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burg gemiddeld 23 minuten na Hoek van Holland op,
dus 17 minuten later dan aan de Brielsche Maaszijde,
zoodat dus werkelijk in den inond van de Brielsche
Maas het H.W;. vroeger voorkomt dan in den mond van
den y/aterweg.
Tevens blijkt echter uit de cijfers dat binnenwaarts
dit verschil reeds dadelijk afneemt.
Ter verduidelijking zijn in figuur 4 de gemiddelde
verschillen der tijdstippen van H,Wi. in beide rivieren
met het tl.W. te Hoek van Holland graphisch uitgezet
en door lijnen verbonden, waarbij weder de rivieren ter
plaatse van de Noordgeul op elkaar zijn geplaatst.
Fig. 4.
Gemiddeld tijdsverschil bij 81 istormvloeden van H.W. in Hrielsche
Haas en Waterweg met H.W. te Hoek van Holland.
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Hit deze figuur blijkt, dat in de Brielsche Maas tusschen Schutsluis P.ozenburg en Brielle de voortplantingssnelheid van het H.W. gering is, zoodat verder binnen¬
waarts het H.W. in de Brielsche Maas later optreedt
dan in den Waterweg. Van Brielle naar Nieuwesluis
gaat de voortplanting lets sneller en van Nieuwe¬
sluis tot Spijkenisse weder langzamer. Hierbij dient echter
in aanmerking te worden genomen dat, zooals leeds
boven is medegedeeld, de peilschalen te Schutsluis Rozenburg (Br. Maas) en Brielle respectievelijk 1000 en 800 M.
van de rivier zijn gelegen, zoodat aan deze peilschalen
het H.W. lets later zal optreden dan in de rivier. Voor
het verschil in tijd tusschen Schutsluis Rozenburg (Br.
Maas) en Brielle zal dit, daar beide H.W.-tijdstippen iets
te laat worden opgeteekend, van weinig invloed zijn,
voor het verschil tusschen Brielle en Nieuwesluis kan
dit echter wel van eenigen invloed zijn in dien zin, dat
dit verschil feitelijk iets te klein wordt gevonden, zoodat
in werkelijkheid de voortplanting iets langzamer zal zijn
dan uit de figuur zou volgen.
Ten einde een voorstelling te krijgen, met welke
snelheid het tijdstip van H.W. zich in beide rivieren
voortplant, zoowel gemiddeld bij stormvloed als onder
gewone omstandigheden, zijn de voortplantingssnelheden
in M./sec. uitgerekend.
De voortplantingssnelheid onder gewone omstandig¬
heden is voor den Waterweg zeer volledig bepaald vooj"
de twee vakken Hoek van Holland—Maassluis en Maassluis—Vlaardingen uit alle getijwaarnemingen in de jaren
1913 tot 1915, tegelijk met het empirisch onderzoek
naar den invloed van de factoren waarvan de H.W.standen afhankelijk zijn en waarvan de uitkomsten in
de nota van November 1917 van de Heeren v. d. Sande
Bakhuyzen, van Everdingen en Lely, bijlage 18, zijn
medegedeeld. Daar aan de Schutsluis Rozenburg (Water-
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wegzijde) geen registreerende peilschaal is, kon het vak
Hoek van Holland—Maassluis niet onderverdeeld worden.
Voor de Brielsche Maas is de voortplantingssnelheid
bepaald nit de waarnemingen aan de peilschalen in de
maanden Januari tot October 1917 verricht.
In verband met het hierboven opgemerkte omtrent
de plaatsen der peilschalen aan de schutsluis te Rozenburg en Brielle, is, om den invloed van de font gedeeltelijk
op te hefFen, het vak schutsluis Rozenburg (Br. Maas) tot
Nienwesluis in zijn geheel genomen en bij de peil¬
schaal te Brielle geen onderverdeeling gemaakt.
De uitkomsten zijn in onderstaanden staat opgegeven.

land—Maassluis de voortplanting bij stormvloed eenigszins
grooter en in het vak van Maassluis tot Vlaardingen
iets kleiner dan onder gewone omstandigheden, zoodat
over de geheele lengte Hoek van Holland Vlaardingen
de voortplantingssnelheden onder die verschillende om¬
standigheden gelijk blijven ;

Citegevens betreffende Toortplanting van II W. in
Brielsche Maas en Waterweg.

VAK.

Waterweg.

Gewone
Gemiddelde
Lengte orcistandig- van 81 storm- ,Verhouding
vak,
heden.
vloeden.
2 : 1.
9.
1.
M.
12010
7670

Min.
62
29

M,/sec.

19680

Schutsluis Eozenburg—Nieuwesluis
Nieuwesluis—Spijkenisse. ....
Totaal schutsluis Kozenhurg—
Spijkenisse.

Hoek van Holland—Maassluis.
Maassluis—Vlaardingen . . .
Totaal Hoek van HollandVlaardingen.

M./.sec,

3.20
4.40

Min.
57
34

3.50
3.80

0.86

91

3.60

91

3.60

1.00

9600
9000

46
65

3.50
2.30

57
63

2.80
2.40

0.80
1.04

18600

111

2.80

120

2.60

1.09

Brielsche Maas.

Verhouding voortplantingssnelheid
H.W. in Brielsche Maas tot
voortplantingssnelheid H.V7. in
Waterweg.

0.78

0.72

Uit bovenstaande cijfers kan het volgende wbrden afgeleid:
1®. In den Waterweg is in het vak Hoek van Hol-

2o. Op de Brielsche Maas is in het vak Schutsluis Rozenburg—Nieuwesluis de voortplanting bij stormvloed kleiner
en in het vak Nieuwesluis—Spijkenisse iets grooter dan
onder gewone omstandigheden, dus juist andersom als
bij den Waterweg, terwijl over de geheele lengte de
voortplanting bij stormvloed iets kleiner is;
3°. Zoowel bij stormvloed als onder gewone omstan¬
digheden is de voortplantingssnelheid in de Brielsche
Maas belangrijk kleiner dan in den Waterweg, n.l. ongeveer
het
gedeelte, en wel bij stormvloed in nog iets sterkere
mate dan onder gewone omstandigheden.
Voorts blijkt uit de cijfers van de voortplantings¬
snelheid onder gewone omstandigheden en bij stormvloed,
dat de invloed van de grootere diepte bij stormvloed,
welke een snellere voortplanting zou doen verwachten,
daar zoowel de stroomsnelheid bij een bepaald verhang
als de voortplantingssnelheid van een golf ongeveer
evenredig zijn te stellen aan den wortel uit de diepte,
blijkbaar door andere invloeden wordt te niet gedaan,
Het gemiddeld H.Wi. bij de 81 stormvloeden was op
de Brielsche Maas en den Waterweg ongeveer 1.30 M.
boven gem. H.W^i. 1901 —1910, zoodat de gemiddelde
diepte — het alleen bij stormvloed ondergeloopen terrein
buiten rekening latende — gesteld kan worden voor
de Brielsche Maas op 5.01.3 = 6.3 M. en voor dpn.
Waterweg op 7.6 +1.3 = 8.9 M.
In onderstaand staatje zijn voor beide rivieren onder
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de beide omstandigheden van stormvloed en gewonen
vloed opgegeven : *
,

vloed grooter is dan op den iWaterweg. Een en ander
kan in hoofdzaak het gevolg zijn van de gelegenheid
tot waterberging, welke in verhouding op Brielsche- en
Oude Maas veel grooter is dan op den IWaterweg.

1°. de gemiddelde diepten H,
2°, de waargenomen voortplantingssnelheden Vw,
30.

de berekende voortplantingssnelheden Vb, volgens
de meest eenvoudige formule Vb = |/9'H,
4“. bet verhoudingsgetal

welk getal eenigszins

ij^ —

een maat is voor den in vloed van weerstand, waterberging, bovenrivier, interferentie, enz., op de voortplantingssnelheid, welke invloeden in de gewone formule
V == j,/"^ H niet in rekening zijn gebracht.

RIVIER.

Omschrijving.

Gemid¬
delde
diepte
H.

Brielscbe
Maas.

gewone vloed
stormvloed

M.
5.0
6.3

Waterweg.

gewone vloed
stormvloed

7.6
8.9

Waar¬
Verhou¬
Berekende
genomen
dingsgetal
voortplanvoortplantings- tingssnelheid
Vw
snelheid Vb=i/gir
H.W. Vw.
M./sec.
2.80
2.60
3.60
3.60

M./sec.
7.00
7.90

Onderzocht is nog in hoeverre de voortplantingssnelheid afhankelijk is van de windrichting, waartoe van
de 81 stormvloeden voor de 21 bij wind W.j 36 bij
wind WNW en 14 bij wind NW, afzonderlijk de gemid¬
delde voortplantingssnelheid werd uitgerekend.
De uitkomsten zijn, ter verduidelijking tevens met de
reeds opgegeven gemiddelden voor alle 81 stormvloeden
en voor gewone vloeden, in onderstaanden staat opgegeven.

RIVIER.

Waterweg

I

.

.

N.W.
(14)

Gemiddeld
voor
81 storm¬
vloeden.

Gewone
vloed.

mm. M./see

mm. M /sec.

W.
(21)

WNW.
(36)

min. M./sec

min. M./sec

M./sec

91
120

.

103

3.20

88

3.70

76

4.30

.

124

2.50 119

2.60

113

2.70

91

3.60

2.60 111

2.80

3.60

(Hoek—Vlaardingen)

0.40
0.33

8.60
9.30

0.42
0.39

gemiddeld

0.39

Uit deze cijfers blijkt, dat het verhoudingsgetal zoowel
onder gewone omstandigheden als bij stormvloeden in
den Waterweg iets grooter is dan in de Brielsche Maas,
hetgeen wil zeggen dat bij gelijke diepte de voortplanting
in den Waterweg sneller zou plaats vinden dan in de
Brielsche Maas.
Tevens blijkt, dat het verhoudingsgetal bij stormvloed
met betrekking tot gewonen vloed in den Waterweg
minder afneemt dan in de Brielsche Maas, zoodat dus
de vertragende invloed op de Brielsche Maas bij storm-

Brielsche Maas

(Rozenburg^—Spij kenisse)
Verhouding voortplantings.
snelheid Brielsche Maas
tot voortplantingssnelheid
W aterweg.

0.78

0.70

0.63

0.78

0.72

Uit deze cijfers blijkt, dat de voortplantingssnelheid
wel afhankelijk is van de windrichting en op den
iWiaterweg in sterker mate dan op de Brielsche Maas.
Bij westenwind blijkt de snelheid kleiner en bij NW
grooter te zijn dan de gemiddelde snelheid, welke ongeveer bij WNW voorkomt.
Aan de cijfers voor NW-wind, welke slechts gemid¬
delden zijn van 14 waarnemingen, mag uiteraard niet
te veel waarde worden toegekend.
De verhouding van voortplantingssnelheid in Brielsche
Maas en Waterweg wordt bij westenwind iets grooter
13
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dan het gemiddelde en bij WNW- en NW-wind kleiner.
Bij westenwind wordt de verhouding (0.78) gelijk aan
die welke bij gewonen vloed werd gevonden.
De meest voorkomende stormvloeden welke, zooals
uit andere onderzoekingen is gebleken, de grootste stuwing
en dus de hoogste standen zullen veroorzaken, zijn die
bij een windrichting ongeveer WNW. (Zie verslag afdeeling A biz. 114).
Bij deze windrichting blijkt de voortplantingssnelheid in de Brielsche Maas slechts 7/10 gedeelte van
die in den Waterweg te bedragen en is in^den Waterweg de snelheid iets grooter en in de Brielsche Maas
lets kleiner dan onder gewone omstandigheden.
Opgemerkt zij nog, dat het verschil in richting van
de riviervakken bewesten de Noordgeul en beoosten
Spijkenisse met het tusschengelegen vak Noordgeul—
Spijkenisse vermoedelijk vertragend werkt op de voortplanting van het H.W;. bij stormvloed, waardoor derhalve
het H.Wi.; te Spijkenisse later optreedt.

gevoerd, zoodat de gelegenheid tot waterberging bij het
2*^® getij kleiner zal zijn dan bij het 1®^® getij.
Ten einde de hierboven genoemde verandering van
de voortplantingssnelheid na te gaan voor de storm¬
vloeden, welke langer dan een getij aanhielden, d.w.z.
die vloeden waarbij 2 opeenvolgende H.W.-standen te
Hoek van Holland een stand van 1.80 iM'.
N.A.P.
bereikten, zijn voor die stormvloeden de voortplantingssnelheden in beide rivieren berekend. Van de 81 hiervoren beschouwde stormvloeden kwamen er 16 zoodanige
voor, waarvan alle gegevens bekend waren.
De uitkomsten zijn in onderstaanden staat opgegeven.

Ten slotte is nog onderzocht in hoeverre de voortplantingssnelheid op Brielsche Maas en Waterweg bij
langer dan 66n getij aanhoudende stormvloeden verandering ondergaat.
Waar toch de waterberging, een grooten invloed op
de voortplantingssnelheid uitoefent in dien zin, dat bij
in verhouding tot het doorstroomingsprofiel grootere
waterberging, de voortplantingssnelheid kleiner wordt,
daar valt het te verwachten, dat bij een langer dan een
getij aanhoudenden stormvloed, het 2^^ stormvloeds- H.W.
zich sneller zal voortplanten dan het voorafgaande 1
stormvloeds-H.W. Over het algemeen toch zullen bij
het 2^'^ stormvloedsgetij de rivieren meer gevuld zijn,
daar uiteraard bij aanhoudenden storm het water na
het 1®^® getij niet ten voile naar zee kan worden af-

Oemiddelde voortplantingssnelkeid van het H.W. hjj 16
langer dan een gety aanhoudende stormvloeden.

VAK.

Lengte
vak.

Waterweg.

M.

le H.W.
1.

2e H.W.
2.

M./sec.

mm.

M./sec.

Verhouding
2:1.

Hoek van Holland—Maassluis.

12 010

63

3.20

40

5.00

1.56

Maassluis—Vlaardingen .

7 670

32

4.00

29

4.40

1.10

Totaal Hoek van Hol¬
land—Vlaardingen .

19 680

95

3.50

69

4.80

1.37

Schntsluis Rozenburg—
Nieuwesluis.

9 600

59

2.70

37

4.30

1.59

Nieuwesluis—Spijkenisse .

9 000

69

2.20

68

2.20

1.00

2.40 105

3.00

1.25

Brielsche Maas.

Totaal Schntsluis Rozen¬
burg—Spijkenisse . .
Verhouding voortplantings¬
snelheid Brielsche Maas
tot voortplantingssnel¬
heid Waterweg. . . .

18 600 128

0.69

0.63
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Uit deze cijfers blijkt, dat behalve voor het vak
Nieuwesluis—Spijkenisse, waar beide voortplantingssnelheden gelijk zijn, voor de andere vakken overal het
getij zich sneller voortplant dan het 1®*® getij.Voor
de vakken Hoek van Holland — Maassluis en Schutsluis
Rozenburg (Br. Maas)—Nieuwesluis wijzen de cijfers
op een ruim IV2 maal zoo snelle voortplanting van het
2de H.W.
Uit de cijfers blijkt tevens, dat de versnelling van
het H.W, bij het 2<^® getij ten opzichte van het l®^®
getij in den ^laterweg eenigszins grooter is dan in de
Brielsche Maas, zoodat voor de verhouding der voortplantingssnelheden in beide rivieren, waarvoor onder
gewone omstandigheden werd gevonden 0.78 en als
gemiddelde van 81 stormvloeden 0.72 voor de hier
beschouwde 16 storm vloeden als gemiddelde wordt ge¬
vonden bij het 1®*® getij 0.69 en bij het 2^® getij 0.63.
Bij het 2<i® getij van een langer dan een getij aanhoudenden stormvloed, blijft het H.Wi. op de Brielsche
Maas dus in verhouding tot het Hi.W. op den Waterweg
meer achter, hetgeen voor een deel het gevolg kan zijn
yan de omstandigheid, dat bij een lang aanhoudenden
storm, onder de ten onzent heerschende omstandigheden,
bij het 2*^® getij de wind meer noordelijk gericht is dan
bij het l®t® getij.
Bij het l®te getij was de gemiddelde windrichting
10° N. en bij het 2*^® getij iW. 30° N., dus een
verschil van 20° in noordelijke richting.
Uit het voorafgaande onderzoek (biz. 183) naar den
invloed van de windrichting op de voortplantingssnelheid van het H.W. is toch gebleken, dat bij noordelijker richting de verhouding van de voortplantingssnelheid in Brielsche Maas tot die in den Waterweg
kleiner wordt.
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Behalve het hier weergegeven empirische onderzoek is
door het lid J. J. Canter Cremers nog een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd, door ontleding der getijbeweging
en toepassing van de theorie, in den meest eenvoudigen
vorm, van de kruising van verschillende golven.
Dit onderzoek beoogde niet zoozeef uitsluitend het
aan de sub-commissie ten onderzoek opgedragen vraagstuk,
dan wel meer in het algemeen, om 00k langs theoretischen
weg het' verband tusschen de getijbewegingen in den
Waterweg, in het Oude Maascomplex en in het Haringvliet op te sporen.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in bijlage 17
weergegeven.

it

Hoewel vermoedelijk een nog diepergaande studie in
dit vrij ingewikkelde vraagstuk meer licht zou kunnen
verschaffen omtrent de diverse heerschende invloeden,
is toch met het bovenstaande op voldoende wijze aan
de opdracht voldaan.
Vastgesteld kan worden, dat de voortplantingssnelheid
gemiddeld bij stormvloeden niet grooter is dan bij gewonen vloed en dat de voortplantingssnelheid in den
Waterweg onder alle omstandigheden steeds vrij belangrijk grooter is dan in de Brielsche Maas.
Er behoeft derhalve geen vrees te bestaan, dat het H,W.
in de Brielsche Maas, dat in den mond eerder optreedt
dan in den mond van den Waterweg, bij de open verbinding aan de oostpunt van Rozenburg in de Brielsche
Maas eerder zal voorkomen dan in den Waterweg.
B. Vlaardingen en Spijkenisse.

In de 2*1® plaats werd aan de sub-commissie opge¬
dragen, de redenen na te gaan van het hooger oploopen
van stormvloeden te Vlaardingen dan te Spijkenisse.
Ook hier dient uiteraard dit hooger oploopen beschouwd

i
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te worden als afwijking van de verschillen welke bij gewone vloeden voorkomen
In absolute maat toch loopen de stormvloeden te
Vlaardingen niet hooger op dan te Spijkenisse doch
blijven zij gemiddeld lets lager.
Daar zoowel te Vlaardingen als te Spijkenisse de waterstanden worden geregistreerd, kon over een veel grooter
aantal waarnemingen worden beschikt dan bij bet voorafgaande onderzoek mogelijk was. Op enkele uitzonderingen na, zijn toch van alle 146 stormvloeden welke in
het tijdvak 1887—1917 zyn voorgekornen, de hoogten
en tijdstippen van H.W. te Vlaardingen en Spijkenisse
bekend, zoodat totaal over 139 waarnemingen kon wor¬
den beschikt.
Als stormvloeden zijn ook hier die vloeden in rekening
gebracht, waarbij te Hoek van Holland het water minstens een stand van 1.80 M. -f- N.A.P., d. i. bijna 1 M.
boven gemiddeld gewoon H.W., bereikte.
Voor alle 139 stormvloeden werd het verschil in stand
en tijd van H.W,. Vlaardingen—Spijkenisse bepaald.
Het gemiddelde van de 139 waarnemingen gaf voor
het verschil in stand — 0.6 c.M. en voor het verschil
in tijd — 36 minuten, zoodat gemiddeld het ,H,-W.
te Vlaardingen V2 c.M. lager blijft dan te' Spijkenisse en
36 minuten eerder optreedt.
Neemt men echter de H,.W.-standen onder gewone
omstandigheden hierbij in aanmerking, dan blijkt wel
van eenig bij stormvloed hooger oploopen te Vlaardingen,
zij het ook in zeer geringe mate.
Het gemiddeld H.W,. 1901—1910 bedraagt:

Waar nu bij het gemiddelde van 139 stormvloeden
het H.W. te Vlaardingen slechts V2 cM lager blijft
dan te Spijkenisse, kan nit deze cijfers worden afgeleid,
dat bij stormvloed gemiddeld het Hl.W. te Vlaardingen
2V2 c.M. meer oploopt in vergelijking tot het H,.W. bij
gewonen vloed.
Dit bedrag is zoo gering, dat het uiteraard bezwaarlijk
valt, bij de onnauwkeurigheid der waarnemingen voor
de juistheid van dit verschil in te staan.
In het voorafgaande onderzoek is aangetoond, dat
tusschen den mond van de Brielsche Maas en de Noordgeul de gelegbnheid tot waterberging in verhouding
tot de doorstroomingsprofielen veel grooter is dan
in den Waterweg tusschen den mond en de Noordgeul.
Deze zelfde omstandigheid doet zich voor, hoewel in
iets mindere mate, in de rivieren boven de Noordgeul.
Ter vergelijking zijn in onderstaanden staat voor elke
K. M -raai opgegeven de profielsinhouden, breedten en

te Vlaardingen
en te Spijkenisse

...
.

.

84 c.;M. ■+■ N.A.P.
87

„

4-

YAK.

Noord¬
geul tot
Eotterdam.

„

zoodat onder gewone omstandigheden het H.W.
Vlaardingen 3 c.M. lager blijft dan te Spijkenisse.

te

Oude Maas.

Waterweg.

Gemid¬
deld

K.M.raai.

Gem.
ProfielsBreedte diepte
inhoud
bij
bij H.W.
bij H.W.
H.W.

154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142

4570
3780
4210
4210
4320
3850
4220
5290
4350
4530
4020
4490
4030

M.
540
500
470
455
430
436
410
450
385
400
365
475
480

142—154

4300

445

VAK.

K.M.raai.

M.
148
8.5
147
7.6
146
9.0
145
9.3
Noord¬
144
10.0
143
8.9 geul tot
142
10.3
Goid141
11.7
140
11.3 schalxoord.
139
11.3
138
11.0
137
95
136
8.4
Gemid¬
9.6
deld 136—148

Gem.
ProfielsBreedte diepte
inhoud
by
by H.W.
by H.W.
H.W.

1680
1690
1940
1570
1560
1570
1760
1990
1630
1650
1660
2050
1920

M.
260
270
450
265
275
320
450
510
370
315
430
340
280

M.
6.5
6.3
4.3
5.9
5.7
4.9
3.9
3.9
4.4
4.9
3.9
6.0
6.9

1740

350

5.0

M*.

anufiwimwi
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gemiddelde diepten bij gem. H.W. 1901—1910 volgens
de peilingen van 1915, voor den Waterweg van de
Noordgeul tot Rotterdam (K.M.raai 154—142) en voor
de Oude Maas over eenzelfden afstand van ongeveer
12 K,M. (K.M.raai 148—136) van de Noordgeul tot
bij Goidschalxoord. (Zie voor de K. M.-raaien bijlage 33).
Wat nu de gelegenheid tot waterberging betreft,
bier voor zijn dezelfde gegevens als voor Brielsche Maas
en Waterweg van den mond tot de Noordgeul bij bet
voorafgaande onderzoek zijn berekend, in onderstaand
staatje voor den iW'aterweg en de Oude Maas over de
12 K.M. lange vakken boven de Noordgeul opgegeven.

De toeneming van bet totale profiel van ongeveer
1 M. -P N.A.P. (ongeveer gem. H.W,.) tot 3 M'. -+- N.A.P.
bedraagt volgens de hierneven opgegeven cijfers der
waterberging :
voor den Waterweg
„ de Oude Maas

HOOGTEN.

millioen
Van L.W. tot N.A.P.
„ N.A.P. „ 1 M. -p N.A.P. .
Van 1 M. + N.A.P. tot 2 M. +N.A.P.
„ 2M.-PN.A.P. „ 3M.-PN.A.P.

millioen M’.

0.5
0.8

1.3

0.9
1.0

1.9

Totaal van L.W. tot 3 M. -p N.A.P.

3.2

Oude Maas.
(Noordgeul—
Goidschalxoord).

0.2
0.5

0.7

0.6
0.9

1.5

2.2

Wordt nu weder, op dezelfde wijze als bij bet vooraf¬
gaande onderzoek, voor een hoogen stand van ongeveer
3 M. -1- N.A.P. voor bet eigenlijke doorstroomingsprofiel
gerekend bet profiel bij H.W. vermeerderd met een
scbijf dik 2 iMi. over de gemiddelde breedte bij H.W.,
dan wordt bij een dergelijken stand bet gemiddeld
doorstroomingsprofiel in den Waterweg (Noordgeul—
Rotterdam) 4300 -P 2 x 445 = rond 5200 Ml
en in de Oude Maas (Noordgeul-Goidschalxoord)
1740 -H 2 X 350 = rond 2450 Ml

1
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1900 M^ en
1500 „

Het profiel dat niei als doorstroomingsprofiel mederekent, doch vrijwel uitsluitend voor waterberging dient,
wordt dan van 1 tot 3 M'. ■+■ N.A.P. voor den Water¬
weg 1900 — 900 = 1000 Ml en voor de Oude Maas
1500 — 700 = 800 Ml
Men krijgt dus, zeer globaal gerekend, ter vergelijking:

Waterberging per K.II. rivierlengte.
Waterweg
(Noordgeul—
Rotterdam).

....
....

RIVIER.

WaterbergingsDoorstroomings¬ profiel buiten bet
profiel bij
stroombed van
1 tot 3 M. -p
3 M. -p N.A.P.
N.A.P.
1.
2.

Waterweg
(K.M. 154—142)

5200 M^

Oude Maas
(K.M. 148—136)

2450

„

1000 M^
800

„

Verhouding
2

:

1.

0.19
0.33

Voor den Waterweg en de Brielsche Maas beneden
de Noordgeul waren de verhoudingscijfers respectievelijk
0.06 en 0.34 (Zie biz. 174). De verhouding voor
Oude Maas en Brielsche Maas is dus ongeveer hetzelfde
gebleven, terwijl voor den Waterweg de verhouding
boven de Noordgeul gunstiger is geworden, zij blijft
ook bier echter nog belangrijk beneden die in de
Oude Maas.
Eindeiijk is een beknopt onderzoek ingesteld naar
eventueele andere invloeden op de verschillen in stand
en tijd van H.W. bij stormvloed te Vlaardingen en te
Spijkenisse.
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De verschillen van stand en tijd van H.W, Vlaardingen—Spijkenisse zijn daartoe ingedeeld :

Verschil H.W. Vlaardingen—Spykenisse.

1°. in 4 groepen volgens de jaren ;
2®. in groepen volgens de windrichting;

INDEELING.

3”. in 4 groepen volgens de hoogte van den gemiddelden zeestand te Hoek van Holland;
4o. in 4 groepen volgens het tijverschil te Hoek van
Holland.
^

'

De uitkomsten zijn in nevenstaanden staat opgegeven.
Uit deze cijfers blijkt, dat het verschil in tijd nagenoeg aan geen verandering onderhevig is, zoodat hiervoor
geenerlei verband valt af te leiden.
Wat het verschil in stand betreft, blijkt in de indeelingen volgens de jaren, windrichting en gemiddelde
zeestand evenmin een bepaalde gang te zitten, waaruit
eenig duidelijk verband zou zijn af te leiden.
In de indeeling volgens tijverschil te Hoek van Holland
blijkt echter wel eenige gang te zitten, in dien zin, dat
bij klein tijverschil in zee, dus een hoog voorafgaand
L.W., Vlaardingen in iets meerdere mate lager blijft dan
Spijkenisse en bij groot tijverschil in zee, Vlaardingen
zelfs hooger wordt dan Spijkenisse. Wanneer men hierbij
bedenkt, dat een groot tij verschil uiteraard veelal gepaard
zal gaan met een snelle stijging van het water, dan behoeft het geenszins te verwonderen, dat hij de veel ruimere
gelegenheid tot waterberging in Brielsche (Maas en Oude
Maas dan in den Waterweg, vooral bij de hooge standen
de H.W.-standen meer binnenwaarts in de Brielsche
Maas en Oude Maas in sterkere mate zullen worden
verlaagd dan in den 'Waterweg.

Gemiddelde

Aantal

der

waar-

groepen.

nemingen

Gemiddeld verschil
Vlaardingen—Spijkenisse.
Stand.

Tijd.

Tijd.

c.M.

mm.

1887—1896

32

0.8

— 35

1897—1904

33

-

2.1

— 32

1905—1910

31

-1.4

— 32

1911—1917

43

0.5

— 46

1887—1917

139

— 0.5

— 36

Windrichting. *)
'

7.0

■20

12

—

0.1

■35

34

— 0.7

■ 44

WNW

54

—

0.2

■31

NW

27

—

0.8

-37

NNW

7

—

2.6

-49

N

2

0.5

5

NNO

1

1.0

-25

0.0

■36

ZW

1

wzw
w

Gemiddelde zeestand.
(Halftij Hoek van Holland)
0— 80 c.M.
81-105
106—140

„
„

141-217

c.M. + N A.P.

N.A.P.

70

27

<

„

94

49

— 0.9

39

+
-1-

„

119

41

— 1.7

■33

+

„

160

22

2.2

■35

123

25

— 2.3

— 33

— 0.9

— 34

0.8

— 42

Tijverschil.
(Hoek van Holland.)
0—160 c.M.

c.M.

161—190

„

177

.38

191—230

„

213

47

231—365

„

250

29

—

2.2

1) Bij e6n storm was de wind te veranderlijk om in een bepaalde groep in te deelen.

wmm
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Tenslotte is nog onderzocht of bij stormvloeden, welke
langer dan een getij aanhouden, ook een bepaalde afwijking viel te bespeuren.
Hiertoe zijn de gemiddelde verschillen in stand en tijd
Vlaardingen—Spijkenisse bepaald voor alle stormvloeden,
waarbij te Hoek van Holland gedurende twee achter
elkaar vallende getijen bet H.Wu boven 1.80 M. + N.A.P,
steeg. Van de 139 vloeden kwamen er 32 zoodanige voor.
Voor bet gemiddelde van deze 32 waarnemingen werd
gevonden bij bet voorafgaande l^te getij voor verscbil
in stand 1 c.M. en verscbil in tijd —35 minuten,
en bij bet 2^0 getij voor bet verscbil in stand —0.8
c M. en verscbil in tijd —36 minuten.
Op de tijdsverscbillen blijkt de langere duur van den
stormvloed dus geen invloed uit te oefenen.
Op bet verscbil in stand daarentegen wel eenigermate,
in dien zin, dat bij stormvloeden welke langer dan een
getij aanbouden, bet 1®^® H.W.; te Vlaardingen gemiddeld 1 c.M. booger en bet 2*^0 H.W. te Vlaardingen
gemiddeld 0.8 c.M. lager is dan te Spijkenisse. Deze
cijfers wijzen er dus op, dat in dit geval te Spijkenisse
in vergelijking tot Vlaardingen bet 2^® H.W. ongeveer
2 c.M. meer oploopt dan bet Dte H,.W.
C. Gevoigtrekkingen.

De onder A en B gegeven bescbouwingen kunnen
leiden tot de volgende gevoigtrekkingen :
Het booger oploopen van de stormvloeden in den
mond van de Brielscbe Maas dan in den mond van den
Waterweg is vrijwel onafbankelijk van de windricbting
voldoende te verklaren uit:
1«. de wegens zuidelijker ligging iets grooter bodgte van
bet boogwater in zee v66r den mond van de Brielscbe
Maas dan v66r den mond van den Waterweg;

ibwiBWgWWIIPWlliWWWilgiiMlJWW^
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2®, de voor den mond van de Brielscbe Mlaas aanwezige ondiepe Maasvlakte, welke een sterkere
opwaaiing mogelijk maakt, tegenover een veel
grootei’ diepte voor den mond van den V^aterweg ,
3°. den zeer geprononceerden trecbtervorm van den
mond van de Brielscbe Maas tegenover nagenoeg
geen trecbtervorm bij den mond van den Waterweg.
Het een weinig booger oploopen van de stormvloeden
te Vlaardingen dan te Spijkenisse is te verklaren uit de
bij stormvloed veel grootere gelegenbeid tot waterberging
op de Brielscbe- en Oude Maas dan op den M^aterweg.
Het effect van bet booger oploopen in den mond van
de Brielscbe Maas wordt door deze grootere gelegenbeid
tot waterberging, waardoor van af den mond binnenwaarts de stormvloedstanden sterk in boogte afnemen,
te niet gedaan, zoodat bij Vlaardingen de stormvloed¬
standen enkele c.M. meer oploopen dan bij Spijkenisse.

1

1
\
r

i/

I

:]

16 April 1918.
' De Sub-Commissie

—m,

M. C. E. Bongabrts, Voorzittef.
J. J. Canter Cremers.
A. T. DE Groot.
W. F. Stoel.
G. H. DE Vries Broekman.
C. W. Lely, Secretaris.
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Verslag Sub-Commissie Biv.
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In de opdracht aan de Staatscommissie om een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van
Januari 1916 op den Rotterdamschen Waterweg voorgekomen, wordt onder 2°. de vraag gesteld of nog hoogere
waterstanden bij stormvloed op genoemden Waterweg
kunnen voorkomen, zoo ja, tot welke hoogte, zoowel bij
den tegenwoordigen toestand als na de uitvoering van
de in het aanhangige wetsontwerp (thans de wet van 2
Jannari 1917, Stbl. N®. 5) tot verbetering van den
Waterweg van Rotterdam naar zee bedoelde werken,
waarmede gestreefd zal worden naar een doorgaande
diepte aanvankelijk van 11.50 M. en later naar gelang
van behoefte van 12.50 M. bij gewoon hoogwater.
Hiermede in verband werd in de vergadering van 4 Mei
1916 van afdeeling B aan de subcommissie Biv opgedragen na te gaan, welken invloed een toenemende verdieping van den Rotterdamschen Waterweg, op de wijze
als in het wetsontwerp is voorgesteld, zal uitoefenen op
de hoogte der stormvloedstanden langs den Waterweg.
Blijkens de nota van November 1917 van de Heeren
VAN DE Sands Bakhuyzen, van Eveedingen en Lely,
bijlage 18, hebben de gevolgen van de wijzigingen
in de invloeden der verschillende factoren, tengevolge
van de in den loop der jaren uitgevoerde verbeteringswerken, elkaar grootendeels opgeheven, zoodat alles te
zamen genomen, de hoogwaterstanden op het binnenwaartsche deel van den Rotterdamschen Waterweg, zoowel
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onder gewone omstandigheden als bij stormvloeden, slechts
met enkele c.M. zijn verhoogd.
In aanmerking nemende dat in het tijdvak 1879—1915,
dus in den loop van 36 jaren:

Wat den invloed van den bovenwaterstand betreft
(factor b), deze is voor den geheelen Waterweg, dus ook
voor Rotterdam, vrij geleidelijk afgenomen, zoodat een
hoogere stand der bovenrivier thans een geringere ver¬
hooging van den hoogwaterstand tengevolge heeft dan
vroeger. Ook van de verdere verdieping van den Waterweg
is daarom allicht verlaging, doch zeker geen verhooging
van den hoogwaterstand door hoogen bovenwaterstand te
verwachten.
Voorts blijkt nog uit de Nota, dat onder gewone
omstandigheden van zee en bovenrivier voor Rotterdam
in het tijdvak van 40 jaar de verhooging gemiddeld 5
c.M. bedraagt (factor c); door de thans voorgenomen
verdere verdieping van den Waterweg zal dus geen
meerdere stijging dan van slechts enkele c.M. mogen
worden verwacht, naar alle waarschijnlijkheid hoogstens
1 a 2 c.M.
Ten slotte is volgens de Nota gebleken, dat, alle factoren
{a, b en c) te zamen beschouwd, de hoogwaterstanden
op den Rotterdamschen Waterweg bij hooge bovenrivierstanden iets zijn gedaald en bij lage bovenrivierstanden
iets meer zijn gestegen, zoodat het gemiddelde nog een
geringe stijging aanwijst.
Bij de toepassing van de onder normale omstandigheden
geldende betrekkingen hierboven beschouwd op stormvloeden in de laatste 30 jaren, is voorts gebleken, dat
ook de gevonden wijzigingen van de invloeden bij gewone
omstandigheden ongeveer op gelijke wijze hebben plaats
gehad. Volgens de Nota kan bij stormvloeden een eventueele vermeerdering der reeds bovengenoemde, voor het
gemiddelde gevonden, geringe stijging der hoogwaterstapden (onder normale omstandigheden) op niet meer
dan 1 a 2 c.M. gesteld worden. Waar derhalve volgens
de Nota de gevonden stijging der hoogwaterstanden bij
stormvloeden, tengevolge van de in den loop der jaren

a. de minste diepte in de vaargeul ongeveer van
4.80 M. tot 10 M. onder H.W. is vergroot, zoodat
de vaardiepte zich ruim heeft verdubbeld,
h. de profielsinhouden, zooals in bijlage 5 nader is
uitgewerjit, gemiddeld met ongeveer 44 pCt. zijn
vermeerderd, terwijl deze bij de ontworpen verdieping, aanvankelijk met ongeveer 2 pCt. en in de
toekomst met ongeveer 9 pCt. ten opzichte van de
profielsinhouden volgens de peilingen van 1915
zullen zijn te vergrooten,
zoo behoeft ongetwijfeld geen vrees te worden gekoesterd,
dat eene verdieping van den Waterweg, van de tegenwoordige vaardiepte van ongeveer 10 M. onder H.W. tot
die van het wetsontwerp van aanvankelijk 11.50 M. en
in de toekomst 12.50 M. onder H.W., dus een grootste
vermeerdering van vaardiepte van slechts 25 pCt. en van
profielsinhouden van slechts 9 pCt., van zoodanig gewicht
zou zijn, dat dientengevolge een in verhouding grootere
vermeerdering der genoemde verhooging van slechts
enkele c.M. zou zijn te verwachten.
Zooals toch de Nota, bijlage 18, aangeeft, is voor normale
omstandigheden het navolgende gebleken.
De aangegeven verandering van den invloed van het
tijverschil in zee op de hoogwaterstanden van den Water¬
weg (factor a) blijkt in den loop der jaren zeer gering
te zijn geweest: er is geen reden om aan te nemen, dat
deze thans bij een voortgezette verdieping van den Water¬
weg van eenige bijzondere beteekenis zou kunnen worden.
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uitgevoerde verbeteringswerken, gemiddeld ongeveer eenige
c.M. bedraagt, voor Rotterdam wellicht 6 a 7 c.M., zoo
moge op grond van dit onderzoek wel met voldoende
zekerheid worden aangenomen, dat ook een toenemende
verdieping van den Rotterdamschen Waterweg, als in bet
wetsontwerp is voorgesteld, slechts eene verhooging van
niet meer dan enkele c.M. zal kunnen veroorzaken.
Waar toch de invloed der verschillende factoren over
bet algemeen in de laatste 40 jaar vrij geleidelijk is gewijzigd, bestaat er alle grond om aan te nemen, dat
tengevolge van de thans voorgenomen geleidelijk nit te
voeren verdieping eene nog geringere stijging is te verwachten, dan bij de tot dusver tot stand gebrachte ver¬
dieping werd geconstateerd.
2 Maart 1918.
De Sub-Commissie Bjv,
A.
A.
0.
C.

B.
T.
A.
W.

Marinkelle,

Voorziiter.

DE Groot.
JOLLES.
Lely,

Secretaris.

BIJLAaE 5.
Behoort by verslag
sub-commissie Bit.

PROFIELSINHOUDEN.

Rottei'damsche Waterwega

(Rotterdam—Zee).
Ter beoordeeling van de vergrooting der proflelsinhouden van den
Rotterdamschen Waterweg van Rotterdam tot Zee, tengevolge van
de in den loop der jaren uitgevoerde verbeteringswerken en van de
vergrooting van de in 1915 aanwezige profielen voor de bij de wet
van 2 Januari 1917 Staatsblad N". 5 uit te voeren verbeteringswerken,
is in achterstaanden staat voor elke K M -raai de inhoud van bet
dwarsprofiel opgegeven voor de jaren 1879, 1891. 1903 en 1915,
alsmede de inhoud zooals die aanvankelijk voor de verdieping tot
11.50 M. onder H W. en later tot 12.50 M. onder H.W. vermoedelijk
zal worden tot stand gebracht.
Hierbij dient in aanmerking genomen, dat de toekomstige profielen
uiteraard thans nog niet met volstrekte zekerheid kunnen worden
vastgesteld. De inhouden zijn echter zoo goed mogelijk volgens het
bestaande ontwerp der uit te voeren verbeteringswerken berekend.
Pen einde een duidelijker overzicht van de toeneming der profielsinhouden te verkrijgen, is de Waterweg van Rotterdam naar Zee in
de volgende drie vakken verdeeld:
1°. de eigenlijke mond van den Waterweg, van het zeeeinde
der hoofden tot aan het benedeneinde der Doorgraving
(K.M. 1746—173);
2”. van het henedeneinde der Doorgraving tot nabij Maassluis
(K.M. 172-161);
3“. van Maassluis tot nabij Rotterdam (K.M. 160—144).
Van elk der vakken is de gemiddelde profielsinhoud uitgerekend,
terwijl daaronder ter vergelijking van de toeneming van 1879 tot
1915 en van 1915 tot na totstandkoming van de uit te voeren ver¬
beteringswerken, de verhoudingscijfers zijn opgegeven,
Voor de toeneming van 1879 tot 1915 is de inhoud van 1879
gelijk 100 gesteld en voor de toekomstige toeneming is de inhoud
van 1915 gelijk 100 gesteld. Uit deze verhoudingscijfers blijkt, dat
van de drie beschouwde vakken van 1879 tot 1915 de inhouden der
dwarsprofielen respectievelijk zijn toegenomen met 34, 47 en 44
en gemiddeld over de geheele lengte Zee—Rotterdam met 44 “/„,
terwijl voor de uitvoering der verbeteringswerken ter verkrijging
van een diepte van 11,50 M. onder H.W. (het 10 M.-plan) deze
cijfers zijn 14, 1 en 0
gemiddeld 2
en ter verkrijging van een
diepte van 12.50 M. onder H W. (het 11 M-plan) de cijfers zijn
16, 11 en 5 “/oi gemiddeld 9 "/o.
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Qegevens betreffende inhouden der dwarsprofielen van den Rotterdamschen Waterweg.

Inhoud dwarsprofiel in

onder gem. H.W. 1901—1910.
Ontworpen verdieping.

K.M.-raai.

V AK.

1879.

1891.

1903.

OPMERKINGEN.

1915.
tot 11.50 M. tot 12.50 M.

Mond.

174®
174
173

4579
4056
3682

5529
4998
4513

5919
5220
4840

5892
5456
6154

6818
6280
5662

6922
6420
5838

Voor de ontworpen verbeteringswerken is aangenomen;

som
gemiddeld

12317
4106
100

15040
6013
122

15979
5326
130

16502
6601
134
100

18760
6263

19180
6393

10 M. plan (11.50 M. onder H.W.)

114

116

verhouding

172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161

Doorgraving
tot
Maassluis.

som
gemiddeld
verhouding

tot
Rotterdam.

3982
3949
4199
4016
4186
4213
3863
3654
3717
3914
4289
4011

4120
3762
4020
4079
4040
4324
4102
3914
3844
3962
4039
4134

4390
4060
4188
4190
4026
4226
4378
3912
4108
4442
3858
4102

4654
4098
4364
4342
4178
4356
4300
4120
4178
4190
3838
3942

4936
4422
4704
4902
4662
4796
4710
4492
4474
4504
4270
4456

34031
2836
100

47993
3999
141

48340
4028
142

49880
4157
147
100

50560
4213

55328
4611

101

111

2678
2702
2934
2783
2720
2416
3148
3186
3578
3230
3442
2395
3249
3142
2957
2964
2994

4085
3672
3710
3784
8362
3505
3733
3112
3418
3295
36.54
3050
3530
3380
3024
3289
3734

4312
4041
4071
4061
3886
4035
4234
3557
3875
3726
3665
3351
3634
3501
4592
4192
3970

4090
4072
4530
4206
4460
4342
4572
3780
4212
4214
4318
3852
4218
5288
4356
4528
4016

3620
3694
3720
4356
4485
4412
4702
3992
4302
4330
4318
4054
4240
5420
4566
4596
4396

4108
4100
4058
4620
4708
4628
4886
4352
4476
4642
4436
4244
4388
5444
4596
4698
4496

som

50518

59337

66703

73054

73203

76880

gemiddeld

2972

3490

3924

4297

4306

4622

100

117

132

144

160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144

Maassluis

3060
2776
2529
2981
2935
3048
2799
2654
2413
2968
3052
2816

.

.

Zee tot Rotterdam

100

100

105

4464

4731

102

109

gemiddeld

3027

3824

4094

4367

verhouding

100

126

135

144

to
o
to

100

mm

i

geul van 10 M. ■ L.W. — 100 M.
9
„ -150
8 „ .
„ - 200 „
11 M. plan (12.50 M. onder H.W.)
geul van 11 M.
H « 10 «■

L.W. —100 M.
„ - 160 „
— 220
— 280

Beneden de Krimsloot nemen de
breedten en de diepten der 10
en 11 M. geulen geleidelijk toe.
Lage dammen.
Kruin a/d kop 4 M.
L.W., van
daar tot de rivierwaartsche
grens der ophooging oploopend
tot 2 M. -f- L.W. aan het landeinde, landwaarts van genoemde grens tot aan den oever
oploopend tot L.W.

si
ii

Geul tusschen de koppen der
dammen.
280 M. bij 10 M. plan.
ongeveer 310
11
Geul tusschen de wederzijdsche
riviergrens van ophooging
400 M.

to
o

CO

verhouding

Totaal .

Boven de Krimsloot (K.M. 171).

Verslag Sub-Commissie Bv.

In de vergadering van de afdeeling B op 4 Mei 1916, §
werd aan een sub-cornmissie By opgedragen de voor- en
nadeelen eeper afdamming van de Brielsche Maas ten
opzichte van de stormvloedstanden langs den Rotterdamschen Waterweg na te gaan.

inleiding.

De sub-commissie heeft gemeend de haar opgedragen taak
eenigszins ruimer te nioeten opvatten en zich niet uitsluitend aan de haar verstrekte opdracht te moeten houden.
Zij meende dat bet voor het aan de Staatscommissie
ten onderzoek opgedragen vraagstuk niet uitsluitend van
belang zou zijn te weten, welke voor- of nadeelen het
gevolg zouden zijn van een afdamming van de Brielsche
Maas, doch wel of en zoo ja, welke verlaging van storm¬
vloedstanden op den Rotterdamschen Waterweg door
afdamming van de Brielsche Maas zou kunnen worden
bereikt.
Toen de sub-commissie eenmaal het vraagstuk onder
de oogen had gezien, of verlaging der stormvloedstanden
door afsluiting van de Brielsche Maas mogelijk is, heeft
zij tevens onderzocht of die verlaging ook op andere
wijze is te hereiken.
In de eerste plaats is derhalve onderzocht of verlaging §2. Middelen tot
van stormvloedstanden op den Rotterdamschen Waterweg g^o^mvlLdmogelijk is.
standen.
Tot verlaging der stormvloedstanden staan twee wegen
open n,l.;

mmmmm
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lo. beperking van de hoeveelheid binnenkomend water;
2°. vergrooting van de rnimte waarin bet binnenkomend
water moet worden geborgen, m.a.w. vergrooting van
bet waterbergend vermogen der rivier.
Daar de Rotterdamscbe Waterweg door de Noordgeul
in open gemeenscbap staat met de Botlek en de Oude
Maas, is bet niet mogelijk, voor de beoordeeling van bet
onderbavige vraagstnk alleen den Rotterdamscben Water¬
weg te bescbouwen, docb dient bet complex Rotterdamscbe
Waterweg, Brielscbe en Oude Maas in zijn gebeel te
worden onderzocbt.
Wat bet sub 1®. genoemde middel ter verlaging van
de stormvloedstanden, de beperking van de boeveelbeid binnenkomend water, betreft, valt reeds dadelijk op
te merken, dat een beperking van de hoeveelbeid welke
te Hoek van Holland binnenkomt, alleen dan in aanmerking zou kunnen komen, wanneer deze beperking zicb
uitsluitend bij stormvloeden doet gevoelen en onder
gewone omstandigbeden geen invloed uitoefent.
Zulk een beperking van den watertoevoer alleen bij
stormvloeden is bijv. mogelijk, in bet geval dat tbans
bet werkzame doorstroomingsprofiel in bet benedenste
gedeelte van den Rotterdamscben Waterweg bij stormvloed belangrijk grooter is dan bet doorstroomingsprofiel
onder gewone omstandigbeden. Het doorstroomingsprofiel
onder gewone omstandigbeden kan tocb niet noemenswaard verkleind worden, aangezien voor de instandbouding der diepte de bij normale getijden opgenomen
boeveelbeid vloedwater zoo groot mogelijk moet zijn,
Waar in bet bier bedoelde gedeelte van den Water¬
weg slecbts weinig terreinen liggen, welke onder gewone
omstandigbeden niet en bij stormvloed wel onder water
loopen, is bet niet mogelijk een beteekenende beperking
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van den aanvoer bij stormvloed te verkrijgen, zonder
tevens den aanvoer onder gewone omstandigbeden te
verminderen, wat niet wenscbelijk is.
Men beeft bier te maken met tAvee tegenstrijdige belangen: de verdieping van den Waterweg ten beboeve
van de scbeepvaart, welke een zoo kracbtig mogelijke
getijbeweging vereiscbt en de verlaging van de stormvloedsboogte, welke in bet algemeen tot een beperking van den
aanvoer ook onder , gewone omstandigbeden zou moeten
leiden. Voor bet eerste is een groot, voor bet tweede
een klein profiel van de rivier gewenscbt
Eenige beperking van bet profiel bij stormvloed zou
zijn, tot stand te brengen door ophooging tot boven
stormvloedhoogte van alle terreinen nabij den mond van
den Waterweg buiten de normaal-oeverlijnen, waartoe
slecbts in aanmerking zouden kunnen komen de lage
oevers aan de zuidzijde ten wcsten van bet Afgedamde
Scbeur, tusscben de K.M.-raaien 169 en 174, en aan de
noordzijde bewesten de bergbaven, tusscben de K.M.-raaien
173 en 174. (Zie voor de K M.-raaien bijlage 33).
In deze ricbting zal derbalve geen afdoende oplossing
kunnen worden gevonden, zoodat voor beperking van
de boeveelbeid binnenkomend water alleen in aanmerking
kan komen vermindering van den aanvoer bij stormvloed
door de Brielscbe Maas.
Uit bet door de sub-commissie Bi ingestelde onderzoek is
gebleken,blz. 131, dat de stormvloedstanden op den Rotter¬
damscben Waterweg door de bestaande open verbinding
aan de oostpunt van Rozenburg in bet algemeen worden
verlaagd, omdat de zeer groote vloedkom van Brielscbe
en Oude Maas niet uitsluitend van uit zee door de
Brielscbe Maas wordt gevuld, docb de Waterweg bij
stormvloeden meer dan bj normale getijden die vulling
bevordert. Dit punt werd ook meer uitvoerig door de
sub-commissie Bn-iii onderzocbt, zoodat in dit opzicbt
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naar het door die sub-commissie uitgebrachte verslag
kan worden verwezen.
Het water, dat door de Brielsche Maas binnenkomt,
stroomt dus niet naar den Waterweg, doch vult de
groote vloedkom, gevormd door Brielsche en Oude Maas.
Beperkt men die hoeveelheid, dan zal de vulling van
Brielsche en Oude Maas in sterker mate van den
Waterweg uit moeten geschieden.
Men past hiermede dus feitelijk het sub 2o aangegeven
middel toe, n 1. vergrooting van het waterbergend vermogen van den Rotterdamschen Waterweg, door de
vloedkom, gevormd door Brielsche en Oude Maas, in
meerdere mate dienstbaar te maken voor berging van
water dat door den Rotterdamschen Waterweg wordt
aangevoerd.
Wordt de Brielsche Maas nabij den mond afgedamd,
dan wordt de geheele vloedkom, gevormd door Brielsche
en Oude Maas, aan den Waterweg toegevoegd en moet
deze kom, die thans in hoofdzaak van uit zee door de
Brielsche Maas en slechts voor een gedeelte door den
Waterweg gevuld wordt, geheel door den Waterweg gevuld worden.
Hierbij is de werking van het Spui voorloopig buiten
beschouwing gelaten.
Indien bij dezen gewijzigden toestand dezelfde hoe¬
veelheid water te Hoek van Holland werd aangevoerd,
zou deze hoeveelheid over een veel grooter oppervlak
moeten worden geborgen, hetgeen een vrij belangrijke
verlaging der hoogwaterstanden ten gevolge zou hebben.
Aangezien echter de waterstand in zee dezelfde blijft,
zal het verhang en dus ook de stroomsnelheid in den
Rotterdamschen Waterweg van zee tot aan de oostpunt
van Rozenburg toenemen en zal dus de afdamming der
Brielsche Maas een vermeerdering van den aanvoer te
Hoek van Holland ten gevolge hebben.

Men krijgt alzoo eene verlaging tengevolge van de
vergrooting der waterberging, welke weder gedeeltelijk
wordt te niet gedaan door eene verhooging tengevolge
van vermeerderden aanvoer te Hoek van Holland, zoodat
ten slotte een evenwichtstoestand bereikt wordt.
Het vraagstuk komt er dus op neer, dezen evenwichts¬
toestand te bepalen.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat bij afdam¬
ming der Brielsche Maas ook door het Spui meer water
in de Oude Maas zal worden aangevoerd, dat de stroomsnelheden bij stormvloed onbekend zijn en op elk oogenblik veranderen, dan is het duidelijk, dat een dergelijk
vraagstuk zeer ingewikkeld wordt.
Na bestudeering van het vraagstuk kwam de subcommissie tot de conclusie, dat het praktisch onmogelijk
is, hiervoor een theoretische oplossing te geven.
Waar het betreft een kostbaar werk van zeer ingrijpenden aard, zal men hiertoe uiteraard niet overgaan
bij wijze van proef, alleen met de wetenschap dat dit
werk verlaging der stormvloedstanden tengevolge zal
hebben, doch dient men zich vooraf rekenschap te geven,
hoe groot die verlaging onder verschillende omstandigheden zal zijn, hetgeen niet anders dan bij wijze van
benadering globaal kan worden bepaald.
Het zal duidelijk zijn, dat de te bereiken verlaging
in hooge mate afhankelijk is van den aard van het getij.
Wanneer toch, zooals tijdens den storm van 13/14
Januari 1916, de stormvloed langer dan een getij
duurt en het aan den hoogsten vloed voorafgaande
L.W. niet laag afloopt, zal de vloedkom bij den aanvang van het eigenlijke stormvloedsgetij reeds tot een
belangrijke hoogte gevuld zijn. Voigt hierop een zeer
langzame stijging van het water in zee, zoodat de vul¬
ling langzaam en zonder groote stroomsnelheden geschiedt, dan zal ook de vloedkom geleidelijk gevuld
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worden en zal de vermeerdering van het verhang in het
gedeelte van den Rotterdamschen Waterweg van zee tot
aan de Noordgeul sle.chts gering zijn, zoodat ook de
verlaging op het binnenwaartsche deel van den Waterweg
niet groot kan zijn.
De omstandigheden, zooals die zich in Januari 1916
hebben voorgedaan, n.l. een hoog voorafgaand L.W., gevolgd door een zeer langzame rijzing van het water,
mogen in dit opzicht tot de ongunstigste worden gerekend.
Indien men dus voor een dergelijk geval de te bereiken verlaging bepaalt, kan veilig worden aangenomen
dat deze een minimum is en in den regel belangrijk
grooter zal zijn.
Ten opzichte van de te bereiken verlaging heeft de
stormvloed van 12 Maart 1906 daarentegen, bij een zelfde
H.W. te Hoek van Holland en een zelfden stand der
bovenrivier, onder gunstiger omstandigheden plaats gehad,
aangezien toen de zeestand in korter tijd veel hooger is
gestegen. Deze stormvloed komt meer overeen met een
te verwachten allerhoogsten vloed, bij een samentreffen
van een zeer hoog windefFect met een springtij. De te
bereiken verlaging zal in dit geval nog geenszins een
maximum zijn, daar de bovenrivier in 1906 tamelijk
hoog was en bovendien de stijging van het water in zee bij
verschillende andere stormvloeden nog sneller plaats had.
Wat nu bet berekenen van de te bereiken verlaging
verlaghaT^*^ betreft, is reeds opgemerkt, dat dit vraagstuk langs zuiver
theoretischen weg niet oplosbaar is, zoodat men zich
tevreden zal moeten stellen met een globale berekening,
waarbij van verschillende onderstellingen moet worden
uitgegaan. Deze onderstellingen zullen uiteraard zoodanig
moeten zijn, dat de uitkomst geen te gunstige voorstelling
zal kunnen geven.

§ 3. Berekening
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Voor de stormvloeden van 13/14 Januari 1916 en 12
Maart 1906 is op twee geheel verschillende methoden
berekend, welke verlaging de bij die stormvloeden bereikte boogwaterstanden ondergaan zouden hebben, indien
destijds de Brielscbe Maas ware afgedamd geweest ter
plaatse van K.M.-raai 164.
De eerste methode, waarbij het vraagstuk zoo eenvoudig
mogelijk is opgesteld, is opgenomen in bijlage 6, biz. 228.
De tweede methode, welke omslachtiger is dan de eerste,
doch waarbij in meerdere mate rekening is gehouden
met de verscbijnselen, zooals die zich in werkelijkheid
voordoen, is opgenomen in bijlage 7, biz. 246.
De uitkomsten der berekeningen volgens beide methoden,
stemmen zeer bevredigend overeen.
Voor de bij den stormvloed van 13/14 Januari 1916 te
bereiken verlaging, welke zooals gezegd als een minimum
zal zijn te beschouwen, werd gevonden volgens de 1®.
methode 8 c.M. en volgens de 2®. methode 9 c.M. en
voor de bij den stormvloed van 12 Maart 1906 .te be¬
reiken verlaging werd gevonden respectievelijk 20 en
23 c.M.
Hi emit moge volgen, dat de meereenvoudige 1®. methode
als globale benadering voldoende bruikbaar is te achten,
zoodat voor een te verwachten hoogsten stormvloed met
een H.W. te Hoek van Holland van 3.40 M.+ N.A.P.
en te Rotterdam van 3.55 M.+N.A.P., zooals in het
verslag der afdeeling A is aangegeven, (zie biz, 126),
alleen een berekening volgens de 1®. methode onder C
van bijlage 6, biz. 242, is uitgevoerd.
In dit geval wordt voor de te bereiken vei’laging ge¬
vonden ongeveer 20 c.M.
Wanneer men hierbij in aanmerking neemt, dat de
volgens de 2®. methode gevonden verlagingen voor de
stormvloeden van 1916 en 1906 lets grooter waren dan
die volgens de 1®. methode, dat voorts de onderstellingen
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§ 4. Plaafcs
afdamming.

steeds zoodanig zijn gekozen dat geen te gunstige voorstelling zou worden verkregen en ook de voor een te
verwachten hoogsten stormvloed voorkomende omstandigheden nog zeer ongunstig zijn aangenomen, dan kan
op grond van deze berekeningen met voldoende zekerheid worden aangenomen, dat na afsluiting van de
Brielsche Maas de te bereiken verlaging van de hoogwaterstanden op bet binnenwaartsche deel van den
Rotterdamschen Waterweg bij een te verwachten hoogsten
stormvloed van 3.55 M. -H N.A.P. te Rotterdam 20 a
30 C.M. zal bedragen. Deze verlaging zal ongeveer van
de Noordgeul tot nabij Krimpen tot de voile hoogte
worden verkregen en vanaf Xrimpen bovenwaarts geleidelijk in hoogte afnemen tot op een punt waar de
invloed niet noemenswaard meer merkbaar is, welk punt
ongeveer tusschen Vreeswijk en Culemborg zal zijn gelegen.
Voor nadere bijzonderheden der uitgevoerde bereke¬
ningen moge naar de bijlagen 6 en 7 worden verwezen,
alleen zij er hier nog hitdrukkelijk de aandacht op gevestigd,
dat bij de berekeningen is uitgegaan van de wenschelijkheid
om onder normaie omstandigheden de getijbeweging op den
Rotterdamschen Waterweg boven de Noordgeul minstens
even krachtig te houden als zij thans is. Hiervoor zal
het noodig zijn, dat bij afdamming van de Brielsche
Maas de profielsinhouden in den Waterweg tusschen de
zee en de Noordgeul gelijktijdig worden vergroot.
Met behoud van dezelfde verhangen, die thans bij
normale getijbeweging optreden, en veronderstellende
dat na afdamming der Brielsche Maas bij gewonen vloed
evenveel water door den Waterweg all65n zal binnenkomen als thans door den Waterweg en de Brielsche Maas
te zamen, zal de vergrooting der dwarsprofielen ongeveer
800 Mb moeten bedragen.
Bij de uitgevoerde berekeningen is als plaats van de
afdamming der Brielsche Maas aangenomen een lijn
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van bandijk tot bandijk nabij K.M.-raai 164 bij de
Steenenbaak (zie bijlage 42), welke plaats met het oog
op de diepte en breedte van den mond van de Brielsche
Maas volgens voorloopig onderzoek het meest gdschikt
werd geacht.
Dit neemt niet weg, dat de sub-commissie het zeer
wel mogelijk acht, de afsluiting nog meer zeewaarts tot
stand te brengen, en wel ongeveer bij Oostvoorne bij
K.M.-raai 167, eveneens aangegeven op bijlage 42. De
afdamming op deze plaats zal echter veel langer worden
en kostbaarder zijn dan die bij K.M.-raai 164.
De aldus bij K. iMI.-raai 167 afgedamde Brielsche Maas,
die als vloedkom van den Waterweg dienst doet, zal een
belangrijk grootere bergruimte verkrijgen, doch dan kan
met een vergrooting van de doorstroomingsprofielen van
den Waterweg ad 800 Mb niet worden volstaan. Immers
na de afsluiting van de Brielsche Maas zal te Hoek
van Holland evenveel water bij vloed moeten worden
aangevoerd als thans te Hoek van Holland en bij Stee¬
nenbaak of te Oostvoorne te zamen. Onder normale
omstandigheden wordt bij K.M.-raai 167 te Oostvoorne
rond 4 millioen Mb vloedwater meer aangevoerd dan bij
K.M.-raai 164 te Steenenbaak, zoodat de aanvoer te Hoek
van Holland na de afsluiting van de Brielsche Maas te
Oostvoorne in plaats van met 30 pet. met ongeveer 38
pet. zal moeten toenemen, en dus de profielsinhouden
tusschen de zee en de Noordgeul in plaats van met 19
pet. met 24 pet., of in plaats van met 800 Mb met
ongeveer 1000 Mb zullen moeten worden vergroot, waardoor meer stormvloedwater naar binnen wordt gehaald.
Hiertegenover staat het voordeel dat de bij storm¬
vloed te vullen kom aanzienlijk grooter zal worden en
dus ook de te bereiken verlaging op den Rotterdamschen
Waterweg enkele c.M. meer zal bedragen dan in de bij¬
lagen 6 en 7 is berekend.
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Met behoud van het voordeel, verbonden aan deze
grootere verlaging van de stormvloedstanden, kan eenige
besparing in de kosten der profielsverruimingen worden
verkregen, door bet aanleggen van een stormvloedvrijen
dam bij Oostvoorne en een dam, reikende tot gewoon
H.W., bij de Steenenbaak. De oppervlakte van de door
den stormvloed te vullen kom zou dan even groot blijven
als bij enkele afdamming bij K.M, 167, terwijl men voor
normale omstandigheden slecbts rekening zou hebben te
houden met de kom tot aan K.M. 164, zoodat de profielsinhouden van den Waterweg van zee tot de Noordgeul ook voor dit geval met 800 M^. en niet met 1000
M^. moeten worden vergroot.
De kosten van een dam tot gewoon H.W. bij K.M.
164 bedragen minder dan de kosten voor een vergrooting der profielsinhouden op den Waterweg met 200 Ml
Bij de hiervolgende raming van kosten is derhalve voor
het 2®. geval gerekend op eenzelfde vergrooting der
profielsinhouden met 800 M^. als bij het 1®. geval en
op afdamming zoowel bij K.M. 167 als bij K.M. 164,
de laatste alleen tot gewoon H.W.
§ 6. Raming
der kosten.

Volgens globale raming, berekend met de eenheidsprijzen van v66r den oorlog, verhoogd met 75 °/o, zullen
de kosten bedragen:
10.

20.

Voor afdamming bij K.M. raai 167 tot
boven stormvloedhoogte en tevens bij
K.M. 164 tot gewoon H.W.
Voor vergrooting der profielsinhouden van
den Waterweg tusschen de zee en de
Noordgeul met 800 Ml over ongeveer
20 K.M. lengte ........
Voor bijkomende werken.
te zamen

f

4.000.000

9.000.000

1.000.000
f 14.000.000

De bijkomende werken zijn in het eerste geval hooger
geraamd dan in het tweede, omdat alsdan gerekend zal
moeten worden op eenige meerdere voorziening in de
oeververdediging buiten de afdamming.
Thans rijst de vraag, in hoeverre een uitgaaf van § 6. Nadere be/ 14.000.000 gerechtvaardigd is te achten ter verkrijging
de afdamming.
van een verlaging van ruim 25 c.M.
In dit verband meent de sub-commissie, speciaal wat
de gemeente Rotterdam betreft, op het volgende de
aandacht te moeten vestigen.
Bij stormvloeden, waarbij het water te Rotterdam
boven het peil van 2.40 M.-i-N.A.P. stijgt, wordt een gedeelte der bebouwde kom op den rechteroever overstroomd
en bij stormvloeden boven het peil van 3.20 M. 4 N.A.P.
tevens een gedeelte op den linkeroever en wordt door
vele bewoners door het volloopen van kelders, huizen
en pakhuizen waterschade geleden.
Bij eene verlaging van 25 c.M. of meer zal allicht bij
verscheidene der hooge stormvloeden, een deel der stad,
dat zonder die verlaging onder water zou loopen, juist
watervrij blijven, hetgeen ongetwijfeld een voordeel is
te achten.
.
Veel meer nog zal de verlaging van belang zijn voor
-

Voor afdamming bij K.M. raai 164 tot
boven stormvloedhoogte.
Voor vergrooting der profielsinhouden van
den Waterweg tusschen de zee en de
Noordgeul met 800 Ml over ongeveer
20 K.M. lengte.
Voor bijkomende werken.
te zamen

.

.

.

/ 2.000.000

9.000.000
1.500.000
f 12.500.000
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