwikkeling van Dordrecht als zeehaven blijven
niettemin beperkt.
Geheel anders zijn de verwachtingen met betrekking tot de binnenvaart
op de Oude Maas. Als gevolg van de aanleg van de havens op Rozenburg en op
de Maasvlakte wordt een aanzienlijke toeneming verwacht van de binnenvaart
van en naar deze havens. De binnenvaart bereikt via net Hartelkanaal en de
Hartelsluizen de Oude Maas en splitst zich dan, noordwaarts met bestemming
Rotterdam en noordelijk Nederland, zuidwaarts met bestemming zuidelijk Nederland, Belgie en vooral de Rijnstreek.
De omvang van het binnenscheepvaartverkeer is in sterke mate afhankelijk van de goederensoort, die in bedoelde havens wordt behandeld, waarbij
de binnenvaart vooral is gericht op het droge massagoed (ertsen, granen,
etc.). Nu vestigen de massagoedbedrijven zich vooral op Rozenburg en de
Maasvlakte, zodat verwacht mag worden dat een belangrijk deel van de hier
aangevoerde grondstoffen per binnenschip vender zullen worden getransporteerd. Daarnaast zal ook een deel van de raffinageprodukten van de aldaar
gevestigde raffinaderijen per binnenschip worden afgevoerd.
Thans bedraagt de omvang van het binnenscheepvaartverkeer op de Oude
Maas ongeveer 75*000 passages per jaar. De verwachting is dat dit aantal
in de loop van de zeventiger jaren aanzienlijk zal zijn toegenomen en in
de verdere toekomst de 200.000 wellicht zal overschrijden. In dit verband
is van belang dat de kapaciteit van de Oude Maas als vaarweg na enige verbetering groter zal zijn dan die van de Noord (thans ca 200 milj. ton per
jaar). n.l. naar schatting rond 300 milj. ton per jaar. In het kader van
de ontwikkelingen op Rozenburg en op de Maasvlakte is de Oude Maas als
vaarweg, maar dan als binnenscheepvaartweg. van veel groter belang dan
vroeger is verondersteld. Hiermede dient terdege rekening te worden gehouden met het oog op het te verwachten zoutbezwaar, resp. de voor de verziltingsbestrijding vereiste hoeveelheid zoet water, bij de in het kader van
een eventuele afsluiting van de Oude Maas te bouwen schutsluizen. Dit leidt
dus tot een verdere verstoring van het door de Deltacommissie veronderstelde systeem voor de waterhuishouding in het deltagebied. Er zijn evenwel nog
meer ontwikkelingen die verstoringen veroorzaken.
In 19b3 werd tussen Belgie en Nederland overeenstemming bereikt over
de aanleg van een nieuwe Schelde-Rijnverbinding. De mogelijkheid van de
aanleg van een zijkanaal naar de Afesterschelde bij Bath dat ten zuiden van
de nabij het voormalige Kreekrak geprojekteerde binnenvaartsluizen aansluit,
is daarbij open gelaten. Teneinde het Zeeuwse Meer voor zoutbezwaar te vrij-
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vvaren zullen bij de Kreekraksluizen de nodige voorzieningen voor een doeltreffende verziltingsbestrijding worden getroffen. In dit verband moet worden gerekend op een verlies van zoet water van 20 a 3^ m^/sek.
Voorts zijn planner voor de aanleg van een zeehavenkomplex in het oostelijke deed van de Oosterschelde ontwikkeld. In 1964 verscheen het rapport
van de werkgroep Ontwikkeiing Westerscheldebekken, waarin de aanleg wordt
aanbevolen van een ruim 4.900 ha groot havenkomplex in het oostelijke deed
van de Oosterschelde dat via een zeevaartkanaal met een zeevaartsluis vanuit de sVesterschelde bereikbaar zal zijn. Volgens het in het rapport beschreven voorontwerp van dit zgn. Reimerswaalplan zal het komplex door een
ringdijk worden afgescheiden van de Oosterschelde,

zij het dat met de moge-

lijke bouw van een binnenscheepvaartsluis, toegang gevende tot het Zeeuwse
Keer, rekening zal moeten worden gehouden. De bij deze achterwaartse verbinding toe te passen verziltingsbestrijding zal mogelijk eveneens leiden
tot een verder verlies van zoet water.
Meer naar het westen bevindt het Sloehavengebied (Vlissingen-oost)
langs de noordelijke oever van de <Vesterschelde zich in voile ontwikkeiing.
In de binnenscheepvaartverbinding met het achterland voorzien thans nog de
kanalen door tfalcheren en Zuid-Beveland, maar het moet geenszins uitgesloten worden geacht dat tezijnertijd een aanvullende of vervangende vaarweg
zal moeten worden gerealiseerd. Ook de bij deze achterwaartse verbinding
toe te passen verziltingsbestrijding zal verder zoetwaterverlies met zich
brengen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen de voor de verziltingsbestrijding langs de zuidelijke rand van het zuidelijke deltabekken te onttrekken hoeveelheden water veel groter zijn dan door de Deltacommissie is
verondersteld. Dit brengt met zich mee dat ook in perioden met kleine rivierafvoeren de voeding van het zuidelijke deltabekken vanuit het noordelijke deltabekken zal moeten worden voortgezet. Deze tendens wordt nog
enigszins versterkt doordat het zuidelijke deltabekken door een eventuele
afscheiding van zeehavengebieden (Reimerswaalplan) in mindere mate zal kunnen fungeren als waterreservoir dan vroeger is verondersteld.
Het vorenstaande zal hebben duidelijk gemaakt dat eraanleiding is geweest het geheei van de waterhuishouding in het deltagebied opnieuw te bezien. Daarbij diende te worden uitgegaan van de sinds het uitbrengen van
het rapport van de Deltacommissie gegroeide situatie, met name wat betreft
de uitbreiding der Rotterdamsche havens; bezien diende te worden welke rol
een afsluiting van de Oude Maas binnen dit nieuwe kader zou kunnen spelen.
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In aansluiting op het vorenstaande kan nog worden vermeld dat de inzichten met betrekking tot de ijsbestrijding op het noordelijke deltabekken inmiddels zodanig zijn gewijzigd dat er thans niet meer aan wordt gedacht, om tijdens perioden met strenge vorst en zware ijsbezetting op de
rivieren de Haringvlietsluizen zowel tijdens eb als vloed geheel geopend
te houden. Het blijkt namelijk dat op het brede riaringvliet de door het
spuien opengekomen vakken snel zouden bevriezen, zodat slechts grote hoeveelheden ijs zouden worden geproduceerd, terwijl de ijsafvoer van de bovenrivieren nauwelijks zou worden bevorderd. .Vel zal bij invallende dooi
met de sluizen over laagwater veel ijs kunnen worden gespuid.
Een gevolg van het vorenstaande is dat de waterinlaat bij de Volkerakdam niet meer zal behoeven te worden onderbroken, zoals bij de vroeger voorgestane wijze van ijsbestrijding, met het oog op de te verwachten verzilting van het in te laten water, nodig zou zijn geweest.
Een ander gevolg is dat er thans van wordt uitgegaan dat de Beneden
Merwede en de Oude Maas een grotere rol zullen moeten spelen bij de afvoer
van het ijs van de vVaal dan vroeger is verondersteld. Dit laatste vereist
dan uiteraard een open rivier en zo weinig mogelijk obstakels op de weg van
het ijs.
NIEUWS INZIGHTEN INZAKE HET VERZILTINGSMEGHANISME OP GETIJRIVTEREN EN KANALEN.
Bij de in de bijdrage IV-4 van het rapport van de Deltacommissie weergegeven beschouwingen, inzake de verziltingsbestrijding op de benedenrivieren, is uitgegaan van het voor de vijftiger jaren voor een aantal plaatsen
uit waarnemingen afgeleide gemiddelde verband tussen de afvoer van opperwater en het zoutgehalte terplaatse, voorzover dit laatste althans door de
verziltende invloed van de zee wordt bepaald. Dit verband is gekarakteriseerd door de zg. decimeringsafvoer, zijnde de toename van de afvoer van
opperwater die nodig is om in een bepaalde dwarsdoorsnede van de rivier het
zoutgehalte tot 1/10 van de oorspronkelijke waarde te doen dalen.
In zoverre bepaalde waterstaatkundige ingrepen alleen de verdeling van
het opperwater over het stelsel van benedenrivieren wijzigen, kan door middel van het bedoelde verband de invloed van deze wijziging worden nagegaan.
De uitvoering van het Deltaplan, evenals de uitvoering van bepaalde andere
waterstaatkundige werken, zullen evenwel niet alleen de verdeling van het
opperwater beinvloeden, maar ook nog enkele andere voor de verziltingstoestand belangrijke faktoren, waaronder de verdieping van het stroomvoerend
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dwarsprofiel intussen een van de belangrijkste is gebleken. Daardoor zal
ook de decimeringsafvoer veranderen. Sit werd ten tijde van het uitbrengen
van het rapport van de Deltacommissie ook wel ingezien; het onderzoek naar
de verandering van de decimeringsafvoer verkeerde destijds evenwel nog in
het beginstadium,

zodat voor de bepaling van het, na uitvoering van het

Deltaplan en bij het in de eerder genoemde bijdrage IV-4 ontwikkelde waterverdeiingsprogramma, optredend verloop van de decimeringsafvoer gebruik
moest worden gemaakt van een zeer globale benaderingswijze. De overheersende invloed van de nadien opgetreden, aanzienlijke verdieping van de Rotterdamsche '.Vaterweg kon in deze globale benaderingswi j ze niet tot uiting worden gebracht.
De kennis van het verziltingsverschijnsel in zowel kanalen als getijwateren is nadien evenwel toegenomen, De vele gegevens, die in de loop van
de zestiger jaren ter beschikking kwamen met betrekking tot de, tegelijk
met de verdieping van de Rotterdamsche A'atervreg en andere waterstaatkundige
ingrepen, opgetreden toename van de verzilting van de benedenrivieren, leverden een goede basis voor een hernieuwde aanpak van het onderzoek naar de
invloed van de oelangrijkste faktoren, die bepalend zijn voor het verziltingsverschijnsel op de benedenrivieren. Dit onderzoek wordt thans langs
theoretisch-experimentele, zowel als langs empirische weg voortgezet. Het
laatsgenoerade onderzoek is het verst gevorderd en resulteerde in de volgende empirische formula:

Ac _ _v_
Ax = d3

f(c)

het Cl'-gehalte terplaatse x, gemiddeld over de diepte,

hierin is:

bij de laagwaterstroomkentering; mg Cl'/l;
Ac

het verschil in Cl'-gehalte terplaatse x en x + Ax,
gemiddeld over de diepte, bij de laagwaterstroomkentering;
mg Cl'/l;

v

de gemiddelde ebsnelheid, berekend als het ebvolume gedeeld door de natte doorsnede bij gemiddelde tijstand en
de getijperiode T = 44.800 sek; m/sek;

d

de maximale waterdiepte, gemiddeld over het trajekt Ax,
bij de gemiddelde tijstand; m;

f (c)

een grootheid, waarvan de waarde afhangt van het Cl'-gehalte c.
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In deze formule korat de grote invloed van de waterdiepte op de verzilting duidelijk tot uitdrukking. Een kleine toename van de diepte heeft een
relatief grote afnarae tot gevoig van de zoutgradient Ac/Ax (ofwel de afname
Ac van het Cl'-gehalte over een afstand Ax in de stroomrichting gemeten),
hetgeen betekent een vender landinwaarts doordringen van de verzilting. De
waarde van de in de formule vermelde grootheid f(c) is nagenoeg konstant
tussen c = 5.000 en c = 10.000 mg Cl'/l; voor kleinere waarden dan c =
en voor grotere waarden dan c = 10.000 neemt de waarde van f(c) in toenemende mate af, totdat f(c) een geringe waarde bereikt voor c = 0 en
c = 19.000 mg Cl'/l. Een toename van de opperwaterafvoer heeft als regel
slechts een geringe toename van de gemiddelde ebsnelheid v tot gevoig en
heeft volgens de formule een minder grote invloed op de waarde van de zoutgradient in de ler.gterichting van de stroomgeul dan men ogenschijnlijk geneigd is te denken.
De opperwaterafvoer is daarentegen wel degelijk van grote invloed op
de randvoorwaarde van het verziltingsverschijnsel die voor de toepassing
van de formule bekend moet zijn. Deze randvoorwaarde, in de vorm van een
relatie tussen het zoutgehalte bij de laagwaterstroomkentering en de verhouding van de opperwaterafvoer en het vloedvolume, dient bij voorkeur zo dicht
mogelijk bij de mond van de getijrivier te worden bepaald. Voor de mond van
de Nieuwe Waterweg blijkt een duidelijke en vaste relatie te bestaan tussen
het zoutgehalte bij de laagwaterstroomkentering en de verhouding van de opperwaterafvoer en het vloedvolume; blijkens de resultaten van metingen heeft
deze relatie in de verschillende fasen van het bestaan van de rivier nauwelijks veranderingen ondergaan. Door havenuitbreiding en verdieping van de
rivier neemt het vloedvolume toe, zodat de verhouding opperwater : vloedvolume afneemt. Hierdoor neemt het zoutgehalte in de mond van de rivier,
behorende bij een bepaalde opperwaterafvoer, toe. Daarnaast neemt de zoutgradient af, als gevoig van de grotere diepte, zodat de verzilting bij de
veronderstelde veranderingen veel verier landinwaarts voelbaar zal worden.
Een globale indruk van de verziltingstoesta^d bij de hoogwaterstroomkentering kan worden verkregen door de voor de laagwaterstroomkentering bepaalde zoutverdeling op te schuiven over een afstand gelijk aan de weg, die
een waterdeeltje gemiddeld over de vloed aflegt.
De beschreven formule kan 00k worden toegepast voor de berekening van
de na de doorspoeling optredende evenwichtstoestand bij de verzilting op
scheepvaartkanalen. Voor v moet dan worden ingevuld de over de getijperiode
gemiddelde snelheid van het doorspoelingswater. Bij kanalen hangt de te benutten randvoorwaarden nauw samen met het zoutbezwaar van de schutsluizen
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bij verschillende kapaciteit van doorspoelen.
De geschetste methode maakt het mogelijk om, uitgaande van een bekende
randvoorwaarde en met gegevens inzake de diepteligging en de waterbeweging,
prognoses te doen voor de verziltingstoestand op get!jrivieren en op kanalen, onder orastandigheden die sterk afwijken van de bestaande.
4. ANALYSE VAN DE VERZILTINGSPROBLSKATIEK OP DE NIEUWS AfATERWEG, DE NIEUWE
MAAS EN DE QUDE MAAS.

Als gevolg van de in hoofdstuk 2 vermelde ontwikkelingen in het gebied van de Rotterdamsche Waterweg is het zoutgehalte van het water bij de
Parkhaven tijdens de hoogwaterkentering sterk toegenomen. Reeds in het begin van de zestiger jaren bleek het zelfs bij middelbare rivierafvoeren
niet meer mogelijk zoet water door de Parksluizen in te laten. Nog eerder*
n.l. aan het einde van de veertiger jaren, had het hoogheemraadschap Delfland zich genoodzaakt gezien het inlaten van water door de Parksluizen gedurende perioden met kleine Rijnafvoer te stoppen. Maatregelen werden toen
genomen, bestaande uit het aanbrengen van een inmalingsinstallatie voor de
stroomduikers onder het gemaal van Rijnland te Gouda aan de Hollandsche IJs
sel en door het stichten van een gemaal te Leidschendam, met een kapaciteit
van ongeveer 9 m^/sek, voor het opmalen naar Delflands boezem van zoet water, aangevoerd door de boezemwateren van Rijnland. Van deze als hulpvoorziening bedoelde oplossing is in de loop der jaren door de voortdurende toe
neraing van de verzilting op de Nieuwe Maas meer als regel dan bij uitzondering gebruik gemaakt.
De toeneming van de verzilting heeft zich ook op vender rivieropwaarts
gelegen plaatsen doen gevoelen. Dit blijkt uit de regelraatig waargenomen
zoutgehalten bij het inlaatpunt van het waterleidingbedrijf van Rotterdam
aan de Honingerdijk en nabij de mond van de Hollandsche IJssel. Gedurende
de vijftiger jaren zijn op deze plaatsen nooit moeilijkheden door de verzilting ondervonden. In januari 1963 drong de zeeinvloed tot ver voorbij de
Hollandsche IJssel door, als gevolg van een uitzonderlijke kombinatie van
een door

ijsbezetting tijdelijk sterk verminderde opperwaterafvoer (Rijn-

afvoer te Lobith 663 m'Vsek) en bijzondere meteorologische omstandigheden.
Bergelijke kleine afvoeren zijn sindsdien niet meer voorgekomen. In augustus 1964 benaderde het zoutgehalte op de Nieuwe Maas bij de mond van de
Hollandsche IJssel opnieuw een kritieke waarde. De afvoer van de Rijn bedroeg toen minimaal 825 m'Vsek. Gedurende de jaren 1965» 1966 en 196? zijn
geen Rijnafvoeren beneden respektievelijk 1245, 1215 en 1430 m'Vsek voorge-
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komen en hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan. Bij verdere verdieping
van de Hotterdamsche Waterweg zouden de moeilijkheden echter niet beperkt
blijven tot perioden met lage rivierafvoeren, maar zou de Hollandsche IJssel
als belangrijke aanvoerweg van zoet water naar midden-west Nederland ook bij
grotere rivierafvoeren verzilten.
Ook op de Oude Maas is de verzilting steeds toegenomen. Hierdoor is het
in toenemende mate moeilijker geworden om nabij opijkenisse voldoende zoet
water in te laten voor de watervoorziening van de Brielsche Maas boezem. Ondanks het installeren van een geraaal, met een kapaciteit van 5 m^/sek, voor
het onttrekken van water aan de Oude Maas gedurende de ebperioden, waarin
het zoutgehalte van de rivier het laagste is, schommelde het zoutgehalte van
de Brielsche Maas boezem tot dusver gewoonlijk tussen 250 en 500 mg Cl'/l*
terwijl het bij kleine Hijnafvoeren tot nog hogere waarden opliep. De scheiding van de Brielsche Maas boezem en het Lateraal-Hartelkanaal heeft op zich
zelf weliswaar een gunstige invloed op het zoutgehalte van de Brielsche Maas
boezem, maar toch niet voldoende om de invloed \'an de toename van het zoutgehalte op de Oude Maas te kompenseren.
Met behulp van de in hoofdstuk 3 besproken methods is nu nagegaan welke invloed de thans in uitvoering zijnde werken van de Hijnkanalisatie en de
afsluitingen van het Volkerak en het Haringvliet naar verwachting op de verziltingstoestand op de benedenrivieven zullen hebben. Bij het vergelijken
van de toestand voor en na de uitvoering van deze werken is van eenzelfde
diepteligging van de benedenrivieren uitgegaan, te weten die van de eerste
helft van de zestiger jaren, De voor de toekomst te verwachten grotere onttrekking van water aan het noordelijke deltabekken en aansluitende rivieren
is daarbij in rekening gebracht; bij deze vergelijkende berekeningen en bij
de beschouwde lage Hijnafvoeren is deze onttrekking gesteld op 230 m'Vsek.
De berekeningen tonen aan dat de tegengestelde invloeden van vorengenoemde werken en de invloed van de grotere wateronttrekking, bij Rijnafvoeren groter dan ca 1000 m'Vsek, tezamen genomen gunstig zullen zijn voor de
verziltingstoestand op de Nieuwe Maas en wel des te gunstiger naarmate de
opperwaterafvoer toeneemt.
Bij Hijnafvoeren kleiner dan 1000 mVsek blijkt het saldo als gevolg
van de veronderstelde grotere toekomstige wateronttrekking nadelig te zijn.
Op de Oude Maas evenwei zal de verziltingstoestand onder nagenoeg alie omstandigheden verbeteren.

Daar ook onder de toekomstige omstandigheden bij de Parkhaven de zout-
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gehalten hoog zuilen zijn heeft het weinig zin deze gehalten nog als maat
voor de graad van verzilting op de Nieuwe Maas te blijven hanteren. Derhalve zal als nieuwe graadmeter de verziltingstoestand op de Nieuwe Maas bij
de mond van de Holiandsche IJssel worden ingevoerd. Daar uit waarnemingen
blijkt dat de Holiandsche IJssel als aanvoerweg van zoet water naar middenwest Nederland in gevaar komt wanneer het gemiddelde zoutgehaite op de Nieuwe Maas bij de mond van de Holiandsche IJssel bij de laagwaterstroomkentering, voorzover veroorzaakt door de verziltende invloed van de zee, een
waarde van 400 mg Cl'/l overschrijdt, zal deze waarde vender als kriterium
worden aangehouden.
Een tweede serie berekeningen is uitgevoerd, waarbij voor de vergelijking van de toestand voor en na uitvoering van de Rijnkanalisatie en de deltawerken is uitgegaan van de veronderstelling dat, als gevolg van verdere
verdieping van de mond van de Nieuwe .Vaterweg, het gedeelte rivier tussen
Hoek van Holland en Maassluis tussen 1966 en 1970 geleidelijk nog eens een
verdieping zou ondergaan van dezelfde orde van grootte als tussen 1958 en
1964, n.l. van ongeveer 2 ra. Dit zou waarschijnlijk het geval zijn indien
de bodem van de Nieuwe Waterweg niet tegen verdere erosie zou worden beschermd. Deze berekeningen leidden tot het volgende resultaat:

Afvoer van de Rijn te Lobith die de bovengrens aangeeft waarbij de Hollandsche IJssel als aanvoerweg van zoet water in gevaar komt; toestand
van de benedenrivieren zoals die kon worden verwacht indien niet tot ophoging en/of vastlegging van de bodem van de Nieuwe .Vaterweg en de Nieuwe Maas zou worden overgegaan, inklusief de invloed van de "oliegeul";
alsraede de onderschrijdingsduur van de vermelde afvoeren.
Rij nafvoer

onderschrij dingsduur in dagen per

SITUATIE
m^/sek

gemiddeld jaar

ca 1500

97

met open Oude Maas

ca 1550

71

idem, maar met afgesloten Oude Maas

ca 1200

46

zonder Rijnkanalisatie en deltawerken
met Rijnkanalisatie en deltawerken,

Dit deze tweede serie berekeningen blijkt bovendien dat, bij kleinere
opperwaterafvoeren dan de in de tabel genoemde, de zeeinvloed niet beperkt
zou blijven tot de omgeving van de Holiandsche IJssel, maar zelfs bij de
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laagwaterkentering tot voorbij de mond van de Lek en de Noord zou doordrin—
gen (zie figuur 3). Tijdens de vloedperiode zou de verzilting zich dan voorbij het rivierenknooppunt bij Dordrecht doen gelden en in de daaropvolgende ebperiode de Oude Kaas van bovenaf verzilten. n-en kleinere wateronttrek—
itxng aan de rivieren dan de veronderstelde 23D in / sek zou dit verschijnsel
niet in betekenende mate beinvloeden. Door een nog verdergaande verdieping
van de Nieuwe A'aterweg zou op deze wijze ook het Haringvlietoekken en daarmede het gehele zuidelijke deltabekken met verzilting in de rug worden bedreigd. Het behoeft geen nader betoog dat deze laatste situatie met alle
mogelijke middelen dient te worden voorkomen.
De Deltacommissie heeft,

zoals in hoofdstuk 1 gereleveerd, met het oog

op een betere bestrijding van de verzilting op de Nieuwe Kaas voorgesteld
de Oude Kaas van een beweegbare kering te voorzien om bij Rijnafvoeren, die
voor de verziltingstoestand op de Nieuwe Kaas kritiek worden,

de verdeling

van het rivierwater over de benedenrivieren ten gunste van de Nieuwe Maas
te kunnen wijzigen. Uit de vorenstaande tabel blijkt echter dat het effekt
van het afsluiten van de Oude Maas onder de geschetste aannamen - waaronder
de voortschrijdende erosie van de bodem van de Rotterdamsche

vaterweg - re—

latief gering is. De Rxjnafvcer, welke de situatie nog juist aanvaardoaar
3 /
3/
doet zijn, wordt teruggebracht van 1350 m /sek tot 1200 m/sek. Laatstgenoemde afvoer wordt nog gemiddeld ^6 dagen per jaar onderschreden en in
droge jaren uiteraard nog veel langer. Afsluiten van de Oude Naas draagt
derhalve in de genoemde situatie niet wezenlijk bij tot de oplossing van
het probleem van de bestrijding van de verzilting van de Hollandsche IJssel; ook het opdringen van de verzilting via de Noord tot Dordrecht bij
lage Rijnafvoeren kan er niet door worden gestuit.
Het geringe effekt van de afsluiting van de Oude Kaas is mede het gevolg van de omstandigheid, dat in verband met het sterk toenemende binnenscheepvaartverkeer op de Oude Kaas voor de bestrijding van de verzilting
als gevolg van het schutbedrijf met de vereiste sluizen tenminste 100
m^/sek zoet water nodig zou zijn, hetgeen minstens het dubbele is van de
hoeveeiheid, die destijds werd aangenomen. De thans vereiste hoeveelheid
water komt voorts overeen met 25 % van de opperwaterafvoer langs een open
Oude Maas bij een Rijnafvoer van 1350 m'Vsek,

toenemende tot met mincer

dan 70 % bij een Rijnafvoer van 640 m^/sek, zijnde de laagste ooit waargenomen afvoer. Daarbij zij nog aangetekend dat het ondanics de bestri jdi ngsmaatregelen nog restererde zoutfcezwaar van de schutsluizen zich nog tainelijk ver stroomopwaarts zou doen gevoelen.
Ken zou zich kunnen afvragen of het afsluiten van de Oude Kaas dan

wellicht een wezenlijke additionele verbetering zou kunnen betekenen bij
andere, meer effektieve en binnenkort in uitvoering komende maatregelen ter
bestrijding van een ontoelaatbare verzilting van de benedenrivieren, n.l.
plaatselijke verondieping, reap, vastlegging van de bodem van de Kieuwe
waterwe g en Nieuwe Maas. Door deze laatste maatregelen wordt, zoals uit de
in het voorgaande gegeven beschouwingen blijkt, net kwaad van de verzilting
in de wortel aangetast.
Lettende op de belangen van zowel de waterhuishouding als de scheepvaart is de in figuur 2 weergegeven bodemlijn vastgesteld. Uitgaande van
de in deze figuur aangegeven diepteligging van de Nieuwe Waterweg en Nieuwe
Maas is een derde serie berekeningen uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn
weergegeven in de figuren 3 en 4. Het blijkt dat, indien de ten dele opgehoogde rivierbedding waar nodig door het aanbrengen van stroombestendig materiaal tegen uitschuring wordt beschermd, de ontoelaatbare zoutpenetratie
via de Noord niet meer mogelijk zal zijn en dat de Hollandsche IJssel, behoudens uitzonderingen van korte duur, geschikt zal blijven als aanvoerweg
van zoet water naar midden-west Nederland;
In figuur 4 is tevens het effekt aangegeven van het afsiuiten van de
Oude Maas onder de aangenomen kondities en bij een Rijnafvoer van 640
m'Vsek. Dit effekt blijkt zeer gering te zijn en als additionele maatregel
praktisch te verwaarlozen. Ook voor de andere eveneens in figuur 4 vermelde Rijnafvoeren komt de konklusie op hetzelfde neer.
De onder de huidige omstandigheden met een afsluiting van de Oude Maas
te bereiken zeer geringe resultaten op het gebied van de verziltingsbestrij
ding dienen te wordan afgewogen tegen de nadelen, die een dergelijke afslui
ting met zich zou brengen voor de op de Oude Maas te verwachten drukke binnenvaart en voor een vlotte ijsafvoer, alsmede tegen de kosten van een dergelijke afsluiting, die thans globaal op f1. 300 miljoen worden geraaad.
DE KONKLUSIE MOET DAN LUIDEN DAT NIET TOT AFSLUITING VAN DE OUDE MAAS DISNT
TE WORDEN OVERGEGAAN.

In principe zou men ook kunnen denken aan een afsluiting van de Nieuwe
Maas ten oosten van Rotterdam, resp. aan de afsluiting van ie Lek en van de
Noord, door middel van een beweegbare kering, resp. beweegbare keringen.
In verband met de zeer drukke scheepvaart zouden hieraan evenwel grote bezwaren zijn verbonden. Bovendien zou voor de verziltingsbestrijding bij de
vereiste schutsluizen een zo grote hoeveelheid zoet water zijn vereist en
zou het resterende zoutbezwaar nog over een zedanig riviertrajekt verzilting veroorzaken dat met deze oplossing bij kleine rivierafvoeren in waterhuishoudkundige opzicht weinig winst zou worden verkregen. Voor de Holland-
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sche IJssel zou in dit geval toch een vervangende aanvoerweg van zoet water moeten worden gemaakt. Voorts is de benodigde ruimte voor de vereiste,
zeer omvangrijke kunstwerken niet dan tegen zeer grote kosten te verkrijgen.
Deze oplossing is derhalve verworpen.

Hoewel de dieptefceperking op de Nieuwe Vaterweg en de Nieuwe Maas tevens verbetering zal brengen in de verziltingstoestand op de »Nieuwe Maas
bij de Parkhaven is deze verbetering toch niet voldoende voor een herstel
van de funktie als inlaatpunt voor Delfland (zie figuur 4). Uit een oogpunt van scheepvaartbelangen is het niet mogelijk nog verdergaande maatregelen op de rivier ten behoeve van dit inlaatpunt te nemen. Zoals eerder
vermeld heeft Delfland zich in het verleden reeds gericht op watersuppletie
via Rijnland.

De toeneming van de verzilting op de Oude Maas zal als gevolg van de
op de Nieuwe '.Vaterweg en de Nieuwe Maas te nemen maatregelen een halt worden toegeroepen. De verziltingstoestand op de Cude Maas zal voorts als gevolg van de gezamenlijke invloed van de deltawerken en de Rijnkanalisatie
een verbetering ondergaan, maar niet in di^e mate dat bij het inlaatpunt te
3pijkenisse van de Brielsche Maas boezem te alien tijde zoet water zal kunnen worden ingelaten. In verband hiermede zal derhalve aan een herorientatie van de zoetwatervoorziening van de Brielsche Maas boezem aandacht moeten worden besteed. Ket oostelijke deel van de Oude Maas ligt uit een oogpunt van verziltingsgevaar veilig. Wei kan worden gesteld dat in waterhuishoudkundig opzicht enige verdere verbetering te verwachten zou zijn indien
de Oude Maas eveneens enigermate zou worden verondiept. De verschillende
aspekten hiervan zijn nog in studie.
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5. KONKLUSISS.

1. Verschillende uitgangspunten, die ten gror.dslag iagen aan de besehouwingen in het rapport van de Deltacommissie over de verziltingstoestand van de benedenrivieren, hebben hun geldigheid in meerdere of mindere
mate verloren. De grootste invloed heeft gehad de toegenomen diepte van de
Rotterdarasche Waterweg.
2. Het vastleggen van de bodem van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe
Maas op een diepteligging overeenkomstig fig. 2 is het meest adekwate middel ter voorkoming van een ontoelaatbare verzilting van de mond van de Hollandsche IJssel en een verzilting van de Oude Maas achterom bij lage Hijnafvoeren.
3- Het afsluiten van de Oude Maas zou de bedoelde ontoelaatbare zoutpenetratie op de Nieuwe Maas en de Noord bij kleine Rijnafvoeren niet kunnen voorkomen.
4. Een afsluiting van de Oude Maas zou niet kunnen voorkomen dat het
bij de schutsluizen, ondanks de zeer veel zoet water vereisende verziltings
bestrijding, nog resterende zoutbezwaar tot vrij ver landinwaarts op deze
rivier voelbaar zou zijn.
5. Een kombinatie van het afsluiten van de Oude Maas met de sub 2 vermelde maatregelen zou het beeld van de verziltingstoestand op de Nieuwe
Maas - Noord ten opziohte van een toestand met uitsluitend de sub 2 vermelde maatregelen niet beduidend verbeteren.
b. Een afsluiting van de Oude Maas zou een hinderpaal vormen voor de
hier te verwachten zeer drukke binnenvaart. Een afsluitingswerk in de Oude
Maas zou voorts altijd min of meer een obstakel vormen voor een vlotte ijsafvoer.
7. Op grond van het vorenstaande dient niet. tot afsluiting van de Oude
Maas te worden overgegaan.

*s-Gravenhage, april 1963.

Rijnafvoer te Lobith, waarbij volgens het rapport van de Deltacommissie
bij de Parkbaven op de Nieuwe Maas bij de hoogwaterstroomkentering een
chloridegehalte van 300 mg Cl'/l zou worden bereikt; zomerhalfjaar.

bestaande
toestand

na uitvoering Deltaplan
en Rijnkanalisatie
Oude Maas
open

Oude Maas
afgesloten

I. zonder inlaat van water op het zuidelijke deltabekken
Rijnafvoer in m^/sec

1995

1495

1160

96

38

12

168

122

70

gem. onderschrijdingsfrequentie,
in dagen/zoraerhalfjaar
onderschrijdingsfrequentie in een
droog jaar (1911-'21-'3^-'^7-’^9
-'59-'64) in dagen/zomerhalfjaar

II. met inlaat van water op het zuidelijke deltabekken
Rijnafvoer in m'Vsec

1995

1635

1365

96

52

.27

168

140

106

gem. onderschrijdingsfrequentie,
in dagen/zomerhalfjaar
onderschrijdingsfrequentie in een
droog jaar (1911-’21-*34-’47-*49
-’59/’64) in dagen/zomerhalfjaar
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