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§ 1,

AlgqEseone otasehgiiTlng Tan h«t plan.
Do hoevoolhold m&t water, dla noodig Is Toor d® driitoaterroor-

zlening, Boaat voortduread too. Bi j dezo voorzloaing is aan d® bmiadearivlerea tn oas laad reeds ©ea bolangrljice taai toebodeeld oa hat is
to var^aohten, dat bij de tosaomeade beyollciagsdlcbtbeld, deze taak
nog e«a niet goring© uitbreiding zal oMorgaan. Andorzijds la, bij do
toenetnonde Inteaslyeerlag van don bodeacultnur, in do aan dsn bonodea^
loop van onzo groota rivierea golfsgea lag© landon ©on strevon wear t©
noia^ offi do boezoBipeilen van oazo poldergebiedan raeer daa voorhaea bin*
n^ aauw afgebakoad© greazsa te bouden, ast bet gevolg, dst steeds
hoogere eiscben wordea gesteld ©an do looziag, zoowal als aan do waterinlating. D© mterinlating beoft niet mesr, zooals vro^ar, alleen d©
taab c® bij ts dragon tot bet op poll boudon van do boesoas, docb
bsoft togenwoordig als belangrijlce navenfuactie oa bat boezeawater ts
ververscban. Als gevolg van ©en ea aaler aijn do boeveelbsdea water,
die voor bet inlatea op de verscbilleade poldergabled^ zijn vereiscbt
sn die aan de benedearivieren moetea worden onttrokken, evenoens voortdurend toeaoEasads.
Met d©ae atlJg^Dds vraag aaar rivisrwatsr, dringt zich do boboefto
near vorea om t® zorgea, dat dit niet all®®n in voldoeead® boevoelheid,
maar ook in do aeaat gewensobto boodanigbeid aamezig is, Dit problsa®
is in do laatsto jaraa eon bron van zorg goiiordon, doordat de beu0dffl:irivierea ea wel in hot bijzoader do Hieuws Kaas, to^oaen zlin gaan verto oisa van oan toenoiseade vorzouting,
aredonen biervan laoetan voor da
laetetgesioesido rivler, waardoor hot water von do
ea d© Waal naar zao
wordt gevoerd, in bet bljzondGT wordoa gesoobt in da vermiaing van den
vaar.sE0£ van Hotterdaa naar zee, Niet allssn door doze verruiistng, maar
ook door don aanleg van In open verblnding set de rlvler staando grooto
havenbekkoiis aan bet eind van da vorigs sn aan bet begin van doze eouw,
is de boevoolbeid zout isater, die bij elk getij naar biaaen kc®t ea
daarmd© de vorzoutlsg, voortdnrend to^oaomsn.
Do seost voor do band llggoMe laiddelewa oA dit onval to bostrijdon, zijn oa d© ke^berging to voTOinderen, bebgeoa zeggen wil, dat do
opporvlakte van all© net de rivler in open vorbindiag staando wateren
zoovoel raogolijk wordt verkloind, en cm moor zoet water door de door
bet zont bedreigdo rlvieren tot afvoer to brengea. Bij dit laatsto
middol diant echter ts wordoa ovorwog^, dat bet zoet© opperesater zaar
in zoor boacbeiden hoavooihedoa ter bssehlickiniE is, Juiot In drogo
tijden godurondo bot zomorseizoen, waimoor do watorbehoefto hot grootst
is, is de opperwaterafvo®?, als regel bet geringst, Ifeialt do rivior-stand-

-
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«

stand beneden O.I.*W,, dan la do boscblkbar© hoovaolbeid zoat opperwab^r
aoo

kloia, dat dazo mat zorg moot wordea TerdeeM.
Hat b©2s,ifa3r van da Yairzouting

is niat alleesn aaijw^ig op do

Hiatmo Maas, maar dost zicb ook Toor In hot soordos das Lands. Cfea eon
voor do tookomst be'rradigsadea toostand be vsikrijgea, sullen in verband hierfseds bopaald© ©ischsa moeton sjorden gestald aaa aoa laag soutgshalto van hat IJssalnaer.

dib sieor, dat op sija baurt bloot staat

aan varzoutiag, als gevolg van hat zoewatar, dat door da schutsluizon
in don afslulbdijk an door sdidere oorsakon naar blnasa Joint, sal bi^lvo
voor da driitoatoivoorzierilng, water coaten wordea ontleand voor da roorsienlng van Gronlngwi, Friesland, Kooird-Kolland an Drenthe

voor da V03>4

vsrsching van hat Koordse«&anaal. Hat hiertoo bawjodlgde an do hoevaalhoid water, dia lioodig is voor da vardasping in droge tijdan, noet wordea
aangevuld net water ult d^ IJsssl. In varbasd hia^ROda kan van d© ho#vaeiheid water, die in drag© tl^Jden langs dasa rivler wordt afgavoerd,
niots worden genist. D© gedacht© am ter will© van de bevsarbaarhald van
d«Q Hader-Rijn ©n

4© Lsk, a®«* water door dese rlviar to doen strocaaen

tea kosto van dan IJsael, ws^rto© laatstgenoande rivier sou noetan wordaa g^aaaliseeird, moest daaro® worden verlatsa.
Wil man tar bostrijdiag van hot zoutbeswaar masr zoet water tot
afvoer brengen door da Nieuwe Maas, di© d® asnig© sfvoarweg naar zee is
voor den Banedon-Hija ®a do

dan blijft, ifg«r dit niat kan tea kost©

van den Ussal, goon aMer® wog over, dan hlerto® hat mt®r te gebruikan
van d© Waal. Aangezlen hat, la varband isat d® bsvaarbaarheid van das©
voor de Rljnvaart zoo b@laa0?ijke rivier, bessaren heeft am daar in droS© tijden water aan t® ostleejisn

tm

guasta van deal Nedar-Hijn

m

do Lek

aan da splitsing te JPannerden,sal hot noodig zijn mi dan afvoer to verhoogon van hat bij lags opparwatarafvoeren van da Waal afkcmstlga water
langs de Roord.
Uit doze gedaohte is hat Vi jfolland^iplan gaboren. Met dit plan,
dat botrokklng haaft op oen gsbiod, waarvan ©an situatie is ©angageven
op de teakanlag 1, wordt beoogd on ««a soodanige wijslging to brengen
in den loop van de benMenrlviex^a, dot do hoavealheid zoet opparsmter,
die door da IJoord an da Niauwa Maas tot afvoer wordt gebraoht, wordt
vorhoogd

m

aldus aan hat binnendringea van hat zoute water door laatst-

gaoo^.de rivier paal an

wordt gostald.

Een tweed© gedaehta, die bij het opiakea van dit plan heeft voorgozeten, la o® ©en beperking ta verkrijgen van de zaar kost bare werkom,
di© noodlg zullen zlja « de hoogwaterkearend© dijk^ langs de benedeorivleren, maer dan thans, bastand te doen ziJn tagen stomvloed®!.

Het

cm da sllaadea Rozanburg,
aonda, Vooma an Puttaa, da Hoaksche Waard ea bat Eiland 'van Dordracbt
Het plan heoft tot atrelcking

mat aea ringdijlc te msgaraa «a aldus tot ®aa waterataatkandigo a«®dieid
te Tareenlgaai hlarbij woi^ea da BriaXscha Maas* bet Spui* da Dardtscbe
Kll an da Oode Maas aan bun benedmimond afgedamd an laatstganoeada ri*
vier alsmeda da Botlak aan bun bovamaond. In rulinffli zin

cmrat bat plan

tavens da noxiaalisearing van da Hiouwa Mar^vade <aa bat Hollandsch Di^*
do verruiialng van da Noord* da ooxffialisaarlng van. da

baneden Scboon—

boven, da varbatering vac da dijkaa langs dsn linkaroaver van da Bergsche Maas* do Amor ea bet HoHaadscb Dlap, da iadijklng vac doa Brabantscha Bieabosch* da vesrbetaring van da dijkea van da Alblasserwaard

m. da varbatering van da dijlc«a laags dan racbteroevsr van da Lek* da
NiesjMa Maas, bet Sebaur m. dm Mauwe Wataraag, ©at da afdaiming van den
Hollandscba IJssai.

§ 2,. Eorta geographisebe basehrijviag van da to bescbou-saea baaadearivifiraj
Tor verduidalijking van bat ondorataanda, noga eea zeer oppervlakkige geographisahe basehrijving volgen van da voornsaaste rivlaroa, dlo
bij dit plan zijn batrokkan.
Da Waal an da Afgadmde Maas vereenigea zisb biJ Woudrichesa tot da
Bovaa-Karweda. Be Bovea-Jlerwode splitst zicb bij WarkeMaa in da BanedaaHarwada ea da Meuwa Maiwada* Be Anar, die kaa wordan beschouwd als bet
varlangda van do bovaastrooca bij Eaizeravoar nansluitende Bargscbe
Maas, vareeaigt zieb onniddeliljk baaeden Lags Swalnae met da Klauwa
Merwada tot bet Hollandsch Dlap, Het Hollandsch Dlep gaat bij Willemstad
over in bet Harlngvliet, nadat zicb is zuldelijke rlobtlng beeft afga«
bogaa hat Hallagat, dat zijn voortzetting baaft in hat Yolkorak, Bij bet
eiland Tiengametea, splitst zicb van bet Earicgvliat af bat Vuila Gat,
dot genocmd eiland schaidt van da Hoaksche Waard an zlob daarvoorblj
weer net hat Harini^vliat veraanigt. Da algemema benasing voor da uit«
stonding van bat Harlngvliet in zee, is Goeraescha Gat.
Da Banadm«-Merwada splitst zicb bij hat zoogenaamda Groota Hoofd
ta Dordraeht in do Koord ea da ouda Maas. Op kortea afstaad van dit
pimt ataat met de Ben^an-Merwada in open verbindiag bet Santij, dat
bij Kop van *t Land van de NieuHe Harwedo Is afgesloten door slddal van
de Ottersluis.
Von de Oude Haas takta voorbem bac®im Dordreobt taganover Groota
Lindt in zuldelijke riehting af de Erabba, die bij ’s-Gravendeal ©ver¬
ging in de Dordtsoha Sll. Als gevolg van danaanlog van het Mallegat in
de twaade balft van de vorige eauw, waarraeda aan koirtara varbir^ing ward
tot stand gebracht van Dordreobt met de Kil, ward d# Krabbepoldap van

« 4 •
hot Siland van Dordrooht afgosBodon» Bozo poldoz* kro^ eea TorbiadlBg
mot do Ha^seho laas^ door laiddel vaa oan dam door do Krabbo, waaraedo
dit water ala deel raa eea zijrivier ran de oudo Maas is ka-aea to ver▼allan. Later is door d®ft Krabbopolder eea raargeul gegraToa, van do
Oudo Maas mar hot i!allegat, die do aaam draagt van Krabbogeul* Do
Dordtsche Kil aondt in het Hollandsch Mop uit bij IlHflKssdorp.
Ongsveer > ka beaodoa nolaonoord takt hot Spui in zuidwestelijke
riohting af ran do Oudo Maas. Boaodea Oiid-Boijorland staat dit water mot
laatstgenoende rivier in verbixidicg door nlddel ran hot Berengat, dat
de Berenplaat van het eiland Yoorae an Fatten Scheldt. Het Boreagat is
bij hoog water voor kleins schepen nog wsl bevaarbaar. Het Spui staat
door Klddel van de Boaingen, oea geul door do Sorondijkscho Sllkken,
in verblading met hot Haringvliet.
Ongoreer 2 ka boneden Spiifceiiisse takt© oudtijds in westelijke
richtiag vaa de Cade Maas &t hot Hartelscho Oatf dat ganoosido rivier
rochtstrooks VQx’bond mst da Sriolschs Maas. Door goaoe^doi riri^arara
Is offli voordam galegd* ?;sardoor do noox'delijk daai’vaa gelegen Welplaat in
verblnding is gebracht mot het eiland Voorae on Putt^i.
Do Oudo Maas oiadigt bij do auidalijko punt van hot KTOitellaad,
Dit eiland, dat dri<^ookig is van vom on dat aaa 4® noordzijde wordt
begronad door het Scheur on aan do Suidoostsijda door do Moordgeul,
heaft vroegsr dool uitgemakt van het ©Hand Rozonburg. Het is daarvan
gOBCholden sedort
log.

aanleg van de Wostgeul, ua don vorigea woreldoor»

Op het punt van samenkomst van de Oudo Maae, do Hoordgoui ©a de
Woatgoul, bsgiat do Botlek. Doze str^t zich ult tot het aan hot noordoostelijk eiads van hot Voornseha kaaaal gslegan Hiouvsesluis, on goat
dear over in do Briolschs Maas. De Briolsch® tiaos mondt in zee ult mot
het Brlelscho Gat,
Iladat de IToord zieh van hot puafc van samonkomst van do S^eden^er*
woda an de Oudo Maas over ongevoer 1 km in aoordalijka richtiag hoeft
uitgostrekt, spiitst zich hiorvan aan de weatzljde af do Sietbaan, die
zich ongeveor 2 ka vender wear met de Koord voreanigt. Hot gedeelte
van do Noord vddr en voorblj dozo afsplitslag wordt aangoduld cas de
Pelsert. De polder, dio door boide rivleroa aordt ingoslotoa hoot
Sofiapoldor,
Do Hoord vareenigt zich bij Slikkorvoor met de Lsk, tot do l^leuwe
Kaaa. Bij dit verosnigingspunt spiitst zich tor rochterzijdo van laststgenoonde rivier af do Bakkorakil, dio zich woer met de Hieuwe i&iae var»
eenlgt togenovor Bolaas, Het land, det gels^en is tusschon de Hieuwe

•4Issjs-

.
Kaaa oa

&@

5

draagt de

mm Groot« Saag. Da op v®lo kaartea

aaagogOT^ Kloiae Saag, di® ©ildooaiieUjlc aan da Groots iiaag oaaaXoot,
Is wegg®bae{;@rd5 allaaa da mdcadtng is nog gadesltoliik aansazlg,
Ongevsar tegmoiror IJssatooada iraraoalst da Hieu!»o Maas zieh mat
d«a daaraade in opsa varbinding staandsa lioliandsoiia Ussel. Doas rlviar»
dia bovea Gouda is afgadand, haeft aaa daar noad aou daUa gavoi^d,
dia aanlaidiag is

gmmmt tot bat ontstaaa iraa &m sooganaamdea Stampol-

der. Deaa poldar is van da Kntepaaarsmard gss<^®idan door do dliksloot.

am, dsn linteerosver van do
Riouwa Enas bot aiXand von Brleaenoord, dat rm IJsaoteoado is gascboid^
OJiKlddollijlc beei^^ ijasel^ionde Xigt

door hat Sulddiopjo*
DO Hiauwo Maas stroost Xaags Rotterdoa, ScModaia, an Vlaardiag^i

m

@aat bij do aftakkisg van do lloordgaul over in bot Scbmir. Hot Scboor
gaat oiffiiddoUijk bonodea hot ISnnaal door Roseaburg, waar geao«de rlviss
ia do twoodo halft van do vorigo eouw in baar boaodonl<K>p is afgsd^d,
©if©r ia do doorgrariag bij Bo^ ran Holland, waamod© do

latorwog

word voi^og®. Hot gadoolt® van do Hiouwo Maas ia on boaoden bot barongobtad ^mn Kottordaa, bot Scbsur on do Niouwe Watorsog, wordm twsaaoa
aangedald ala den Rottardaa^bo Saterwog.
I 3, Saagnstolling an IMoollng van do apta ea bljlagon*

DO nota bostaat,behalra eon ialoiding on eon naboscbous8ing,ult aoroi
hcofdstukkoii, acbtorooavolgena babandoioado doa bestaaadon toeatand, d©^
boareegrodoaon, die tot bat oadorbarigo plan babben goleid, do ©jondslage
van bet VljfoilandQnplan, da oascbriivlag ran do to
rolcjen ran do roorgeaimaa

Si^m. tierkea, do go-

mrkm, do to notaoa a(b<ilaiatratiero ©aatregelei

on do kcsten*
Bij do aota behooroa 5 bijlagQtt,s©aur»terd I - ¥ on 46 to^oalagoa,

gemj®ncrii 1 *• 46*
„
Bij da aamenatolllag van do aota booft soor do bodooliag roorgosoto
on ©on issdruk to geraa van da problonoa, die bij hot Vijfeilandoaplan

slja botroMcaa on eea globaal ovorsicbt to rerkrijgen ran do workoa, dll
daamodo

aija gonooid,

Toa van do oaderdeeloa*

don

^®1 ^

gedotailloerde

beaehrljvlng

to go-

Serst nadat ovor do grondsl^jg^i van bet plan

ovoroonstaoiaiag sol sijn rerkragen, kimaaa ovor do ondardoolon afaoador-

f~ heden

lljk nadoro bijsondar/itordsa

op sohrift

gostold*

Bij do b«^aiideiiag van do aaa da baaodanrivier^a uit to ro@r«a
workea zija buiten boscbouwing geblov^ do di jken van bat vast® land
van Nocrd-BPabaiit beaodoa iSilloBStad, bonavaas van Tl®ng.«etOtt,Goero«

^

an Overflakkea an do suidelijk daarvan galegaa oilandon* Do blerbodooldi
dljksvorboocingon

6
dljksvez^oogl33r,da staaa gi^eol los rm. het Ttifellandeaplan mi
tainnai ofKjaderiijk ifordm behaadsld.
D® peilnaton* die isoruea gejqtoasid la de aota, ia de bljlagm
op do toekaalngon, sija alio bodooM t«Q opzichte vaa H*A.P.

-1 -

Hoofdstuk !•
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D» beataaMe toeataad,

Rottard^a ala zeti^avmi.
§ 4»

pe aatertveg van RotterdaB naar aea*
Bij d© ondsrfiaTige plarmen sijJi d® b®laag«B betrokkaa vaa Rottej^Mi

als havaasfcad. D^a aijn ult daa aard dor saak ▼an zulk emx Terstrakkan^
d® betoak^is, dat h&t roor d® baoordoellag dor plaanwi noodig heeft
fcoQgoschonen, a® ovor dezo balemgan, oonige Bodedeolingon to domi, Yoor
zooTer dose batrokkins bebbea op don zoevaartwog, sijn de gegsrona hiortoe aeereiideols ontlsoM aan: l8bb -

do Seter.»eg iangs Hottordaa

naar see, beivarkt door don toecmligea lag^iour van d«n Rijk^atei:^taat
A.T*d0 Groot,

Do sfcad SotterdaB dankt haar ontsikkollng ala sooiiavan aaa bear
gunatige ligging nan don noordolijkea ooiror van de Klouwo Maas* aan dan
noad van de Rotte* Aan de BocKspjes* eon beplsnt© kade lajiga d^ aoordolijkea Uaesoevor, vend do scbeepvaarfc diep vaurfetater, zoodat doze vaart
on dsaroede bob bandelavarkeer zicb koadea ont?.iikkeion, soadsr dat
kunstsiatlge verdlcping ncodlg was.
In de eorste perioaa, waarin Rottordaa eon stork® ontwikkoling
vortooado an die ongeveer ©SEienvelt jsot bet tijdperk van don Uaobtigjarlgea Gorlog, volgden de sctepm bet Brlelsebe Cat, waar in de I60 eeow
nog 10 voot water stoad. hetgeen voor do scbeepvaart in die dagen voldoexsde waa, (21® de teekening 1). Als gevolg van de goloidelijk© verzaading, word dit seogat aan bet begin van do 18q eeuw voor de grootero
scbepen onbruikbaar. Da scbepen werden daardoor genoodaaakt oa met
gebrulkmaking van hot Ooereoscbe Gat see te klesen on de zeevaart volgdo
doarblj de Kleuwe Maas tot Ylaardingen, venrolgens do Code Maas tot
nablj Dordrecbt en van daar do Dordtscbe Kll, bet Hollandscb Diop en
bet Haringvllet.
Ofscbooa do aanleg in ISZ? van bet Yoomscbe kanaal voor do stedoa
aan d® Hleuwe Mms eon belangrijko verbeteriag betoekende, was biermods
bet probleara van den zameg van Rotterdas nog niet opgoloat. Hot kanaal
was in stsat doortocbt to verleenoa aan sebepon seet een leagta van tm
hoogeto 71 a, ©en breedt© van ton boogste 14 a ©a een diepgaag van alot
Eieer dan 5,15

D®20 afmstlngea bielden al spoedlg ®®a bep^kiag in

voor de steeds grooter wcrdende scbepen*

Door de geloldelijko vorzaa-

dix^ van bet Coereeseb® Cat, warden da scbepen bovendien gesoodzaakt m
hot Brouwersbavonscbe Cat blaaen te vollen en daar bsoa lading to brekoa,
alvorons bun vaart door bet Yoornscbe kanaal t© vervolgan.
In den toestaad van den zeeseg van Rotterda® Eiiar zee ia oerst
-afdoeado-

. 8af doeado varbotering gskoaes door dea aanlag van desi Hlmsse Waterwag,

mmTvm mn aituatio vooricmt op da taakaaing 2. la 1858 zond da toeaaalig© lagaaieur vaa den Rljkswaterstaat P. Caland aaa dan destijds tot
d@ beatudeering van bet ondeai-tevigo vraagatuk in het leven geroopen
Raad van d«i Weterataat eon plan in^ waarbij ward beoogd om het Scheur
Innga de noordaiijdo van het eiland Hozenburg, met doorgraTing van den
Hoek van Holland ea afsiuiting van genoamd water aan zijn benedanmosd,
laags den fcortst MOgelt jken wag in verbiading t@ br&ngm. aat de zee.
Het groote voordeel van dit plan boven de aadere beataande plaanen was^
dat de nieuwo rivieraond

kvvaia te liggen op een plaata, wmr do diepte-

lijnea in zee de kust tamolijk dicht naderen, zoodat aan de vedei^ijda
den nieuwea Kaasmond aan to brongen hoofdea, geen al to groote langte
behoefde to worden gegeven. So gedaohto, die aan het ontserp tea grondslag lag* waSy dat nadat laags kunstsiatigen weg sen geul van beperkte
af^etingen zoa worden gegravaa» doze door de working van So getljbewe*
ging zou worsen verrulmd, wnartoo het due in>odig wae om den vloedstroo®
zooveel mogelijk aaa te trakk®a ©n daamede het vermogea aan den nieuwea
rivieraond zoo hoog mogelijk op te voeren,
Het plan van don lagenieur Caland is gevolgd en met d® doorgravlng
weird een begin goaaakt in I866,

Na verloop van tljd bleefc ovenwel, dat

door de kracht van eb ea vloed, dus langs natimrlijkeei weg alleen, niet
voldoende diepte kon worden v^ckregen. Door de stroomschuring was in de
doorgravlng wel voldoende diepte ontstaan, doch do geul was niet breed
genoeg. In de uitaionding dearentsgen, waar do breedts door don afstand
van do zeehoofden was bepaald, bleef de diapt© geheel onvoldoende, De
in 1877 ingestelde Staatscc^Kciissie aan wie onder meer ward opgedragen
te onderzoeken op welke wijze het work met de siesst mogelijken speed m
zekerheid kon worden voortgezet, stelde voor cmj te brekaa met het stelS0l van uitsehurittg door den stroo® ®a adviseerde tot kunatmatig©
voxraing, door uitbaggerlng van de g^orraalisoerde rlvier tot de uitmonding in zee, Hoewel de «et tot verbetering van den Watsrweg volgens de
plaimen van de StaatBO<^ffiiissie nlr®®r is tot stand gskonen* werden de
voor do daarbij voorgenoman verbeteringSR^erken bonoodigdo gelden In
acht<areenvolgande Jaron blj de Sfcaatsbegrooting toogestaan. Aldus zija
in de Jaxren van

I877

tot

I896

do voor de verbetering van dmi zeweg be-

noodlgde wexicaa uitgevoard, waUce hebbea beataan in :
het w^baggeren van de oadiepton in den mond;
hot asnlsggen van een lagen das langs het Zuiderhoofd;
het verruiaea van de doorgravlng;
het Inporken van de voreenigittg van do rivior^ bij de oostpunt van
Rozsnburg;
“faet«*

9
Uet vitcralaea en iiet utoraaliseeiren van het aoheur ea d« !Ji«u»© Maas, aia~
ook iiat laakaa van werksa tot verdeaigiag van da oevers te^ea afslagj
hat makan van een icaaaal iset schutsluls door hat w^telljlk dael van Hozanburg.
Mot da uitvoaring van da hlorboveu genoerada warkan, dla in 1896 hun
baslag kragon an waarvan hat laatatgenomda is g@.iaakt

sen g^sslta

van dan gabaggardeii grond In da Maasvlokto ta kunnen loasan, kan da
Kieuwa Watanveg van Rottardan naar zoo ala voltooid wordan beschou>«d»
In Deceeib^r 1895 bedroog da geringate diepta van bet vaar-watar in
de doorgrtiving, b” ^ onder L,W. De voortdurando groei van de zaeschepan
an vooral 00k hat grootar ^rorden van het charter van desa schapea aoopt#
evaawel tot het n®son van nieuws Esstregelen.ln de eerst© plaats werden
balangrijke bs^gorwarkon ultgovoard tot verbreeding

mi vsrdiaplag van da

vaargeul. Waar door bagger^'srken gecn bUjvende diepte kon worden varkregen, vferd voortgegaan mot da beporicing van da breedte van het grootscheapsvaarKatar door d®a aanlog van laga daumaon ongeveer loodrecht op
de rivier, ssaarmaa raofis in iSfg was aaagevaagon. Ter verstorking van
da getijbewoging ward in latsra Jaren het Zuidarhoofd bovandien varleagd
met een laidm, die ward aengelegd in de riehtlng van dan vlosdstrocas
mat de bodoaling, dat daze stroom, die d© aeiglng vortoonde
Koorderhoofd

om tegaa hat

ta kralpan, eaa near in zuidweatelijke richting ver-

schovan draaipunt son vindmi an daardoor near naar het midden van dan
nieui^an aond zou warden varplaatst. In 1909 ?«'as over de geheel© lengta
eaa doorgaande vaargsul aanwozig van 8,50 s benelsn laagsater of 10 m
banadsn hoogwater. Bij de laatstbatrekkelijk© wet van 2 J'anuari I917
{Stbl,ao,5) betreffande vorbeterlng van -dan Watarsag von Hotterda® naar
zea, werd bepaald, dat van Hijkswege da warkan zullaa worden nitgevoerd
noodig voor de voortzatting der verbatariag van den latea?7;eg, aianvankelijk tot oea diepta van 11,50 a an later naar gelang van da bAoefta,
tot een diapt© van 12,50 m bij hoog'.mter* In de jaren, die daaarop zijn
gsvolgd ia tengavolgo van baggerworkea da diapta tolkens vergroot* Blijk«na de aajaarspeiliagen van 194> badroeg de diente van de vaarg^l
ruisischoots 15,50 m bonadea hoog water, net ultsoadoring van een gadeelte,
long ongeveer 4 km, onmiddellijk benodaa V^laardijigan, waar

^ ankelo

plaataen nan daze diepte enkele dm ontbrak. Ondsr nomala omstandighaden
kan d@ vaargeul, door hat varriehten van baggeraarken, zoo noodig op
12 m baaadaa Laagwater of ongevaor 15,50

n banedaa hoogwater wordm on-

derhouden, Ondar do in- an uitgaklaarda sehapoa laet 00a dlapgang van
50 dm an mear, waarvan hat aantal in 1958

I5 294 badroag, bevond zich

in genoesnd jaar dda schip not ©an diapgaag van 112 dm (Sia verslag 0*W*
1959, biz. 198)* In do planaan tot voortzatting van da varbetaring van
-dan.’

•

dan Watarweg,

10
d«

-

van 1^17* zlja wijsigisg®! opgaas^aa

rm het rivlerbM, Hiarbij la em baiaagrlik® r&tl&mim van de riYi©if

gedacbt tar hoogta van Maasslnis. D® verbetarisgsplaiiaaa, volgsns sfalke
de braedten tusscfesn da lag® kribbea eelsldalijlc aaa to^iamea van 5ZA m
loi 505

§ 5*

tn, z-ijM Oja de -teekenini^ Zaan^egeven.

van h&t haTengabled Inngs da 'Blmim Kaas.

D®

De ©ntwikkaling van Eott,«r4«m tot

van. d® grootste hav^istadsa

van d® werald, Iwadt varbaM ©n gslijkan tr^ mat dea a-anlag ®a ds vorbetering van dTO Sotterdasscbe Waterseg, 2ij vangt aaa la da twe«ri®
halft vaa d© asgaatisad® osuw* nadat da bav«^juitbr©idias gadarsnd®
langea ti jd bad stllgsstasn.* Dm.& stilataad \vas lagatrodea na den grootea bXoeitlJd vas basdel ®a ecboessyaart saa bat eiad van de sestleade
ea la de eorste bolTt ma d© swaatieade eeu«j^ ^aarla te lotterdMs
ysoda 'Sanaa aangelogd* de Oud® Kaverij de Blaak* de Nleoise Haven, bet
Earlngvliat, da Lewebavea, d© Wijniiayea ea de ScbeepaaakersbaTea.

In da aabttlmde

werd allo«3. de aalsbaves aaagelegd.

Toea mea cwistre#::© bat jaar i860 d© beboefte aaa baveanltbrsidlag
bef^on to voelsa, watd hot oog geslagea op de terreiaea aaa dea linker
Maaeower, Hot daarop gsvolgda uttbreidiagsplaa feijeaoord, dat bij Am
aaalag van a±mw& baveawerkea tot graadslag bosft gediend, datoert van
1868, Bit plan bl@M in: den aanieg van de ruia oatworpen Spoome^rm,
aaagealoten am dea noord-ztaid loopmd^ Bpoom&g* 2® Kaaa zou wordffia
ovorbragd en bet aeheepvaartverkwr sou vordea gsleid doos* bet HcKsrdsrbanaal, do latepa Konli^abavea, B® overbragglng van dit water zon bewoegbaar wordea gabondan. Hat plan, dat la do daarop volgend© jsrea in &®zmi
v®ra tot atasd

ward in de jaraa 1814 - I87? gevoled door don aaa-

leg van de Blnnoabaven net de Satrepotbavtm,
Het vssrdisst to w<nrdea. opgoaerkt, dat 4@ Imvcniuitbrelding van Hottexdaa door de overbruggiag van de Maaa m& beparkias oMerglng, aanc^eniea bat ze@bav©agebled in d«. vervolgo op 4® oovors benadoa dsae over»
brugglng saa aaageweaeii ®n de oevsra bovea do brag blortoe prakttsob
bon waarde vwlorea.

Was net d©a evenbodoelden bavea3mniag @sa stcOcgoodcaatroa aaa d^
linker rivloroever tot staad gabraebt, 00k do geleganbeld tot ovoralag
van sassagoed dlonde te wordea nitgebraid. On d» iigplaats voor zeescbopan te vargrooton, serdea ia 1875 ja©ta*boei®a la de rivler aange**
braobt. la de daarop volgendo Jaraa seM bogoonea net do iariohtiag
van d® kada,, die tbaaa do mm draagt van lillialaiiiakade.
la de jarsa 1888 • I895 word do Hijabavea gaeravea on da,arH©d©
word Qffla begin g«aRkt set dea aaalog vaa de groote bavecIcoMOa, die

-Hotterdan-

11
Rottaraam

van >0

aaa dan

-

Maasoorar* Daao Imvaa set em ogp®3nrlak

was aaaimnkalijlc bastj«d voor Rljnschapea, Torn hat massai-

goed^mvarkaar a^anwal blscf gpoaian ea da rivieop geea voldowada lig*
plaats voor hat staads toanomenda aantaX zaeschepaa maer hood^ wMd da
aijnhaTaa uitgedl^t an ala haren roor zeaschapwi Ingerlcht.
(tel in da ligplaats voor Rijaschapaa ta voorzlea ward in l8?Q op d®a
ra3ht©i>I4aa3oevar da Parkhsvaa gagravaa. Daze hav^ zou daol tiitsakea van
©an latar tot stand to hjrengen haveaoosiplex, dat in I907 tegalijJc met
aftakklng van da djruJdca spoorlijn Rotterdaaa-Schiedara goroM kwom ©a saaj?toe bahalvo do Parkhavim, beiioorden

: da Schishaven en d® St.Jobshavffitu

Do aanlog van dit havoncofiplex ward gavolgd door do inrichtiag van
©an groop sbukgoodoroiihnvena, evoasons aan den rechteroever van d® riviori
do IJsaolhaven^do Lekhavon ea do Kelleliav®, die gerood kwsBaaa in I9I6,
Mob de in 19>2 voltooido iierwodehavon, word dtt havoncomplox afgoslotm*
aangsaien varaoro uitbroiding la woatsli jka richting niet me^ mogeliJR
was door do aani^osighaid van ds babouiflag van Sctiiodan on Vlaas^ingon*
Wastolijls: van de Merxedehavon wordon asn.g©lsgd In Sehiadsa do Voor*
havsa in 1769, do WiHioLJiiaahavea in 1914 ea nitgabroid in 1920 on de
Industrleliiivon van de werf Wilton, oiastroeks hot jaar 1920, Tmi wostea
daarvan suerdea in Yloardinsen aangolegd do Vuloaanhaven in 1912 ©a nitgobroid in 192i ©a de Koalngia Wilheleinahavon in 1896 en uitgobreid in
1904.

Door do aaaivozighoid van de steden aan don noordelijken oevor, was
Rotterdam gonoodzaitlct oa voor do zeer grooto uitbrelding van havens voor
lasssa-OTorslag, di# ©erst a&Q.o& m de voltooiing van dan RottsrdsBsseh©
Waterweg, dan liiikor Measoovor t® bllivon volg«i.
Madat in aaasluiting aaa do in 189> voltooids Rijnhav^ is 1894 da
la Kataadrechtscho haven an in I896 do 2© Katondrochtsoha havm rnorm aaagol^d, werdoa. ta IS95 do voorboroidond® soatrogeloa getroffoa tot don
aanleg van do teoodo grout© havonkcai aan. don linker Eaasoover, da Maashavm. D&Z& haven, die gsreodteaan in 1905» bosloat ocai opporvlakta van
58 ha.
In 1907 teas eon vooratol tot aanleg van do Baalhavaa, mot ean
haveaboteisi, dab ©on opparvlak zou boalaan van >10 ha en dat in do daar-

op volgonda jaren word tot stand gobracht,
Dit vroes voor havonaonleg door partloulisrea, welko drol^® door
©Mt plan tot aaolog van do haven Hottordam-Wost, oatstond hot soogmiaaade Kavonplaa ondar Pomid, waarto© onteigealng noodig was van i5(M> ha
grond en waarbij aaa hat gaheolo goblod tusschen Vsaalhaven en de Yond©lingenplaat do bsstasKing tot baventerroln sou worden g©"®v®i, la 1915
-word-

12
word dit pls» aanvaard

-

ward tot ontolgonlng b<^lot€n. Da hierop bo-

trekkiog h.obb«idd ontoigauingswot team 1 Dooambor 1^1? tot stand* Ondsr
don druk van de tiJdsQmstandlgbedsn

m,

dm vox'igm »oi.'oldooFlog« memdm

Burgaaeestar en Sathoudars vaa Rottord^ aaavankolljk niat tot dooraettlag vaa do onteigmlr^ to nooteii advisoerea. De Raad, bovroesd dat paa>*
tioulico^ slob not speculatiore bodoollngon vaa doso groMoa soudoa
neostor

mkem* besloot iattissclim csa toch tot aai^oop over to gaaa, sot

bet gerolg, dat do gs&eelo torralnatrook van da Voadallagmplaat tot
Waalbavaa, wet ultzoadmiag vaa dm Polder Hiouw Parnls, la da hiarop

e&-

volgdo Jarm in banden van do OoKeanta Hotterds® ©vsrglng.
Op dasa grondan teas In l9jS4 da Sarsta Petrolaijffibavaa tot stand m
la laan tbaas bazlg mat dm aanleg van da Tssaad© Patroleunbavm.
Hat ffiodegedaalde over do havannltbreiding vaa HottaardaB is voor aon
groot deal ontlaend aan hat Rapport CcOTiissla Streekplan Usa^lmonde, dat
18 Mai 1938 aan hat College van Gedapntoardo Staton van Zuid-^lland ward
aangabodoa* Volgana daze COTEiissio, die In baar rapport uitvo^iga ba»
schouwingan aan do haveiwntwlkkellng van Rotterdam hoeft gowijd, zijn car
factoron aanwazig, die onafhankelijk vaa bet laadvermogan van do sebapany
die Rotterdam aandoen, op do bavenattbreiding vertragand zullm werkan.
Ala oarsta factor wordt

gm&zou op da vorgrootiag vaa do toxuiemaat vaa

da zeoscsbepen, die ganiddald van 1200 ton vddr dm vorigaa woraldoorlog
tot ongovoer 1600 ton is gestagen, betgean dus zegge^i wii# dat voor aanzolfden aanvoar bet aaatal acbepon tbaas maar

bedraagt vaa vroegar*

Veinroigens wordt ala factor vaa nog 81002* bolajag' gonomd do oaonsa vorsnei*
ling, di® do ovorslag, dank zij aan booger*© aecbanisatie, la den loop dor
Jaran haoi't ondargaaa* Hisrblj wordt als voorboeld gegevm., dat aen scbip
geladan mat 10 000 ton arts, tbana bianon 15 tiran kan word on gelost. Door
bet gebrtilk van BObijnwerpors gaat d@ lossing onafeobroken dag an nacht
door. Selfs in de laatsto Jsron vddr don huidigea oorlog is bet tempo van
den overslag nog belangrljk opgovoerd. In de period© van 15>0 tot 195?
nam de gmiddaldo varblijfsdnur van

5»5

dagea af tot >,2 dagen. Bij bat

massagood wesrd da verblijfsduur zelfa gehalveord*

Hot gevolg van dit grooter wordan van d© scbepen en bet kortor wordm
van don verblijfadmir is, dat pas blj sen zeer groot© toeiicsaing van bat
havenverkaer hat aanlagresi van nieuwa havens aoodig zal zijn* la hat
rapport wordt ton aanzien vaa dese conclusie evenwol em uitzondaring
gomaokt voor bet toonesaanda petrolaxnavervoar.
Uit da gaacbatste oatwikkeling blijkt dus, dat da havens vaa Rottardan in bun huidigo afaetingen ruimscboota voldoende zijn voor de scbaepvaart, die aa torugkeer van normals tljdsoasistandigbaden kan wordan ver«
wacbt.

Blijkbaar net bet oog op

em varra to^omst, zijn bij bet Oeciaeata

lijfc Kavonbodrljf van Rotterdam evanwol planaon in bewerking voor havens
op da torralaan westelijk van do Waalbavan* Do bsboefta aeui dezo voor de
-tpekoKst-

toekwast 6oproj@ct0«nle havanultbreidiug

is gebasoerd op do ovorweging.

dat als getrolg van 0®n voortgaando induatrtaUsatio van overaaoache gebisdon,* hot stukgoedarenverkeer eon relatisvo toenama zal vortoonan tan
opaicbta van hat sasaagoederaavarkear. In da vor^achtlng, dat da bavanstad Rotterdam in daze tomme haar aandeal zal varkrijE®i, aoodat da gelageniiaid tot overalag van stukgoad dient te wordan uitgebraid, ha^t
da badoeling am do Waaltoven. die thana ovensagend Is ingariobt voor
overalag van masaagoad, gaaado/seg

dm

mn grootera baatemming te gevon als

Btukgoaderenbavm, door hat uitbou^an van hoofdea, ^aardoor grootera
kadelangton zullan worden varicregen. Ala coiapanaatie voor da havanruimte,
die tengavolge van dan aanleg van deza hoofden, voor dan overalag van
naasagoad zal varloran gaan. Is i^astelijk van da Waalhavan aan nlauwa

apmi havenkott gaprojactsard*
In aanslttlting

In op«a varbindlng net doza km zijn voorts

induatriehavans g^ro jacteard, bestemd voor klalnara indnatria&i an opelagplaatsan, dis voor zaeschepon bereikbaar rnoetan zijn an tsaarvan da
Ugging in da aabijheld van do stad gewaascht is. Da gaprojaotearda nlauwa
havens baslaan aen opparvlakta van rond 260 ha. Als gevolg van dan ultbou« van hoofdan zal da km van da Baalhavon in oppervlak mat

60

ha wor-

don verninderd.
Tusschan da wastelijk van da Waalhavm gaprojeoteerda havenuitbraidlng an da Tweade Petrolaumhavaa, ligt hat dorp Pamls, Hat la da badoallng OD dit gabled voorloopig niet voor havanultbreiding ta bast^en,
dock in raserve te houden voor eon nog verdore tookomst. Aldus is mat
batrakking tot da havanuitbraiding van Hotterdm. aan hat seheale gebiad
ttisachen dan VoMalinganweg an da Hiauw® Maas, dat aan da oostzijda wrdt
bagranad door da Waalhaven an aan da wastzljde door da Oudo Eaas, aan
best aiming gogevm.
In overemstamlng met hat atroekplan Waatland, is aan den rechtaroaver van dan Hiau^a Waterweg onmiddallljk benadan roortarsimvan aan gasloten zeohavan geprojacteerd, mat aan oppervlak van rond ?0 ha. Deza
haven is avanems door hat Gmaaatelijke Havasbadrijf van Rotterdam voor
de tOi^oBist onfcworpen an »el mat da b^oallng ®b gelegenhoid te bieden
tot vestieing van zeahavaniMustria. In tegenstalllns met hat alland
IJsselmonde, «aar de ondargrond slap is, is de grondelsg bij K>ortars.
haven van aan gunstige saneastalling. Men denkt zich hiar da grootsta
induatriada, als ook badrijvm. wier ligglng op aenlgaa afstand van da
grootst® bevolkingscentra om vorsohillenda redonan aanbavellng zal vardionan (Chemlscho industriodn, hoogovenbodrijf). Hat blijft echter aan
open vraag of hat stichtan van daze gealotan industriehaven in ovaramstaming kan wordm gebraeht met de balangen van dan Watar^tag. Ir zlja
rodmen on deza vraag voorshands ontkennand te baantwoordaa.

6
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Eet belanp van eea oentraal gole6»».Rynvaarthav^.
OP de ala teekoning 2 ovorgalegda aituatie. oadsr sear aanduidenda

de bestaande an de roor de toektssisb geprojectearde bavens vaa Rotterda®,
is zuidelijk vaa de Waalbaven an de daarnaasb geprojecteerde imveaultbreldlng, am bianenhaTan aangeger^, die door siddel van aan alula ia
Terbindlag staat mot de nieu« geprojecteerde haTeako®. Over bet ontataaa
van bet plan tot aanleg vac daao bavec, die door middel van een fcanaal
mot de Oude Haas ware te verbinden, dimie bet volgende,
Zaoala omscbrovon wordt in bet rapport van de Comissle Stroekplan
IJssolmonde. ie bij do havenontwildcolins van Rotterdam »el voldoende
aaadacbt geaebonken aan de aeevaart^ docb in mindore mate aan do Rljn^
sloepvaart, met bet gevolg, dat een doelmatige aaaaluitiag van de zeevaart aan do bianenscbeep'vaart feitelijk oatbreekt.
Yoor de Hijnsobepen sijn vrije ankerplaatsan, aanmakplaatsm
on wachtplaats^ in de rivier aanswtezen. Mnvankelijk wareii de ligplaoteen voor de binnonaobepon reeda tamoUjk vor verwijderd van bet
eigoallJic® zeohavengebied* Werd door de uitbrelding van dit gebied in
weatelijka ricbtiag de afstand steeds grooter. moor nog werd dit bet
geval, doordat m®i gedwongen word de bestaande ankerplaataen in te
perken en near nieuwe ankej^laatsen, nog booger da rivier op, uit te
zien. De steeds grooter wordende afstand tuaschen bet ziob in oostalijke ricbting varplaatsendo zaaartepunt van de Ugplaataen voor de
Rljnscbepen en bet in weateltjke ricbting veracbuivende centrum van
bet se^vengebied, heeft noodzakelijk ton gevolge goMd, dat veel
tljd

kosten verloren gingen met bet been en weer alepen van de

Rijnschepen voor bet laden en lossen. Deze ovm^eging deed de bAoefte
govoelen aai^ e^ eeatraal geiegen Rljnvaartbaven. wear een wacbtrutote
aanwGzig zou zijn voor Bijnscbepen an wear de aankomende slepon zouden
kunnen worden ontbonden. Deze haven zou dan tevens dieaat moeten do^
ala vlucbtbaven bij Invallende vorst en als bergi^tavea voor drijvende
pakhuizon.
Inmiddela bad bet balaa van en bet brengen naar de ankerplaatsen
not bavensleepbooten tot gevolg, dot de vaart op d© Nieuwe Kaas tusscben
deze plaatsen

bet zeobaveagebied steads drukker word. Dit deed de

godacbte ontwakmi

door den aanleg van een tweoden vaar..eg. de Nieuwe

Mans te ontlasten. Aaavankelijk werd daarbij gedaobt aan een Rijnvaartkanaal, dat bij Bolnes van de Nieuwe Kaas zou aftakken, ora RotterdamZuid sou warden gelogd en in de Waalbaven zou uitmond^. Dit denkbeeld
werd edbter verdrongen door een plan os den v^landan zijam van de
oude Maas, de zoogeaaamde Koedood. open te maken. Deze Koedoodrivier,

“die—

1$
dl® ia hot St»r0^pXaa Usssli&oads wordt aaabsToltta, aiou e«i reoht^
atreelcscha

opm verbiMicg vormea tusacbea de Oude Mass m hat iiaTenge-

bied vaa Sott«rdam, Door de Hijavaart langa deaa rivler te rlcbtea, zou
oerateas de zser druk berarea ?*oord wordea oatlasb, ea zou ■rervolgeas
gaiageabeid wordea rarkragm tot dm aaalog vaa aea ceatraal gelsg^a
Rlinvaartharan, Door daze havea racUtstreeks la open verbialiag te br«igsB smt de ijaalbavaa, zou eea zoodaalga rereeirroudiging wordea rerkregm
Tan bet baTenTerkeer van laege aa geladsa Rijaeleapecbepeaf dat dit
ohmiskaabaor zou leiden tot ontlastiag Tan bet drukste gedeaite Taa de
Kieuws Maaa*

De caistandlgbedan, die de b^ioefte aan eea c«itx^al gels^ea Rija?Taartbaven zoo sterk near Torea bracbten* bebbaa zlcb echter al wear

m w&l la Tarbaad net de oatwikkaliag ia de eam^stelling van de Hijavloot ia laatet© jaren rdSr dm buidigea oorlog. Da¬
eaaigsziaa gasfijsigd,

ze

ontwikkoling tocb tooat aaa, dat hot aaatal motorsobepea stork toe-

geaos^tt ls» in Targelijkiag met bet aaatal stoomacbepen, ea dat men er
ineer ea weer toe OTorgast obi ook de goedereascbspen Taa ^otorea to Toor—
ziaan zoodat deze kunaea varea op eigea kracbt. Blijkeas d® uit bat
Hbeinacbiffaragister

or&memmm gegeTsas, die zija Temeld ia dea staat

V, Taa de als bijlag® I bijgeroegde gegevens betreffeade do acbeopTaart,
was bet aaatal tot do Rljarloot bebooreade scbepoa, dat op 31 Deosaber

1935

9S8

bedroeg^ ia i^ril 1540 to^eacasen tot

I8 588,

Dez© toaeae.©

Taa 2000 sobepen bsstoad Toor 23^ ait sleepacbepea en Toor 35^ ait geHotoriseerde goedereascbepen* De sterke toeasEiias raa bet aaatal geaotorisoerde scbepea, die toTens tot aitdrukkiag komt la de gegsToas, T©rneld in d© statm ¥I ea VII, zal do sleepTaart doea Tersiladerea, aet
bet gOTolg, dat de beboeft© aaa eon caatraal galegon punt, wear de
sohepen kuauea wrdea ontboadoa of wordea aaag^aakt, ia de toekcsist
zal Tominderea* Do goedarenscbopea, die op eigea kracbt Tarea, boboerea

ook Met t© waabtea.totdat d© baToasleepboot de taak Taa d© Rijnsle*^
boot oTernoomt, doob kuaaoa ziob bij aaakcsnst recbtstreoks aaar do
pleats Tan lading of losslag beg&T^«
Ofsobooa 4© noodzakolijkheid om t® kcmen tot iaricbtiag Taa eoa
caatraal

g&logm biaaeavaartbaToa dus aiet seep zoo stack aaawezlg is,

ale ziob eesalge jaroa

goledea deed aaazlea, zal sot do totstaadkosiiag

hierraa, ©TOawel ia eoa beboefte wordoa Toorzioa. la bo^erro de mogolijkheid bestaat os don aonlag Tas zulk eea baTea te oosbineerwi sat

de Terlaade Koedood, waarbij dan ia bet kader Taa
hot VijfeilaRdeaplaa eoa keaaalvorbiadiag set do Oud® Maas zou aoetoa
wordea tot stand gebraobt, die zou kimaon wordea aaageduid als Koedoodbot open sakea Taa

kaaaal, zal in eoa

Tolg®ad hoofdstuk aadar wordea ulteoagozet*

r
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aoz^reeht ala goelaavea.
§ 7. Bo bloeltljd Tsa ttordrecht als handelastad,
Zooals ult hat '•olgcffltdo mogo blljkm, zlja do balangen raa Dordrocht
cas havaastad bij do ▼oorgsacjaasi plannoa oveasoer batroickon als die vaa
Rotterdam#
Do stad Dordrecht is als haadelsstad tot grooten blool gekcaam la doi
Orav«Eiti;Jd. Ilaar lining was nlet alleon gonstig aaa hot water, zoowol
vooT do zeeiraart als voor de bictneavaart, maar ook tec opzichto vaa hot

achter liggojide land, doordafc do toeiaaalig® Doardrochtsch® Waard 6Sa gehool Tomde met het Toste land van Koord-Brabant, Aan dszo gunatigo

llgging is oon zwaro slag toegobj^acht door den St.Slisabothavloed la 1421,
waarbij groote gedeslten van de Dordrochtseh© Waard on do tooimaals zuidolijk dasrvan gslegsn Groote f!,aard werdon weggeslagen m IX»rdreoht als
gevolg van het ontotaan van den Biosbosch, van hot aohtor deae stad lig»
gendo land word afgasnodan on op een oiland kwam to llggea.
Tor veikrijging van oen donkbeeld van do voi^Jidoring, die door dan
genooEsdon stoimvloed in don goograjhlschon toestaikl aan doo beaodenloop
van onze grooto rivierea word toweoggobracht, aij vertfozen aaar do kaart
van Snid-Holland In 1421, die ala bijlage is gevoegd bij do besehrljving
Kedorland als polderlaad van Dr*A*A*BookEiaa.
Mode

zlj da haar vorleondo privii^ian, heeft d® stad Iferdrocht

haar machtigo positio als haadelsstad nog geruiman tijd woten to b«^oudea»

Zlj moost doze eohter gaaadewog prijsgeven, toon de privilegi’dn hun rechts
kracht begoanon to TerXlozmi &x bij don overgang van den blool van do
zuidolijke aaar d® aoordelijke Kodorlandm, waarbij Holland moor ©a soar
op den voorgrond trad, hat opkomexMlo Rotterdam den handal tot slch bogon
to trekkon*
Hot verachii in do ontwikkellng van beido steden kcmt tot nltdrokklag in den loop van hare bevolking* la de periode van do oatdokking van
Amerika tot hot eind® v*tn d© Republic dor Vereonigdo HadorlaMoa, bloof
doze voor Dordrecht statioaaair op 18 CX)0 ziolen on sto^ doze voor
Rotterdam van 7000 tot 60 000 ziolen. Thana heoft Dordrecht 64 000 inwoners on heeft Rotterdam 624 000 inwoners, Botterdm on do daaraan aaaslultonde steden SchlMam m. Vlaardingen, hobban tazg^ffii rond ^}0 000
inwoners.

§

Do watarweg van Dordrecht naar geo.
Ttoen caaetroeks het jeer I896 do zeavaartweg ran Rotterdam koa

worden beschonwd als t© zlja aangepast aan do alachon, die aan dozo mart

•^leaden-

- X7 dioodos to wordoQ. gostold aot botrskfeing’ tot do tosnsalige afteotingoa
dor z©0schspea,gingQa «r stesiffiisn op era don zooTaartweg van Dordrocht ©T®a—
aatift

doze oigehon in oYraroeasteHaiaing ta bren^oa* la bet verslag van

de StaatscoBraissl© van 1876, dio bano^ was tot bat iastollen van oral
ondorzook betreffeada dan watorwag van Itordraobt aaar zee^ «ardm zos wa«
teraegan goaoaad, langs walka itordreebt van zee alt boa worden baraikt.
Daza watarat^oa 'sarea (zia da situatie op de teakening 1) t
!• uit zae, door Roospot* itoatan* Mastsst, Zl^pa* Kratraiar, Volkarak*
Hollaadsch Diep an Itordtscba Kil naar Dordrocht i
2. ait sae, langs Brouworsbavan* door Gravaliag^, Kraaaer, Yolkarak,
Honandsch Diap m Dordtscb© Kil aaar Dordrecht ;
>* alt saa, bangs Goadareada, door liariagvliatj Hollandseb Diap an
Itordtsche Eli aaar Dordrecht j
4* alt z©0| iqflga Goadareadaf door Hariagvllatjr 3pai an Oada Mass aaar
Dordrecht }
5* alt zeog langs Hoek van UoHand, door Hlaus/a Watarwag* Hoordgaal an
Oude Maas aaar Dordrechtj
6. alt zee, iangs Hook van Hollaad, door Hleawa Watarweg, Slmwe Maas

m

Koord aaar Dordrecht,
Kaar hat oordael van de Caesaissie di«idea la hat belaag vaa da
zaavaart van Dordrecht aan dan watarseg de aischtsi te worden gasteld i
dat schapaa mat ©an diapgang vaa 6? dm ondar gawone oastandighadea
ta allon tlida, dus 00k blj laagsatar, hat zosgat zoaden kuanea bianeavallan an doar ©an voiliga reede viedenj
dat de alnsta dlepte van hat zai^jat op het buitaagadaalt® 77
op het binaenwaarts geXegan gadeelta ^Z dm ondar lasgwater zem aijn an
de sinsfca diepta vaa den verdarea
70
ondar hoogsatar.
Aan daza aischen kon wordoa voldaan door verbetarlng van da ondar
1,2 of 5 ganoande wat^r;?egaa. Ofschoon de varbateriag vaa den ondar 5 S®*
noar,d«a watrarwag hat kostbaarat was, hcoft da Ccramisaia doza aanbevolea
an daarbij ondar mear ovarwogan, dat daze belangrijk kortar was dan do
vaarwogen, gano«ad ondar 1 aa 2, Da Cogaaissia heaft daarbij vooiiis da
var-ifaGhtins gealt, dat da zich ©ear m mear ultbraideada zaavaart op
Kaulen van daaea watar^eg zoa gabruik mkm, waardoor hat voordael zou
worden varkragen, dat daze vaart daarbij da naawo an zoo druk door bin—
nanschapan bavaraa Koord niat isaar zou volgan,
Tegon da dcn^ da Oomfflisaie aanbavolaa vaarvis^ bestoadan daatijda
bezwerea van tachnischan aard.
aaeaing bestoM, dat iadiea ©on
aadara wag ward g^ozen, tev«i8 zou wordan teganoatgakoeian aan aadaro
gavtiehtige scheepvaartbalaagen. Zoo zou met aan vaarweg door hot Hallogat tovans aan betara saterw<^ worden vrarkregea voor do Zeauwscho vaart.
-Tijdoas-

-
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•Pijdeas hat oadaraoak aratreat hetgs®! zou ?ford8o garordard

om

vaarwsg door hot Hell^t in bmikbaron staat to brengea, word in do
▼ergadoring van do Twoado Kaaer dor Staton Gaaeraal van

22 Deoaabar I898

ooa aotie ingediend door don to«aimallg€Bi afgovaardigds voor Dordrooht,

ran 01 jn, dlo la do ror^doring van 50 April I90I word
aangonoia^ on waarbi^ do Kai^or van Oo3rdo0l w&s^ dat hot Biak®a van o®a

do Hoer S.M.H*

ifiat©r»o^ voor diepgaando schopon van Dordrecht aaar zoo in hot bolai^
was, zoo van doze hav^Mtad, als van do binnonlandscho schipporlj on van
do binneavaart tusschen iiooland en Koord-arabant eenorzijda

m do aiulei^

doolon dea lands amierzijda.
Voiviits oaderhandollng®! sot hot Dopartam^t van Oorlog haddea
aangotoond, dat bij vorbetoring van do vaart door hot Hollo^t, icostl^ro
vordodigingsoorken noodig zoudon zijn, word voortgo^aa sot do vorbatoring van dsn vaarwog, dlo toon door do zoavaart op ISjrdrocht word govolgdl
on dio loiddo door hot Groaroosche Gat, hot Hariagvliet ea hot HoUaadaoh
Diop. Doao vaarw^, dio tooliot, dat sshopm mot oen di^gang van
hoogsto

tm

6,5 m i^jrdrooht sleohts ondor nomalo osaataMighedon on bij eon

watorstaad nabij of golijk aan hoogwator koadon bOTsiksn, beantwoorddo
imlddols niot mo^ aan do aischon, dio

hlmmajx voor do dleporgaand©

zoesohepoa wordwi goatold. Door hot kunatsatlg aanbrongm van vardiopingon, koa aan dit bezw^r niot wordoa

teemovt^eikcmm* Ondor doze os-

standighedmi was son van sewiing, dat Iksrdrocht voor da zeosohoopvaart
op aadoro wijzo

Am toegang naar zoo soost wordon gTOpoid. Dit is voor

do Rogooring aanleiding geweaat tot hot oi®»k€Ki van eon ontwerp van wet,
botroffoDdo hot vakwa van sen watorweg van Dordrocht naar zee, dat bij
KoninkUjke Boodschap van

15 Maart I9I?, aan do Tweed© Kasor dor Stat<«a-

Generaal word voorgolagd.
Blj dit ontwerp word vorbetoring

rm den door do Staatscoasalssio

van 1896 aanbetralon vaawieg voorgosteld, waarbij dua do Hioaw© ^torwog

m do Oud© Maaa aa3ud0a wordan govolgd. Do vorbindln^ tusschen doze bold©
watoron zou niot word^ vorkre^ai door verralaiing van do Hoordgenl,
dooh door hot graven van eon opening door do Oostpunt vaa Rozonburg.
Do dlopto zou bedragoa

8,5 s bij gs^ooa hoogwatia*.

In do semorie van toollchting word or op gowozsn, dat set hot saken
van dozen vaarA'ag nog andore grooto bolangen dan di© van do zeovaart op
Dordrocht kondoa wordoa godiend, nsaolijk die van do street longs do Oude
Uaaa, die door da voorgostolde workon voor do zocvaart soudon wordon
ontsloton, zoodat zich hiaa? induatrio'dn zoudon kunnon ontwlkkoloa.
In do Menorie van Antwoord op het voorloopig Veralag dor CoBaaiasie
van Rapporteurs uit do Eorste Kaaor is or voorts op gowozen, dat do
vaasrt op Dordrocht vmcditvaart was, »>odat goes r^eaing behoofda to
-wordon-
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eoa

vaardlapt© vaa 85 da osdar boogwater^ waarbij da vasrw^ aeb

em

-liordan gelioudan aet d® afteiotingaa van groota laallstooaara

»azi>

aim dlapgBtng ran 80 dm z&u knnnmi wordan bevarea, ▼oldoeada scha^*
VoortSj dat rarbaterlng vaa dan toagang uit zaa

nsmt

Iferdreeht gaaotl-

V0(Mrd was door da betoeJc^s van die havanplaata voor hat achtarland ea
haar ligging aaa dan grootan blaneasoheapvaartwag van don Rijn near
Rotterdam an Antaorpen.

Na de totatandkoaing van da wet van 26 April 1?18, bstreffeada aas
tmtarw^ van Dordrecht naar aoo, waarvan de strekking in overeeasteraaing
was met de bovongogmraa raasohrijving van hot ontworp. Icon de verbeteriag
van dess^ vaarweg tar hand tjorden genomen.

Eiejrtoe ward in 1922 de

oostpuat vtin Rozenburg doorgegraven, waardoor de Westgeul ontstond «a
w«rd do Oudo Maas vsrdiopt tot 7m- M.S. in de jaren van 1925 tot 1951*
In do Jarea van 19^5 tot 19>9 slja

WostgeMl ea do OvAa Haas vi^

diopt tot 8m —
§

zeohaven van Dordrecht,
Iiaalddels was man ts Dordrecht overg^aan tot den aaxileg van e«n

zeoliavon, waardoor ean niet onbelaagrijke ultbreidlng son wordea vorkregen van de gelegenheid tot hot merea van zeeschepea, die voorheea
tferen

asngmezm. op de llgplaatsan aan do oovors van de Onde Haas. De

haven sou een opperviak verkrijgen van 21 ha m sou in op^ verbinding
staan met de rivier.

1916» kre^ in
1917 een spoorwegaanaluiting ea ward in da jaren van 192? tot 1950 voorDoze havenkan ward gegravon in de iarea van I9I5 tot

zlea van een los- ^ laadinrichting. In I928 werd bovendien da Krabb^older doorgegravea, waardoor de Krabbeganl ontstoM, soodat de zeehavens
die zuidelijk van Dordrecht ligt ean het Hallegat, van de Cktde Maas uit
rechtstreeks bereikbaar werd.
De bodCB van de :^^iaven van Dordr0<^t ilgt op 9 m - H,A.P» D© bo¬
des van Dordrechts’zaevaartweg ligt niet hooger dan 8,60 a -

Het

normale getl^ beweegt sl^ ta Dordrecht tuaachen 0,51 o * bij L.W* en
1,50 m ♦ blj H.W. De zeehav^ van Dordrecht is bereikbaar voor seeschepea
met een dlepgang van 80 dm,

pyitj//

.

i
§

So zeeroart van Dordrecht.
Zooals In het bovenstaande ward aedegodeeid ondergiiagen de havens

van Rotterdam na i860 anoimie uitbreidingen, ais gevolg van de in sterke
mete toonemende zeevaart op die stad. Aan de opleving van handel ea
scheepvaart aan hot einde van de negentlecde an aan het begin van de
twintigsto eeuw, heeft Dordrecht niet near evoaredigheid deelgaaosen.
Integendeeli blj de groota uitbreidiagen van Rotterdam ala havenstad, ge»
-raakt'

- 20 raakte Dordrecht g^eei op don achtergrond. Ito r^roachting, dat dezo aohtorstand alUians tan daela zon i?ordea Ing^aald mnneor do atad Dordrecht
ala zeehaTon zou wordea ingoricht ®a haar ZTOvaartseg aou sijn Torbotord,
is niet in Torrulling gogaan* UlorbiJ dimt wel in aamer^ing to wordm
genoBiea, dat toon Dordrecht a* zoi^aTon, soowol isat haar uitruating botroft
als haar rerblziding aet do zoo, in staat was cei zooaohopon to ontvangesx,
juist sen inzinking in do zeeachooinmart was ingetredon, die oerat in
19>5 door oon langzaao opieving word govolgd, Blijkens doa in bijlago I
onder IX aan^^ogoven staat van hot aantal bimiongokaraon zoeachopon on him
inhoud# dio onfcloond is aaa vaawogo hot Hav«ahodrijf van Dordrecht vei>
strokt© gogevoas, was 4e zeovaart op Dordracht In do laatsfco ^aroa

vS6t

den hnidlgon oorlog dan ook nog van soar besoholdoa aS&otlagea, Hot jsar^
waarin hot grootste aantal schepea Dordreehts* zooUav^ aaadeed was
Hot aantel binnengeloopon zooschepon was toon 6^0; do gozamonlijko inhoud
hiervan bodroeg 1 445 000

ot

br,

510 000 B.S.T. Vordoold naar don go-

volgdoa w^ bereiktoa dozo schopon Dordrecht als volgt :
langs do Oudo Maas

442

langs hot Oooroosche Gat

2

van boven kosiondo (x*ost)

206

totaal

650*

Hier blijkt wel nit, dat van hot ze^jat langs Hollovootsluis steeds
Elndor gebruik word gonaakt on do zoovaart zioh voor wat Dordrecht botraft, voornaEOli jfc richtto langs do Crude Maas.
Voor do booordoaling van hot verk©^ langs doz© i*ivior, diont ook
rokanlng to wordea gshouden »0fc hot zoevaartvorkoor op Xwijadrocht,
vostigingsplaats van e^ suporfoslaatfabriok, eon oliefabriek on eon
rljstpollorij* BliJkonB aododeolingon vorstrekt door hot Gocioentolijk Haveabodrijl’ vaa Sotterdaia, was dit vorkoer in lVj»7 hoogoe dan in do latoro
Jarea oa bodroog toon 150 zooschopoa mot eon gozasonli^k laadvers^^on ran
68 000 B.R.T, Hoovooi Viin doze vaart laugs do Oudo
is niet bekend. IJoectt

mm

U&m

is biaaongekaiaeai,

evonwol aaa, dat do zoovaart van Xwijndrscht

zich gehoel longs dozs rivior hooft goricht, dan kan hot aantal zoeschapen, dat vddr don huidigon oorlog do Oudo Maas opvoor, wordon goat eld op
ton hoogste 600 por jaar. Voor do beoordoalirs hieorvan nogo nc^ wordan
Torwazea naar den staat X, opgenojaen in bijlago I,
Kaar vanwaga hot GsBiQentoiiJk Havonbedrijf van Botterdam word motagedoeld, bHikt uit gogevona dor Bolastingon, dat in 1^?58 tw^ dorde

m.

in

1959 moor dan da hslft van do zoevaart op Dordrecht on Zwijndrocht
bestoad uit kustvaardora, kloiner dan 500 B.R.T. Dit steeit g^ool ovoroem

met

do door ovongenoeBid bodrijf verstrekto opgavo van hot aantal loods-

pliohtigo zooschopoa biimoagskomaa iar^s do Oudo Maas

m

gorangafchikt

—naar—

-al¬
Saar den diepgaag. Toor d» jaras 19>8 as !?>? is daze opgavo aldua s

1218
diepgasg tot m. mat 20 ds
dlepsang van 21 dia tot en net JO dm

ls?

155

251

1?8

diepgasg TTas Jl dm tot «Ba met 40 dm
diepgasg Tas 41 dm tot ^ met 50 dm

48

58

2?

21

diepgang vss 51 dm tot as mot 60 dm
diepgasg tas 61 dm tot ^ mat 65 dm

>0

60

12

14

diepsang 'TCJi 66 dm tot em mat 70 da
diapgang vaa ?! dm tot ®a set 75 da

2

?

1

6

diapEong ran 79 da

0

1

Blijkeaa dit owrziciit had vas da 5CX) zeaschepen, di© in 1959
wares baataad Toor itordrseht as Zwiisdracht as voor raehtstraakseha doorvaart, twaa deMa gMeelta am diapgang van minder das JO da. In 19J9»
hat Jaar waaris da grootato zeeaohapan da Ouda Maas opvoaran, was hat
aantal sohepon met am grooteron diapfpmg das 50 dm so® slmhfcs 90 of
van hat totaal. viannaor sm hiart^,movm stalt, dat hat aantal zeesohopan set eon dl^^gasg van maer dan 50 dm, dat in 19j8 den Waterwi^ binamvlol, rond 7ODO badroeg, blljkt dat maar aan zaar klein gedealta hiarvan
bastand is gaweast roor Itordraeht,
Om ®m doikbaald t© gavan van da v»houding van hat totals aantal
schopm en hii» laadvermogea, dat in da havens Inngs dan Kiauwe Watarweg
binnenviel m da acdiapan, die binnasgokoman zijn ta Dordrecht, aii tenslotta vexweaan aaar dan staat VIII, die is opgenomen in bijlage I on
die ean cnrarzicht geeft van da zaevaart op daza havens over da Jarm i9Jl
tot an met 19J9. Bliikans dit ovarzioht, dat ontloend is aaa door da
toanmalige Kamar van Koophandal voor Rottordam v^rzamelda gegaveas, was
da zeavaart op Dordra<^t in 19J9 hat hoogst, dooh barelkta tom nog aaar
iefcs meer dan X% van da totals vaart op dm Watorw^.
In hat bovaastaande ward er reeds op gewazan, dat hat zeagat langs
Hallavootsluis in da laatsta jaren vd<5r den huidlgm oorlog steads minder
ward gebruikt, T«r tooliehtlng hoezear hat zeavaartverkeer door hat
Goaroesslie Gat In die Jarm is teraggelmpm, zij verwasm near dan in
bljlage I aang^even staat Villa, waarin hat aantal loodspliohtigo sehapm is aangogaven voor da jarea 19J1 tot an mat 19J9, dat is binnangekcsaen in dm Watarwag m In hat Goereaaahe Ctet.
Da zaevaart op Dordrecht an ^ijndracht is vrachtvaart. Da ze^avon
van Dordrecht haaft slechts bataekenis voor dan overslag van masssgosderas, bestmd voor hat zuiden das lands an voor dm af— an aanvoar van
goedaran voor da plaatsalijk© indnstri^n. Hat stukgoaiermvervoer is
-slechts-

-
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slechta van bolang op da korto lijadisnatoa.
Onder den aanvoer van aassaproductea voor Dordreclit noeat £u»it
0m

belangrljfce plaata la, l^rdreekt h&eft ala ze«feavea onvoldoeuuie

retourvracbt,
Zsljadrecht heeft uitvoer van traan, oliSa
§ il - 2X.

vett^,

De blnaeavaart ea de kaatyagrt la hot e#blad van de b^edenrivlareB,

§ 11*

RljavafiTt,
Bij d« Mervolgesde besobrijving ta Bet bogrip blaaeavaart gi^e-

zigd ala teg^stslXiaa van het bogrlp zsevaart. C^vat laatstbadoelde
aandulding das de vaart £^t zoesohopm m imatvaarders, met blanenvaart
isioidt bodoeld da vaart set binnenvaartBchapen, Voor zoover deza nlet
met icustvaardors geocliisdt, beboort hiartoe dus evensens do Hljavaart,
Kaar do opvatting van Dr, l.D.da Mooater, w8orgossv«i in da van
zijn hand in Jannari 1^40 verscbenan verhandeling: D® Bijnvaart «a tear
grondslagm, gesohrevon in opdracht van on ultgogevon door de K^orlarwischo Ke«a«r van Kooptendel voor Duitscboland to *s-Grav0EhaEe, «ordt oader Hljnvaort ruin gen<mon varataan, hat aet achepea over eenlg deal
van dm lijn vorvoeroa van gooderaa of personen, Kaar zijn noening
ploegt hot apraalcg©bmi& te onzmt echter hat vervoarea to water, dat
ultsluitend bianen de Kedorlandscho Landagronzan plants viMt, als
binnenvaart te beatmpeim, waarnaast het woard Rijnvaart internatlonale
assoclati os oproept. Das© gedachtangang zal in hot ond^ctevig© in zoover
Boiden gevolgd, dat da binnonvaart langs den Rijn bij Lobite met haar
vertakkingaa aal word an aangeduid met Hijnvaart,
Da Hijnvaart is da ruggegraat van da steeapvaart langs onze groote
rivieren. SIJ is voor ©m kleln gadoolte kustvaart eea voor hat overgroote
deal binnonvaart. De Rijn^blnnonvaart is overvsegend sleepvaart.
In dm staat If van bijlage I is eon overzlcht opgmoaen van de sanenstolling van da Rijnvloot, omvattande alia vaartuigas grootar dan 15
ton, waarvoor am Rijasehaepspatmt is verstrekt. In dlt ovarzicht, dat
is ontlemd aan do goaomde verhandaling van Dr.de Meeater m betr«^»
king heaft op de samensteHing in 1956, zljn do zaoschepea niet opgenc^m. In dm roods genoeadm staat Y wordt do ontttikkelii^ sangogovm,
die de Rijnvloot ondexging van 51 DeoaEtbar 1955 tot April 1940. Do
gegovens hiortoe zijn oatioend aan het ^einachiffaregister-1955 en de s
daarop vmschanaa aanvuHingm. la § 6 word omtrmt dese oatwikkellttg
reeds eea on ander laedeg^aeld on word er de aandacht op gevestigd, dat
het

op eigen kraoht varende goederenbooten stork toenmende is.

Blijkms den staat VI llgt het loadvermogm van de nlsow gobouwd© ®K>torgooderensehepm hoofdzakelijk tusachen 5^

5'30 ton en tusschm
•900-

-

25

-

900 m 1000 ton, Het ia dus in hot bijzoMQT bij de gooderaeoschop^a
laot o®a laadTonaogesQ van mindei* dan 1000 ton* dat hot uitnuataa not
motors toopesaiag vindt,
Zooaia blljkt uit d«a staat IV* ligt hot ganlddoldo laadve»og<m
van do tot ^ Rijnvloot b^oorondo sloopsohopon bolnngrljk b«iod©a do
1000 ton, Toor gowon® slospach^oa is dit 644*4 ton, voor tankalespsehopan is dit 761,5 ton. Rolatief is hot aaatal aloepsohepffla met eon laadveornogon van moor dan 2000 ton niot groot, Van do bij lobith passooreado
schspon ia dit sioehba 5^, Kaar hot iaodegwioeldo in do vorhaadaling van
ia*,do M9©st«r, v®*toont d® gaaiddoldo tomiasmmt van dss® schopisi in do
Xaatste jaraa trovsimis ©on daloado lijn, he^oKi dus wijst op eon xs&asf
vorhouding toenmoa van hot aantal kloino sohopcaa.
Tor inliohting volgan hier onkolo afteotingan van sloopsohopon,
laadvomogean longto Iffieodta dlef^ang
in m
in s
in m
In tonnon
6,60
500
50
2,25
Kampenaar
2,40
8,20
Dorte3und-2fcjskanaal“SChlp
925
67
Rhoin-ilemokeaiaal -sehlp

1550

80

2,50

9*50

2*70
100
n
20W
Sloopsehapwi van
5000
115.50 11.50
erojte afjnetlngeai
5
14,10
2,85
5580
Sleepachopen van do aller125
150.50 14.50
4520
5.15
grootsto ofnetingm
Blljkans dm staat T, bsdroog In A^X 1940 hot aantal sleopbooton

ongovoar 2000, Hlorvan waroa toon oagevoer 8o^ stooiaalaepbootm on 20^ uajtorsloepbootoa, Em bolangrijk slo^bootstatloa is Stordreeht, Vmr dm
oorlog waron hior ongovoer 550 sloopbootm g©atatioanoerd.
Do Rljnvanrt splitst zich BIJ Pannerdon. Hat kleiasto godoolto van
do binnonvaart ©a ongoveer do holft van do fcustimart volgt hot BsumoGPdmsch Kanaal «m don Bovon-Rijn. Hot grootsto godoolta van do blnamvaart m do ondero helft van de kustvaartvolgt do Waal* Van hat Rljavaartvorkoar langs do Waal volgt hot maerondeel de Bovm-€%erwed@ en d© BaoodonKerwodo tot Dordrecht ea vordeelt slch daar in hot verkeer langs do Koord
naar Hottordsa m langs de Dordtseh® Kll aaar hat gulden, laatstbodoeld©
aftakking volgt op weg naar do Westear-Scheldoj hot HoHandsch Diep, hot
Hellogat, hot Volkarak, hot Kr^Hor, hot Sijpa, hat Hastgat, hot Koetm,
de 0oBter-*3chelde m hat Kanml door 2uld»Boveland.
Het geiaiddeldo laadv«moe@a van de tot de aijnvaart behoorTOdo
binaanvaartschepm, die de l&jord opvaran is gjfootar dan van die, varmdo
op de Ikjrdtoche Kll, Dit vorschil hoMt vorbend met de <Kastondisheld,
dat do veart op do Eoeusocshe watmeai in hot al^amoea m&t kloiner© sctopen
plaats hoaft, Schepm aet ©en laadvomogm van aear dan 2C®0 ton, komm
hior geldm voor.
-Voor-

- 24 Toor ae vaart op && ZemmsobB

wordt t© Dordeeclit d© rltPi®r«-

slaopboot Terwisaeld net eaa sleepboot, die gebousd ie net eea boog^paa
voorstwea m.

bestaad is t^ea &m op dia etromm roisrkm.m»

dea seagang. Voor d© vaart la do brakko watOEPsa, noetea da stocBaalaepbootaa voorsion sijn vaa aaa eoadaasoi?. D© sloepbootea aija lilsr ia hat
aigesioon nladar krachtlg dan do riviorsleapbootcn, aiot allam aadat da
atrossaon niaior stark alia daa op d© bovearivierea mar tmms, ondat
hier allean klaiaa elepaa -wcardea saseagosteld. Tm. hoo^ta traft mm twee
sloapsohepea achter olkaar asa- Zija da schepon klsinar, zoodat ©sr neep
dan twee tegelijk kunnan wordan getpokk^, daa Ic^ nen daz© t»ee aaa
twee naast sUcaiidCT* Sleepschep^ mn 2000 ton of noer* die op da Saeu»«
soho waterea OTorigena naar aoldoa ■^oorkc®#a ,t>?0'Pdan alXaea
(S©~
aoaead laadvemogm is Is hot algonooa hot eaxinv^ voor de slspsa tnsschen
Dordrocht an Mteferpoa, 13© snelheid, waamae ’^ordt gavarai is onge-re^
5 km/h t^an daa stro«a ea 8 l®/h not dea atroos neo.
Op de bovoariTleran, waatsao dan wordt bedoold do vaart ho'fm Sardrscht» wordan krachtlgoar© alespbootea gobrulkt an isiordmi slapm sanmisastald tot ©an laadTomogen imn jOtX) ton, 3oo noodig lagt man hierbij
Bi©®r dan two© al^pschapen achter ©licander, D© anellield van sctUc ©^
sleep beds^agt tijdms d© opvaart gmiddeld 5 tasA en tljdons d© afvaart
gemiddeld 10 tot 12 te/h, AIl©®iv&3?©nde notorbootan ba^segsaa zich anallar.
Mot 3t3?om moo, b^raiken alj ©an snelheld van 15 km/k m zalfs matMr, {ZiQ
d© Wagwijzer voop d© binnmseheiopvaart* dool 11,^ bls.llO m daal III, blZt
262}*
§ 12. g© vortakklag van do Etjablnaeaaraart blj Itenerdan*
Zocaxls nog© bli;|kea uit het ov®reieiit van hot 3Ch.i^pvaaPtv®rko€Er op

den Hijn bij loblth geduread© do pepiod© van 1924 tot 19>9» woargegevon
in dim Staat I van Mjlag© I» is do Sijavaaurt aan oonjunctmirsohOEroelingoi
onderhevig. Da ooraaak hisrvaa Is, dab d®a© vaart avimals d® zoovaartg,
©fhinnkelijk is v®i dea iat®raational®i goe^erenruil* D® blnnaavaart* die
zich boperkt tot hot gebiad bimm do Laadecp»©nseffli daareatesm,!© la mladoro mats aan deseo iavloed oaderhevig an vaertooat daardoor ©on grcmtOT©
stabiUteit. ISi tm gevolg© van d® oorlo^cmtandighod«t d© ^Mermruil
tussohen vole statea 1© lamgsl^d of bolangrijk vosmindcHrd, vindt dit In
do eorate plaats zijn noorslag in do zeovaart, dia nageao^ g^ael stll
llgt. Do Rijnvaart is aa ©an gedeeltelljk herstel van het go©aer©av®is:®«p
not da overigo Rijaoevarstatwi, stepk In^tecsapen. D© ovorig© al«d>
Intearaationalo binncmvaart is na bet nitbrak<Mi van dm hnldlg«i oorlog
aanvankelijk slechts weinig afgeaonen, hetgaem tm doslo moot wordim
toegeschroven ©aa eea verscimivlng vma hot vstvoot par as naar hat
Toer ^ water. Ite do binaenvaart goon Juist be©34 geoft van hat sch^pvaartvexkow oadcm normlo onsteadighadea, kan aaa verkeers^stellingen
-dia-
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die tijdeaa de oorlogsiarea slja Tarrlchfe, mar &m beperkte mardo
woodea toagi^eKad, ¥oor da bepaliag vaa da ftp^jusobi© van d© scbsepvaarfe
lanes d© beaedonrlTisrisn, wmrrm d© kanaia voor d© becsopdaeHag vas
de plaanoa noodaakalijk is. Is daaroa gsbruUc geaaakt vaa tar b«3Cfelkk^jne staande stattstische gogeveais, Vala bleryaoa aija oafeleaad aan d«
publication Tan bst Oeatraal Barma iroor da Statistiak*
In hat wrerslcht van hot op

sfcaat I aangi^evon RljavaartvaEkeer

bii Lobith, vortoonon da Jaran 1526 an 15>7 &m mxlam, la hat rolgaad©,
is laatstganoecid jaar als grondslag aanefflKaaen voon da bapaling van h®b
scheepvaartverkoar laugs d© t@ beoohouwan nivlaran* Eat laadveiwiogen van
da biaaeavaartscr^oa is daarbij ttltgMrukt in tonasa van 1000 kg*
Oitgaande dus van hat jaar 15>7 ^ de op- an atfvnart set iabegrlp
van de aleepbootea teasason nsEaaaade, vertsxjnt d© Hilavaart hat volg®*de

beeld*
Do Sijavaart bij Ik^bitdi mvat jaarlijks rood 1>5 000 bina®ivaartsch^en not oea laadversogwa van 84 siUioan ton m rond 4200 kastvaar—
dors set ©on laadvorsaogsa van 8>0 000 B*E*T* Blijk^ms d^ stoat III*
bedraagt bet gooderenTW^voar ongaveer 70^ van hat laadvomogsa* Ks^lat
do Rijavaart zich bij Bannordon heestt gosplltst, osvat zij op hot
Pannordensch Kanaal an don Hoder-Rijn roM 15 000 binnenvaartschopfiei sot
@m laadV(Wsos®n van 7,5 sillioon ton «a road. 2200 kustvaardors mot eeo
laadvorsiogeai van 570 000 B*a*T*

Hijabiimenvaart langs dm Kador-Rila

splitst zioh, aadat eon kloia g^oolte is afgotakt near dm Ussel
(Ut.l2, Maart 1544, fig*l), in tweem an ©el zoo, dat ongaroor
milllom ton gerioht is op Aastordm m 5^ jaillloaa ton met g^aruiksmifing van dm Hoder-Eijn on do L^, gmioht la op Hstterd^.
Yoorbli do ajftakking biJ Itones^m, volgt hot grootsto gedaelt®
da Waal* Am dm bovorsEiond van dose rlvier asvat do Hljnvaart rond
116 (X)0 binnonvaartschopm met em laadvomogm van ?7 milliom ton m
rond 2000 kustvaardara met om laadvemogm van 460 000 B*a.T*
§

Se vmtakklas van do Rljnaeevanrt*
Yoor de bsoordeeline, hoo d© kustvaart sioh vofftakt, dimm d@ go-

gevens, die nijn ontleox^ aan da aflavoriae van iiaart 1544 van de maadstatistlek van verkeer en vervosr in Ki^Serland, ui^egeven door het
Cmtraal Bureau voor da Btatiatlok, aaiirin ©m overzicht wordt gegevm
van het Rijn-soevarvoer over de period© Jonuarl - 3©pfc«aber 1557«
Blijkons dit overslcht n©mt onder d© kantorm van in- m uitgaan. Rottmdan de eersto plaats la. Over daze stad rlcht aich 65^
zesvorvoer, over Ylieraeda 25^ m over Dordrecht

het Hija-

Hot overlge rioht

zich over Delfaljl m andere plnabsen*
-Op—
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Op spoad voa dme
km 'wordm
dat vm hot liijaseevsrvo^r ziclx on^joveer 4-5^ rlcht laaga hot Pasaordeascli Kaaaal m den
Bovaa-Rlja ea
laaga da Saalj dat van hat Eljaaaeverroesr op don BovmRijn zich 2/> richt langs dan IJsssl m 1/5 langs dm Benodan-aijn m d©
Lok rni dat van hat Rijn-zasvsrroor op da Waal an de Beiieden-4i3rwedo zieh
slochts l/U richt laxiga de Oude Ume on hot oTerigo of 50^ van hot totaai

lan@3 de Moord*
Ket botraJcklng tot hat hoTSuataand© sij er op gsaesan, dat sooaia lui
§ B word uita8nfje:set, do Staatsocemlasi© van IS96 da verv^chting haeft
gohad, dat na Torhetoriiig van da Oude Haas* do sick in dl&n tijd meer ©n
meer nitbreidendo seevaart op Esulaa* van dezoa wag zou gaaa gabruik sa»
k«ai. De Ccavaisaic heeTt ha^ varwaehtlagoa blijkbaar e&baseord op d©
ovorw^iJ:^, dat de »©g laa^ de Oude Urns kortor is dan dioa laaga de
Hoord, lataissehm ia h©t opaorkelijk, dat d« Rijnzeevaart iasgs d© Waal,
den w€»g langs de Hooird ©a de Rieuw© Maaa hoofdsakeli jk ia bltjven volgen*
D© ooraaak hlervaa aoet vemoedeiijk hieria word®a geaocht, dat aaa
Rotterdam als gelogeniield tot hot ia- m uitklarea, do voorkmir w>rdt
g^even bovea Doirdrecht.
can ©m dei&beeld to gevea van d© ,^tQ, wa&rin de Bljnaoevaart zioh
tuo3-ch®Q de beide wereMoorlogea heoft QntwjUf:keM, diene d® versanelda
gogevms imn ia^ en nithlaring^ voor gelad@a Hijazeeschepea, aang<^©vm ia den staat
§

De yortakkinj:! van de Rijabianaavaart bij Xtordrecht,
Evonala do lUjazesvaart, blijft do Hijnblaaenvaart langs do laal
van dm bovamoad van doze rivier tot lk>rdroaht nagaaosg constant*
Aannenends, dat slochts aen klein godeelto aftakt langs hst Maaa-W^lkanaal, kan hat tot de binnanvaart bahoorende deal van de Hijnvasrt op
da 3eaoden~iIarr»ede, wordea aaagehomlen op rond 115
schepm mot eea
laadvermogsn van 75 millioea ton*
Om te bOi©lda walk deel hlorvan gericht is op Belgila an frankrijk
on dtts do Dordtffiohe Kll volgt, is gebruik ganaakt van ds gs^evens, betreffonde de in- m uitkiariagen to liaaswoert on Sas van Gent, woorgegavea in staat 22?* Blijkens dozen ataat bedrosg la 1757
ovar
doze plaatson geriahte verkeer tusschen Duitschland ©enerzljds on
DelgiS aaderszijds, 21 90^ geladea schepoa met 15 756 }64 ton laadvermogon. Qm hieruit de total® Rljabiaasnvaart op BelgiU ea Fraakrijk t©
bopalea, das mot iabegrip van do ledig® aehspea, is gobruik gmaakt
van de g^eveaa van het Rijavaaztverkeer op BelgiS on Frriiakri^k, die
zijn verwerkt la dan staat II, aaagovemo do Rijnbinnenvaart blj
Loblth, gespeclflceard naar herkamst on beatecming. Door ult laatat-bodooldea-
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bedoeMen ataat d@ T«^ofttdliig
bepalea tusscii^ bet SijnbinaaavaartTarkeer op
«n Frankrljk voor allean geladoa scbepen, en dlt ts3?keer roov gelad^ ea ledlge schepea, k&nAm d® aaa dea staat
oatiQond® g^OTeas wordea aaagevuld on hlorult wordea afgeleid, dat ia
19J7 de lUJnbiaaeaYaart op Belgl'd en Frankrijk exclusiof da sloepbooten
heeft badragea road 26 000 scbepea, met l8 700 000 toa laadvaxmogaa. Op
eea voricear ran oageireer 1500 tot 1600 toa koat d&i slaapboot iroor,
aoodat aaa bat geraaffids blaaanvaartvarkaer nog moat wordon toageroegd
eaa slaepbootverkear ima road 12 000 schepea sab sen iniioud van 220 000
ton. IJaerrseda kmt bot aijmmartYorkeer op Bolgi®
Fraakrijk op road
jS 000 scbapan met ©ea laadvamogsa van 1? siillioan toa, Dit verkeor
rlcbt ziab laags da Dordtsebe Kil. Hat verfcoer langs de Hieuwe Marwsde
is zesr oabeta^enaad m. kaa ^rdan veraaarlooad.
In bet boveastaande ward sad^^adaoia. dab bat Hljabinnaavaartverkeer op da Beaodaa-^er’^'ada kaa wordan aaageboudea op road 115 000 sebapea mat eaa Imidvermsgaa van 75 million ton. Wordt bierop bat rmvkBm^
mer Dordreebt es Zwljadracbt ®n langs da Oordtscho Sll la miadaring
gobrecbt, daa blijft over hat varkaer op d© Koord* dat kaa wordea aaagaboudea op road 75 000 binaanvaartachepan mot ©^ laadveraogaa van 55
ffilllloen ton, Voor da bopaling van d© Rijavaart op da Hletma Kaas,
moat hierblj Jordan gsvo^d da Sljnvaart op do Lek, die kan wordea garaand op road 5000 sobepan mat eaa laadvaaaoc^ea van >| nillioan ton,
zoodat hat jaarlijksob© Rijnblananvaartverkaar beaedan Slikkervaer badraagt road 82 000 sebapea met aen laadvorciogm van road 58 raillio«a
ton*
Ter verduidalijklag van da la bat bovenstaande waergegavon scbots
van bet Rljnvaartverkear ia ons land, ia dit verkear voor zoover bet de
blnnenvnart bat raft seh^aatiseb aaagagavan op do tookeniag 5 voor bat g®
bled tasscban Rotterdam, WlUaaatad, Gorlacbm an Scboonboven. Hierbij
is avanaaas aangag*iv©n aaa globaal overzlcbt van hat overige binnaaschoopvaartvarkaesr langa enkalo van onza bmodoarivicaran, moarmtrmt
bet volgand© kan
§ 15.

madegadeeld*

De binnanvaart van Eotterdam op i>atwarp®a en Gont.
Da gegavoas vooric<»ead© ia don staat .tlV, waurvaa in bat bovan**

staanda raeds ward gabruik g^aaaakt, zijn eon maatstaf voor h©t bapalaa
TOU de BCbeepvaart op Baigia m fraakrijk. Itoor bat totaal aan gallon
sobapoa, lodig© sohepaa an sleepbootea tozaiioa t.0 ntaaon, krijgt mm eaa
beald van de blmeavaart op daze landea. Gc^ael Juist is dlt echter aiet
Da aoh8pan,die ta Hanaweart wordea in- mx uitgaklaard, naken «el aile
deal ait van bet sobasivaartvexkaer door ons land naar BelgiS en Frankrijk, docb bij de sobspen, die ta Sas van Gent mrdm la- ea uitge-klaard-
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klaard zljn er, dio goricht zija op Aat^tarpea, Aaxi^mmmi ta, dat doz®
vaartf tcnyi wordon goatold op rond I700 sch.^^ aet» ooa laad'S’emosoa vaa
1,25 mlllloea ton, na aftrak hionran blijkt dan, dat voor de interaati-

onale binnenvaart van en. door ons land op Bolgi'd aa Frankrijk kaii i»orden aangeboudoa eon jaarlijksch verkeon van rond 82 OCX) sobepen met &sa.
laadvemogen van >2 millioen ton. Dit verkeer, dat ziob nagenoog gaba©!
rlcht door de Dordtscha Kil, geoft aan, de som van da Riiavaart op
Bslgib an Frankrljk m de internJitionale vaart tuascbea Rotterdam,
Ansterdaa mx overlg Nederland eaaerzijda on Ant^isrpaa ©a Gmt andsrzljds*
Srengt men hierop d® Rijavaart in aiaderixig, dan blijkt da intermtioaaI0 vaart vaa Rotterdam, Anstoi^laiai on overig Nadar land aaar bet zuidea t«
zijn rond 44 OOO schepen, met ean laadv®Hsogen van 1> miliioaa ton per
jaar,
Nn da intaraationale vaart door de SordtscUo Kil als bokend mag
worden verondarstaM, )mn de gswona binn^snvaart evsaa^s Jordan bapaald.
Do daarbij gevolgda gadaoktaagang is ala volgt,
§

Be blrmenvaart door de Dordtacixe KIX,
De bianenvaart door da Dordtsche Kil ricbt zich door hot Kanaal vaa

2iaid-Bevaland en in mlMare mate door het Kanaal van Walcsbaren; voorts
aaar d© Zaiid-Rollandselis ©ii Deeuwache eilanden en naar Westell Jk NoordBrabant, Voor d© baoordeeiing van de freqnentia van dlt varkear is gobruik g«!^akt van de
dl© zi^a verzamoM in de staten XI, HI,
XIII en mia.
Do vaart door bet Kanaal vaa Xuld—Bevelaad {stoat XIII) bestaat,
bebalv© uit do reods gescbotsto intematioaale vaart, nit d© bianenvaart
van Rotterdm, AmsterdM an bet Zdsiburgscb koloagebiod aaar de Zoonsissb®
bavaaa* Het in den stoat XIII aangegav^i rerkaar mat zeasohepen, isordt
voor da beoordealing van bet verkeer op de Kil buiten bescbotiwing gelatea.
Ket totoal van d© in- an uitvaart op de havens van de Zuld-Hollandacbe en Zeauwsche ellaMmi, waamade woz’dt bedoeld da eilandea, die geleg®a zljn tusscbea bet Harinisvliet an de Waster-Bobold®, dat onderaaa
den staat XII la veitaaid, kan wordoi bestoouwd ala eon beaadaring vaa
hot verkeer van Rotterdam en oragevi«ig,op dit gebiad, 3ij de toopaosing
van dit bamdsrde verkeer in bet onderstaando, is er reccening mode gebouden, dat hiorin eanig plaatselijk verkeer is oogrepea,
Het verkeer op woatelijk I^oord-Brabaiit is soox'tgeliik aan dat op
d© ©ilanden ©n betroft vooniamelijk bat veiToor van laadbouisprodnctan
naar d© dicbtst bevolkte deolaa des lands in mil voor vaovoeder,
kunstiaest, beurt- en stnkgooderen, De op dit gebiad betrekking bebbenaa
binnenvaart is vemeld in dan stoat XI, Sen klein gedeelte van dezo
vaart Is gorioht op bet ULaburgscsh kolengebicd.
-Hot-
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Hot jaarliJIkscho selioopvaartTcrkear vao, aoord mar araid, laot ala
groMslag hot jaar 19>7» iadaa bij baaadarljag als volgt ;
aoatal solxep^ gos^^mlijk
laad^ermogMi

la tonnea
Kanaal door Zuld-Bweland
Ksnaal dooi’ Walcheren (Yoero)
Havens aan do ellanden tusscken
Eariagvliet on Woetor-Soholdo

98 600

Dongo (Goortruideabeo’s/
Rood® Vaart (aclmtsluis)
Mark en Diatel (Dintalsas)
Stoeabargscao Vliet (Banodoasoa)
Totaal

>4 555 <X50

17

2 >25 000

0 000

2 650 000

IS 572

2 585 000

1 m

3^9 000

6 009

874 000

5 541

S95 000

185 042

4> 669 000

Hierop dient In alnderlns fee vjordea gsbracht het oaderllRg© vsrkeeri
dlt verkeer, dat voornasielljk plaats bseft met kleine achepon, wordt ma¬
de ter nfrondlng geschat op 12C42 schepon met een laadvermogen van
769 000 ton, Yervolgens dient te T^ordea afeetrokken hot vcrkesr van het
Limburgsoh© kolongobied mar ^^estelljk Hoord-Brabant, dat goraamd wordt
op rond 5000 sch^en mot ©en laadveraogen van 1 millloen ton*
Na aftrok van de vormgenomde hoevsolheden la bet verkeer van
aoord aaar znld rond I660OO schepon met em. InndveiX'ao^m. van 41,9
millioen ton, Dit verkeei- gaat ©chter niet alleen door de Sll, maar 00k
door hot Sptil m hot Voornsche kanaal. Op grand van de gegevms voorkoraend© in ds ataten :■(¥! en XVIII, -wordt het verkeor door laatatgenoamd
kanaal aangenomen op 5000 sshepea mat een laadvermogen van. 400 000 ton.
Op grond van d® gegeveiis voorko,s8axde in den staat ^CYIl, wordt hat verkoer iicor hot Spwl aaDgeaomea op 6000 scheps® met eea laadvarrEogen vaa
500 000 ton, Voar hot verkeer door do Kil blijft dan over eea Jaarlijksch scheepvaartverkeer van 155 000 schepen met eon laadvermogfm
van 41 alllloen ton,
Wordt een soortgelljk© beschoming toegepast voor de jarea 1958
m 1959. dan vsrkrijgt men hot volgend© overzicht van do scheepvaart
door do Dordtsche Kil in d@ drle leatste jssren vddr den huldigen oorlog.
1957
siental laaiiVem,
achepon in mill,
Rijnvaart op Belgi'd on
Frankrijk
Internationale binaenTmart van
Hedorlaad op BelgiS m
^ Fraakrijk
Ovorige binnoavaart

_

58 000

19

51 000

15

25 000

11

44 000

15

42 000

12

40 000

12

60 000

65 000

8

155 OOQ

128 000

51

75 000
Totaal

1958

santal 'Iaa!dv0Ea4 aaaim
laadvem,
schepen in mill, schepen in mill,
tocnon
tomyii

155 000

41

^0

Ultgaande Test h&t $B.nv 19>7 besliaat 4e Taart door de Dordtaoh®
Kil dus ult do Rljaroart mn ;58 000 sciiepoa net ©ea laadTomogea van 19
sillloon ton m. d® crrerig© tlimoavijart van 11? 000 ach©psai net eaa laaslverjRogen van 22 r.tllio©a ton.
In ir€srbaiid sat d© booardosliag van hotgoon

is nan hot

sehoopvaartverkoar door d© Dordtseii© Kil, in hat boTonstf^id®, blJsondeEP#
aandacht basteed, Hloiiian ten nog ^sordm toegatroegd, dat uit do tor
beschikking staando statistisch® gagafroas, blijicans walk© van bat total®
laadvoriiogaa vaa do aehaepvaart bij Lobith

lo©r*ech©peffi zija on blj

3

Ilaum/eort 72^ aieopschejpaa alia, ten tendon afgaloid, dat het ^aarlijlcsche sslioapvaartvorkaiisr door da Kil ongevoer cravat 70 000 sleepschspm,
inclusiof ©loepbooteii, net ©an laadvamogen van 28 nillio^ ton m.
8S OCO op Ql^mx kracbt varoMe achepon, mat ©ea laadvaraogsa van U
lAllllom ton*
iiooaia in hat bovonstaande ra<jda ward opgamerkt, fccsnen alsopschepm
idot ■ ©on laadvasEtogen van noar dan 2000 ton zeldim voor# E®t gmiddald®
laadvariiiOgen voor da slaepvoart, sieapbootan inbe^p^pan, is 4CX) bonj,
vooi* da scdiepen mat eigen bswoegjEracht 150 ton m. voor belda eategorlSa
taE.ai2.an 2&5 ton,
§ 17* D© blnneeivaart door de Iloord an do ?Uaavva Maas,
Voor do bepallng vtin ds sobespvaart door da Kaord on da Hianwa
Maes, disn© hot volgaada*
In bet bovonnt-aaMo vmrd eon bonadaring gogovoa van da sciioapvaart
door do Dordtscho Kil, waarvan hot tot de Kijnvaart behuorand© deal da
BonQd.cn-i*or?/ad8 volgt. Hot ovorige is ccixtor niot gj^aal garicht op da
Koord an wal, cssdat %ooal3 roods -.sard nodagedaold, or door het
van EuM-Bovalnnd varkoar is vrn het LtPiburgscho telongsbic^ an varvoar
vaxk saeid en grind naar de Bolgische havocn, Bit vorkaor, dat kaa warden
aanganosen op 10 000 schej^en, r.et eau laadv©»aoso:i ?sx. 4 rdliioaa ton,
volgt bii Dordrecht douselfden x?eg ala de ili^nvuas‘t,
iJit bet bovenatmnde ten de veart door do Iloord tiordoii bapja^ld,.
door nog toe to voegen da koleavaart van Ilfaburg op Sottorda^x mt d»
ovarigo binnoavnart op Hotterdas. Blljkons de maandstatlstiekan voor
d© sleepveart voor Jiili, Angnstus en September 1942, van hot Cantmal
Bnrosu voor de Statistiek, is van bet kolenvervoer tc Haasbraobt ongoveor i/5 garisiit op Sotterdaa, Uitgaand® van bet jaar 1957 is dit rond
15 noo Kebopen, met een laadvonaosen van 5»5 nillioen ton* D© overig®
bicnenvaart op Botterdsm, die gerlebt is op laags do Maaa, de Saal m.
de HeriiQda golagm plaatsen, aordt goscbat op road 50 CK)0 scbepen, met
een iaadvemaosea van 7,5 millioan ton.
-Bet

