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Vrfl!!&.êtukken verband houdende met de ver3.2uti!!L der benedenEi vi eren.
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1938.

Vvor de nsaste toekoMst zullen bel~ngrijke vraagstuk~en in
het gebied der benedenrivieren opgelost moeten worden, verb~nd
houdende ,."et de zout bezw'lren, de di ,iksverhogi ngen en het zandgeorek.
Rr zal da'lrbij rekening ,."oeten worden gehouden ~et de belan~en der scheepvaart, die der land- en tuinbouw en ~et de veiligheid tegen stormv oeden. ele beide eersten strijden tegen elka~r, doch zijn zeer groot en het valt niet te zeggen wie van
oeide de iJel9.np'rijkste is. !let in de derde pla'lts genoemde belang, de nodig geachte dijksveioetering (zie ~lg.54), is de aanleiding, waaru~ de kernvra'lgstukken van de oenedenrivieren thans
alle aan de orde ko~en. Zij stellen ons onMiddellijk voor de
vraag of het huidig net der benedenrivieren gehandhaafd Moet
blijven of dat tot ~en eenvoudiger stelsel ~oet worden overgegaan. ~it zou nl. aanzienlijke besparing op de dijksverhogingen
oetekenen en een betere bestrijding van het zout mogelijk maken.
De huidige tuestand wvrdt eerst nagegaan. Het zoutbezwaar
is sedert 1908 sterk toegenomen en neemt nog steeds toe. De
schade voor de tuinbouw is reeds groot. Delfland en Echieland
sta'lO aan de grens van het brakkE gebied "et hun inlaten, de
drinkwaterleiding van 1otterd~M eveneen~.
~e zandpoei tie in het -'lesten des lnnus is slecht. Gaat men
door met het baggeren van ~nd uit de benedenrivieren nan neemt
het zoutbezwaar toe. 'Tit de \7~terweg moet echter steeds ter wille van de scheepvalrt geoagaerd worden.
'Ielke middelen zijn er Om het zout te oeteugelen ?
~
~ betere verdeling van het 1il~ater.
Langs "1otterda", zou meer 'ijnwater gevoerd moeten worden.
~et stemt echter neerdrukkend, dat de zoutgrens sinds 1908 op de
Waterweg zo sterk stroomop'l'aarts is geko"len niettegensta'inde de
zoetwateraf'voer langs -'otterda,., "let 47 % toenam. De f'iieuwe "erwede Mag feitelijk niet verder verruimd worden. Het Hollands
Diep moet verkleind worden. lanneer deze kleinerF ,."iddelen niet
mochten baten om de zuutgrens beneden "otterdaM te houden, zal
",is[chien een stUlV in de "oven.,ond van de lieuwe "er"ede niet
te verl'" i j den zi jn. ')e YJ.l zou c eteugcld ,.,oeten "-0 rden en de
!aord verruimd. ~onder stuw schijnt uiteindelijk bij open Kil
geen goede verdelinp- vnn het 'Ujnwater "logelijl<. ';en studie is
opgezet om de gehele toeko ·tige distrioutie van het lijnwater
bij lage standen te onderzveken.-(ve zuetwater-huishvuding van
'lederland; Alg.88). De vourlopige indruk is da:lroij, dat deze
hoeveelheid VJur de toeku"1st n'11.1"lieli jks genoeg zal zijn om ons
land te bedienen.
~
~rbi!t erin&... door_..Q.!merkl!!e de.L:!.1oe.9.9o e'y~e lbi!d el'....
Je vloed vuert het zuut naar cinnen. Luor de rivierverbeteringe'l en door ct e hqvenll'1nleg zi jn de vluedhJeveelhe r 'en van
de "ia ter'NeR; zeer tvegenJmen. Gelegenheid tot IJ eger!ü ng i s er
echter nog in uvervlvect. "en. kan ov. de :"011. IJssel afd!lmnen en
het complex Oude ·'f.lqs-Jpui-3rielse ·'88.S eveneens. (Vier-ei l'l.nden
plan). ~Aen vermi jdt daarmede tevens het ver}:ogen van 171. k", dijk,
doch er staan natuurlij< sluiskusten en :mdere bezwaren tegenover. ()ezoI'gd zal dun Moeten ',vorden,dat de inlaat van de nieui.e
boezem Dij Zwijndrecht niet verzilt.

1)e voor- en nadelen van dergelijke ingrijpende plannen
moeten n'ider tegen elkaar worden af ewop:en. <:r zijn tal van
variant-oplossingen '!10gelijk, doch in het a17emeen schijnt het,
dat het heor,en van een gr00t aantal 0pen en diepe, doch gedeeltelijk verzilte, oenedenrivièren e n weelde is, ,!ie 'vij ons op
de duur niet zullen kun'1en ver00r10ven. "et reeds in vroeger
eeuwe.1 gev0lg,Ie :,eginsel van het bui t.enslui ten der zee-invloeden, Ivaar dit enigszins ""l0lreliJ': is, schijnt 00k '00r de t0ekO'!1.t van waarde.
')A:>?v ~;~ : .,,1 g.
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Ir • •T.!.l'. uc)}Ë.!:1fel.!.h .;:~iEs~tekeni.2E~n n'l:!~',n l~il~l.!}!LY~.!L~~
nota van [r. van ';een: VrFl~"'stukken enz •
. _------------------------------Schr. heeft met veel :,el'm,,\ste' l.ing ken"is geno'1en V'ln de
~,et a'm de orde ctel.len van reze vrasgstukken verdie;1t
~ijzondere lof. Hij l"1eent echter, dat in de ooven"'1vnd v"-n de
rieuwe "'erwede steeds geuagf"erd mJet worden, vrndat an,jers de
ijsUrekers daor n~et kunnen varen. .en stuw ~ij lerkendA'1 zou
verl"1oerelij~, ook indien men hier niet b'lg erde, tJch wel noodzukeli j~{ zijn • .\angestipt wvrdt, dat in een jasr I1ls 1921 gedurende Oijn~ 2/3 gedeelte van dat ja'lr de afvveren gelijk aan
die van uLR of kleiner waren.
·)e grovtstc "ooosdoener" onder de rivieren, wat het zvut
betreft, is het Volkerak. :;chr. vru."gt of het llarino:vllet niet
gesloten kqn worden. Hier kan een geschikte vloedkor:1 V:1n ge.,'lakt worden, zvdat de kostuare dijksverhogin '3~erken zouden
kU'1nen 'vorden besp'l."Ird. (upmerkin,,: het ';olkerak,het ;;ijpe enz.
zJuden dan echter verzoeten, hetgeen de oestercultuur zou verrlieti~en. )
Het terugdringen van het zoute en br~kke water door toevoer van grote hoeveelhenen zoet water in een vrij stromende
benenenrivier is een zeer verspillende wijze van georuik van
het beschikbare zoete water. "en mvet "a,.rol"1 liever de ::'anr'en
aparte ,-.oetw,lter-leidingen geven oui ten r.e rivieren om; het
zoutbezwa~r op de rivieren wordt da'l.rdJvr ~eringer.
.\1 "1et al moet <:e zvetwater-huishouding v"n on" land nog
sO"1berr'er worden inpezien dun ir. van "een reens noet. Ook wordt
op goec'e gronden de z'l.ndpositic Vu. ::'r.van Veen sO"1ter ingezien en schr. kan dit inzicht delen, vfsch00n hij ~eent, d3t
veel zanà onttr0kke1 k~n wo~den aan de zeer rui~e ~eeuwse en
_uidholl'l.ndse stro'1e"1: (Up"1erkl'1g : fit l<;>ltste is jui:ot, ']0ch
"!··.·,kt het no !"'1'l 1 iFeren dezer stro"1en no'iirr.)
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