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WATE.RSTAND VAN DEN RUN TE. LoeIT (IN m+NA.p)

VERBAND CL-GEHALTE IN 1906 EN tl932 VAN
RLJNWATE.R TE. ROTTERDAM EN 5TAND-LOBIT
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Schr. wijet aaD de hand van foto'. ell grafiekan op bet reit, det het
zoutgavaa'r 111 ons land l8D8Z88111 u"ader sluipt en dat dit gevaar geel1szlns
ondersChet mag lYOrdel1. 'GawazeD wordt o.a. op 3obouweD el1 Voo1llla. dle bazig'
zijn sterk te verzilten en op het zo gevaarlljk liggende Westl8Dd. Blj
verziltlng verdwijnt eer.t de tuinbouw. daarns volgt de l$Ddbouw en van de
veeteelt blijft aiteindaliJk elechts de schapenhouderij over.

Tot 189} kon mell nog zoet water !nleten uit, de Waterweg door de Oranje-,
sluizen, 5 ka ven zee; in 1'121 zeg Delfland zlch reeds genoodzaekt het bin
nenl.tell blj .aassluis te verbieden en in 19}4 bleek reeds'geen vOldoende
zoet water blj de Vijfsluizen. 21 km von zee. beachikbaar'ta zijn. De bouw
van de Parkhevensluis, 28 Iem van de mond. vormt dearna de nieuwe oploseing,
dooh deze eluie l1gt aan de uiterste bovengrens van Delfland.

Ven Voorne komen nog ernatiger klachtell. In 1?3} bezet het slootweter
2}1 8 426 ms Cl per liter, in 19}1 waren reads '10 ~ der monsters boven }OO
ms, 74 ~ lioven 600 .mg en 48 10 boven 1200 1ll8. In 19;8 wareil zij nog hoger.
In aanmerking namende det een gebelte van }OO mg Cl per liter j."eed.s te ve8l
is voor de tomaten- en druivencultuur. ia het duidelijk dat dê nood hler
reeda hoog gestegen is.' J '

Vergelijkingen werden opgeate~d tussen zoutgehelte-~~tingenvan 1908 en
1'138. In eerstgenOemd Jeer werden oijfers verzameld voor de watervoorzlaning
ven Delft. Vooral bij lage Rijn-afvoer is de toen8l!ling van hel; z.outgebelte
bij Rotterdl!llll. VIJfslulzen en Msassluis goed te merken.

Zeer bezwarend la ook. det het zoutgehslte van hat Rijn"eter zelf toe
neemt. Voor lege waterstanden ven de Rijn la sedert 1'06 bet Cl-geb.altie ten
nsaeteblj verdubbeld e~ het nadert thans 150 Îl 170 mg C.1/1. Het verversend
,",mogen wordt dus steeds zwakker. Deze toeneming Ieomt door dll leal1mijnen
in de Elzas en het zoute water uit de mijnen in het Roergebied.

Bij Spljkenisse nam het Cl-gehelte bij lege Rijn-afvoeren a,inds 1'08
toe V8D onge~eer }O tot 1,00 ag/l, bij de Vijfslu1zen (HW) ven ongeveer 180
tot ong. 1250,' bij Rotterdam (HW) van ong. 80 tot ong. 200.

Schr. gsat vervolgens de mogelijkheden na om het zout tè beetrijden.
Hij wijst daarbij op het mengen van zout en zoet water. Dlt geschiedt op de
Waterweg intensief door de hevenko~a~ en dOOr de scheepvaart. Ven een ver
groting ven de zoetweter-afvoar door de Waterweg verwaoht schr. weinlg, omdat
dit 1n het verleden ook weinig heeft geholpen. Sinda 1'108 nam deze blj Rot
terdam toe met 30 1-, terwij 11 OndSnkll dst, het zout lendwesns kroop. NoChtana
zal men dit middel zeker te baat moeten n8l!len, doch tevens moeten krachlriger
maatregelen genomen worden. '

Aanbevolen worden de volgende elgemene middelen :

le. De zoute kustlijn van ons lllnd verkorten. De Zuiderzee-afdlllllll\lng ver
kortte die bijv. van 1500 tot 1150 Iem.

2e. Onderhandelingen esnknopen met buursteten teneinde een mex. Cl-gehalte
van het Rijnwater van niet hoger dsn bv. 150 mg Cl/l vaet ~e stellen.
liefst nog leger. '

}e. Het Rijnweter distribueren, deeDOods met behulp van stuwen of oppotten
in onze mer,en voor droge tijden.
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Indien de huidige consumptie ven Rijnwater door het Hoogheemraadschap
Rijnland als maatstaf voor het gehele lage deel van ons land wordt genomen
(rond 1.000.000 ha) is daarvoor nodig 220 ma/sec. Voor drinkwaterbehoette
komt daar 11 m3/sec bij. De Rijnstvoar ia in droge tijden te stellen op
100 ma/sec, zodat slechts 410 m3/secooverblijtt voor het °tegengaan dar ver
zilting•

•/anneer dus de 1.000.000 hs dezelfde eisen stelt"als Rijnlend, zal op
de benedanrivieren in plaats ven 700 nog 470 m3/sec beschikbsar zijn. Deze
sprong, die voorsl veroorzaskt zal worden door de weteraftspping vis de
Gelderse IJssel is groot en zal varmoedelijk de zoutgrens tot boven Krimpen
doen verplaatsen.
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