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VoorluPlge nota inzake de verzouting der be~nriyieren (wat~rinlating voor TI~Ifland~
1935.
17 blz. 20 bijlagen.

Delfland vroeg bi j schri jven van 2 Ap ril 1934 of de verbeteringswerken in de benedenrivieren het water op de Rotterdamse Waterweg hebben kunnen doen verzouten, en zo ja, of uit
dien hOJfde nog verèere verzouting is te vrezen. Het ~oogheem
raadschap wi jst op het grote belang dezer kwestie. InJi en het
water ook voor de kortgeleden in geuruik geno~en Parkslulzen
zou verzouten, zou Delfland in droge tijr'en voor moeilijkheden
komen te staan.
Na de gegevens verzamelà en oe werkt te hebben ko~t Schr.
tot de conclusie, Gat voorlopig moeilijk aan de algeMene indruk knn worden ontkomen, dat het zout oe zwaar op de ~oordelij
ke benedenrivieren (Waterweg, 0uie ;l.a·ls, :lrielse :.laas, 30tlek)
toeneemt. Dit niettegenstaanne de afvoer van opperwater door
de Waterweg sinds 1917 .is toegenomen met 43 ó en ook de üude
1.1'I8S veel meer opperwater afvoert dan voorheen.
De vraag, of door verdere verruiming der I.enedenrivieren
in de toekomst meer zout zal zijn te verwachten, zal nog verdere studie vorderen. Of een verzilting tegengegaan zal kunnen
worden, voert onmiddellijk in de richting van zeer grote vraagstukken omtrent de verdere ontwikkeling van ons rivierenstelsel.
Delfland's inlaatmogelijkheid naast de Parksluizen zal bij
doorgaande verzilting nog oetrekkeliJk lang in staqt zijn voldoenc'e zoet water uit de rivier te leveren. Mocht dit echter
onverhoopt oQmogelijk worden, dan zal gedacht moeten worjen aan
een toevoer uit de Hollandse IJssel of uit de boezems van Rijnland of Schieland.
De.grafieken van het rapport worden vuor de volgende jaren steeds bijgehouden.
t3eschouwd worl.en de volgende reeksen waarnemingen
Rijkswaterstaat in 1933.
Drinkwaterleiding te Maassluis.
Delfland bij Vijfsluizen.
Drinkwaterleiding te Rotterdam.
Zie ook rapport A.lg. 69.

