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Dr.lr,J.van _een.

RAPPORT ; Alg. 5~
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Beschrijving :lotterdamse Waterweg.
1939. 16 blz. 15 bijl.

Er wordt een algemeen overzicht gegeven van de ontwikkeling
van de ~aterweg. Het vermvgen van het Scheur bij de Kruithaven
na~ van 1878-19)5 (55 jaqr) toe van 50 mill. tot 1)0 mill. m3.

De duur van de eb- of vloedstroo~ is daarbij weinig veranderd;
thans zowel als vroeger was de verhouding ong. 8 uur eb en ~~ uur
vloed.

In de toeko~st zal het vermogen nog wel gruter worden, want
de Jaterweg zal nog wel meer van de komberging der benedenrivie
ren voor zijn rekening gaan nemen, terwijl nieuwe havens vlln I~ot

terdam deze nog extra zullen vergroten. De struomsnelheden op de
,'laterweg na"Tlen eveneens toe, omdat in het alge"le.'n de profiels
verrui~ing geen gelijke tred hield Met de ve~oRenstvenemin~. In
de str..lOmdraden tre'Jen thans dagelijks naxi~a up van 1. 40 !1/sec.
Oij de !estgeul en 1.60 mlsec in de ~ond. Het uiterst Maximum
zal ."en kunnen stellen op ) mlsec. Dit is bepaald te veel voor
de scheepva~rt,vvorql vvvrLde vqqrt met kleine lllngzame schepen.

~en overzicht wordt gegeven van de aard van de zoutwig en de
da~ruit qf te leiden verschijnselen van de vó6rondervloed bij H.
v. Hol;J.llnd en de na-0ndervloed bij de :Vestgeu1. Het ver landwaarts
trekken van het orukke water Moet olijkens ."etingen huofdzakelijk
toegeschreven worden aan de sterke ."engin'S op de ',aterweg. Deze
menging is gedeeltelijk een gevolg van de scheepva~rt, doch voor
namelijk van de ~anwezigheid vlln havenkom."en in het orakwllterge
bied. Hoe gemengd het water van de 1aterweg is,leert een vergelij
kinp; van de registraties vlln het Cl-gehalte lan!,s 'VIlterweg en Ou
de '·aas. ;lij de eerste is de overgang van zuet op zout zeer ge
leidelijk, bij de laatste abrupt.

In zeer nauw verband met de oewegingen van zout en brak water
staat het aanzandings~ez'l/aar,waardvorhet benedendeel van de '7a
terweg oekend is. Het orakwatergebied is belast met zeezand en z~
slio. lIet zeezand kan niet meer in zee terugkeren vanwege de zout
wig en de landwa~rts gerichte reststrv0m bij de bodem van de mond.
Het gebied boven de brakwaterzOne is goed voor havenaanleg, mqar
daar beneden zou men geen open havens moeten maken:le omdat zij
de zoutgrens zo nlldelig beinvloeden, 2e omdat er zoveel slib in
neerslaat. (Zie rapport, 19. 31.)

Een sta~t ~ordt gegeven waarin de opslibbing van de verschil
lende h~vens 13ngs de 'laterweg Olijkens de geoaggerde hoeveelhe
den wordt vergeleken. Bij Rotterdam blijven zelfa diepe havens
nog vrij goed op diepte, in het brqkwater-geoied slibben zelfs
de ondiepe hqvens tot 2 m per ja3r Il~n.

De vlqrdiepte n'll!l a~nv'lnkelijk snel toe, later lan!:'"zamer. De
":tueen ',!ary" zou bij HW tut lotterdll'11 kun en vpvaren. Je vaar
breedte (20J ~ 250 m) is th'ins te weinig geworden. Men ginq dan
ook reeds O'11streeks 1933 over tot wegbaggeren van de uiteinden
van de onder''''lterkrioOen van èe zuidelijke oever. Dit verbreden
"ag evenrl1s het verdiepen niet '11et grote schokken ~e euren. 'l'e
geli~,' moet de -situatie V .. l (;e oeverlijnen worden he~zien. Vroe
f:'er, toen de rivier klein ~n s'11'11 was, "laren oochte'1 zoals bij
"a saluis vvvrkvMe'\, wel goed. ','hans ,zijn hier f0rfere bo;-a" wen
selijk (zie r~pport ~l~. 99). Met de ophogin~ der l'ln:r de ri
vier p:ele.ren terreinen is sin4ö vele jaren rekenin;· met e'n f<e
wijzigd tracé gehuuden.



De Waterweg dient men te splitsen in een "havengedeelte"
en in een "toegangsgeul". Het gedeelte boven de ',7estgeul is
reeds verstard, doordat allerlei industrie@n, werven en ha
vens de oevers volledig heb oen vastgelegd. Het deel beneden
de'{estgeul moet ruiMte worden gelaten Om zich als toegangs
geul te ontwikkelen. :,'en kan hier beter geen open havens ma
ken en geen industrieën vestigen. Loodswezen m3lkt daartegen
ook oezwaar. Het oest is dit riviergedeelte te beschouwen als
de toegan~s~eul, W83r de schepen snel en veilig moeten kunnen
V'ir'ln 0"1 het havengeoierl boven de Yestgeul te bereiken.




