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I F T de Vo Zoetwatervoorziening Delflandr. ._. s. _

;)ecember 1947. .51 blz. l} bijl. lit.opgave 40 et., 1,.5 cm.

Door de toenemende verzilting Vll!l de Waterweg onderviJldt
Delfland steeds meer hinder ven zout en langzamerhand _rden
alle inlaatmogelijkheden onbruikbaar. De zeer droge zomer Vll!l

1947 (en die van 1949) toonden aan, dat Delfland zijn 1nlaet
mogelijkheden buiten z1jn grenzen moet gaen zoeken. De volgende
mogelijkheden tot verbetering worden nader bestudeerd:

le. water1nlaat uit de Hollandse IJssel (b1j Krimpen of bij
Kortenoord)

2e. weterinlaat uit de Gouwe b1j Weddinxveen.
ze. wate1'OJlpompen u1t Rijnlandsbo8Z8IIl door gemaal bij Leidsen

dem.
4e. weteronttreltk1ng aan de boezem van het Vijfellandenplan

door een duiker onder de Waterweg.

Becijferd wordt een mex. inlaatcapeciteit ven 10 á 12 m}/aec,
d.i. rond O,} m3/aec/he 1'ear het }6.100 ha grote gebied.
Qrots spelingen ln de bon__tand zijn 1. l'.m. terreinhoogte
en acheep1'8artbelengen niet toelaatbBSr (max. 0.25 m in de
Schleboezem) •

Ook de weterstaetkundige toestand bij Rijnland en Schieland
wordt nader bezlen voor zover deze voor Delfland van belang is.

Een uitgebreide bespreking l'en bovenganoemde plannen wordt
gegeTen met enkele variantan.

De conclusie is, dat een 1nleat blj Leidsendem .e meeste
voordelen biedt en het goedkoopate ls (rond f. 1.500.000), ter
wijl de overlge plannen bedragen Tergen gelegen tussen f. 2•.500.000
en f. 4.700.000, in 't elgemeen zeer lngrljpend zijn en minder
effectief.

OpmerldDg Het gemsal blj Leidsendem ls 1n 195'
komen.
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