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Het Vijf-eilandenplan (repport Alg.99) is ontworpen, uitgaande van de
"maatgevende SV-standen" ven de Stormvloedscolllr.lissie. Deze berusten op het
verdwijnen ven de storrnvloedskuil, voorD4Melijk als gevolg van de beperking
van de komberging bij dtormvloed. 14en kan ook uitgean van het willan hend
haven ven deze kuil om zodoende de beetaande toestanden der dijken te kunnen
handhaven. Het lid der SV-Commiasie Ir J.F.Schönreld ontwierp hiervoor het
plan het Haringvliet ef te dSMCen. (Zie rapport Alg.105l. Is een meer econo
misch vloedkommenplan denkbaar ?

Er kan bij het gebruiken van vloadkollU!len wel a13 axioma worden aangenomen,
dat er vela bezweren aan kleven. Aan de ene kant wil men land winnen (Biesbosl
aan de andare kant offert men land op aan de vloedkoooen of wel wataren, die
land kunnen worden. Ook kunnen twee vloeden achter elkaar voorkomen, waarbij
de laatate da vloedkom al gevuld vindt door da earete. Vooral de grota gevoe
ligheid der wateratanden in een kuil voor watarstaatswerKan ala bv. beggeren of
inpolderen is zeer hinderlijk. Men heeft in een kuilgebied de handen nooit vrij,
negenoeg elk werk veroorzaakt weterstandsverhoging. Aanvaardt men een vloed
komrnenplan, dan begeeft men zich op een weg van eindeloze moeilijkhedan. Uen
loet nooit de moeilijkheden op, doch verschuift dezé.

Nochtans kan nagegaan worden of er niet een logisch vloedkommenplan te be
denken is. Men moet dan in de eerste plaats da stormvloedsbReedten der rivieren
zo smal mogelijk zien te maken, Omdat dan gemakkelijkar en sneller een verlagend
effect bereikt wordt.

De afgedamde Oude 14aas, d.w.z. de boezem van het Vier-eilandenplsn zou een
geschikte vloedkom zijn. Ook de afgedamde Holl.IJssel en de afgedamde Killen
van de Biesbos. Verder is er nog de vlakte van Ooitgensplaat en de zg. ~taart

tussen 'antij en Ben.Merwede, die als vloedkocmen ingericht zouden kunnen worde~

Hoewel hierin schijnbaar iets aentrekkelijks zit, zo ontmoat men bij nader in
zien toch veel bezwaren. De overlaat bij Zwijndrecht naar de Oude ~aas moet
zeer lang worden om het kwantum vloed~ater snal te kunnen verwerken. Ar moet
hiet een constructie bedscht worden, die tot een stand van bv. ~.50+ nog el het
vloedwater keert, doch dssrna bezwijkt en een kruin vsn 2.00+ vrij laat.

Een der zwakke punten van het hier ontwikkelde vloedkommonplan 1s voorts,
evenals b1j het plan van Ir Schönfeld, de economie. Het vloedkommenplan zou,
'list de u1tvoering betreft, ten hoogste r.15.000,OOO goedkoper z1jn dan het Vier
eilandenplan en slechts f.4.000.000 goedkoper dan het Vijf-eilandenplan. Er is
bij het bepalen dezer cijfers echter gerekend op zeer eenvoudige overlsten.
Vermoedelijk zouden 1n de Oude Mass bij Zwijndrecht een groot aantsl kostbare
inlaatslUizen moeten komen en deze zouden spoedig een paer tientallen millioenen
guldens kosten. De besparing vsn het hier ontwikkeld, schijnbaar rationeel,
vloedkommenplan is dus wel als fictief te beschout/en.

Da enorme bezwsren vsn het willen handhsven ven da dV-ku11 die misschien
niet alle in geld uit, zijn te drukken, doch die toch economisch buitengewoon
zwasr wagen, zijn daarbij nog niet inbegrepen.

Niettemin zou het vloedkommenplsn een geduchte concurrent van het aanvaarde
Vijf-eilandenplan kunnen worden, indien men een de schijnbaar eenvoudige oplos
sing tijdelijk de voorkeur zou willen geven. Tot de conolusie wordt gekomen,
dst ook aan een tijdelijk vloedkornrnenplan grote econo~ische, financiële en andere
bezwaren kleven. Het moge ogenschijnlijk eenvoudig lijken niets anders te doen
den de dammen in de rivieren te leggen en de dijksverhogingen voorlopig achter
wege te leten, doch bij nader inzien blijken de bezwaren dssrtegen groter dan
men op het eerste gezicht zou verwachten.

Het berekenen van dit vloedkomnenplan zou een aantal jaran vergen.
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Beschouwingen over een vloedkommenplan in de beneden
rivieren.
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Dr Ir J. van Veen.




