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In verband met de afvoer V8l1 grote hoeveelheden zand uit hat Hollands
Diep is het noodzakelijk een normaliseringsplan voor die rivier op te mekan.
Het zoutgevaer bij Rotterdam eist kleine profielen van het Holl.Diep, liefet
zo klein mogelijke. Langzamerhand worden alle benedenrivieren geno~alieeerL
de beurt is thans a8l1 het Holl. Diep. De breedte bij de l.loerdijkbr\li!; is in
19}} bepaald op 97; m, doch hierven moeten de gezamenlijke pijlerbreedten
..orden afgetrokken. ~r blijft dan een protiel. van 'Jl; m braedte en 'J.80 Ol
- NAP diepte over. Dit profiel is ruim voldoende gebleken en ken dus als uit
gsngspunt dienen.
De Biesbos slibt per jaar met bijna 1.000.000 m3 aen. Na de inpolderill8
van de Biesbos zal het vloedvermogen van het Holl.Diep b1j de bruggen nOt!
sterk etnemen. Thans is deze 6; ml1l. m3 , ne inpolder1118 nog }; mill. rti' •.
Het vloed- plus ebvermogen wordt dan normaal 128 m111. ma/getij. Maatgevend
is eohter da max.opperwaterafvoer , d1e op }2; 01111. mS / getij gesteld moet
worden. Het bestaande prOfiel onder da brug kan deze hoevaelheid best verwer
ken.
Bij W1llemstad wordt de breedte van 10;0 m aahgehouden. Cewaarsohuwd
wordt eohter tegen te grote breedtebeperk1118 zolang Amer en N1euwe Merwede
zelf zoveel breedte bez1tten en het ijs vsn die r1v1eren dus samengeknepen
wordt. Feitelijk moeten dus de Amer en de Nieuwe ),\ex-..ede ook vllrsmeld worden
Dit geeft ook yoordelen ten aanz1en van de zoatwaterverdeling en de zoutbestrijdill8.
Er zou 14 mill. m3 zand moeten worden verwijderd uit het Holl.Diap b1nn
de n1euwe normaellijnen. Dit 1s n1et voldoende om er de kribben en nabijgelegen d1jksverhog1118en mee te maken. De kosten worden gereamd op fl.2000,ooO
De vraag wordt behandeld ot de kr1bvelden voor landwinnen or voor zandwinnen gebruikt moeten worden. Het lsndw1nnen w1l hier uitatekend omdat zove
R1jn- Ba Maasslib 1n het "ater aenwezig 1a. Er zouden ongevaer 1200 ha land
ontstaan. Er wordt h1er dan als het "ere een nieuwe Bieaboa ge~hapen nu de
oude gaat verdw1jnen. De gr1endverwerk1~abedrijven, d1e voornamelijk te
Lage Zweluwe zetelen, zouden dus kunnen doorgaan.
Als zandmijn 1s het tarre1n aohter de kribkoppenlijn evenm1n te versmade
Er zullen ong.;O.Ooo.OOO ~ uit geput kunnen worden. "':venwel ·1s er het zoutbezwaer een verbonden: vooral het meng1ngsbezwaar is zeer groot. Door dit m~
gen wordt de grens onc1ddel11jk zeer ver stroomopweerts verplaetst, zoals de
ervaring op de ~aterweg leert. De geprojeoteerde 1nleat bij de Rode Vaart me
l1efst niet verzilten en de mond ven de Kil evenmin. Uit een rivierkundig 00
punt verd1ent zandwinning zeer zeker geen aenbeveling.
De urgent1e van de normalisatie 1a groot, dear yoortdurend zend moet wo
den besch1kbaar gesteld en gezorgd moet worden, det het Hollends D1ep niet te
ru1l!l. wordt. J3agonnen moet worden met het gadeelte van de·L oerdijkbrug tot
Str1jenses.
De Amer zou 1n de benedenrnond eeD breedte-beperking moeten ondergaan ve
;00 tot 400 m, de Nieuwe Merwede van 700 tot ;50 m.
Cewezen wordt nog op het trouwens reede b1j de \ ieringermeer-1npolderi
naar voren gebraohte feit, det landw1nnen veal meer pub11ek voordeeloplever
den tot uitdrukking komt 1n de koopwearde. Uen moet volgens echr. de eoonomisohe waarde van dat lend op ong. tl. 20.000.- per he stellen in plaats ven
op fl. 2;00.-. Ter verdu1delijking worden de begr1ppen "privé-waerde" en
"eoonomische ot Ipublieke weerde" gebruikt. lIen moet niet de privé-",qar"
ven land tegenover de eoonom1eche weerde der zandw1nning zett' •

